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Sammandrag 
Vd-byten får stor uppmärksamhet i media och rapporter visar att allt fler vd:ar byts ut i svenska 

börsnoterade företag, men om prestationen blir till det bättre är en fråga som kvarstår. Studiens 

syfte var att undersöka hur företagens långsiktiga prestation för svenska börsnoterade företag 

förändrades till följd av ett vd-byte. Vidare var syftet att undersöka hur den långsiktiga 

prestationen förändrades beroende på typen av vd-byte (avsked eller frivillig avgång) och 

efterträdarens ursprung (internt eller externt rekryterad vd). För att mäta prestationen användes 

OROA som redovisningsbaserat resultatmått och Tobins Q som marknadsbaserat resultatmått. 

Studiens resultat visade att den långsiktiga prestationen mätt i OROA förbättrades efter ett vd-

byte. Vidare förbättrades OROA mer efter ett avsked än efter en frivillig avgång. Resultatet 

visade även att OROA förbättrades mer när den nya vd:n var rekryterad internt än externt, vilket 

även var fallet efter ett avsked. Det gick emot tidigare forskningsresultat. När Tobins Q 

användes för att mäta den långsiktiga prestationen observerades endast ett signifikant värde. 

För att öka trovärdigheten för studiens resultat genomfördes ett robusthetstest med statistiska 

beräkningar på ett branschjusterat OROA. Resultaten stod sig efter att ha kontrollerats för 

branschens prestation.  

  

Nyckelord: Vd-byte, långsiktig prestation, OROA, Tobins Q. 

  

  

  



 

Abstract 
CEO successions receive substantial media attention and reports show that CEOs of Swedish 

listed companies are being replaced more frequently. Whether or not the performance improves 

is a question that remains important. In this study, we examine long-term performance changes 

following a CEO turnover and whether the performance changes differ depending on the type 

of turnover (forced or voluntary) and the origin of the new CEO (internal or external 

recruitment). The long-term performance was measured using accounting data for OROA and 

the market based Tobin’s Q. The results show that the long-term performance improves after a 

CEO turnover when measured in OROA. The improvement was greater following a forced 

turnover than a voluntary turnover. Furthermore, the performance improvement was greater 

when the new CEO was recruited from within the firm. This also applies after a forced turnover. 

These findings are in contrast to previous research. When Tobin’s Q is used as a measure of 

performance, only one significant value is obtained. In order to increase the credibility of the 

findings a robustness test was conducted to control for changes in industry performance. The 

robustness test for industry-adjusted OROA supports the earlier findings.  
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1. Inledning 
Förhållandet mellan ägande och ledning i svenska aktiebolag kan organiseras på olika sätt. 

Privata aktiebolag kännetecknas av ett nära samband mellan ägande och ledning, där det i 

många fall är ägarna som driver företaget. Till skillnad från privata aktiebolag är ägandet i 

publika aktiebolag mer spritt, i synnerhet för de företag som är noterade på en reglerad marknad. 

Det spridda ägandet leder till svårigheter för ägarna att gemensamt fatta beslut, vilket skapar 

ett behov av en ledning som tar över beslutsfattandet (Jakobsson och Wiberg, 2014). 

Uppdelningen mellan ägande och ledning innebär att ledningens intressen inte alltid 

överensstämmer med ägarnas (Jensen och Meckling, 1976). Aktieägarnas intresse är att 

maximera aktieägarvärdet medan ledningens intressen kan vara att maximera den egna 

kompensationen och minimera riskerna för att bli avskedad (Jensen och Murphy, 1990). Jensen 

och Meckling (1976) menar att det uppstår kostnader för företaget om ledningens intressen inte 

överensstämmer med aktieägarnas. Om uppdelningen mellan ägande och ledning genererar en 

nytta som överstiger kostnaden är det trots allt ett effektivt sätt att organisera och driva 

verksamheten. 

  

För att hantera de intressekonflikter som uppstår mellan ägare och ledning tillämpas olika 

kontrollmekanismer för att övervaka och styra ledningens arbete (Chakraborty och Sheikh, 

2008). Weisbach (1988) menar att styrelsen spelar en viktig roll i att försvara aktieägarna mot 

en opportunistisk ledning och mot underpresterande företagsledare. En vd får ofta stort 

inflytande eftersom personen är företagets högsta chef och ytterst ansvarig för den löpande 

verksamheten. Aktieägarna förväntar sig att styrelsen avskedar en vd som inte agerar i deras 

intressen (Weisbach, 1988). Eftersom styrelsen försöker maximera aktieägarnas värde efter vd-

bytet förväntas den nya vd:n vara en kompetent person som agerar i ägarnas intressen (Huson, 

Parrino och Starks, 2001). Styrelsen är således en viktig kontrollmekanism som genom ett vd-

byte ska säkerställa att nyttan med att dela upp ägande och ledning överstiger kostnaden. 

  

Styrelsens funktion som kontrollmekanism är inte bara viktig för att identifiera och avskeda en 

dåligt presterande vd, utan även för att rekrytera en bättre ersättare (Denis och Denis, 1995). 

Det är en viktig mekanism även vid en frivillig avgång eftersom det är styrelsens uppgift att 

rekrytera den bästa kandidaten. Om styrelsen är effektiv i sina beslut innebär det att 

intressekonflikten mellan ägare och ledning bör minska. Den efterföljande prestationen 

förväntas således öka efter vd-bytet (Denis och Denis, 1995). Om styrelsen genom sin interna 
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kontroll säkerställer att ledningen agerar i aktieägarnas intresse förväntas mängden vd-byten 

också öka för dåligt presterande företag (Denis och Denis, 1995). Detta eftersom dålig 

prestation tyder på att aktieägarvärdet inte maximerats. Weisbach (1988) och Warner, Watts 

och Wruck (1988) visar att fler vd:ar avskedas i företag som presterar dåligt än i företag som 

presterar bra. Samtidigt menar Jensen (1986) att företagens interna kontrollmekanismer, som 

utövas genom styrelsen, generellt fungerar bra. Det tyder på att styrelser är effektiva i 

beslutsfattandet och att prestationen borde öka till följd av vd-bytet. 

  

Många studier (Reinganum, 1985; Furtado och Rozeff, 1987; Weisbach, 1988; Warner, Watts 

och Wruck, 1988) inom området har fokuserat på hur företagens aktiekurser påverkas av 

informationen om att ett vd-byte ska ske. Förändringen i aktiekursen speglar marknadens 

förväntningar om hur den nya vd:n ska prestera och därmed värdet på företaget. För att 

utvärdera hur vd-bytet påverkar aktieägarvärdet måste dock hänsyn tas till hur företaget 

presterar på lång sikt, vilket i tidigare studier (Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och 

Parrino, 2004) mätts för tre år efter bytet. Den långsiktiga prestationen studeras eftersom en ny 

vd behöver tid på sig för att implementera nya strategier och för att därmed kunna påverka 

företagets prestation (Huson, Malatesta och Parrino, 2004).  

  

Företagens prestation kan mätas på många olika sätt. Denis och Denis (1995) och Huson, 

Malatesta och Parrino (2004) mäter företagens långsiktiga prestation genom att studera hur den 

operativa avkastningen på totala tillgångar förändras till följd av vd-bytet. Det är ett 

redovisningsbaserat prestationsmått och visar den faktiska prestationen, men är samtidigt 

lättare för ledningen att manipulera i jämförelse med marknadsbaserade prestationsmått (Healy 

och Wahlen, 1999). För att minska risken för manipulering kan även marknadsbaserade 

prestationsmått användas för att mäta företagens långsiktiga prestation, där Tobins Q är vanligt 

förekommande (Anderson och Reeb, 2004). Marknadens reaktion på informationen om ett vd-

byte visar endast hur marknaden tror att bytet kommer att påverka företagen. För att mäta 

företagens långsiktiga prestation till följd av ett vd-byte måste dock en längre tidsperiod 

studeras. Samtidigt kan det vara fördelaktigt att använda prestationsmått som både speglar den 

faktiska och den marknadsbaserade prestationen. 

  

Trots flertalet studier på området kring vd:ns möjlighet att påverka företagens långsiktiga 

prestation är det fortfarande ett debatterat ämne. Lieberson och O’Connor (1972) samt Davis-

Blake och Pfeffer (1989) visar att ett vd-byte inte påverkar företagens långsiktiga prestation i 
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någon större omfattning. Vidare visar Dalton och Kesner (1994) på tidigare forskning som 

funnit att företagsledarens möjlighet att påverka prestationen inte alltid är så stor. Förespråkare 

för detta menar att ett vd-byte inte kan förändra företagens prestation eftersom detta står utanför 

vd:ns kontroll (Huson, Malatesta och Parrino, 2004). Till skillnad från dessa studier visar Denis 

och Denis (1995) att företagens långsiktiga prestation förbättrades signifikant till följd av vd-

bytet. He, Sommer och Xie (2011) finner också ett starkt stöd för att de företag som genomgått 

ett vd-byte har större prestationsförbättringar än de företag som inte genomgått ett byte.  

  

De motstridiga resultaten gällande vd:ns möjlighet att påverka prestationen kan bero på 

omständigheterna kring bytet. Denis och Denis (1995) finner att en avskedad vd föregås av en 

period av dålig prestation följt av en förbättring av prestationen. För en frivillig avgång finner 

de dock ingen förändring i prestationen före avgången, men en liten förbättring efter vd-bytet 

(Denis och Denis, 1995). Även Adams och Mansis (2008) resultat visar att företagens 

efterföljande prestation skiljer sig åt mellan avskedad vd och frivillig avgång, där prestationen 

förbättras mer efter ett avsked. Vidare finner Huson, Malatesta och Parrino (2004) en starkare 

positiv reaktion från marknaden om den nya vd:n är rekryterad externt, men ser ingen 

signifikant ökning i den långsiktiga prestationen. Adams och Mansi (2008) visar att en ny vd 

som är externt rekryterad ger en högre efterföljande prestation än en vd som är internt 

rekryterad. Styrelsens beslut att avskeda en vd och hur den nya vd:n rekryteras verkar således 

få konsekvenser för hur företagen presterar till följd av vd-bytet. 

  

Tidigare studier (Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och Parrino, 2004; Adams och 

Mansis, 2008) som undersökt den långsiktiga prestationen efter ett vd-byte studerar 

amerikanska företag. Det finns indikationer på att styrelsens beslut får konsekvenser för 

aktieägare i USA. Vad vi känner till har dock inga studier genomförts på den svenska 

marknaden. Huson, Malatesta och Parrino (2004) visar att vd:ar i amerikanska börsnoterade 

företag, under perioden 1971-1994, håller positionen i genomsnitt 8,8 år. För svenska 

börsnoterade företag är den genomsnittliga tiden som vd istället 6,7 år (Randøy och Nielsen, 

2002). Vidare får vd-byten stor medial uppmärksamhet och på senare år verkar det som att allt 

fler vd:ar byts ut (Carlström, 2016). Styrelser i svenska börsnoterade företag fattar således 

beslut om vd-byte oftare än i amerikanska företag, vilket kan få konsekvenser för aktieägarna. 

Det är därför av vikt att studera hur prestationen förändras till följd av ett vd-byte på den 

svenska marknaden. 
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Aktieägarnas främsta intresse är att maximera den egna förmögenheten. Eftersom ett vd-byte 

får långsiktiga konsekvenser för företagens prestation, och därmed aktieägarvärdet, är det av 

stor vikt att undersöka hur prestationen förändras till följd av ett vd-byte. Studien ämnar att 

undersöka hur företagens långsiktiga prestation, mätt för de tre efterföljande åren, förändras till 

följd av ett vd-byte för svenska börsnoterade företag. Tidigare studier (Denis och Denis, 1995; 

Huson, Malatesta och Parrino, 2004) har visat att den långsiktiga prestationen till följd av ett 

vd-byte för amerikanska företag påverkas av typen av byte samt efterträdarens ursprung. 

Genom att studera förhållandet på den svenska marknaden bidrar studien till att vidga 

forskningen inom området. Till skillnad från tidigare studier som mätt den långsiktiga 

prestationen med redovisningsbaserade prestationsmått bidrar studien till forskningen genom 

att även inkludera ett marknadsbaserat prestationsmått. Det ger en ökad förståelse för hur 

marknaden upplever att företaget presterar till följd av ett vd-byte. Tidigare studier (Adams och 

Mansi, 2008; Huson, Malatesta och Parrino, 2004) har fokuserat hur en internt rekryterad vd 

presterar i jämförelse med en externt rekryterad vd. Detta utvecklas genom att även undersöka 

hur prestationen förändras beroende på om en extern och intern vd tillsätts till följd av ett avsked 

eller frivillig avgång. Slutligen bidrar studien med värdefull information för aktieägarna 

eftersom resultatet visar hur företagens långsiktiga prestation, och därmed deras förmögenhet, 

förändras till följd av ett vd-byte. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur den långsiktiga prestationen för svenska börsnoterade 

företag förändras till följd av ett vd-byte. Vidare är syftet att undersöka hur den långsiktiga 

prestationen förändras beroende på typen av vd-byte (avsked eller frivillig avgång) och 

efterträdarens ursprung (internt eller externt rekryterad vd). 

 

1.2 Disposition 
Hädanefter är studien strukturerad enligt följande: Kapitel 2 presenterar studiens teoretiska 

referensram med löpande hypotesformulering. I kapitel 3 beskrivs och motiveras studiens 

metodval och begrepp operationaliseras. Vidare presenteras och diskuteras studiens resultat i 

kapitel 4. Avslutningsvis innehåller kapitel 5 studiens slutsats, diskussion kring studiens metod 

och trovärdighet samt förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som är relevanta för denna studie. Med 

grund i teori och tidigare forskningsresultat utformas hypoteser för att undersöka hur företagens 

långsiktiga prestation förändras till följd av ett vd-byte.  

 

2.1 Uppdelningen mellan ägande och kontroll 
I börsnoterade företag är uppdelningen mellan ägande och kontroll vanligt förekommande. För 

att ett företag med spritt ägande ska kunna drivas på ett effektivt sätt krävs en ledning som kan 

fatta viktiga beslut åt ägarna (Jakobsson och Wiberg, 2014). Fördelen med att anlita en ledning 

är att ägarna inte nödvändigtvis har tillräckliga kunskaper för att kunna driva företaget och kan 

istället rekrytera de mest kompetenta personerna för positionen. Företagens ägare är 

intresserade av att maximera den egna förmögenheten. Det sker genom att företagens ledning 

fattar lönsamma beslut som säkerställer avkastning på aktieägarnas kapital. Samtidigt har 

ägarna möjlighet att diversifiera sitt kapital i olika företag och på så vis sprida sin egen risk 

(Fama 1980). Ledningars risk är dock kopplad till det specifika företaget och om de misslyckas 

med ett uppdrag kan de mista sin position, en risk som de således vill minimera (Fama 1980). 

Uppdelningen mellan ägande och kontroll kan vara nödvändigt för att driva företaget effektivt, 

men problem kan uppstå när de som fattar besluten inte är de som drabbas ekonomiskt av 

utfallet (Fama och Jensen, 1983).  

 

Eisenhardt (1989) menar att uppdelningen mellan ägande och kontroll skapar situationer där 

ledningen kommer att agera i egenintresse. Ledningen fattar beslut som får ekonomiska 

konsekvenser för ägarna och om besluten inte fattas i syfte att maximera ägarnas förmögenhet 

uppstår intressekonflikter (Fama och Jensen, 1983). Det kan ske om ledningen agerar 

opportunistiskt genom att exempelvis manipulera finansiella rapporter eller avstå från att 

investera i forskning och utveckling för att uppnå olika bonusar (Healy och Wahlen, 1999). Ett 

kortsiktigt agerande av ledningen sker på bekostnad av den långsiktiga prestationen och kan få 

negativa konsekvenser för företaget (Dechow och Schrand, 2004). Så länge fördelarna med att 

lämna över beslutsfattandet till ledningen överstiger kostnaderna, som är förknippade med att 

ledningen agerar i egenintresse, är det ett effektivt sätt att organisera och driva företaget.  
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2.2 Principal-agent teorin 
Jensen och Meckling (1976) beskriver principal-agent teorin som ett förhållande mellan en 

principal och en agent där beslutsfattandet delegeras till agenten för att utföra ett uppdrag. 

Förhållandet speglar situationen där aktieägarna i ett företag anlitar en företagsledning för att 

driva företaget (Jensen och Meckling, 1976). Teorin menar att det finns kostnader förknippade 

med att delegera beslutsfattandet till en annan part. Dessa agentkostnader uppstår när 

företagsledningen fattar beslut som strider mot aktieägarnas intresse om att maximera 

aktieägarvärdet (Jensen och Meckling, 1976). Enligt Jensen och Meckling (1976) kan 

aktieägarna begränsa agentkostnader genom att införa kontrollmekanismer för att övervaka 

ledningen och därmed minska oönskat beteende. Enligt teorin leder införandet av 

kontrollmekanismer till ett minskat handlingsutrymme för ledningen, och deras möjligheter att 

agera opportunistiskt minskar och därmed även agentkostnaderna. Vidare riskerar företag som 

ger ledningen stort handlingsutrymme att de fattar beslut som gynnar dem själva på bekostnad 

av ägarna. Utan kontrollmekanismer är det svårt att säkerställa att ledningen fattar optimala 

beslut för aktieägarna (Jensen och Meckling, 1976).  

  

Fama (1980) och Fama och Jensen (1983) menar att styrelsen är en viktig kontrollmekanism 

som ska säkerställa att företagsledningens och aktieägarnas intressen konvergerar. I 

företagsledningen är vd:n en viktig person eftersom det är företagets högsta chef och ytterst 

ansvarig för driften av företaget. Styrelsens uppdrag är att se till att vd:n fattar beslut som 

maximerar aktieägarvärdet. Ett av de viktigaste uppdragen för styrelsen är att besluta om när 

en vd ska avskedas (Weisbach, 1988). Det förväntas ske när vd:n inte längre fattar beslut som 

gynnar aktieägarna, vilket ofta sker efter en period av dålig prestation (Weisbach, 1988). Vidare 

är det styrelsen som tillsätter den nya vd:n vid ett byte, och ett annat viktigt uppdrag blir därför 

att säkerställa att den nya vd:n är den bästa för att maximera aktieägarvärdet (Denis och Denis, 

1995). Styrelsen utgör således en viktig kontrollmekanism som ska säkerställa att vd:n agerar i 

aktieägarnas intresse, vilket leder till att agentkostnaderna som uppstår till följd av 

uppdelningen mellan ägande och kontroll minskar. 

 

2.3 Vd-bytets påverkan på prestationen 
Om en person varit vd under en lång tid menar Miller (1991) att de kan bli bekväma i positionen, 

vilket gör dem mindre benägna att utveckla nya strategier för att följa med i utvecklingen. Detta 

skapar svårigheter för företagen att anpassa sig till omgivningen vilket resulterar i en försämrad 



 7 

prestation. Den nya vd:n söker ständigt nya möjligheter för att förbättra prestationen. Det skulle 

kunna förklara Denis och Denis (1995), Huson, Malatesta och Parrino (2004) samt Adams och 

Mansis (2008) resultat som visat att den långsiktiga prestationen förbättras efter ett vd-byte. 

Vidare kan resultaten bero på att en ny vd förväntas eliminera olönsamma investeringar som 

finns inom företaget, samt säkerställa att företaget drivs på ett effektivt sätt (Weisbach, 1995; 

Denis och Denis, 1995). En ny vd har press på sig från omgivningen och vill bevisa att företaget 

gjorde en bra rekrytering, samt upprätthålla sitt goda rykte. Vd:n vill prestera bra eftersom det 

råder hård konkurrens på arbetsmarknaden och risken för att bli avskedad ökar när företagets 

prestation försämras (Weisbach, 1988). För att en förbättring ska kunna ske måste dock 

styrelsen lyckas identifiera en vd som blivit bekväm i positionen. Vidare måste styrelsen lyckas 

rekrytera en bättre ersättare. Förbättringen tyder på att styrelser är effektiva i beslutsfattandet. 

Teorin om att styrelsen utgör en viktig kontrollmekanism, och de empiriska resultaten som visar 

en förbättring i den långsiktiga prestationen till följd av ett vd-byte, leder till hypotesen: 

 

Hypotes 1: 

Företagens långsiktiga prestation förbättras till följd av ett vd-byte. 

 

2.4 Avsked och frivillig avgång 
Ett vd-byte sker antingen till följd av ett avsked eller en frivillig avgång. Studier visar att 

styrelsen är mer benägna att avskeda en vd efter en period av dålig prestation (Weisbach, 1988; 

Warner, Watts och Wruck, 1988). En dålig prestation tyder på att ledningen fattat beslut som 

minskat aktieägarnas värde och att det finns motiv för att vilja förändra företagets strategi 

(Friedman och Singh, 1989). Beslutet om att avskeda en dåligt presterande vd visar att styrelsen 

är handlingskraftig och vidtar åtgärder för att lösa problem i företaget (Weisbach, 1988). 

Styrelsens agerande genom att avskeda en vd är en kontrollmekanism som ska säkerställa att 

aktieägarnas intresse om att maximera aktieägarvärdet uppnås. Eftersom den tidigare vd:n inte 

fattat beslut som maximerat aktieägarvärdet har agentkostnader uppstått. En frivillig avgång 

har ofta naturliga orsaker som pension eller byte till en bättre tjänst och kännetecknas av en 

period av normal eller bra prestation (Huson, Malatesta och Parrino, 2004). Eftersom 

prestationen före en frivillig avgång ofta har varit bra är det sannolikt att aktieägarnas intresse 

redan uppfyllts. Det innebär att behovet av att minska agentkostnader inte är lika stort som vid 

ett avsked. Styrelsens intresse kommer i detta fall vara att upprätthålla prestationen snarare än 

att kräva en förbättring.  
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Studier (Denis och Denis, 1995; Adams och Mansi, 2008) har testat hur prestationen förändras 

till följd av ett avsked och en frivillig avgång och finner att företagens långsiktiga prestation 

förbättras mer efter ett avsked. Resultaten tyder på att prestationen förbättras när 

agentkostnaderna minskar. Anledningen varför prestationen förbättras mer efter ett avsked än 

en frivillig avgång kan således förklaras av att agentkostnaderna för dessa företag varit större. 

En ny vd antas dessutom eliminera olönsamma investeringar och säkerställa att företaget drivs 

på ett effektivt sätt (Weisbach, 1995; Denis och Denis, 1995). Eftersom ett avsked föregås av 

en period av sämre prestation än en frivillig avgång, antas det finnas fler olönsamma 

investeringar för sådana företag. Om den nya vd:n eliminerar dessa bör det också leda till en 

större ökning av prestationen för företag som avskedar sin vd än där vd:n avgår frivilligt. Det 

leder till hypotesen: 

  

Hypotes 2: 

Företagens långsiktiga prestation förbättras mer efter ett avsked än efter en frivillig avgång.  

  

2.5 Intern och extern rekrytering 
Företagets nya vd rekryteras antingen internt eller externt. En internt rekryterad vd är ofta en 

person från företagets högsta ledning som känner till företagets kultur, mål och strategier 

(Parrino, 1997). Om den nya vd:n arbetat inom företaget länge är det även troligt att personen 

varit med och utvecklat samt implementerat företagets nuvarande strategier (Parrino, 1997). 

Vidare menar Dalton och Kesner (1985) att en intern rekrytering representerar att företaget har 

en tro på sina befintliga strategier och vill bevara dessa, medan en extern rekrytering 

representerar en vilja av förändring. Rekryteringen av en extern vd förknippas dessutom med 

en högre kostnad eftersom en omfattande sökprocess måste inledas för att hitta den mest 

lämpade kandidaten, medan en internt rekryterad vd redan finns inom företaget (Dalton och 

Kesner, 1985). Murphy and Zábojník (2007) visar dessutom att externa vd:ar i genomsnitt har 

15 % högre lön jämfört med interna vd:ar. Parrino (1997) menar att en externt rekryterad vd 

genom tidigare anställningar har andra erfarenheter och idéer kring hur ett företag ska drivas. 

En extern vd har därmed andra synsätt om hur strategier ska implementeras och hur nya mål 

ska uppnås (Parrino, 1997; Karaevli, 2007).  

  

Styrelsens val mellan att befordra en medarbetare internt eller rekrytera en extern vd beror på 

personens olika förmågor samt om företaget vill upprätthålla befintliga strategier eller 

implementera nya (Parrino, 1997). Den externa vd:ns förmåga att förändra tidigare strategier 
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borde innebära att det sker en större förändring av prestationen, i jämförelse med en internt 

rekryterad vd som kännetecknas av att behålla tidigare strategier för att upprätthålla 

prestationen. Eftersom det dessutom är mer kostsamt att rekrytera en extern vd bör styrelsen 

endast göra det om den långsiktiga prestationen förväntas utvecklas bättre i jämförelse med en 

internt rekryterad vd (Dalton och Kesner, 1985).  

  

Forskning på området (Huson, Malatesta och Parrino, 2004; Adams och Mansi, 2008) visar att 

den långsiktiga prestationen utvecklas bättre för de företag som anställt en extern vd än en 

intern vd. Resultatet kan enligt Huson, Malatesta och Parrino (2004) bero på att företag endast 

anställer en extern vd om personen är betydligt bättre än en intern kandidat. De problem som 

Miller (1991) visar, att personer som varit vd under en lång tid blir bekväma i positionen, bör 

även kunna tillämpas på personer i högsta ledningen. En internt rekryterad vd, som ofta varit 

med och utvecklat företagets befintliga strategier, kan vara mer benägen att hålla fast vid dessa 

än att utveckla nya strategier. Det kan skapa svårigheter att följa med i utvecklingen och kan 

vara en förklaring till varför en externt rekryterad vd med ett objektivt synsätt presterar bättre 

än en internt rekryterad vd. Det leder till hypotesen: 

  

Hypotes 3: 

Företagens långsiktiga prestation förbättras mer efter en extern rekrytering än efter en intern 

rekrytering.  

  

Kandidater som kan upprätthålla befintliga strategier är mer attraktiva när företaget har 

presterat väl, samtidigt som kandidater som sannolikt kan förändra företagets strategier är mer 

attraktiva när företaget har presterat dåligt (Parrino, 1997). När företaget har presterat dåligt 

menar Karaevli (2007) och Parrino (1997) att en externt rekryterad vd är den bästa kandidaten 

för att vända den negativa trenden. En internt rekryterad vd förväntas också vända den negativa 

trenden men Parrino (1997) menar att risken är större att den personen håller fast vid gamla 

strategier, trots att dessa inte är effektiva. Även efter ett avsked förväntas företagen endast 

anställa en extern vd om personen är betydligt bättre än en intern kandidat (Huson, Malatesta 

och Parrino, 2004). Det framgår av Parrinos (1997) studie att 49,6 % av de tillsatta vd:arna efter 

ett avsked är rekryterad externt, vilket kan jämföras med 9,9 % till följd av en frivillig avgång. 

Det tyder på att en externt rekryterad vd är mer attraktiv efter en period av dålig prestation och 

att styrelsen förväntar sig en större prestationsförbättring. 
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Khurana och Nohira (2000) testade detta empiriskt och fann ingen signifikant förbättring i den 

långsiktiga prestationen för företag där en intern vd tillsattes efter ett avsked. Resultatet visade 

dock på en signifikant förbättring av den långsiktiga prestationen när den nya vd:n var 

rekryterad externt. Anledningen varför en extern vd presterar bättre kan förklaras av att dessa 

personer är mer benägna att förändra företagets strategier då de genom tidigare anställningar 

har nya synsätt på hur företaget ska drivas. Den dåliga prestationen fram till avskedet tyder på 

att de befintliga strategierna inte fungerat väl och vid en sådan situation är det viktigt att den 

nya vd:n ersätter dessa med nya. En externt rekryterad vd förväntas vara den bästa kandidaten 

för att ersätta strategier som inte fungerat väl. Det leder till hypotesen: 

  

Hypotes 4: 

Företagens långsiktiga prestation förbättras mer när en externt rekryterad vd ersätter en 

avskedad vd än när en internt rekryterad vd ersätter en avskedad vd. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras det kvantitativa metodval som ligger till grund för studien. Vidare 

operationaliseras begrepp och studiens urval presenteras. Avslutningsvis beskrivs den 

statistiska metod som används för hypotesprövningen. 

 

3.1 Introduktion till metod 
För att undersöka hur den långsiktiga prestationen förändras till följd av ett vd-byte, och hur 

prestationen förändras beroende på typen av vd-byte samt efterträdarens ursprung, 

formulerades fyra hypoteser. I enlighet med tidigare forskning (Denis och Denis, 1995; Huson, 

Malatesta och Parrino, 2004) grundar sig denna studie på en kvantitativ metod, vilket möjliggör 

statistiska beräkningar för att kunna säkerställa om en förändring i prestationen har skett. 

Metodvalet innebär dessutom att studien kan replikeras (Bryman och Bell, 2013). En kvalitativ 

metod grundar sig på icke numeriska data vilket leder till subjektivitet i svaren. Eftersom denna 

studie fokuserar på att mäta hur den faktiska prestationen har förändrats till följd av ett vd-byte, 

och inte någons uppfattning om förändringen, är en kvalitativ metod inte tillämpbar.  

  

3.2 Operationalisering 
3.2.1 Avsked och frivillig avgång 

I enlighet med tidigare studier (Warner, Watts och Wruck, 1988; Denis och Denis, 1995; 

Huson, Malatesta och Parrino, 2004) klassificerades vd-bytet som antingen ett avsked eller en 

frivillig avgång. För att avgöra om vd-bytet var ett avsked följdes Warner, Watts och Wruck 

(1988) val och anvisningar kring klassificeringen. Vd-bytet klassificerades som ett avsked om 

något av följande kriterier var uppfyllda: 

1. Det framgick att den föregående vd:n fick sparken. 

2. Det framgick, eller var tydligt, att avgången berodde på en konflikt mellan vd och 

styrelse. 

3. Det var en gemensam överenskommelse mellan vd och styrelse utan att vd:n hade 

drabbats av en akut sjukdom eller fått en annan anställning.  

4. Det är sannolikt att det fanns en konflikt mellan vd och styrelse. 

De byten som inte var avsked klassificerades som frivillig avgång.  
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3.2.2 Intern och extern rekrytering 

För att avgöra om den nya vd:n var internt eller externt rekryterad studerades personens senaste 

anställning. Rekryteringen klassificerades som intern om den nya vd:n var verksam inom 

bolaget vid tillträdet. Några vanligt förekommande befattningar vid en intern rekrytering var 

vice vd, ekonomichef, högsta ledning eller styrelseledamot. Övriga rekryteringar 

klassificerades som en extern rekrytering, där vanligt förekommande befattningar var vd för 

publikt eller privat företag samt från företagens högsta ledning.  

  

3.2.3 Långsiktig prestation 

Tidsperioden på tre år före och tre år efter vd-bytet är i enlighet med tidigare forskning på 

området (Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och Parrino, 2004). För att beräkna 

företagens tidigare prestation användes en period på tre år före bytet. Det ger en rättvisande bild 

av hur företagen har presterat tidigare, samtidigt som färre år ökar risken för att extrema 

prestationer för enstaka år ger en missvisande bild av prestationen. Tidsperioden för tre år efter 

vd-bytet motiveras med att en ny vd behöver tid på sig för att implementera nya strategier i 

företaget och att det tar tid innan dessa förändringar får effekt på resultatet (Huson, Malatesta 

och Parrino, 2004).  

  

3.2.4 Prestationsmått 

För att mäta företagens långsiktiga prestation valdes ett redovisningsbaserat och ett 

marknadsbaserat prestationsmått. Det redovisningsbaserade måttet operating return on assets 

(OROA) är ett mått på företagens prestation och har använts i tidigare studier (Denis och Denis, 

1995; Huson, Malatesta och Parrino, 2004; Bennedsen et al., 2007) för att undersöka hur den 

operativa avkastningen förändras till följd av ett vd-byte. Den operativa verksamheten studeras 

eftersom det representerar företagens huvudsakliga verksamhet och vd:n är ansvarig för den 

dagliga driften. Vd:ns möjlighet att påverka dessa delar av företaget är således som störst. 

OROA tar endast hänsyn till rörelseresultatet och inte finansiella intäkter och kostnader. Måttet 

speglar således den operativa verksamheten bättre än att använda exempelvis return on assets 

(ROA) som resultatmått, eftersom ROA innehåller intäkter och kostnader som inte är hänförliga 

till den operativa verksamheten (Bennedsen et al., 2007). OROA tar hänsyn till hur väl 

företagens totala tillgångar genererar vinst, till skillnad från return on equity (ROE) och return 

on capital employed (ROCE) som endast tar hänsyn till en viss del av totala tillgångar 

(Bennedsen et al., 2007). OROA beräknades genom att dividera företagens rörelseresultat med 

det bokförda värdet på totala tillgångar för respektive år. OROA speglar företagens 
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rörelseresultat i förhållande till de tillgångar som genererat vinsten och visar således hur 

effektivt de totala tillgångarna genererar vinst (Bennedsen et al., 2007).  

  

Det marknadsbaserade prestationsmått som användes var Tobins Q. Det är företagens 

marknadsvärde i förhållande till återanskaffningsvärdet på kapitalet (Tobin och Brainard, 

1977). Tobins Q är ett vanligt förekommande mått för att mäta hur företag presterar (Randøy 

och Jenssen, 2004; Anderson och Reeb, 2004). Fördelen med att använda ett marknadsbaserat 

prestationsmått som Tobins Q, till skillnad från redovisningsbaserade prestationsmått likt 

OROA, är att det tar hänsyn till tillväxtmöjligheter samt förväntningar om framtida vinster 

(Anderson och Reeb, 2004). En prestation som innebär positiva kassaflöden i framtiden är 

således något som inkluderas i Tobins Q. Vidare finns en risk att företagsledare manipulerar 

finansiella rapporter som redovisningsbaserade prestationsmått grundar sig på (Healy och 

Wahlen, 1999). Tobins Q är därför svårare att manipulera än OROA. Nackdelen med Tobins Q 

i jämförelse med OROA är dock att en del av prestationen kan bestå av förväntningar som inte 

behöver vara sanna, till skillnad från OROA som mäter den faktiska prestation. De båda måtten 

ansågs därför som bra komplement till varandra för att undersöka hur den långsiktiga 

prestationen förändrades till följd av ett vd-byte. Eftersom det ofta innebär svårigheter att 

beräkna återanskaffningsvärdet på kapitalet tillämpas alternativa beräkningssätt (Fama och 

French, 1992). Först beräknades Tobins Q genom att dividera företagens marknadsvärde med 

totala tillgångar. Marknadsvärdet beräknades genom att multiplicera företagens utestående 

aktier med aktiekursen per den sista december för varje år. Vidare beräknades Tobins Q genom 

att ta marknadsvärdet av eget kapital minus bokförda värdet på eget kapital plus totala 

tillgångar, dividerat med totala tillgångar. Korrelationen mellan de båda måtten för Tobins Q 

var hög (0,98) och därför valdes det mått där flest observationer kunde erhållas, vilket var det 

första. 

  

3.3 Urval och datainsamling 
3.3.1 Urval 

Studiens urval består av samtliga företag som varit noterade på Stockholmsbörsen och som 

genomgått ett eller flera vd-byten under perioden 2001–2013. Börsnoterade företag undersöks 

eftersom det ställs krav på att offentliggöra information och meddela marknaden om när ett vd-

byte ska ske, till skillnad från privata företag (SFS 2007:528). Vidare är informationen som 

lämnas av börsnoterade företag kvalitetssäkrad genom särskilt höga revisionskrav, vilket ökar 

tillförlitligheten på den utlämnade informationen (Revisorsnämnden, 2017).  
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 Den långsiktiga prestationen mäts för de tre efterföljande åren till följd av vd-bytet. Året för 

bytet uteslöts eftersom data för detta år både innehåller den gamla vd:ns och den nya vd:ns 

prestation. För att kunna mäta prestationen för tre år efter vd-bytet är 2013 det sista året som 

går att tillämpa eftersom data från företagens årsredovisningar måste samlas in, och siffrorna 

för år 2016 är de sista som finns tillgängliga. Data för vd-byten fanns tillgängliga från år 2001 

och för att få så stort urval som möjligt inkluderades samtliga byten fram till och med 2013. 

Denis och Denis (1995) inkluderar vd-byten för perioden 1985-1988, vilket kritiseras av Huson, 

Malatesta och Parrino (2004) som istället väljer att studera en längre tidsperiod mellan 1971-

1994. Huson, Malatesta och Parrino (2004) menar att en kort tidsperiod kan påverkas av yttre 

faktorer som ger ett snedvridet resultat. Tidsperioden 2001-2013 omfattar både hög- och 

lågkonjunktur. Risken med att välja en kortare tidsperiod är att perioden endast omfattar någon 

av konjunktursvängningarna, vilket kan få effekt på resultatet.  

  

3.3.2 Datainsamling 

Insamlingen av data för vilka börsnoterade företag som genomgått ett vd-byte under perioden 

2001-2013 samlades in via docent Mattias Hambergs databas vid Uppsala universitet. 

Databasen kompletterades sedan med uppgifter om vd-byten för tre år som inte fanns 

tillgängliga. Detta gjordes med Retriever Research. För att avgöra om den avgående vd:n blivit 

avskedad eller avgått frivilligt, samt om den nya vd:n blivit rekryterad internt eller externt, 

studerades företagens pressmeddelande samt Affärsvärldens och Dagens Industris 

nyhetsrapporter. Data för att kunna beräkna OROA och Tobins Q hämtades från Thomson 

Reuters databas Eikon som tillhandahåller finansiell information. Sekundärdata som 

insamlades kontrollerades systematiskt för att säkerställa att informationen var korrekt. 

Exempelvis kontrollerades var tjugonde vd-byte från databasen för att säkerställa att året för 

vd-bytet, typen av byte samt efterträdarens ursprung var korrekt angivet. På samma sätt 

kontrollerades data för prestationsmåtten mot företagens årsredovisningar för att säkerställa att 

företagens totala utestående aktier, rörelseresultat och totala tillgångar stämde överens med de 

siffror som erhållits från Eikon. Nyckeltalen från Eikon redovisades i tusental, vilket de inte 

alltid gjorde i företagens årsredovisningar. Kontrollerna resulterade därför i några mindre 

avrundningsfel, men informationen som erhölls bedömdes som tillförlitlig. 

  

3.3.3 Bortfall 

Urvalet resulterade i totalt 639 vd-byten och presenteras i tabell 1. Av dessa byten var 244 

sådana där den nya vd:n behöll sin position i mindre än tre år. Dessa exkluderades eftersom den 



 15 

efterföljande prestationen för tre år efter vd-bytet inte kan mätas för dessa observationer. Likt 

Denis och Denis (1995) exkluderades vd-byten som föranletts av ett företagsförvärv eftersom 

företaget tillföll en annan koncern. Dessa uppgick till 28 vd-byten. Eftersom endast svenska 

börsnoterade företag undersöks exkluderades företag med utländska huvudkontor. Dessa 

uppgick till 22 vd-byten. Efter dessa bortfall återstod 345 vd-byten. Slutligen var det 99 vd-

byten där fullständig historisk finansiell data saknades för att kunna beräkna OROA. Efter 

bortfallet återstod totalt 246 vd-byten för OROA. För beräkning av Tobins Q var det 116 vd-

byten av 345 där fullständig information saknades. Detta resulterade i totalt 229 vd-byten för 

Tobins Q. 

  

Tabell 1 - Urval och bortfall 

  

 

3.4 Statistisk metod 
I enlighet med tidigare studier (Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och Parrino, 2004) 

beräknades medelvärde och medianen av OROA och Tobins Q för respektive företag för tre år 

före vd-bytet. För att testa hypoteserna jämfördes prestationen för de tre åren efter vd-bytet med 

medelvärdet och medianen för de tre åren före bytet. Året för bytet hamnar således utanför 

beräkningarna eftersom det innehåller både den gamla och den nya vd:ns prestation. För att 

säkerställa om ökningen eller minskningen av medelvärdet och medianen var signifikant 

användes i enlighet med tidigare studier (Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och Parrino, 

2004) ett tvåsidigt t-test respektive ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Ett tvåsidigt test 

ignorerar inte möjligheten att resultaten kan anta en annan riktning än hypoteserna. Samtidigt 

Antalet vd-byten och bortfall
Kategori Antal vd-byten
Antal vd-byten under åren 2001-2013 639

Bortfall
Flera vd-byten 244
Företagsförvärv 28
Utländska företag 22

Urval 345

Saknade historisk finansiell data för OROA 99
Antal vd-byten inkluderat i urvalet (OROA) 246

Saknade historisk finansiell data för Tobins Q 116
Antal vd-byten inkluderat i urvalet (Tobins Q) 229
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innebär ett signifikant resultat med ett tvåsidigt test att det även skulle uppfylla signifikansnivån 

för ett ensidigt test. Studien tillämpar en signifikansnivå på 5 % vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas om p-värdet för de statistiska testerna understiger 0,05. Samtliga statistiska 

beräkningar utfördes med statistikprogrammet SPSS Statistics.  

  

3.4.1 Normalfördelning 

Ett parametriskt t-test bygger på antaganden om en normalfördelad population. Hair et al. 

(2014) och Byrne (2010) menar att datamaterial kan antas vara normalfördelat om skewness 

och kurtosis ligger inom intervallet -2 till 2 respektive -7 till 7. Data för företagens OROA och 

Tobins Q innehöll avvikande skewness och kurtosis (se tabell 10 och 11 i bilagor). Det krävdes 

således en bearbetning för att normalisera datamaterialet innan t-test för förändringen i 

medelvärde kunde genomföras. I enlighet med Huson, Malatesta och Parrino (2004) 

klassificerades data som extremvärden om de avvek mer än 3 standardavvikelser från 

medelvärdet. Winsorizing användes för att göra om extrema observationer till värden som går 

att använda i beräkningarna. Detta sker genom att de högsta respektive lägsta värdena, som 

avviker mer än tre standardavvikelser från medelvärdet, ersätts med det näst högsta eller lägsta 

tillåtna värdet. Metoden användes, istället för att radera extremvärden, för att kunna behålla så 

många observationer som möjligt för att ge kraft i de statistiska beräkningarna. Efter 

winsorizing förbättrades skewness och kurtosis i datamaterialet och således förutsättningarna 

för statistiska beräkningar (se tabell 12 och 13 i bilagor). Datahanteringen resulterade inte i en 

perfekt normalfördelning, men anses vara tillräckligt bra för att genomföra parametriska t-test 

enligt Hair et al. (2014) och Brynes (2010) riktlinjer.  

  

3.4.2 T-test 

Beroende t-test är ett parametriskt test som används när två mätningar på samma individ tagits, 

men vid olika tillfällen. Testet används för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i 

medelvärde mellan dessa två tillfällen. Det lämpar sig för denna studie eftersom förändringar i 

OROA och Tobins Q för de tre åren efter vd-bytet jämförs med medelvärdet för de tre åren före 

bytet. Exempelvis jämfördes företagens prestation för år 1 med medelvärdet av OROA och 

Tobins Q för de tre åren före bytet. Samma beräkningar genomfördes för att jämföra 

prestationen för år 2 och år 3 efter vd-bytet. Nollhypotesen är att det inte finns någon skillnad i 

medelvärde före och efter vd-bytet. Ett signifikant resultat innebär att det finns en statistiskt 

säkerställd skillnad i medelvärde mellan de två mättillfällena och nollhypotesen kan då 
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förkastas. Ett icke-signifikant resultat innebär att det inte finns någon signifikant skillnad i 

medelvärde och att nollhypotesen inte kan förkastas.  

  

3.4.3 Wilcoxon teckenrangtest 

Wilcoxon teckenrangtest är ett icke-parametrisk test och motsvarigheten till ett beroende t-test. 

Likt ett beroende t-test undersöks skillnaden mellan två mättillfällen, men Wilcoxon 

teckenrangtest testar för skillnaden i median istället för medelvärde. Testet används för att 

undersöka om prestationen för år 1, 2 eller 3 efter vd-bytet skiljde sig signifikant från medianen 

för de tre åren före bytet.  

  

3.5 Robusthetstest 
För att öka trovärdigheten för studiens resultat genomfördes i enlighet med tidigare studier 

(Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och Parrino, 2004) ett robusthetstest med statistiska 

beräkningar på ett branschjusterat OROA. En allmän förbättring i branschen kan påverka hur 

företagen presterar. Det kan framstå som att vd-bytet resulterar i en förbättrad prestationen när 

det egentligen endast är branschens förbättring som driver resultatet. För att kontrollera för 

denna effekt, som inte är relaterad till vd-bytet, beräknades ett branschjusterat OROA.  

  

Först identifierades samtliga företag som varit noterade på Stockholmsbörsen någon gång under 

perioden 1998-2016. Det resulterade i totalt 847 företag. OROA beräknades för samtliga 

företag och år genom att dividera rörelseresultatet med bokförda värdet på totala tillgångar. 

Företagen delades sedan in i nio olika branscher utifrån den tillgängliga klassificeringen i Eikon 

vilket resulterade i 94 företag per bransch i genomsnitt. Medelvärdet och medianen för OROA 

beräknades sedan för respektive bransch och år (se tabell 14 och 15 i bilagor). Värdet som 

erhålls visar hur branschen har presterat. För att beräkna branschjusterad OROA för de företag 

som genomgått ett vd-byte subtraherades branschens medelvärde och median från företagens 

faktiska OROA för respektive år omkring vd-bytet. Det nya värdet representerar hur företagen 

presterat borträknat för hur branschen har presterat under samma period. Avslutningsvis 

genomfördes statistiska beräkningar på den branschjusterade prestationen för att testa 

hypoteserna när hänsyn tagits till hur hela branschen presterat.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens resultat. Kapitlet inleds med att presentera 

fördelningen av vd-byten för OROA och Tobins Q. Vidare åskådliggörs förändringar i den 

långsiktiga prestationen för perioden omkring vd-bytet. Därefter redovisas hypotesprövning 

med statistiska beräkningar för förändringar i den långsiktiga prestationen. Avslutningsvis 

presenteras resultatet för robusthetstestet med branschjusterad OROA. 

  

4.1 Fördelning av vd-byten 
Tabell 2 visar vd-bytenas fördelning för OROA och Tobins Q för svenska börsnoterade företag 

under perioden 2001 - 2013.  

  

Tabell 2 - Fördelning vd-byten OROA och Tobins Q 

 
 

Fördelningen mellan avsked och frivillig avgång, samt intern och externt rekrytering var jämn 

för OROA och Tobins Q. Frivillig avgång var den vanligaste typen av vd-byte med 188 

respektive 176 observationer, medan avsked var betydligt ovanligare med 58 respektive 53 

observationer. Fördelningen mellan intern och extern rekrytering var jämn i urvalet. För OROA 

rekryterades 123 internt och 123 externt och för Tobins Q rekryterades 112 internt och 117 

externt. Avsked är vanligare i studiens urval med 23 % medan det förekom i 13 % (Denis och 

Denis, 1995) och 16 % (Huson, Malatesta och Parrino, 2004) i tidigare studier. Även 

fördelningen mellan intern och extern rekrytering ser annorlunda ut för studiens urval. Huson, 

Malatesta och Parrino (2004) visar på 19 % externt rekryterade för hela deras urval. Vidare 

visar Parrino (1997) att nästan hälften rekryteras externt vid ett avsked men endast en tiondel 

OROA
Typ av vd-byte Efterträdarens ursprung

Intern Extern Totalt
Avsked 30 28 58 (24 %)
Frivillig avgång 93 95 188 (76 %)
Totalt 123 (50 %) 123 (50 %) 246 (100 %)

Tobins Q
Typ av vd-byte Efterträdarens ursprung

Intern Extern Totalt
Avsked 26 27 53 (23 %)
Frivillig avgång 86 90 176 (77 %)
Totalt 112 (49 %) 117 (51 %) 229 (100 %)
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till följd av en frivillig avgång. I studiens urval är fördelningen mellan de olika rekryteringarna 

jämt fördelade med cirka 50 % vardera för hela urvalet samt för avsked och frivillig avgång. 

Det verkar således som att det är vanligare med extern rekrytering i Sverige, i jämförelse med 

Huson, Malatesta och Parrino (2004) som baseras på data från amerikanska företag. 

  

4.2 Förändringar i den långsiktiga prestationen 
4.2.1 OROA 

Figur 1 visar medianen för OROA för alla vd-byten, avsked och frivillig avgång. Figuren 

visar prestationen för perioden tre år före till och med tre år efter vd-bytet. 

  

Figur 1 - Medianen för OROA omkring vd-bytet 

 
Det framgår av figur 1 att alla vd-byten föregås av en period av avtagande prestation följt av en 

period av ökad prestation efter bytet. Alla vd-byten samt vd-bytena för frivilliga avgångar 

kännetecknas dock av en relativt stabil OROA under perioden, medan avsked visar en tydligt 

försämrad OROA innan vd-bytet och en tydlig förbättring efteråt. Prestationen förbättras efter 

vd-bytet för hela urvalet fram till år 2 för att sedan minska år 3. I likhet med tidigare studier 

(Weisbach, 1988; Warner, Watts och Wruck, 1988) visar figur 1 att fler vd:ar avskedas efter en 

period av dålig prestation. Det ger indikationer på att styrelsen straffar vd:n för dålig prestation 

genom att finna en ersättare som ett försök till förbättring. Frivilliga avgångar kännetecknas av 

en svag nedgång i prestationen före vd-bytet, vilket går emot Huson, Malatesta och Parrinos 

(2004) resultat som visat att en frivillig avgång ofta föregås av en period av normal eller bra 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

-3 -2 -1 0 1 2 3

O
R

O
A

År i förhållande till vd-bytet

Alla vd-byten Avsked Frivillig avgång



 20 

prestation. Vidare verkar styrelsen rekrytera bra kandidater eftersom den efterföljande 

prestationen ökar. Anledningen varför prestationen försämras år 3 efter vd-bytet skulle kunna 

förklaras av Millers (1991) resonemang om att vd:n blir bekväm i positionen. Eftersom vd:n 

inte längre fokuserar på att utveckla nya strategier eller att hitta de mest lönsamma projekten 

påverkas prestationen negativt. En annan förklaring kan vara att vd:n redan investerat i alla 

lönsamma projekt som funnits tillgängliga, vilket skulle förklara förbättringen i prestationen 

för de första två åren efter bytet. Men när det inte längre finns lönsamma projekt att investera i 

kommer företagens prestation att avta. 

  

Figur 2 visar medianen för OROA för alla vd-byten, intern och extern rekrytering. Figuren 

visar prestationen för perioden tre år före till och med tre år efter vd-bytet.  

  

Figur 2 - Medianen för OROA omkring vd-bytet 

 
Båda typerna av rekryteringar kännetecknas av en period av försämrad prestation för de tre åren 

före vd-bytet och har en relativt likvärdig OROA under den perioden (se figur 2). Prestationen 

för intern rekrytering ökar år 0 men minskar år 1, medan den externa rekryteringen går i motsatt 

riktning. OROA är sedan likvärdig för år 2 för att sedan divergera det sista året efter vd-bytet. 

Den stora skillnaden året för bytet är intressant, där den externa rekryteringen presterar sämre 

än den interna. Detta skulle kunna bero på att det finns incitament hos en ny vd att realisera 

förluster i samband med vd-bytet, eftersom att den gamla vd:n ofta får bära skulden (Wells, 

2002). Detta görs för att förbättra framtida resultat. Wells (2002) menar vidare att sannolikheten 
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för en sådan typ av manipulation bör vara större för en extern än vid en intern rekrytering. Detta 

eftersom den interna vd:n ofta varit med och tagit besluten med den gamla vd:n och därmed 

indirekt skulle lägga skulden på sig själv. Den stora prestationsförbättringen för en extern 

rekrytering år 1 ger indikationer på att sådan resultatmanipulering kan ha skett. Det är dock 

svårt att dra några slutsatser om prestationen året för bytet, eftersom det inkluderar både den 

gamla och den nya vd:ns prestation. 

  

4.2.2 Tobins Q 

Figur 3 visar medianen för Tobins Q för alla vd-byten, avsked och frivillig avgång. Figuren 

visar prestationen för perioden tre år före till och med tre år efter vd-bytet.  

  

Figur 3 - Medianen för Tobins Q omkring vd-bytet 

 
Perioden före bytet kännetecknas av en nedgång i prestation för samtliga vd-byten (se figur 3). 

För avsked förbättras prestationen för år -2 men minskar sedan till året för bytet. Perioden efter 

vd-bytet kännetecknas av en liten ökning i prestation för alla vd-byten samt för frivillig avgång. 

För avsked sker dock en stor prestationsökning för år 1 som sedan avtar för år 2 för att slutligen 

minska för år 3 efter bytet. Det är intressant att se att prestationen före ett avsked inte följer 

samma trend som OROA där perioden kännetecknats av en stor prestationsförsämring. 

Eftersom OROA minskat före ett avsked, och därmed även aktieägarvärdet, borde det även 

visas för Tobins Q. Anledningen varför Tobins Q inte minskar när OROA gör det kan bero på 

att marknaden förväntar sig prestationsförbättringar i framtiden, vilket skulle innebära att 
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Tobins Q håller sig på en jämn nivå. Vidare kan förbättringen för år 1 efter ett avsked förklaras 

av att marknaden reagerar positivt när ett företag avskedar en vd eftersom det visar att styrelsen 

är handlingskraftig. Ökningen i Tobins Q kan även spegla den operativa förbättring som skett 

till följd av ett avsked. Att prestationen sedan avtar och minskar för år 3 efter bytet är också 

intressant och liknar utvecklingen för OROA. Den avtagande prestationen för OROA för år 3 

efter bytet kan innebära att marknaden inte längre förväntar sig prestationsförbättringar från 

företagen. 

  

Figur 4 visar medianen för Tobins Q för alla vd-byten, intern och extern rekrytering. Figuren 

visar prestationen för perioden tre år före till och med tre år efter vd-bytet. 

  

Figur 4 - Medianen för Tobins Q omkring vd-bytet 

 
Perioden före vd-bytet kännetecknas av en nedgång i prestation för samtliga byten, för att sedan 

börja förbättras efter vd-bytet (se figur 4). För en intern rekrytering förbättras prestationen för 

år 1 efter bytet, för att sedan sjunka år 2, och sedan förbättras igen för år 3. Vid extern 

rekrytering börjar dock prestationsförbättringen redan vid år -1 före bytet och fortsätter till år 2 

efter byte, för att sedan försämras år 3. Den interna rekryteringen har dock en stabil Tobins Q 

med få fluktuationer under hela perioden. Företagen som rekryterar en extern vd presterar också 

bättre än vad företagen som rekryterar en intern vd gör, sett över samtliga år. Nedgången för 

den externa rekryteringen år 3 tillsammans med uppgången för den interna rekryteringen är i 
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likhet med resultaten från OROA för respektive rekrytering. Marknaden verkar således reagera 

på försämringen och förbättringen av OROA.  

 

4.3 Hypotestesternas resultat 
4.3.1 Hypotes 1 - Alla vd-byten 

Den första hypotesen är att företagens långsiktiga prestation förbättras till följd av ett vd-byte. 

Tabell 3 visar förändringar i företagens prestation, mätt i OROA och Tobins Q, för alla vd-

byten.  

 

Tabell 3 - Förändringar i långsiktig prestation för alla vd-byten 
Prestationen mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive medianen för 

de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således förändringen 

från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt t-test och 

förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan median.  

 
* = Signifikant på 5 %-nivån 

 

Resultatet för alla vd-byten visar statistiskt signifikanta förbättringar för den långsiktiga 

prestationen mätt i OROA (se tabell 3). Ökningen var signifikant för samtliga år mätt i 

medelvärde och även signifikant för år 3 vid mätning av medianen. Eftersom det finns en 

signifikant ökning för samtliga år kan nollhypotesen förkastas, och därmed anta studiens första 

hypotes. För Tobins Q erhölls dock inga signifikanta värden. Nollhypotesen kan således inte 

förkastas när prestationen mäts i Tobins Q.  

 

Förbättringen som skett i OROA borde även resultera i en ökad Tobins Q eftersom det visar att 

företagen genererar mer vinst till aktieägarna. Anledningen till varför Tobins Q inte ökar kan 

vara att prestationsmåttet tar hänsyn till många variabler. En förbättring i företagens operativa 

År
n = 246 n = 229
∆ OROA ∆ Tobins Q

Före bytet 0,025* -0,077
till år 1 (0,006) (-0,022)

Före bytet 0,035* 0,103
till år 2 (0,014) (-0,011)

Före bytet 0,041* 0,008
till år 3 (0,012)* (-0,042)

Alla vd-byten
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verksamhet behöver därför inte öka Tobins Q om marknaden har andra förväntningar på 

företagen. En annan förklaring kan vara att det alternativa beräkningssättet för Tobins Q som 

används i studien är bristfälligt för att estimera det verkliga Tobins Q. Vidare är OROA ett mått 

som är lättare för en vd att manipulera (Healy och Wahlen, 1999). Ökningen i OROA skulle 

exempelvis kunna förklaras av att vd:n avstår från att investera i forskning och utveckling. 

Marknaden ser detta som något negativt eftersom det kan påverka framtida intäkter, vilket 

skulle förklara varför Tobins Q inte visar en förbättrad prestation.  

  

4.3.2 Hypotes 2 - Avsked och frivillig avgång  

Den andra hypotesen är att företagens långsiktiga prestation förbättras mer efter ett avsked än 

efter en frivillig avgång. Tabell 4 visar förändringar i företagens prestation, mätt i OROA och 

Tobins Q, för avsked samt frivillig avgång. 

  

Tabell 4 - Förändringar i långsiktig prestation för avsked och frivillig avgång 
Prestationen mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive medianen för 

de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således förändringen 

från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt t-test och 

förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan median. 

 
* = Signifikant på 5 %-nivån. 

 

Den långsiktiga prestationen till följd av ett avsked förbättrades signifikant för samtliga år mätt 

i OROA (se tabell 4). Både medelvärde och median visade förbättringar, förutom för år 2 där 

medianen inte var signifikant. För frivillig avgång är endast medelvärdet för OROA signifikant 

år 2. Totalt sett förbättras den långsiktiga prestationen mer efter ett avsked än efter en frivillig 

avgång. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas, och därmed antas studiens andra 

År
n = 58 n = 53 n = 188 n = 176
∆ OROA ∆ Tobins Q ∆ OROA ∆ Tobins Q

Före bytet 0,049* -0,058 0,018 -0,082
till år 1 (0,024)* (0,238) (0,004) (-0,019)

Före bytet 0,057* 0,110 0,025* 0,101
till år 2 (0,035) (0,232) (0,009) (-0,046)

Före bytet 0,102* 0,156 0,023 -0,037
till år 3 (0,048)* (-0,002) (0,004) (-0,050)

Avsked Frivillig avgång
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hypotes. För Tobins Q erhölls inga signifikanta värden för varken ett avsked eller frivillig 

avgång. Nollhypotesen kan därmed inte förkastas när prestationen mäts i Tobins Q.  

 

Förbättringen i den långsiktiga prestationen för OROA efter ett avsked kan förklaras av att 

agentkostnader minskar när styrelsen avskedar en dåligt presterande vd. Styrelsens funktion 

som kontrollmekanism verkar således fungera bra för att maximera aktieägarvärdet. Precis som 

Weisbach (1988) menar verkar beslutet om att behålla eller avskeda en vd vara viktigt, och får 

långsiktiga konsekvenser för företagens prestation och därmed aktieägarvärdet. En annan 

förklaring till ökningen i OROA efter ett avsked kan vara att det fanns fler olönsamma projekt 

att eliminera i de företag som avskedade vd:n, eftersom dessa ofta föregås av en sämre 

prestation. Prestationsförbättringen i OROA till följd av ett avsked ger stöd för den andra 

hypotesen, men påverkar samtidigt resultatet för den första hypotesen när alla vd-byten studeras 

tillsammans. Resultatet för den första hypotesen drivs av den stora förbättringen som följer efter 

ett avsked. Det innebär att felaktiga slutsatser om den efterföljande prestationen kan dras när 

alla vd-byten studeras samtidigt. Det är därför viktigt att se under vilka omständigheter vd-bytet 

sker för att få en djupare förståelse för hur prestationen förändras. 
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4.3.3 Hypotes 3 - Intern och extern rekrytering  

Den tredje hypotesen är att företagens långsiktiga prestation förbättras mer efter en extern 

rekrytering än efter en intern rekrytering. Tabell 5 visar förändringar i företagens prestation, 

mätt i OROA och Tobins Q, för intern samt extern rekrytering. 

 

Tabell 5 - Förändringar i långsiktig prestation för intern och extern rekrytering 
Prestationen mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive medianen för 

de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således förändringen 

från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt t-test och 

förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan median. 

 
* = Signifikant på 5 %-nivån. 

 

Den långsiktiga prestationen till följd av en intern rekrytering förbättras för samtliga år efter 

vd-bytet (se tabell 5). Medelvärdet ökar för alla år och medianen för år 3 efter bytet. En extern 

rekrytering har inga signifikanta resultat för OROA. Vidare finns inga signifikanta värden för 

Tobins Q. Resultaten för både OROA och Tobins Q innebär att nollhypotesen inte kan förkastas 

och ger således inte stöd för den tredje hypotesen. Resultatet visar istället att den långsiktiga 

prestationen, mätt i OROA, förbättras mer efter en intern rekrytering.  

 

Resultatet i tabell 5 går emot tidigare forskning (Huson, Malatesta och Parrino, 2004; Adams 

och Mansi, 2008) som visat att den långsiktiga prestationen förbättras mer efter en extern 

rekrytering. Resultatet går även emot studiens tredje hypotes. I Huson, Malatesta och Parrinos 

(2004) urval var 19 % av kandidaterna externt rekryterade och prestationen förbättrades mer 

efter en sådan rekrytering. I denna studie är 50 % externt rekryterade men prestationen 

förbättras mer efter en intern rekrytering. Det är intressant att fler vd:ar rekryteras externt i 

Sverige, trots att prestationen förbättras mer efter en intern rekrytering. Dessutom förknippas 

År
n = 123 n = 112 n = 123 n = 117
∆ OROA ∆ Tobins Q ∆ OROA ∆ Tobins Q

Före bytet 0,033* -0,009 0,018 -0,141
till år 1 (0,011) (-0,030) (0,005) -(0,047)

Före bytet 0,038* 0,135 0,027 0,072
till år 2 (0,020) (-0,063) (0,010) (0,007)

Före bytet 0,057* 0,028 0,026 -0,011
till år 3 (0,022)* (0,002) (0,001) (-0,116)

Intern rekrytering Extern rekrytering
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externa kandidater med högre kostnader och förväntas endast rekryteras om de är bättre än 

interna kandidater (Dalton och Kesner, 1985). Detta har varit kostsamt för aktieägarna i form 

av utebliven prestationsförbättring och högre lönekostnader. Resultatet kan bero på att externa 

vd:ar implementerar nya strategier, men att dessa inte lyckas förbättra företagens prestation. De 

interna kandidaterna kan istället utveckla de befintliga strategierna till det bättre, vilket skulle 

kunna förklara den ökade prestationen som följer efter vd-bytet. Det verkar således kunna vara 

bättre att upprätthålla befintliga strategier istället för att ständigt försöka implementera nya. 

Eftersom prestationen förbättras mer efter en intern rekrytering tyder det på att det inte behöver 

vara lönsamt att inleda en omfattande sökprocess för att finna en extern vd. 

 

4.3.4 Hypotes 4 - Avsked och intern respektive extern rekrytering  

Den fjärde hypotesen är att företagens långsiktiga prestation förbättras mer när en externt 

rekryterad vd ersätter en avskedad vd än när en internt rekryterad vd ersätter en avskedad vd. 

Tabell 6 visar förändringar i företagens prestation, mätt i OROA och Tobins Q, till följd av ett 

vd-byte. Tabellen är uppdelad efter intern och extern rekrytering till följd av ett avsked.  

  

Tabell 6 - Förändringar i långsiktig prestation efter ett avsked 
Prestationen mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive medianen för 

de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således förändringen 

från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt t-test och 

förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan median. 

 
* = Signifikant på 5 %-nivån. 

  

Den långsiktiga prestationen till följd av ett avsked förbättras signifikant för år 1 och 3 för 

medelvärdet, mätt i OROA, när den nya vd:n är rekryterad internt (se tabell 6). För medianen 

är förbättringen endast signifikant för år 3 efter vd-bytet. Vid en extern rekrytering förbättras 

År
n = 30 n = 26 n = 28 n = 27
∆ OROA ∆ Tobins Q ∆ OROA ∆ Tobins Q

Före bytet 0,063* -0,153 0,034 0,033
till år 1 (0,018) (-0,161) (0,040) (0,470)

Före bytet 0,057 -0,031 0,057 0,185
till år 2 (0,033) (0,175) (0,038) (0,181)

Före bytet 0,101* -0,080 0,104* 0,228
till år 3 (0,044)* (0,110) (0,065)* (-0,082)

Avsked
Intern rekrytering Extern rekrytering
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prestationen för OROA endast för år 3, både för medelvärde och median. Inga signifikanta 

resultat erhölls vid mätning av Tobins Q, varken för intern eller extern rekrytering efter ett 

avsked. Resultaten innebär att nollhypotesen inte kan förkastas, och att studien inte finner stöd 

för den fjärde hypotesen. Det tyder istället på att prestationen, mätt i OROA, förbättras mer när 

en internt rekryterad vd ersätter en avskedad vd. 

 
Resultatet i tabell 6 går emot Karaevli (2007) och Parrinos (1997) påstående att en externt 

rekryterad vd är den bästa kandidaten för att vända den negativa trenden efter ett avsked. Det 

går även emot studiens fjärde hypotes samt Khurana och Nohiras (2000) resultat som visade på 

en större förbättring i den långsiktiga prestationen när den nya vd:n rekryterades externt. 

Eftersom en externt rekryterad vd implementerar nya strategier förväntades en 

prestationsförbättring ske tidigare än år 3 efter vd-bytet. Resultatet kan bero på att en externt 

rekryterad vd behöver tid att komma in i rollen som företagets ledare innan förändringar 

genomförs och effekterna av dessa syns i redovisningen. En annan förklaring kan vara att en 

internt rekryterad vd genom sin tidigare anställning redan är medveten om vilka delar av 

företaget som går dåligt, och är snabbare på att genomföra förändringar. Avslutningsvis menar 

Wells (2002) att sannolikheten för realisering av förluster i samband med ett vd-byte är som 

störst vid en extern rekrytering efter ett avsked. Om detta förekommer kan det vara en annan 

förklaring till varför prestationen inte förbättras för de två första åren efter vd-bytet. 
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4.3.5 Frivillig avgång och intern respektive extern rekrytering  

Tabell 7 visar förändringar i företagens prestation, mätt i OROA och Tobins Q, till följd av ett 

vd-byte. Tabellen är uppdelad efter intern och extern rekrytering till följd av en frivillig avgång.  

 
Tabell 7 - Förändringar i långsiktig prestation efter en frivillig avgång 
Prestationen mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive medianen för 

de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således förändringen 

från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt t-test och 

förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan median. 

 
* = Signifikant på 5 %-nivån. 

 

Den långsiktiga prestationen till följd av en frivillig avgång förbättras signifikant för år 2 och 3 

för medelvärdet, mätt i OROA, när den nya vd:n är rekryterad internt (se tabell 7). För extern 

rekrytering finns inga signifikanta resultat för OROA. Det enda signifikanta värdet som erhålls 

i studien för Tobins Q är en minskning av prestationen för medelvärdet år 1, vid en extern 

rekrytering. Förklaringen till varför prestationen ökar mer vid en intern rekrytering för OROA 

kan vara att det är bättre att behålla befintliga strategier efter en frivillig avgång, som 

kännetecknas av en relativt stabil prestation. Vidare kan minskningen av prestationen för 

Tobins Q år 1 förklaras av att marknaden inte upplever den externa rekryteringen som det bästa 

alternativet vid en frivillig avgång. Marknaden kan reagera negativt på att en vd som är benägen 

att implementera nya strategier tillsätts, när intresset snarare är att upprätthålla den befintliga 

prestationen.  

 

4.4 Robusthetstest 
Tabell 8 visar förändringar i företagens långsiktiga prestation, mätt i branschjusterad OROA, 

till följd av ett vd-byte. Tabellen är uppdelad efter alla vd-byten, avsked, frivillig avgång, intern 

År
n = 93 n = 86 n = 95 n = 90
∆ OROA ∆ Tobins Q ∆ OROA ∆ Tobins Q

Före bytet 0,023 0,034 0,014 -0,194*
till år 1 (0,006) (-0,025) (0,002) (-0,036)

Före bytet 0,032* 0,166 0,018 0,038
till år 2 (0,011) (-0,081) (0,009) (0,025)

Före bytet 0,043* 0,012 0,003 -0,083
till år 3 (0,010) (-0,020) (-0,009) (-0,075)

Frivillig avgång
Intern rekrytering Extern rekrytering
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rekrytering och extern rekrytering. Tabellen representerar robusthetstestet för studiens tre första 

hypoteser. 

 

Tabell 8 - Branschjusterad OROA 
Branschjusterad OROA mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive 

medianen för de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således 

förändringen från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt 

t-test och förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan 

median. 

 
* = Signifikant på 5 %-nivån. 

 

Resultatet för alla vd-byten visar statistiskt signifikanta förbättringar för den långsiktiga 

prestationen mätt i branschjusterad OROA (se tabell 8). Ökningen var signifikant för samtliga 

år mätt i medelvärde och även signifikant för år 1 och 3 vid mätning av medianen. Studiens 

första hypotes kan därmed styrkas efter att ha justerats för branschens prestation.  

  

Den långsiktiga prestationen till följd av ett avsked förbättrades signifikant för samtliga år mätt 

i branschjusterad OROA (se tabell 8). Både medelvärde och median visade förbättringar, 

förutom för år 2 där medianen inte var signifikant. För frivillig avgång är endast medelvärdet 

och medianen signifikant år 1. Totalt sett förbättras den långsiktiga prestationen mer efter ett 

avsked än efter en frivillig avgång. Det innebär att studiens andra hypotes kan styrkas när 

prestationen mäts i branschjusterad OROA.  

 

Den långsiktiga prestationen till följd av en intern rekrytering förbättras för samtliga år efter 

vd-bytet (se tabell 8). Medelvärdet ökar för alla år och medianen för år 1 och 3 efter bytet. En 

extern rekrytering har inga signifikanta resultat för branschjusterad OROA. Resultatet ger inte 

stöd för studiens tredje hypotes och nollhypotesen kan inte förkastas. Det styrker istället tidigare 

resultat som visat att prestationen förbättras mer till följd av en intern rekrytering.  

År Alla vd-byten Avsked Frivillig avgång Intern rekrytering Extern rekrytering
n = 245 n = 58 n = 187 n = 121 n = 124

∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch
Före bytet 0,029* 0,052* 0,022* 0,043* 0,015
till år 1 (0,012)* (0,022)* (0,008)* (0,019)* (0,003)

Före bytet 0,027* 0,056* 0,018 0,040* 0,014
till år 2 (0,007) (0,024) (0,002) (0,007) (0,002)

Före bytet 0,032* 0,094* 0,012 0,052* 0,011
till år 3 (0,008)* (0,034)* (0,000) (0,014)* (0,000)
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Tabell 9 visar förändringar i företagens långsiktiga prestation, mätt i branschjusterad OROA, 

till följd av ett vd-byte. Tabellen är uppdelad efter intern och extern rekrytering till följd av ett 

avsked och en frivillig avgång. Tabellen representerar robusthetstestet för studiens fjärde 

hypotes. 

 

Tabell 9 - Branschjusterad OROA efter avsked och frivillig avgång 
Branschjusterad OROA mäts för år 1, 2 och 3 efter vd-bytet och sedan subtraheras medelvärdet respektive 

medianen för de tre åren före bytet från respektive års prestation. Värdena i tabellen representerar således 

förändringen från de tre åren före bytet. Förändringar i medelvärdet har signifikanstestats med ett tvåsidigt 

t-test och förändringar i medianen med ett tvåsidigt Wilcoxon teckenrangtest. Medelvärden presenteras ovan 

median. 

 
* = Signifikant på 5 %-nivån. 

 

Den långsiktiga prestationen till följd av ett avsked förbättras signifikant för år 1 och 3, mätt i 

branschjusterad OROA, när den nya vd:n är rekryterad internt (se tabell 9). Detta gäller för både 

medelvärde och median. För en extern rekrytering förbättras prestationen endast för år 3 för 

medelvärde och median. Nollhypotesen kan således inte förkastas efter att ha justerat för 

branschens prestation. Resultatet tyder fortfarande på att prestationen förbättras mer efter en 

intern rekrytering vid ett avsked.  

 

Den långsiktiga prestationen till följd av en frivillig avgång förbättras signifikant för år 1 och 3 

för medelvärdet och år 1 för medianen mätt i branschjusterad OROA när den nya vd:n är 

rekryterad internt (se tabell 9). För extern rekrytering till följd av en frivillig avgång finns inga 

signifikanta värden. Resultatet visar att den långsiktiga prestationen förbättras mer efter en 

intern rekrytering efter en frivillig avgång för branschjusterad OROA.  

År Intern rekrytering Extern rekrytering Intern rekrytering Extern rekrytering
n = 30 n = 28 n = 91 n = 96

∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch ∆ OROA Bransch
Före bytet 0,066* 0,036 0,035* 0,009
till år 1 (0,036)* (0,018) (0,014)* (0,004)

Före bytet 0,068 0,043 0,030 0,006
till år 2 (0,030) (-0,001) (0,001) (0,009)

Före bytet 0,104* 0,084* 0,035* -0,010
till år 3 (0,049)* (0,026)* (0,006) (-0,002)

Frivillig avgångAvsked
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5. Konklusion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt en diskussion kring studiens metod och 

trovärdighet. Avslutningsvis lämnas förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur företagens långsiktiga prestation för svenska börsnoterade 

företag förändrades till följd av ett vd-byte. Vidare var syftet att undersöka hur den långsiktiga 

prestationen förändrades beroende på typen av vd-byte och efterträdarens ursprung. För att mäta 

prestationen användes ett redovisningsbaserat resultatmått, OROA, och ett marknadsbaserat 

resultatmått, Tobins Q. Studiens resultat visade att den långsiktiga prestationen mätt i OROA 

förbättrades till följd av ett vd-byte. Vidare förbättrades OROA mer efter ett avsked än efter en 

frivillig avgång. Båda dessa resultat var i enlighet med studiens två första hypoteser. Resultatet 

visade även att den långsiktiga prestationen mätt i OROA förbättrades mer när den nya vd:n 

var rekryterad internt än externt, vilket gick emot studiens tredje hypotes och tidigare 

forskningsresultat. Vidare finner studien att OROA förbättrades mer när en internt rekryterad 

vd ersätter en avskedad vd, än när en externt rekryterad vd ersätter en avskedad vd. Det gick 

emot studiens fjärde hypotes. För att öka trovärdigheten för studiens resultat genomfördes ett 

robushetstest med statistiska beräkningar på ett branschjusterat OROA. Resultaten från studiens 

hypotesprövning stod sig efter att ha kontrollerat för branschens prestation. Studien visar att 

när prestationen mäts i Tobins Q observerades endast ett signifikant värde. Studiens hypoteser 

kan därmed inte styrkas när Tobins Q används som prestationsmått. 

  

Studien bidrog till forskningen genom att även inkludera Tobins Q som ett marknadsbaserat 

prestationsmått. Förklaringen till varför endast ett signifikant värde observerades kan vara att 

det alternativa beräkningssättet som användes för Tobins Q i studien kan vara bristfälligt för att 

estimera det verkliga Tobins Q. Vidare kan det bero på att Tobins Q speglar marknadens 

förväntningar på företaget, och en förbättring i företagens OROA behöver därför inte öka 

Tobins Q om marknaden har andra förväntningar på företagen. En annan förklaring kan vara 

att redovisningsbaserade prestationsmått är lättare för ledningen att manipulera, vilket kan vara 

orsaken till att OROA förbättrades men inte Tobins Q. 

  

Resultaten tyder på att förändringen i den långsiktiga prestationen utvecklas olika beroende på 

om den gamla vd:n avskedats eller avgått frivilligt, samt om den nya vd:n rekryterats internt 
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eller externt. Ett av de viktigaste resultaten från studien var att den långsiktiga prestationen 

förbättrades mer när den nya vd:n rekryterades internt än externt. Studien visar dock att 

prestationen förbättrades år 3 för både intern och extern rekrytering efter ett avsked. Det hade 

inte observerats om den nya vd:ns ursprung inte hade delats in efter typen av vd-byte. Resultatet 

går emot tidigare forskning (Denis och Denis, 1995; Huson, Malatesta och Parrino, 2004) på 

området som istället visat på det motsatta förhållandet. Denna forskning baseras på data från 

amerikanska företag, vilket tyder på att det finns skillnader mellan olika länder. Studien har 

bidragit med insikt om hur prestationen förändras till följd av ett vd-byte på den svenska 

marknaden. För forskningen är detta intressant eftersom studien visar på motstridiga resultat i 

förhållande till tidigare forskning på en annan marknad. Det skapar ett behov av att undersöka 

detta ytterligare för att kartlägga vad skillnaderna mellan länderna kan bero på. Slutligen bidrar 

studien med värdefull information för aktieägare eftersom resultatet visar hur deras 

förmögenhet förändras till följd av olika typer av vd-byten.  

  

5.2 Studiens trovärdighet 
Survivorship bias innebär att resultaten kan överskattas om inte alla företag som funnits under 

den undersökta tidsperioden inkluderas i urvalet, exempelvis de företag som har gått i konkurs 

(Brown et al., 1992). Om endast företag som är börsnoterade idag hade valts för studien, hade 

det automatiskt skapat survivorship bias eftersom konkursmässiga företag hamnar utanför 

urvalet. Det innebär att studien skulle sakna prestationen för de företag som presterat som allra 

sämst, och att resultaten således inte blir representativt för alla företag som varit börsnoterade. 

För att hantera detta problem inkluderades alla företag som genomgått ett vd-byte och som 

någon gång varit börsnoterade under perioden 2001-2013. Det innebär att problem med 

överskattad prestation minskar, eftersom företagen som presterat sämst även inkluderas i 

urvalet. Tidsperioden 2001-2013 omfattar dessutom både hög- och lågkonjunktur, vilket ger 

trovärdighet i resultatet. Detta eftersom en kortare tidsperiod, som endast innehåller någon av 

konjunktursvängningarna, kan få effekt på resultatet. 

  

Eftersom det inte alltid framgick i företagens pressmeddelanden om varför vd:n avgick 

analyserades detta djupare genom att även granska nyhetsrapporter. En risk som förknippas 

med detta är att journalisterna kan rapportera information som inte nödvändigtvis är sann. 

Genom att granska två av de största ekonomiska tidskrifterna anses dock informationen vara 

tillförlitlig. Vidare kan informationen som rapporteras i pressmeddelanden och tidskrifterna ge 

upphov till subjektiva bedömningar. Det kan innebära att vi klassificerar ett byte som ett avsked 



 34 

medan en annan person klassificerar det som en frivillig avgång, eller tvärtom. För att minska 

denna risk försökte vi tydligt redogöra för hur klassificeringen av ett avsked respektive en 

frivillig avgång gick till. Förhoppningen är således att en replikering av studien leder till samma 

klassificeringar.  

  

Sekundärdata samlades in från befintliga databaser som Thomson Reuters Eikon för historisk 

finansiell data samt Mattias Hambergs forskningsdatabas för vd-byten. Informationen som 

erhölls kontrollerades systematiskt för att säkerställa tillförlitligheten. Detta leder till att 

trovärdigheten för resultaten ökar, eftersom vi inte endast förlitat oss på att den insamlade 

sekundärdata är korrekt. Vidare normaliserades datamaterialet innan statistiska tester för 

medelvärdet kunde genomföras. Detta gjordes genom winsorizing, vilket utgår från att ersätta 

värden som avviker från medelvärdet med mer än tre standardavvikelser. Metoden kan ge 

upphov till problem eftersom extremvärden finns med i datamaterialet när medelvärdet 

beräknas. Detta kan leda till problem när kraftiga extremvärden existerar i små stickprov, vilket 

höjer medelvärdet för populationen. Vidare leder det att gränsen för vad som anses vara ett 

extremvärde höjs vilket innebär att värden som egentligen bör klassas som extremvärden inte 

utesluts från beräkningarna. Samtidigt är det nödvändigt att på ett replikerbart sätt kunna 

hantera extremvärden, då alternativet är att ha någon godtycklig gräns som ger upphov till 

subjektiva bedömningar. Metoden som används för att identifiera extremvärden är dessutom 

väl beprövad, och trots att det kan vara ett potentiellt problem uppfyllde urvalet de krav som 

ställs för att anses vara en normalfördelad population.  

  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har undersökt hur den långsiktiga prestationen förändrades till följd av ett vd-

byte, och hur den förändrades beroende på typen av vd-byte och efterträdarens ursprung. Det 

skulle vara intressant att utveckla studien genom att tillämpa en regressionsanalys. Studiens t-

test visar hur prestationen förändras till följd av vd-bytena, vilket ger information om det har 

skett en förändring av prestationen efter bytet. En regression skulle bidra med insikt om hur 

mycket den efterföljande prestationen kan förklaras av variabeln vd-byte. Vidare kan företagens 

prestation påverkas av olika företags- och vd-specifika variabler. Förslag på kontrollvariabler 

att inkludera i regressionen kan därför vara företagsstorlek, branschens prestation, företagens 

tidigare prestation, skuldsättningsgrad eller vd:ns ålder. 

  



 35 

Studien undersökte hur företagen presterar justerat för branschens prestation. Det skulle även 

vara intressant att dela upp vd-bytena efter bransch för att se om ett vd-byte resulterar i olika 

prestationsförändringar mellan olika branscher. Det skulle ge indikationer på under vilka 

omständigheter vd:n kan påverka prestationen mest, och skulle bidra med intressant 

information kring debatten om vd:ns möjlighet att påverka företagens resultat. Vidare skulle 

det vara intressant att dela upp företagen genom att studera hur en ny vd för små respektive 

stora företag presterar till följd av ett vd-byte. Det kan antas att en vd för ett mindre företag får 

större inflytande och att prestationen därför förändras mer efter ett sådant byte. Ju mer 

detaljerad informationen är desto mer värdefullt är det för aktieägarna.  

  

Det alternativa beräkningssättet för Tobins Q visade endast ett signifikant värde. Andra och 

mer noggranna beräkningssätt av Tobins Q skulle därför vara intressant att använda för att se 

om resultaten skiljer sig. Slutligen kan det även vara intressant att mäta den långsiktiga 

prestationen med andra mått än OROA och Tobins Q. Exempelvis kan studien utvecklas genom 

att använda andra redovisningsbaserade prestationsmått. Förslag på ett sådant prestationsmått 

är return on equity (ROE), som visar hur mycket vinst företagen genererar med aktieägarnas 

kapital.  
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Tabell 10 - Skewness och Kurtosis för OROA 

 
 

Tabell 11 - Skewness och kurtosis för Tobins Q 

 
 

Tabell 12 - Skewness och kurtosis för OROA efter winsorizing 

 
 

Tabell 13 - Skewness och kurtosis för Tobins Q efter winsorizing 

 
  

  

År -3 År -2 År -1 År 0 År 1 År 2 År 3
N 247 247 247 247 247 247 247
Skewness -2,59 -2,25 -2,99 -3,88 -2,99 -3,75 -2,38
Kurtosis 7,87 7,33 13,2 22,97 11,27 19 7,28

År -3 År -2 År -1 År 0 År 1 År 2 År 3
N 229 229 229 229 229 229 229
Skewness 5,68 7,51 2,73 4,83 4,25 5,47 3,65
Kurtosis 41,19 77,85 9,07 33,77 23,92 35,36 18,43

År -3 År -2 År -1 År 0 År 1 År 2 År 3
N 247 247 247 247 247 247 247
Skewness -1,65 -1,48 -1,36 -1,77 -1,79 -1,55 -1,53
Kurtosis 2,62 1,91 1,88 3,49 3,43 3,07 2,69

År -3 År -2 År -1 År 0 År 1 År 2 År 3
N 229 229 229 229 229 229 229
Skewness 1,93 1,48 1,53 1,91 1,83 1,6 1,81
Kurtosis 5,83 6,52 1,79 3,48 2,98 6,95 2,53
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Tabell 14 - Medelvärde branschjusterad OROA 

 
 

Tabell 15 - Median branschjusterad OROA 

 
 

 

Medelvärde Sällanköpsvaror Dagligvaror Finans Hälsa Industri Teknik Material Fastigheter Telecom
1998 6,55% 1,09% 7,17% -4,57% 7,15% 9,79% 7,89% 3,71% -5,91%
1999 4,48% -0,89% 7,25% -4,31% 4,12% -1,46% 4,07% 1,63% -3,14%
2000 4,05% 3,39% 11,43% -6,59% 5,22% -11,54% 7,89% -4,49% 3,25%
2001 -1,31% -0,56% -1,01% -8,77% 1,76% -18,77% -2,18% -5,41% -6,20%
2002 -0,07% 1,80% -2,78% -7,42% 2,99% -14,74% 6,12% -2,42% -5,83%
2003 0,94% 1,80% 0,55% -9,66% 1,87% -9,09% 6,40% -1,88% 10,29%
2004 3,02% 6,37% 4,99% -9,65% 6,37% -1,77% 3,08% 4,54% 8,52%
2005 3,18% 3,03% 11,50% -10,65% 7,12% 2,18% 2,58% 2,27% -1,34%
2006 3,35% 6,76% 7,18% -13,87% 5,55% 2,89% 5,23% 5,46% 6,10%
2007 2,41% 3,80% 2,98% -10,24% 5,05% 1,72% -4,31% 8,62% 3,43%
2008 -1,33% -2,22% -9,56% -9,72% 2,71% 0,28% -6,55% -1,92% 8,17%
2009 -3,50% 2,35% 7,00% -10,42% 0,59% -4,09% -2,67% 2,48% 4,85%
2010 -1,78% 1,46% 5,27% -12,54% 1,45% -2,99% -0,12% 4,24% 10,09%
2011 -1,09% 0,03% -5,18% -10,74% 3,58% -3,71% -5,98% 2,69% 9,51%
2012 2,14% 0,16% 4,62% -13,29% 0,20% -3,29% -7,15% 5,54% 3,45%
2013 0,83% 0,92% 7,77% -12,74% -0,13% -6,43% -8,12% 10,16% 3,67%
2014 4,28% 0,62% 6,49% -10,94% 1,98% -1,23% -4,51% 6,88% 4,25%
2015 4,28% -0,54% 7,41% -12,04% 1,53% 1,11% -9,00% 10,32% 1,63%
2016 8,56% 2,48% 7,62% -9,35% 2,67% 1,11% -7,14% 10,08% 3,06%
Antal 180 36 57 117 179 157 36 62 17

Median Sällanköpsvaror Dagligvaror Finans Hälsa Industri Teknik Material Fastigheter Telecom
1998 6,70% 2,62% 6,81% 0,18% 8,64% 10,34% 8,52% 6,16% 5,07%
1999 6,72% 4,17% 4,56% -2,10% 8,72% 3,19% 4,58% 6,45% 1,45%
2000 8,21% 8,38% 8,10% -4,73% 8,05% -5,57% 8,84% 6,57% 1,03%
2001 4,62% 8,65% 1,10% -7,16% 5,43% -25,30% 4,95% 5,76% -2,79%
2002 5,68% 3,50% 0,91% -5,00% 5,45% -21,39% 4,37% 6,17% -5,21%
2003 4,60% 3,97% 1,78% -10,21% 5,66% -6,64% 5,60% 5,85% 9,09%
2004 7,51% 6,82% 3,20% -11,93% 7,11% 2,90% 5,13% 8,09% 9,17%
2005 7,08% 7,62% 7,83% -10,02% 8,49% 6,36% 4,45% 9,76% 7,93%
2006 8,47% 6,47% 8,56% -15,77% 8,60% 7,67% 6,36% 10,20% 14,05%
2007 7,84% 5,19% 3,73% -6,29% 9,36% 5,42% -2,03% 9,29% 10,60%
2008 4,20% 1,36% 1,45% -3,88% 7,42% 5,90% -7,15% -1,75% 11,88%
2009 2,45% 4,65% 3,19% -6,81% 3,29% -0,02% -2,97% 4,18% 11,68%
2010 5,05% 2,96% 4,00% -9,46% 6,10% 3,11% 4,66% 8,10% 13,27%
2011 5,69% 1,54% -0,39% -7,84% 8,17% 3,56% -7,86% 4,68% 12,08%
2012 5,08% 1,85% 3,59% -13,14% 5,18% 2,09% -3,75% 6,58% 11,41%
2013 5,25% 3,46% 6,15% -14,47% 5,00% 1,06% -4,66% 7,30% 8,14%
2014 6,34% 4,81% 6,07% -7,82% 6,80% 5,79% -1,62% 6,23% 8,81%
2015 7,72% 5,76% 4,54% -10,04% 7,10% 5,03% -5,61% 10,50% 5,90%
2016 8,82% 5,99% 6,61% -10,46% 6,74% 4,85% -4,41% 9,46% 7,38%
Antal 180 36 57 117 179 157 36 62 17


