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Sammanfattning 
De senaste åren har flera svenska bolag emitterat preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Då 

preferensaktier ger fasta utdelningar och har förtur vid konkurs har de lägre risk men ofta 

sämre rösträtt än stamaktien. Denna studie undersöker investerares riskaversion och 

utdelningspreferenser med preferensaktien som verktyg. Studien jämför ägarna i ett företags 

stamaktie med ägarna i samma företags preferensaktie. Undersökningen fokuserar på 

variablerna ålder, kön, totalt portföljvärde hos investerare och institutioner. Studien visar att 

ägarandelen av personer över 65 år är högre i preferensaktier och att medianåldern är högre i 

preferensaktien. Studien visar även att medel- och medianvärdet på totala portföljen hos 

investerare i preferensaktien är högre. Undersökningen visar inget signifikant resultat 

gällande det institutionella ägandet men det visar tendenser till att det skulle vara större i 

stamaktien. Studien ger inte heller något signifikant resultat avseende kvinnligt ägande. 

Studien granskar också ägande i företagens båda aktieslag och finner att företrädesrätten har 

betydelse. 

 

Nyckelord: 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Att den typiska preferensaktien är en oattraktiv investering kan knappast ifrågasättas.” skriver 

Benjamin Graham 1934 i boken Security Analysis (Graham, 1934 se Benson, 2015) och i 

många år verkar bolagen på Nasdaq Stockholm ha instämt då det har varit glest mellan 

preferensaktierna. De senaste årens extremt låga räntor förefaller dock ha skapat något av en 

renässans för preferensaktien. Flera sparkonton har 0 procent i ränta och till och med negativ 

inlåningsränta har därtill diskuterats i Dagens Industri (Nordea inför negativ ränta, 2015-03- 

05). Med detta i åtanke kan 7 procent, 10 procent eller till och med över 15 procent i 

direktavkastning som Eniros preferensaktie ger te sig mycket attraktivt.  Att investerare söker 

andra placeringar med låg risk men positiv avkastning är en naturlig följd av att sparkonton 

slutat ge avkastning. 

 
 

I dagsläget finns ett tjugotal preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm med A Group of 

Retail Assets (hädanefter Agora) som det senaste tillskottet. Fastighetsbolagen är bäst 

representerade och utgör drygt hälften av preferensaktierna. Preferensaktien är ett eget aktieslag 

som skiljer sig från stamaktien i det att dess innehavare har preferens, eller förtur; både till 

utdelning och vid konkurs går preferensaktieägarnas fordringar före stamaktieägarnas. Om 

utdelningen ställs in för preferensaktien brukar dessa ackumuleras med ränta. Detta innebär för 

investeraren att en investering i en preferensaktie är mindre riskabel. Preferensaktier har 

emellertid i regel ett betydligt högre pris än stamaktien och bara en tiondels stamaktieröst. Att 

aktien har en tiondels rösträtt istället för ingen alls beror på att röstskillnad mellan två aktieslag 

inte får vara större än 10 gånger enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Callahan et al. (2001) 

skriver att företag emitterar preferensaktier för att få in kapital som klassas som eget kapital 

utan att för den ge upp för mycket kontroll över företaget. Preferensaktien utgör ett slags 

mellanting mellan skuld och eget kapital. Den klassificeras som eget kapital men påminner mer 

om en skuld strukturmässigt. En anledning för företag att emittera preferensaktier istället för att 

ta lån kan vara att de har restriktioner på skuldsättningsgrad från långivare.
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I denna studie undersöks vilken typ  av investerare som föredrar preferensaktier framför 

stamaktier. Studiens utgångspunkt är att investerarna betraktar preferensaktien som mindre 

riskabel än stamaktien med hög utdelning men med låg potential till värdeökning. 

Preferensaktien är således ett verktyg för att studera riskaversion och utdelningspreferenser hos 

olika grupper. Undersökningen genomförs på värdepapper noterade på Nasdaq Stockholm. 

Studiens syfte är att granska ägandet i preferensaktier, jämföra det med ägandet i samma 

företags stamaktie och undersöka om det finns några skillnader utifrån variablerna ålder, kön, 

värde på investerares totala innehav och institutionellt ägande. Som en del i undersökningen 

tittar vi också på huruvida bolagen frångått företrädesrätten vid emissionen av preferensaktien 

och hur detta påverkar ägarandelarna.1 Forskningen är omfattande gällande investerares 

preferenser för utdelningar och riskaversion men preferensaktien är på den svenska marknaden 

ett nytt verktyg att studera dessa variabler med. 

 
 

För att emittera en preferensaktie måste det ske genom beslut av bolagsstämman 

(aktiebolagslagen 2005:551). Emitteringen av preferensaktien kan ske på olika sätt, företagen 

kan ge ut en teckningsrätt till befintliga ägare av stamaktien som ger dem företräde till 

preferensaktien. När Corem Property Group (2010) emitterade preferensaktier fick befintliga 

ägare av stamaktien teckna en preferensaktie per 10 stamaktier som de ägde. Företagen kan 

också rikta in sig till speciella investerare, exempelvis institutioner som kan köpa 

preferensaktierna. Det vanligaste alternativet hos de undersökta företagen är att företrädesrätten 

frångås och att företaget riktar sig till både institutioner och allmänheten. 

 

 

Stamaktieägarna påverkas vid en emission av preferensaktier. I och med att 

preferensaktieägarna har förtur både till vinst och till medel vid eventuell likvidation ökar risken 

i stamaktien men det behöver inte nödvändigtvis leda till att aktiens pris minskar då det 

samtidigt skapas en finansiell hävstång liknande den för lån2. Vidare kan också värdet på 

stamaktien   sjunka   genom   utspädning   om   utdelning   för   stamaktien   uteblir   medan 

preferensaktien får utdelning (Bank, u.å.).3 

 
 
 
 
 
 

1 Vid en nyemission har i regel befintliga aktieägare företräde att köpa de nya aktierna. Denna 
grundregel kan upphävas av bolagsstämman. 
2 Användning av lånat kapital för att öka den potentiella avkastningen på en investering. 
3 En akties värde minskar för att företagets totala värde minskar genom utdelning till preferensaktierna 
medan antalet aktier förblir detsamma. Endast relevant i detta sammanhang då preferensaktien 
ensamt får utdelning.
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I Sverige beskattas vinst av kapital lika oavsett om det sker genom utdelning eller 

realisationsvinst till skillnad från många andra länder (Jacob & Jacob, 2013) vilket inte skapar 

incitament att undvika utdelningar för svenska investerare. Den enda skillnaden består i att 

investeraren själv väljer när den vill beskatta realisationsvinst i och med att det sker vid 

försäljning av aktien medan utdelningen sker på förutbestämda datum och beskattas under det 

innevarande året. I Sverige finns också andra skattelösningar såsom investeringssparkonto där 

investeraren årligen betalar en skatt på hela kontots balans utifrån en skattesats baserad på 

statens inlåningsränta oberoende av värdeutveckling och transaktioner.4  Detta alternativ ger 

därmed investeraren stor skattemässig flexibilitet vilket gör att investeringar inte behöver styras 

av skattemässiga skäl. 

 
 

Trots sin nyvunna popularitet har preferensaktierna gott om kritiker. Claes Hemberg, 

sparekonom på Avanza, varnar i Svenska Dagbladet för att preferensaktier är långt ifrån riskfria 

(Dickson, 2015). Preferensaktien har förvisso förtur till eventuell utdelning men ägarna löper 

ändå risken att bolaget bestämmer att ingen utdelning ska utbetalas. Många preferensaktier ges 

ut med ett förutbestämt inlösenpris som utgivaren kan köpa tillbaka aktierna för på ett visst 

datum. Skulle kursen stå över inlösenpriset innebär det direkt vinst (förlust) för inlösaren 

(aktieägaren). Detta skedde så sent som i mars 2015 då fastighetsbolaget Oscar Properties löste 

in sin preferensaktie som då stod i 281 kronor för inlösensumman 240 kr plus upplupen del av 

utdelning (Avanza, 2015). Den omilda behandlingen av aktieägarna kritiserades hårt och 

resulterade i en debatt om preferensaktiers värdering på Nasdaq Stockholm i Dagens industri 

(Oscar Properties snuvar spararna, 2015). Dessa risker till trots har preferensaktier vuxit i 

popularitet och utgör ett alternativ till investerare som söker hög direktavkastning i form av 

regelbundna utdelningar och låg risk. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Modigliani och Miller publicerade redan 1961 Irrelevansteorin som stipulerar att ett företag inte 

kan påverka sitt värde genom att förändra utdelningspolitiken. Trots att teorin är vedertagen 

visar senare forskning av bland annat Brennan och Takor (1990), Black och Fischer (1976) och 

Dong och Ming (2005) att utdelningspolitik påverkar investerare och att investerare vill   ha  

utdelningar.   Baker  och   Wurgler   (2004)   påvisar   också   att   företag   anpassar 

utdelningspolitiken efter marknadens önskemål, något som stämmer väl överens med den 
 

 
 

4 Källa: Skatteverket. 2015.
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ökande mängden preferensaktier som emitteras på Nasdaq Stockholm i takt med att räntorna 

förblir, historiskt sett, mycket låga. 

 
 

En faktor som påverkar efterfrågan efter utdelningar är transaktionskostnader. Även förutsatt 

att utdelningar inte påverkar ett företags värde, så uppstår i verkligheten transaktionskostnader 

då investeraren ska realisera en realisationsvinst som inte uppstår vid en utdelning. Allen och 

Michaely (2003) skriver att för den investerare som har lägre tjänsteinkomst och vars samlade 

inkomster därför till större del utgörs av inkomst av kapital kan valet av högutdelande aktier 

såsom preferensaktier därför vara en bättre investering. Detta med hänsyn till undvikandet av 

transaktionskostnader. 

 
 

Det finns mycket forskning som studerar investerares preferenser gällande utdelningspolitik. 

En undersökning av Becker et al. (2011) visar att äldre personer ofta föredrar utdelningar före 

realisationsvinst och att de därför hellre investerar i aktier med hög utdelning. Detta bekräftar 

Bhattacharya (1979) och han finner vidare att investerarens placeringshorisont också påverkar 

efterfrågan på utdelningar. Vidare, avseende riskaversion hos investerare, finner Barber och 

Odean (2001) att män överskattar sin förmåga i högre utsträckning än kvinnor och därför tar 

större risk i sin portfölj. Ackhert et al. (2002) bekräftar Barber och Odeans studie och påvisar 

också att män tar större risk i sitt sparande. Shefrin och Statman (1984) och Graham och Kumar 

(2006)  visar  vidare  att  utdelningspreferenser  styrs  av  den  personliga  ekonomin  och 

investerarens    inkomst.    Utöver    privatpersoner    är    också    institutioner    aktörer    på 

finansmarknaden. Det finns ingen forskning kring hur institutioner ställer sig till att äga 

preferensaktier men både Chen (2007) och Chung & Wang (2014) har klarlagt att institutioner 

använder sitt ägande för att övervaka investeringarna. 

 
 

Vi har inte lyckats finna några studier angående investerares preferenser och riskaversion 

gällande preferensaktier. Då preferensaktier är en mindre riskabel investering än en stamaktie 

är det därför intressant att undersöka om andelen kvinnliga ägare är större i preferensaktien än 

stamaktien. Preferensaktier ger också förtur till utdelningar och då äldre personer ofta köper 

aktier med hög utdelning kan det vara intressant att undersöka om det är en större andel äldre 

personer som köper preferensaktier. De senaste fem åren har antalet preferensaktier ökat 

markant på den svenska aktiemarknaden men det finns inga studier kring vilken typ av 

investerare som föredrar preferensaktier. Då marknaden växer är det av vikt att undersöka 

investerarna på denna marknad och försöka öka kunskapen inom området.
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I många fall väljer det emitterande företaget att upphäva den sedvanliga företrädesrätten för 

befintliga aktieägare vid nyemissioner av preferensaktier och istället rikta erbjudandet till en 

kombination av allmänheten och institutionella investerare. Mot bakgrund av detta är det också 

intressant att undersöka hur väl ägarstrukturerna i stamaktien kontra preferensaktien matchar 

varandra och granska hur stor andel stamaktieägare som också innehar preferensaktien eller om 

det främst är andra investerare som lockas av preferensaktierna. 

 

 

1.3 Disposition 
 

Studiens fortsatta uppbyggnad fortlöper enligt följande struktur: i kapitel 2 beskrivs studiens 

teoretiska referensram där Modigliani och Millers irrelevansteorem och the behavioural life 

cycle presenteras. I den teoretiska referensramen presenteras också de forskningshypoteser 

studien utgår ifrån, baserade på tidigare forskning. I kapitel 3 redovisas studiens urval och i 

kapitel 4 beskrivs och motiveras den metod som används i undersökningen. I kapitel 5 följer 

en presentation av undersökningens resultat samt en analys av dessa. Slutligen i kapitel 6 

presenteras studiens konklusion och förslag till vidare forskning.



8  

2. Teori 
 
 

2.1 Modigliani och Millers irrelevansteorem 
 

Modigliani och Miller (1958, 1961, 1963) är två av förgrundsfigurerna för forskning inom 

finans och företagsekonomi. Modigliani och Miller-teoremet bygger på deras samlade 

forskning. Teoremet bygger på en mängd grundförutsättningar som följer: (1) Utdelningar och 

realisationsvinst beskattas lika (2) transaktionskostnader finns inte (3) konkurskostnader finns 

inte, (4) lånekostnaderna är lika för alla finansiella aktörer, företag tillika investerare (5) alla 

aktörer har tillgång till all information samtidigt och (6) skuldsättningen har ingen effekt på 

företagets vinst. Dessa förutsättningar gäller inte i verkligheten men är en förutsättning för att 

kunna förstå Modigliani och Millers teorier. Teoremet lyder vidare att om dessa förutsättningar 

uppfylls påverkas inte företagets värde av skuldsättningsgrad, skuldsättningsgraden påverkar 

inte kapitalkostnaden och 1961 konstaterar de framförallt att: med den perfekta marknaden som 

utgångspunkt så påverkar inte utdelningspolitiken företagets marknadsvärde. 

 
 

Enligt Modigliani och Millers resonemang borde inte investerare bry sig om de får avkastning 

genom utdelningar eller genom att sälja delar av portföljen för att realisera vinst. Investeraren 

borde därför vara likgiltig till utdelningar. Senare forskning av Grullon och Michaely (2002) 

har utmynnat i substitutionshypotesen som föreskriver att utdelningar och aktieåterköp är 

oskiljbara substitut för varandra. Modigliani och Miller har mottagit omfattande kritik på det 

teoretiska planet. Kritiken grundar sig främst i att Modigliani och Millers modell förutsätter att 

företaget betalar ut alternativt återköper för hela vinsten. DeAngelo och DeAngelo (2006, 

2007) menar att om man istället öppnar för att företaget kan behålla en del av vinsten för andra 

syften blir utdelningspolitiken lika relevant som investeringspolitiken. 

 
 

Modigliani och Miller har också fått kritik på det praktiska planet och forskning av bland annat 

Dong et al., (2005) och Graham och Kumar (2006) visar att investerare inte är indifferenta till 

utdelningar och att många investerare föredrar höga utdelningar före låga.
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2.2 The behavioural life cycle 
 

Enligt Modigliani och Millers teorem ska investerare vara indifferenta inför utdelningar men 

trots detta föredrar ändå många investerare utdelningar framför realisationsvinst. (Loomis 1968 

se Shefrin och Statman 1984). I artikeln Explaining investors preference for cash dividend från 

1984 försöker Shefrin och Statman att skapa ett ramverk som kan förklara varför investerare 

föredrar utdelningar framför en realisationsvinst. Shefrin och Statman utgår från theory of self- 

control av Thaler and Shefrin (1981) och theory of choice under uncertainty av Kahneman and 

Tversky (1979) i sin teori som kallas the behavioural life cycle.  I sitt ramverk utgår Shefrin 

och Statman från att utdelning och realisationsvinst inte är perfekta substitut även när skatter 

och transaktionskostnader bortses. 

 

 

Theory of self-control grundar sig på att människor har en inre konflikt mellan vad personen 

vill och vad den faktiskt gör. För att förbättra sin självbehärskning kan investerare sätta upp 

regler, exempelvis att denne ska spara 10 procent av sin lön varje månad. Enligt theory of self- 

control är inte utdelningar och realisationsvinster perfekta substitut då utdelningar kräver en 

större självbehärskning hos en person som vill spara pengar. Theory of choice under uncertainty 

menar att det är en stor skillnad för investerare på form och substans av risk, vilket innebär att 

även om en utdelning och värdeökning skulle ge samma avkastning påverkas investerarna 

ändock då de har olika form. Exempelvis kommer en investerare som köper aktier som ger en 

utdelning känna att risken är mindre. Investeraren kommer att ha samma förmögenhet 

oberoende av utdelningspolitiken men det kommer att kännas bättre för investeraren om den får 

en summa i handen i form av utdelningen. 

 

 

Shefrin och Statman har valt att fokusera på livscykeln av klienteleffekten i sin teori. 

Klienteleffekten innebär att investerare väljer de företag som har en utdelningspolitik som 

passar investerarens preferenser samt att företagen också anpassar sin utdelningspolitik efter 

sina investerare (Nasdaq). Shefrin och Statman menar att pensionärer och blivande pensionärer 

har ett negativt sparande och dessa personer är mer beroende av utdelningar. Detta kan också 

kopplas till theory of self-control som innebär att pensionärer föredrar utdelningar för att de då 

får en summa att konsumera för utan att behöva genomföra några transaktioner. Om de istället 

ägde aktier som inte gav någon utdelning skulle de själva behöva bestämma över hur stor andel 

av aktierna de ska sälja av för att få kapital och hur stor andel de måste spara till framtiden. 

Detta skulle kräva en större självbehärskning hos pensionärerna jämfört med aktier som ger 

utdelningar.
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Det finns undersökningar som visat att yngre investerare har en mindre andel aktier som 

genererar utdelning än vad äldre investerare har (Lease, R. et al 1976 se Shefrin och Statman 

1984). Detta förklarar Shefrin och Statman med att yngre investerare bör spara till framtiden 

och är inte i behov av extra inkomster men då det är långt kvar till pensionen kan de ha svårt 

att motivera ett sparande. Om de får utdelningar i form av insättningar på ett bankkonto kan det 

vara svårt att spara dessa pengar och för att minska behovet av självbehärskning kan de köpa 

aktier som inte ger någon utdelning. Detta innebär att investeraren själv måste sälja aktien för att 

få tillgång till kapital. Om investerarens aktieportfölj endast är till för sparande krävs det mindre 

självbehärskning om investeraren har aktier som inte genererar en utdelning. Investeraren måste 

då gå emot sparandets intention och sälja sina aktier men om investeraren istället får utdelning 

påverkas inte portföljen på samma sätt. Om investeraren får en utdelning och konsumerar för 

utdelningen istället för att spara den kommer inte investeraren att känna att denne brutit mot sin 

regel och känna att värdet på portföljen minskat. 

 

 

Shefrin och Statman finner två starka samband i sin artikel. Det första sambandet är att behovet 

av höga utdelningar är positivt korrelerat med ålder. Författarna hävdar att negativt sparande 

har en stor effekt på utdelningspreferens hos investerare och att äldre personer, speciellt 

pensionärer har ett negativt sparande. Studien visar att ju närmare en investerare är en period i 

livet som består av ett negativt sparande desto större är andelen aktier som genererar 

utdelningar. Det andra sambandet som författarna finner är att inkomst är negativt korrelerat 

med hög utdelning. Detta innebär att om en investerare har en hög inkomst kommer behovet 

av utdelningar inte att vara lika stort. Författarna skriver vidare att om investeraren upplever 

en längre period med negativt sparande blir behovet av höga utdelningar än större. 

 

 

Shefrin och Statmans teori har emellertid fått en del kritik. Dong et al. (2005) menar att 

investerare framför allt föredrar utdelningar då de innefattar lägre transaktionskostnader och de 

finner inga starka bevis för att investerarnas beteende spelar en betydande roll. 

 

 

2.3 Hypoteser 
 

Då vi undersökt tidigare forskning har vi endast lyckats hitta studier om investerares preferenser 

gällande utdelningar. Preferensaktier är inte alls lika vanligt förekommande och det är först på 

senare år som de återigen blivit populära. Därför väljer vi att undersöka vilka typer av 

investerare som kan lockas av de potentiella fördelar som preferensaktier ger. Då dessa aktier har 

företräde till utdelningar och ofta ger högre utdelningar har vi valt att studera vilka
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grupper som lockas av höga utdelningar. Preferensaktier har lägre risk än motsvarande 

stamaktie då ägarna av preferensaktier får en fast utdelning och har förtur till kapital vid en 

konkurs och vi kommer därför också att studera ägarandelar utifrån teori om riskaversion. 

 
 

Det har genomförts flera studier gällande utdelningspolitik som visat att äldre personer föredrar 

aktier som ger höga utdelningar. Graham och Kumars (2006) studie visar att äldre personer vill 

ha aktier med hög avkastning i form av utdelningar och studien bekräftar det samband Shefrin 

och Statman (1984) beskrev, behovet av en hög utdelning ökar ju äldre personen är. Samtidigt 

hävdar Bhattacharya (1979) att tidshorisonten på investeringen bestämmer efterfrågan efter 

utdelning där lång horisont betyder högre efterfrågan efter utdelning. Det borde innebära att 

äldre personer borde efterfråga utdelningar mindre då de rimligtvis har kortare 

placeringshorisont än yngre. Graham & Kumars undersökning från 2006 visar att äldre personer 

är mer aktiva på aktiemarknaden när det finns möjligheter till utdelningar, exempelvis då ett 

företag uttalat sig om utdelningar. Becker et al. (2011) genomförde en studie i USA som 

bekräftar detta samband då deras studie visade att pensionärer föredrar högutdelande aktier. Det 

finns också invändningar, Ackert et al. (2002) visar i en stor undersökning om 

investerarpreferenser att ålder påverkar hur stor andel av sin totala förmögenhet individen 

investerar i aktier. Men i valet av vilka aktier portföljen ska innehålla är kön, psykologiska 

faktorer, total förmögenhet och andra faktorer viktiga medan åldern är irrelevant. Pålsson 

(1999) undersöker hushållens förhållande till risk i sina investeringar i en studie från Sverige. 

Pålssons studie finner att riskaversion inte korrelerar med någon uppmätt variabel med undantag 

för ålder. Ålder korrelerar positivt med riskaversion och äldre tar alltså mindre risk i sin portfölj. 

Konsensus pekar, trots Ackert med fleras invändningar, emot att äldre investerare i högre grad 

söker utdelningar och då preferensaktier ofta ger en högre utdelning och ägarna till 

preferensaktier har förtur till utdelningar ställs följande två hypoteser upp: 

 
 

H1a: Ägarandelen bland personer över 65 års ålder är större i bolagens preferensaktie än 

bolagens stamaktie. 

H1b: Den genomsnittliga åldern för privata aktieägare är högre i bolagens preferensaktie än 

bolagens stamaktie. 

 
 

Preferensaktier är inte riskfria men då de ger förtur både vid utdelning och vid en likvidation 

har de betydligt lägre risk5

                                                           
5 Volatilitet i avkastningen. 
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än stamaktier. Inom forskningen gällande risktagande finns det många studier om skillnaden i 

riskbenägenhet hos män och kvinnor. Byrnes et al. (1999) har
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genomfört en metaanalys av 150 olika studier inom ämnet och kommit fram till att män är mer 

riskbenägna än kvinnor. Skillnaden i risktagande varierar dock beroende på situation och 

skillnaden minskar i takt med en stigande ålder. Byrnes et al.s (1999) resultat går dock emot 

en studie av Pålsson (1999) som istället visar att endast ålder påverkar riskaversion och att 

riskaversion stiger med ökande ålder. Det finns också mer specifika studier gällande risktagande 

mellan män och kvinnor på finansmarknaden. En undersökning av Barber och Odean (2011) 

visar att män har en större övertro på sig själva när det kommer till aktiemarknaden, att de tar 

större risk och de handlar mer än kvinnor. Detta leder fram till följande två hypoteser: 

 
 

H2a: Det är en större andel kvinnor som äger bolagens preferensaktie än bolagens stamaktie. 

H2b: Det är en större andel kvinnor över 65 år som äger bolagens preferensaktie än bolagens 

stamaktie. 

 
 

Shefrin och Statman (1984) skriver att investerares inkomst är negativt korrelerat med 

utdelningar vilket kan förklaras av att ju högre inkomst en person har desto mindre är behovet 

av utdelningar. Detta bekräftas av Graham och Kumars (2006) studie som visar att 

låginkomsttagare föredrar aktier med hög utdelning. I denna studie har vi tillgång till 

aktieägarnas totala portföljvärde och använder det som approximator för inkomst. Angerer och 

Lams (2009) undersökning visar att inkomst är direkt positivt korrelerat till andelen av den 

totala förmögenheten en individ placerar i riskabla tillgångar och eftersom en preferensaktie 

har lägre risk än en stamaktie torde det föranleda en skillnad mellan de respektive ägarna. Detta 

leder fram till hypotesen: 

 
 

H3: Det totala värdet på den privata aktieportföljen är lägre hos bolagens preferensaktieägare 

än hos bolagens stamaktieägare. 

 
 

Det är inte bara privata investerare som väljer att investera i preferensaktier, det finns många 

andra aktörer, exempelvis fonder, som också gör det (Carnegie 2013). Den samtida forskningen 

kring institutionella investerare är bitvis oenig. Jain (2007) jämför privata och institutionella 

investerare och studien visar att privata investerare i högre grad föredrar aktier som ger 

utdelningar. Detta överensstämmer dock inte med Graham och Kumars (2006) studie som 

istället visar att institutionella investerare föredrar utdelningar men då inte allt för höga 

utdelningar. Emellertid visar forskning av både Chen (2007) och Chung och Wang (2014) att
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institutioner använder sina innehav för att utöva påverkan och bevaka sina investeringar. I och 

med att preferensaktier ofta ges ut med en tiondels rösträtt av A- eller B-aktiens rösträtt och till 

ett mycket högre pris än stamaktien så skulle institutionella investerare alltså behöva ge upp 

denna möjlighet till påverkan för att inneha preferensaktier. I en undersökning av Chen et al. 

(2006) påvisas att vissa institutioner inte är intresserade av att utöva övervakning och investerar 

oberoende av övervakningsmöjligheter och rösträtt, för dessa institutioner kan preferensaktier 

vara ett attraktivt alternativ. Trots motstridigheten är ändå forskningen överens om att 

åtminstone vissa institutionella investerare väljer att investera med syfte att utöva övervakning 

varför detta leder fram till hypotesen: 

 
 

H4: Andelen institutionella ägare är mindre i bolagens preferensaktie än bolagens stamaktie.
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3. Data och urval 
 

Urvalet består av samtliga 17 bolag som har en preferensaktie och en stamaktie som varit 

noterad på Nasdaq Stockholm under 2000-talet. Det inkluderar alltså data om Swedbanks 

preferensaktie som konverterades till B-aktier 2013. Att även inkludera preferensaktier som av 

någon anledning försvunnit från Nasdaq Stockholm skänker studien större validitet och 

eliminerar risken för så kallad survival bias; att de preferensaktier som finns kvar på Nasdaq 

Stockholm gör det på grund av någon för oss okänd karaktäristika och således snedvrider 

resultatet. Hög validitet innebär för denna studie att det finns hög kausalitet mellan undersökta 

variabler och resultat, det vill säga att resultaten beror på de undersökta variablerna (Saunders 

et al., 2012, s. 157). Studien använder ägandet i bolagens stamaktie som underlag för 

jämförelsen av ägandet i bolagets preferensaktie. Det skapar en tydlig kontrast och ter sig ett 

bättre alternativ än att skapa jämförelsegrupper baserat på genomsnittssiffror i andra bolag. Det 

uppstår dock en nackdel genom denna jämförelsemetod som består i att vissa bolag endast har 

preferensaktier noterade för publik handel. När det sålunda inte finns någon stamaktie att 

jämföra med måste dessa aktier exkluderas från undersökningen och detta skedde för tolv av 

företagen. Att stickprovet endast uppgår till 17 parade observationer försvårar den statistiska 

inferensen. 

 
 

Antalet företag uppgår till 17 och ägandet i dessa företags preferens- och stamaktie undersöks. 

Fyra av de undersökta företagen har både en  A- och  B-aktie noterad  vilket innebär att 

jämförelsen med preferensaktien försvåras. Eftersom fokus i denna studie ligger på 

privatpersoners ägande valde vi att endast titta på den mest omsatta aktien vilket i samtliga fall 

var B-aktien som hädanefter kommer att benämnas som stamaktie. 

 
 

I appendix 1 (se bilaga) sammanställs information om de 17 undersökta företagen. I tabellen 

redovisas bland annat vilken sektor företagen är aktiva inom, direktavkastningen på 

preferensaktien samt om företrädesrätten frångåtts. Informationen i denna tabell kommer att 

användas för att undersöka om det finns några karaktärsdrag hos företagen som kan förklara 

ägarfördelning mellan stam- och preferensaktien. 

 
 

Listan över preferensaktierna och  stamaktierna  erhölls  från  Nasdaq  Stockholms  hemsida 

liksom börsdata i form av identifikationsnummer (ISIN). Data om aktiekurser, utdelningar och 

direktavkastning hämtades från databasen Datastream. Vidare kommer ägarstatistik för de 17
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olika bolagen från en databas från Euroclear Sweden som sammanställer aktieägardata om 

värdepapper i Sverige.
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4. Metod 
 
 

4.1 Introduktion till Metod 
 

Forskning om aktieägares preferenser gällande utdelningar har ofta bedrivits på kvalitativ basis 

genom intervjuer och enkäter (Veld-Merkoulova, 2011; Sachse, Junger & Belting, 2012) men 

denna studie utförs istället utifrån en kvantitativ ansats. Detta möjliggjordes av tillgången till 

en stor databas över aktieägarstatistik på individnivå från Euroclear Sweden. Campus Gotland 

på Uppsala Universitet har tillgång till denna databas och genom en kontakt där har vi tagit del 

av ägarstatistik hos de 17 olika företagen. Då vi har tillgång till statistik på en sådan detaljnivå 

väljer vi att utföra studien på kvantitativ basis. Internationellt sett är statistik på individnivå 

ovanlig varför denna studie och dess kvantitativa angreppssätt bryter ny mark. 

 
 

Denna studie genomförs i likhet med bland andra Graham och Kumar (2006) i form av en 

tvärsnittsstudie. Ägandet observeras och jämförs sedan utifrån demografiska variabler. 

Användandet av en kvantitativ metod ger denna studie hög reliabilitet, det vill säga att resultatet 

har hög tillförlitlighet och förblir konsekvent vid upprepade tester (Easterby-Smith et al. 2008; 

Saunders et al. 2012, s. 156). Fördelen med en kvantitativ studie är att resultaten inte riskerar 

att fördunklas av personliga värderingar eller icke verklighetsöverensstämmande uppfattningar 

hos de intervjuade. En potentiell nackdel med studiens metod är att vi inte kunnat få djupgående 

svar, som i en kvalitativ studie, från det undersökta urvalet om varför de agerat som gjort utan 

vi måste förlita oss på teorin inom området i analysen (Saunders et al., 2012, s. 482). 

 

 

4.2 Undersökning 
 

För att kunna utgå ifrån att ett stickprov är normalfördelad kring medelvärdet behöver en studie 

minst 30 observationer. Tyvärr uppgår vårt stickprov endast till 17 parade observationer varför 

vi inte kan förutsätta att de är normalfördelade. Istället för att beräkna medelfelet för skillnaden 

mellan de båda stickproven beräknas standardavvikelsen mellan medelvärdet i stickproven och 

därefter beräknas ett t-värde vilket sedermera jämförs med ett kritiskt t-värde från en t-tabell. I 

första hand söker studien att bekräfta hypoteserna på en 5-procents signifikansnivå vilket är 

sedvanlig nivå om det inte finns specifika orsaker för någon annan nivå (Körner och Wahlgren, 

2006, s 207 f). Studien redovisar också hypoteserna på 1- och 10-procents signifikansnivå.
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Undersökningen av ägardata för de olika aktieslagen liksom företrädesrättens påverkan på 

andelen aktieägare som innehar båda aktieslagen görs genom en tvärsnittsstudie. En 

tvärsnittsstudie används för att få en bild av den studerade variabeln i en population vid en viss 

tidpunkt. Studien ämnar inte undersöka förändringar av ägande genom tiden (Saunders et al. 

2012, s.155). Vi bedömer att det är fullt tillräckligt att granska data från en viss tidpunkt för att 

kunna dra slutsatser utifrån valda teorier och därför väljer vi att göra en tvärsnittsstudie. Data 

om ägande finns tillgänglig på kvartalsbasis och därför väljs det senast möjliga datumet, 2015- 

09-30, för att få så uppdaterade data som möjligt. Undantag görs för det företag som konverterat 

sina preferensaktier till stamaktier, där väljs av naturliga skäl istället sista möjliga datum för 

vilket data kan samlas för tvärsnittet. 

 
 

 

4.3 Hypotesprövning 
 

Ett parat t-test genomförs för att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan två 

grupper som är besläktade. Det är ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta till exempel 

förändringen i en variabel efter ett event eller två nära besläktade variabler såsom två olika 

aktieslag i samma företag. Ett parat t-test är ett parametriskt test vilket betyder att en 

förutsättning för testet är att stickproven är normalfördelade. Då studiens stickprov endast 

uppgår till 17 parade observationer granskar vi våra data för att avgöra om de är 

normalfördelade. Granskningen skedde genom Ryan-Joiners test och endast en variabel visade 

sig statistiskt säkerställt icke normalfördelad; differens i medelålder mellan stamaktieägare och 

preferensaktieägare.  Då  studien  har 17  observationer blev antalet  frihetsgrader 16  vilket 

resulterade i det kritiska t-värdet 1,75 på 10-procents signifikansnivå för en tvåsidig 

hypotesprövning och 2,12 respektive 2,92 för 5- och 1-procents signifikansnivå. 

 
 

I denna studie beräknas medelvärdet för de studerade variablerna ålder, kön, totalt portföljvärde 

och institutionellt ägande i grupperna som alltså består av alla ägare i de olika värdepapperna. 

Paren består av stamaktien och samma företags preferensaktie och på de beräknade 

medelvärdena i dessa grupper utfördes ett parat t-test, i första hand med alfa 0,05 för 5-procents 

signifikansnivå. Då det totala antalet studerade bolag endast uppgick till 17 går det inte att göra 

antagandet att värdena i stickproven är normalfördelade kring medelvärdet och istället för att 

använda z-test för att erhålla de kritiska värdena erfordras ett t-test för att producera ett resultat 

med hög validitet. Vi beräknar också hur stor andel av aktieägarna i det ena aktieslaget som 

också äger aktier i det andra aktieslaget.
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Då ett parametriskt test fordrar fler än 30 observationer för att förutsätta en normalfördelning i 

stickprovet använder vi endast ett icke-parametriskt test om mängden observationer är färre än 

30 och stickprovet bevisligen inte är normalfördelad. I de fall Ryan-Joiners 

normalfördelningstest visar att stickprovet inte är normalfördelat kommer det endast att utföras 

ett icke parametriskt test. Ett icke parametriskt test är mer statistiskt robust och gör färre 

antaganden. Det har dock sämre styrka än ett parametriskt test som t-testet. Det lämpar sig bättre 

när det finns många andra faktorer som till exempel stor skevhet i portföljvärdena som kan 

påverka att dessa värden skiljer sig. Eftersom våra data består av parade observationer används 

Wilcoxons teckentest som icke parametriskt test. Syftet med Wilcoxons teckentest är att 

undersöka om medianvärde mellan två stickprov skiljer sig åt. Testet genererar ett W-värde 

vilket sedan jämförs med en tabell för kritiska värden för att avgöra om resultatet är signifikant. 

W-värde för stickprovet med 17 parade observationer är 1,960 för en tvåsidig hypotesprövning 

på 5-procentsnivån vilket innebär att ett W-värde som är större än 1,960 visar att resultatet är 

statistiskt signifikant. På 10-procents signifikansnivå är W-värdet 1,645 och på 1-procents 

signifikansnivå är W-värdet 2,576. 

 
 

I testet av hypoteserna delas urvalet upp efter variablerna som undersöks. Sedan beräknas 

medel- och medianålder i de båda stickproven och för att undersöka om det finns en statistiskt 

signifikant skillnad utförs ett parat t-test och Wilcoxons teckentest, då data för medelålder inte 

är normalfördelad enligt Ryan-Joiners test genomförs endast Wilcoxons teckentest för denna 

variabel.
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5. Resultat 
 
 

5.1 Skillnad i ägarandelar 
 

Då tidigare forskning visar att pensionärer föredrar höga utdelningar antogs en hypotes där 

andelen personer över 65 år spåddes vara högre bland preferensaktierna. I tabell 1 presenteras 

statistik för ägarandelarna för personer över 65 år i företagens stam- och preferensaktie. 

Tabellen visar att i genomsnitt är andelen ägare över 65 år 9,55 procentenheter högre i 

preferensaktien än stamaktien vilket är en indikation som ligger i linje med hypotesen. Vidare 

visar tabellen att t-värdet är 3,29 vilket överstiger 2,92 som krävs för att hypotesen ska vara 

statistiskt säkerställt på 1-procents signifikansnivå. Wilcoxons test ger också detta resultat. Att 

andelen personer över 65 år som äger preferensaktien är högre än andelen som äger stamaktien 

är således statistiskt säkerställt på 1-procents signifikansnivå. 

 
 

Detta resultat ligger i linje både med det Becker et al. (2011) skriver om äldre personer, de 

föredrar aktier med högre utdelning och det Graham och Kumar (2006) skriver om att äldre 

personer är vanligtvis mer aktiva i aktier med hög utdelning och med Pålsson (1999) som visar 

att äldre tar mindre risk i sitt sparande. Resultaten stämmer också överens med Shefrin och 

Statmans (1984) teori, the behaviour life cycle som innebär att investerare väljer aktier efter 

sina utdelningspreferenser, som varierar med åldern. Resultaten motsäger dock Modigliani och 

Millers teorem som anför att investerare är indifferenta till utdelningar men det bör poängteras 

att Modigliani och Millers (1961) förutsättningar för den hypotesen inte föreligger till fullo. 

 
 

Tabell 1. Andel ägare över 65 år 

Tabellen visar hur stor andel av de privata ägarna som är över 65 år i stam- och preferensaktien samt 

skillnaden i procentenheter mellan aktieslagen. En negativ differens innebär att det är en större andel 

ägare  i  preferensaktien  som  är  över  65  år.  T-test  och  (Wilcoxon)  redovisar  resultatet  av 

hypotesprövningen.  *,** och *** indikerar tvåsidig signifikans på 10-, 5- och på 1-procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (%) 40,13 49,67 -9,55*** 3,29 

Median (%) 39,27 50,50 -11,23*** (2,580) 

 
 

 

Vidare avseende ålder visar tabell 2 att medelåldern hos privata investerare i denna 

undersökning är 0,9 år högre i preferensaktien vilket är väldigt lite. Dessa data var inte 

normalfördelade enligt Ryan-Joiners test vilket innebär att det inte går att utföra ett vanligt t- 

test. Enligt Wilcoxons teckentest är inte skillnaden statistiskt säkerställd då W-värdet är 1,254
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och därför understiger det kritiska värdet för 10 % signifikans. Resultatet från denna studie 

stödjer Ackert et al. i att ålder inte påverkar investerarens val av aktier i portföljen och resultatet 

stödjer även Bhattacharya (1979) som menar att placeringshorisonten bestämmer efterfrågan 

efter utdelning. 

 
 
Tabell 2. Beskrivande statistik medelålder 

Tabellen visar beskrivande statistik för medelålder i stam- och preferensaktien samt skillnaden mellan 

aktieslagen. En negativ differens innebär att medelåldern är högre i preferensaktien. T-test och 

(Wilcoxon) redovisar resultatet av hypotesprövningen. *,** och *** indikerar tvåsidig signifikans på 

10-, 5- och på 1-procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (år) 49,17 50,07 - 0,90 år - 

Median (år) 49,41 50 - 0,59 år (1,254) 

 
 
 

Data för medianålder kunde inte bevisas vara icke normalfördelad varför ett vanligt t-test kan 

utföras. Motsvarade siffra för differens i medianålder är 2,3 år äldre i preferensaktien vilket kan 

utläsas i tabell 3. Skillnaden är statistiskt säkerställd på 5-procentsnivån, där t-värdet är 

2,59 för en tvåsidig hypotesprövning vilket överstiger det kritiska värdet 2,12. Att medianåldern 

för preferensaktieägarna är högre än för stamaktieägarna överensstämmer med Graham och 

Kumars (2006) studie där de visar att äldre investerare föredrar utdelningar i högre grad. Detta 

stämmer även överens med hypotes 1b och Shefrin och Statman (1984) som finner att 

utdelningar och ålder är positivt korrelerade. Vidare visar Pålsson (1999) att riskaversion ökar 

med  ålder och  dessa resultat  stämmer överens  med Pålssons  studie i  och  med att 

ägarandelen är större i preferensaktien som är mindre riskabel än stamaktien. 

 

 

Tabell 3. Beskrivande statistik medianålder 

Tabellen visar beskrivande statistik för medianålder i stam- och preferensaktien samt skillnaden mellan 

aktieslagen. En negativ differens innebär att medianåldern är högre i preferensaktien. T-test och 

(Wilcoxon) redovisar resultatet av hypotesprövningen.  *,** och *** indikerar tvåsidig signifikans på 

10-, 5- och på 1-procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (år) 53,41 55,71 - 2,29** 2,59 

Median (år) 53 56 - 3** (2,342) 
 

 
 
 
 

Den andra hypotesen studerade könsskillnader med fokus på kvinnligt ägande i stam- och 

preferensaktier. Då tidigare forskning visat att kvinnor är mer riskaverta än män antogs en 

hypotes om att det skulle vara en större andel kvinnligt ägande i preferensaktien. Resultatet av
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undersökningen visar att skillnaden mellan ägarandelarna bland kvinnor i stam- och 

preferensaktien endast uppgår till 1,91 procent, vilket kan utläsas i tabell 4. W-värdet är 2,343 

vilket är signifikant på 5-procentsnivån. Däremot visar t-testet inte på statistisk signifikans på 

vare sig 5- eller 10-procentsnivån då t-värdet uppgick till 0,9 vilket är långt ifrån det 

eftersträvade värdet på 2,12 och det går således inte att dra slutsatsen att andelen kvinnliga 

ägare skiljer sig åt i stam och preferensaktier. Dessa data går i clinch med hypotesen att andelen 

kvinnliga ägare skulle vara större i preferensaktier då preferensaktien betraktas som en 

investering med lägre risk än stamaktien och kvinnor är enligt Barber och Odean (2001) mer 

riskaverta än män. Resultatet samstämmer med Pålssons (1999) studie som visar att kön inte 

är en faktor för nivå av riskaversion. Enligt Byrnes et al. (1999) är män förvisso mer riskbenägna 

än kvinnor men deras studie presenterar förbehållet att denna skillnad försvinner med ökande 

ålder och kan variera beroende på situation. 

 

 

Tabell 4. Privata kvinnliga ägare 

Tabellen visar hur stor andel av ägarna som är kvinnor i stam- och preferensaktien samt skillnaden i 

procentenheter mellan aktieslagen. En negativ differens innebär att det är en större andel kvinnliga ägare i  

preferensaktien. T-test och (Wilcoxon) redovisar resultatet av hypotesprövningen.   *,** och *** 

indikerar tvåsidig signifikans på 10-, 5- och på 1-procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (%) 18,22 20,13 - 1,91 0,9 

Median (%) 16,16 19,52 - 3,36** (2,343) 
 

 
 

Utifrån Graham och Kumars (2006) teori om att äldre investerare föredrar utdelningar i högre 

utsträckning än yngre och Pålssons (1999) studie som visar att riskaversion växer med ålder 

undersöks kvinnor i olika åldrar. Studien undersöker om det finns någon skillnad mellan 

kvinnor i alla åldrar och kvinnor över 65 år gällande skillnaden i ägarandelar mellan stam- och 

preferensaktien. Tabell 5 visar att medelvärdet är högre bland äldre kvinnor vilket ger en 

indikation om att preferensaktien är något mer populär bland kvinnor över 65 år och resultatet 

är statistiskt signifikant på 10-procentsnivån enligt t-testet och 5-procentsnivån enligt 

Wilcoxons test.
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Tabell 5 Privata kvinnliga ägare över 65 år 

Tabellen visar hur stor andel av ägarna som är kvinnor som är äldre än 65 år i stam- och preferensaktien 

samt skillnaden i procentenheter mellan aktieslagen. En negativ differens innebär att det är en större 

andel kvinnliga ägare över 65 år i preferensaktien. T-test och (Wilcoxon) redovisar resultatet av 

hypotesprövningen.  *,** och *** indikerar tvåsidig signifikans på 10-, 5- och på 1-procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (%) 7,72 10,02 - 2,3* 3,29 

Median (%) 5,82 10,37 - 4,55** (2,485) 
 

 
 
 

Då tidigare studier visat att låginkomsttagare föredrar aktier med hög utdelning antogs en 

hypotes om att det genomsnittliga portföljvärdet skulle vara högre bland investerarna i 

stamaktien. I tabell 6 redovisas resultatet av undersökningen och det genomsnittliga 

portföljvärdet är 884 000 kr högre i preferensaktien vilket ej stämmer överens med studiens 

andra hypotes. Även det genomsnittliga medianvärdet på portföljen är större bland 

preferensaktien men skillnaden är inte lika stor då det skiljer 304 000 kr, vilket kan utläsas i 

tabell 7. I tabell 6.1 (se bilaga) redovisas det individuella resultatet för bolagen och i 13 av 17 

företag är medelvärdet  högre i preferensaktien.  Vid undersökningen av medianvärdet på 

portföljen var det endast Agora som hade ett högre medianvärde i stamaktien vilket kan utläsas 

från tabell 7.1 i bilagan. 

 
 

Resultatet visar att det är en signifikant skillnad mellan portföljvärdet i stam- och 

preferensaktien när medianen av portföljvärdet beräknas. Detta innebär att det är statistisk 

säkerställt på 5 procents signifikansnivå att medianvärdet på investerarnas portföljer är större 

bland preferensaktien vilket är tvärtemot studiens hypotes. För medelvärdet av portföljen är 

skillnaden statistisk säkerställd på 5-procentsnivån enligt Wilcoxons test men enligt t-testet är 

det först signifikant på 10-procentsnivån. 

 
 

Tidigare forskning har gjorts på basis av inkomst men denna studie använder istället 

portföljvärde som approximator för inkomst då Angerer och Lam (2009) visar att inkomst 

korrelerar positivt med hur stor andel av sin totala förmögenhet en individ placerar i aktier. Att 

preferensaktieägare har större portföljer värdemässigt än stamaktieägare går inte heller i linje 

med Graham och Kumars (2006) studie som visar att låginkomsttagare har större preferens för 

utdelningar än höginkomsttagare.
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Tabell 6. Medelvärde för totalt portföljvärde 

Tabellen visar beskrivande statistik för medelvärdet av det totala portföljvärdet hos de privata 

investerarna i stam- och preferensaktien samt skillnaden mellan aktieslagen. En negativ differens innebär 

att det genomsnittliga portföljvärdet är högre i preferensaktien. T-test och (Wilcoxon) redovisar resultatet 

av hypotesprövningen. *,** och *** indikerar tvåsidig signifikans på 10-, 5- och på 1- 

procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (tkr) 2 387 3 272 - 884* 1,84 

Median (tkr) 1 851 3 194 - 1 342** (2,059) 
 

 
 

Tabell 7. Median för totalt portföljvärde 

Tabellen  visar  beskrivande  statistik för  medianvärdet  av det  totala  portföljvärdet  hos  de  privata 

investerarna i stam- och preferensaktien samt skillnaden mellan aktieslagen. En negativ differens 

innebär att medianvärdet av portföljen är högre i preferensaktien. T-test och (Wilcoxon) redovisar 

resultatet av hypotesprövningen.   *,** och *** indikerar tvåsidig signifikans på 10-, 5- och på 1- 

procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (tkr) 261 566 - 304** 2,59 

Median (tkr) 280 528 - 248*** (3,101) 
 
 
 

Hypotes 4 lyder att det institutionella ägandet är större i stamaktien än preferensaktien. Detta är 

på basis att vissa institutioner undviker preferensaktier då de ofta ger en tiondels rösträtt istället 

för en  hel  och  institutioner vill  använda sitt  ägande för  övervakning.  I de båda aktieslagen 

består majoriteten av institutionella ägare, och undersökningen visar att andelen institutionella 

ägare är större i stamaktien. Tabell 8 visar att den genomsnittliga skillnaden är 

8,2 procentenheter mellan stamaktien och preferensaktien. I tabell 8.1 (se bilaga) redovisas att 

Swedbanks aktier sticker ut och snedvrider resultatet, om Swedbank exkluderas från urvalet blir 

den genomsnittliga skillnaden 11,6 procentenheter. Det institutionella ägandet i Swedbanks 

preferensaktie är 91 procent och i stamaktien är det endast 44 procent vilket utgör en differens 

på 47 procentenheter. Swedbank är en stor utliggare och i de andra bolagen som har ett större 

institutionellt ägande i preferensaktien är skillnaden som störst 12 procentenheter. 

 
 

Resultatet motstrider den effektiva marknadshypotesen som förutspår att ingen skillnad skulle 

existera (Miller & Modigliani, 1961) men är förenligt med hypotesen som löd att det skulle 

vara en mindre andel institutionella ägare i preferensaktien. Detta kan förklaras genom att 

stamaktier vanligtvis innehar starkare rösträtt än preferensaktier och enligt Chung och Wang 

(2014) och Chen (2007) använder institutioner ofta sitt innehav för att bevaka och påverka sina 

investeringar. Om vi ser till de individuella resultaten för företagen vilka redovisas i bilagan i
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tabell 8.1 är det Eniro och Ginger Oil som har den största negativa differensen mellan andel 

institutionellt ägande i stamaktien och preferensaktien, om vi bortser från Swedbank. Det 

innebär att i dessa bolag är andelen institutionella ägare större i preferensaktien än i stamaktien. 

 
 

Tabell 8 visar att resultatet inte är statistiskt signifikant på 10-procentsnivån enligt varken t- 

testet eller enligt Wilcoxon. Det t-värde som studien visar är nära det kritiska värdet för 10- 

procents signifikansnivå och då samma sak gäller för Wilcoxons test kan vi anföra att studien 

visar tendenser till att det institutionella ägandet är större i stamaktier än i preferensaktier. Detta 

resultat är förenligt med Jains studie från 2007; Stamaktier ger ofta lägre utdelning eller ingen 

utdelning alls och studien visar att institutionella investerare föredrar bolag som ger låga 

utdelningar eller inga utdelningar alls. Därför bör institutionella investerare enligt Jains studie 

föredra stamaktier framför preferensaktier. 

 
 

Tabell 8. Svenska institutionella ägare. 

Tabellen visar hur stor andel av ägarna som är institutioner i stam- och preferensaktien samt skillnaden i 

procentenheter mellan aktieslagen. En negativ differens innebär att det är en större andel institutionella 

ägare i preferensaktien. T-test och (Wilcoxon) redovisar resultatet av hypotesprövningen. *,** och *** 

indikerar tvåsidig signifikans på 10-, 5- och på 1-procentsnivån. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens Test statistic 

Medelvärde (%) 63,43 55,27 8,17 1,64 

Median (%) 73,59 55,06 18,53 (1,823) 
 

 
 
 

5.2 Företrädesrätt 
 

Tre av de undersökta företagen gav ut företrädesrätt till stamaktieägarna vid emittering av 

preferensaktierna. Vi anser därför att det vore av intresse att undersöka hur lojala investerarna 

är och granskar därför om ägarstrukturerna i stamaktien kontra preferensaktien matchar 

varandra vilket redovisas i tabell 9 nedan. Det är stor spridning mellan bolagen vilket avspeglas 

i att standardavvikelsen är hela 21,61 och 22,97 procentenheter i preferensaktien respektive 

stamaktien. Som tabell 9.1 i bilagan visar, är återigen Swedbank en stor utliggare, där hela 94,4 

procent av preferensaktieägarna också hade stamaktien vilket kan jämföras med medelvärdet 

och medianen som är 28,55 procent respektive 22,37 procent. Näst intill lika stora skillnader 

uppvisas i data för vilka stamaktieägare som också innehar preferensaktien där siffran i ALM 

Equity uppgår till 67,8 procent medan den i Eniro stannar på 1,9 procent. Företrädesrätten har
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frångåtts i samtliga företag förutom Corem Property Group, Ginger Oil och ALM Equity.5  I 

Ginger Oil samt i ALM Equity visar tabell 9.1 (se bilaga) att andelen ägare som innehar båda 

aktierna vida överstiger medelvärdena för samtliga bolag. 

 

 

Tabell 9 Privat ägande i båda aktieslagen 

Tabellen visar hur stor andel av de privatpersoner som innehar aktier av det ena aktieslaget som också 

innehar aktier av det andra aktieslaget. Kolumnen  stamaktier visar hur stor andel av de privata 

stamaktieägarna som också äger preferensaktier och kolumnen preferensaktier visar hur stor andel 

privata preferensaktieägare som även äger en stamaktie. En negativ differens innebär att det är en större 

andel av de som innehar preferensaktien som också innehar en stamaktie. 
 

 Stamaktier Preferensaktier Differens 

Medelvärde (%) 22,09 28,55 - 6,46 

Median (%) 13,14 22,37 - 9,22 

Standardavvikelse (%) 21,61 22,97 - 1,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Data saknas för Swedbank.
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6. Konklusion 
 
 

6.1 Sammanfattning och analys av studiens resultat 
 

Studiens syfte är att undersöka hur riskaversion och utdelningspreferenser skiljer sig mellan 

olika demografiska grupper med preferensaktier och samma företags stamaktie som verktyg för 

att granska hur de skiljer sig åt. Denna granskning sker utifrån variablerna ålder, kön och 

investerares totala värdepappersinnehav. Vi undersöker också hur ägandet skiljer sig mellan 

aktieslagen utifrån institutionellt ägande. Vidare söker studien att resonera kring de uppvisade 

skillnaderna utifrån teori om utdelningsefterfrågan, den effektiva marknaden och riskaversion. 

Slutligen undersöker vi hur lojala investerare är ett företag genom att undersöka hur stor andel 

av investerarna som äger både stam- och preferensaktier i samma företag. 

 
 

Studien visar att det är en större andel personer över 65 års ålder bland ägarna av 

preferensaktien. Preferensaktiernas relativa popularitet hos pensionärerna är logisk med tanke 

på att Shefrin och Statman (1984) finner ett samband mellan inkomst och 

utdelningspreferens. Deras studie visar att ju lägre inkomst en investerare har desto större är 

dennes behov av utdelningar och pensionärer har i regel lägre inkomst efter pensionens 

inträde än dessförinnan. Vid en lägre inkomst blir utdelningarna en större del av pensionärens 

totala inkomst och eftersom utdelningar leder till mindre transaktionskostnader är det rimligt 

att personer över 65 år har valt preferensaktier i högre utsträckning. Då pensionärer ofta har 

ett negativt sparande under de sista åren i livet krävs självbehärskning. Preferensaktier kräver 

en mindre självbehärskning och har dessutom en lägre risk. Om företaget skulle gå i konkurs 

eller prestera dåligt har preferensaktieägarna förtur och det kan vara en trygghet för 

pensionärerna som kan vara beroende av kapitalinkomster. Detta resultat är statistiskt 

säkerställt på 1-procents signifikansnivå och studien visar att personer över 65 år föredrar 

utdelningar och har större riskaversion än yngre. Vidare visar undersökningen också att äldre 

personer föredrar preferensaktier i högre utsträckning än yngre. Det bör dock tilläggas att 

skillnaden endast var 2,3 år i medianålder och endast 0,9 år i medelåldern. Resultatet för 

medianålder är signifikant på 5-procentsnivån. 

 
 

Undersökningen gällande kvinnligt ägande visar att det inte finns någon större skillnad mellan 

ägandet i stam- och preferensaktier. Studien visar att i genomsnitt är ägandet i preferensaktien 

1,9 procentenheter större bland de kvinnliga ägarna men det skilde mycket mellan de olika
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företagen. Resultatet är endast signifikant på 5-procentsnivå enligt Wilcoxon och därför kan vi 

inte dra allt för stora slutsatser. Resultatet indikerar dock att kvinnor, precis som Pålsson (1999) 

finner, inte är mer riskaverta än män. Något som ligger utanför denna studies sfär men ändock 

är av intresse är, som läses i tabell 4.1 (se bilaga), att andelen kvinnor är såpass långt under 50 

procent i alla företag och så låg som 6,3 procent i Ginger Oil. Inte i någon aktie är ägarandelen 

kvinnor i närheten av 50 procent utan andelen är högst i Ratos med 35,9 procent. 

 
 

Skillnaden mellan privat kvinnligt ägande i stam- och preferensaktien ökar dock när vi endast 

undersöker kvinnor över 65 år, då skiljer det 2,3 procentenheter mellan aktieslagen. 

Medelåldern för aktieägarna som redovisas i tabell 5.3 är förhållandevis hög (50 år) och det är 

en möjlig förklaring till att det inte finns någon skillnad i ägarandelar mellan kvinnor och män. 

Enligt Byrnes et al. (1999) minskar skillnaden mellan kvinnor och män i takt med åldern men 

denna studie visar tvärtom att skillnaden ökar. Detta kan vara en indikation på att ålder är en 

viktigare variabel än kön när det kommer till risktagande hos investerare. Detta stämmer 

överens med Pålsson (1999), Shefrin och Statman (1984) och Graham och Kumar (2006). 

 
 

Undersökningen om portföljvärdet visar att det genomsnittliga portföljvärdet är högre hos 

investerarna av preferensaktier vilket inte stämmer överens med studiens hypotes. Skillnaden 

i portföljvärde mellan stam- och preferensaktier är som störst när studien mäter medelvärde 

på portföljen hos investerarna. Våra resultat går stick i stäv med Shefrin och Statman (1984) 

som skriver att inkomst korrelerar negativt med behov av utdelningar. I och med att 

preferensaktier i regel har högre utdelning än stamaktier förväntade vi oss därför att privata 

preferensaktieägare skulle ha ett lägre portföljvärde än stamaktieägarna. 

 
 

Resultatet gällande institutionellt ägande är ej statistiskt säkerställt men studien visar tendenser 

till att det är en större andel institutionella ägare bland stamaktien. Att skillnaden inte är större 

och medelvärdet för institutionellt ägande i preferensaktierna trots allt uppgår till 55,3 procent 

är förvisso överraskande men kan förklaras av Chen et al. (2006) som ger Jain (2007) med flera 

rätt i att institutioner ofta använder sina innehav för att utöva påverkan men samtidigt påvisar 

att vissa institutioner är ointresserade av övervakning. Studien visar vidare att det finns 

branschskillnader i andelen institutionellt ägande. Inom fastighetsbranschen har 11 av 12 

företag ett större institutionellt ägande i stamaktien. Det bör dock tilläggas att Swedbank sticker 

ut från resultatet och dess data är från 2012-12-31. Om undersökningen endast utförts på de 

bolag som finns på marknaden i dag hade resultatet blivit annorlunda.
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Undersökningen rörande ägande av båda aktieslagen visar på stor spridning företagen emellan. 

ALM Equity är avvikande men då de är ett av få företag som ger stamaktieägare företrädesrätt 

är detta ett väntat resultat. Corem Property Group och Ginger Oil har också gett 

stamaktieägarna företrädesrätt men de utmärker sig inte lika starkt som ALM Equity. Swedbank 

är det företag som urskiljer sig mest i preferensaktien och detta väcker frågan om hur dessa 

variabler varierat över tiden eftersom data för Swedbank inte är från samma datum som 

resterande observationer. 

 
 

Resultatet av denna undersökning visar att det finns skillnader mellan ägarna av 

preferensaktier och stamaktier i samma företag. Studien visar att klienteleffekten förekommer 

då undersökningen visar att vissa grupper föredrar aktier med lägre risk och andra grupper 

föredrar aktier med en stor potentiell värdeutveckling. Studien visar även att investerarna är 

lojala företagen då de företag som gett ut företrädesrätt har en större andel investerare som 

äger både en preferensaktie och en stamaktie. Modigliani och Millers teorem beskriver att det 

är irrelevant för investerare om de får utdelning eller måste sälja delar av portföljen för att 

realisera vinst men trots detta har studien visat tydliga exempel på att olika investerare 

föredrar utdelningar framför en realisationsvinst och tvärtom. Denna studie stämmer ej 

överens med Modigliani och Millers Irrelevansteorem men teoremet bygger på flera 

grundförutsättningar som inte uppfylls på den undersökta marknaden. 

 

 
 
 

6.2 Framtida forskning 
 

Denna undersökning har genomförts på befintliga data över preferensaktier på Nasdaq 

Stockholm. Då preferensaktierna ökat i popularitet med en mängd noteringar det senaste året 

och fler i antågande är det ett bördigt område för vidare forskning. Denna studie hämmades 

bitvis av att stickprovet endast uppgick till 17 företag då det inte går att utgå ifrån att stickprovet 

är normalfördelad, därför vore det intressant att upprepa studien i framtiden efter att fler 

preferensaktier noterats för att se om resultatet förblir detsamma. 

 
 

Alla data för företagen i denna studie samlades in för samma datum förutom för en observation 

där data inte fanns utan istället valdes ett datum längre bak i tiden. Den observationen utgjorde 

sedermera en utliggare i flera av de studerade variablerna. Det höjer frågetecken kring om 

nivåerna för de testade variablerna varit detsamma över tiden eller om de förändrats. Det
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motiverar vidare studier i ämnet i form av till exempel en tidsserieanalys över ägarandelar i 

preferensaktier för att granska eventuella förändringar. Ytterligare ett outforskat område som 

det dessvärre inte fanns utrymme för i denna studie är att undersöka kursutvecklingen för 

stamaktien när ett företag emitterar en preferensaktie. Det vore av intresse att undersöka hur 

marknaden reagerar vid annonseringen av emissionen och vad som händer med stamaktiens 

avkastning därefter. 

 

 
 
 

6.3 Kritik till studien 
 

Denna studie påverkas av att stickprovet endast uppgår till 17 parvisa observationer. Vi kan 

därför inte anta att stickprovet var normalfördelat och det försvårar den statistiska inferensen. 

Tidigare forskning visar att inkomst och preferens för utdelning korrelerar men i denna studie 

har portföljvärde använts som approximation för inkomst. Vi har också använt personer över 

65 år som en approximation för pensionärer. Då den allmänna pensionsåldern i Sverige är 65 

år har vi valt denna ålder men det finns personer som går i pension både före och efter 65 års 

ålder. Dessa approximationer försvagar studiens resultat men det har varit nödvändigt för att 

kunna genomföra denna studie. Vidare har studien ett bortfall i de bolag som endast har en 

preferensaktie noterad för offentlig handel som kan ha påverkat resultatet.



30  

Referenser 
 

 
Ackert, L.F., Church, B.K., Englis, B., 2002. The asset allocation decision and investor 

heterogeneity: a puzzle? Journal of Economic Behavior & Organization 47, 423–433. 

Allen, F., Bernardo, A.E., Welch, I., 2000. A Theory of Dividends Based on Tax Clienteles. The 

Journal of Finance 55, 2499–2536. 

Allen, F., Michaely, R., 2003. Chapter 7 - Payout Policy, in: George M. Constantinides, M.H. and 

R.M.S. (Ed.), Handbook of the Economics of Finance, Corporate Finance. Elsevier, pp. 337– 

429. 

Angerer, X., Lam, P.-S., 2009. Income Risk and Portfolio Choice: An Empirical Study. The 

Journal of Finance 64, 1037–1055. 

Baker, M., Wurgler, J., 2004. A Catering Theory of Dividends. Journal of Finance 59, 1125–1165. 

Bank, E. (u.å). Will preferred stock dilute common stock?. Houston Chronicle. 

Barber, B.M., Odean, T., 2001. Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock 

Investment. Quarterly Journal of Economics 116, 261–292. 
Becker, B., Ivković, Z., Weisbenner, S., 2011. Local Dividend Clienteles. The Journal of Finance 

66, 655–683. 

Benson, P., 2012. Preferensaktier - Ulvar i Fårakläder. Aktiespararen nr 12 2012. 

Benson, P., 2015. Så Värderas Preferensaktier. Aktiespararen nr 1 2015. 

Bhattacharya, S., 1979. Imperfect Information, Dividend Policy, and “The Bird in the Hand” 

Fallacy. The Bell Journal of Economics 10, 259–270. 

Brennan, M.J., Thakor, A.V., 1990. Shareholder Preferences and Dividend Policy. The Journal of 

Finance 45, 993–1018. 

Byrnes, J.P., Miller, D.C., Schafer, W.D., 1999. Gender differences in risk taking: A meta- 

analysis. Psychological Bulletin 125, 367–383. 

Callahan, C.M., Shaw, W.H., Terando, W.D., 2001. Tax and Regulatory Motivations for Issuing 

Non-voting, Non-convertible Preferred Stock. Journal of Accounting Research 39, 463–480. 

Chen, X., Harford, J., Li, K., 2007. Monitoring: Which institutions matter? Journal of Financial 

Economics 86, 279–305. 

Chung, C.Y., Wang, K., 2014. Do institutional investors monitor management? Evidence from the 

relationship between institutional ownership and capital structure. North American Journal of 

Economics & Finance 30, 203–233. 

Clientele effect, u.å. Nasdaq. 

Dahlquist, M., Robertsson, G., 2001. Direct foreign ownership, institutional investors, and firm 

characteristics. Journal of Financial Economics 59, 413–440 

Dickson, B., 2015. Se upp med preferensaktier. Svenska Dagbladet, 18 april. 

DeAngelo, H., DeAngelo, L., 2007. Payout Policy Pedagogy: What Matters and Why. European 

Financial Management 13, 11–27. 

Dong, M., Robinson, C., Veld, C., 2005. Why individual investors want dividends. Journal of 

Corporate Finance 12, 121–158. 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R., Jackson, P., Easterby-Smith, M., 2012. Management research, 4. 

ed. ed. SAGE Publications, Thousand Oaks, Calif. 

Graham, J.R., Kumar, A., 2006. Do Dividend Clienteles Exist? Evidence on Dividend Preferences 

of Retail Investors. Journal of Finance 61, 1305–1336. 

Jacob, M., Jacob, M., 2013. Taxation, Dividends, and Share Repurchases: Taking Evidence 

Global. Journal of Financial & Quantitative Analysis 48, 1241–1269. 

Jain, P., Chu, Q.C., 2013. Dividend clienteles: a global investigation. Review Quantitative Finance 

and Accounting 42, 

509–534.



31  

Jain, R., 2007. Institutional and individual investor preferences for dividends and share 

repurchases. Journal of Economics and Business, Ownership structure and corporate 

decision-making 59, 406–429. 

Jeon, J.Q., Lee, C., Moffett, C.M., 2011. Effects of foreign ownership on payout policy: Evidence 

from the Korean market. Journal of Financial Markets 14, 344–375. 

Kahneman, D., Tversky, A., 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. 

Econometrica 47, 263–291. 

Löser in preferensaktier och emitterar nya, 2015. Placera, 30 mars. 

Modigliani, F., Miller, M.H., 1963. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A 

Correction. The American Economic Review 53, 433–443. 

Modigliani, F., Miller, M.H., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment. The American Economic Review 48, 261–297. 

Nordea inför negativ ränta i Danmark, 2015. Dagens Industri. 5 april. 

Oscar properties snuvar spararna, 2015. Dagens industri, 30 mars. 
Pålsson, A.-M., 1996. Does the degree of relative risk aversion vary with household 

characteristics? Journal of Economic Psychology, Household Saving Behaviour and Financial 

Management 17, 771–787. 

Sauders, M., 1959, Lewis, P., 1945 & Thornhill, A. 2016, Research methods for business students, 

7.th edn, Pearson Education, New York. 

SFS2005:551. Aktiebolagslag. 4 kap 5 § 

Shefrin, H.M., Statman, M., 1984. Explaining investor preference for cash dividends. Journal of 

Financial Economics 13, 253–282. 

Strömgren J., 2013. Strategifonden köper preferensaktier. Carniege, 2 juli. 

Veld-Merkoulova, Y.V., 2011. Investment horizon and portfolio choice of private investors. 

International Review of Financial Analysis 20, 68–75. 
 
 

 

Referenser emissionsdata 
 

A Group of Retail Assets. 2015. [Hämtad 2015-01-12] 

http://www.agoraretail.se/wpcontent/themes/agora/assets/documents/Prospekt%2020150615/ 

Agora%20-%20prospekt.pdf 

AB Sagax. 2012. Erbjudande om Teckning av Preferensaktier i AB Sagax (Publ). [Hämtad 2015- 

01-12] 

http://www.sagax.se/Global/Sverige/Om_AB_Sagax/Finansiell_information/Finansiella_rapp 

orter/Prospekt/Sagax_Prospekt_december_2012.pdf 
ALM Equity. 2014. 

[Hämtad 2015-01-12] http://www.almequity.se/files/news/UJUKKKss.pdf 

Amasten Holding. Inbjudan till Teckning av Preferensaktier i Amasten Holding AB (Publ) 2014. 

[Hämtad 2015-01-12] 

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/amasten/amasten-prospekt- 

140528.pdf 

Corem Property Group. 2010.  COREM PROPERTY GROUP AB (publ) OFFENTLIGÖR 

VILLKOR FÖR UTGIVANDE AV PREFERENSAKTIER. 

[Hämtad 2015-01-12] http://www.corem.se/afw/files/press/corem/pressmeddelande- 

100209.pdf 

Eniro. INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL). 2012. 

[Hämtad 2015-01-12]

http://www.agoraretail.se/wpcontent/themes/agora/assets/documents/Prospekt%2020150615/
http://www.agoraretail.se/wpcontent/themes/agora/assets/documents/Prospekt%2020150615/
http://www.sagax.se/Global/Sverige/Om_AB_Sagax/Finansiell_information/Finansiella_rapp
http://www.sagax.se/Global/Sverige/Om_AB_Sagax/Finansiell_information/Finansiella_rapp
http://www.almequity.se/files/news/UJUKKKss.pdf
http://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/amasten/amasten-prospekt-
http://www.corem.se/afw/files/press/corem/pressmeddelande-


32  

http://www.enirogroup.com/sites/default/files/files/eniro_prospekt_120608_556588- 

0936_0.pdf 

Fast. Balder. 2013. Inbjudan till Förvärv av Preferensaktier i Fastighets Balder AB (Publ). 

[Hämtad 2015-01-12] http://www.balder.se/media/30729/balder2012.pdf 

Fast Partner. 2012. Inbjudan till Förvärv av Preferensaktier i Fastighets AB Balder (Publ) 

[Hämtad 2015-01-12] 

http://www.fastpartner.se/media/fastpartner_prospekt_130515_556230-7867.pdf 

Ginger Oil. 2013. Ginger Oil offentliggör nyemissionsprospekt samt offentliggör utdelningspolicy 

och förslag till utdelning på preferensaktier. [Hämtad 2015-01-12] http://gingeroil.se/ginger- 

oil-offentligg%C3%B6r-nyemissionsprospekt-samt-offentligg%C3%B6r-utdelningspolicy- 

och-f%C3%B6rslag-till-utde 

Hemfosa Fastigheter. 2014. Inbjudan till Teckning av Preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB 

(Publ). [Hämtad 2015-01-12] 

http://hemfosa.se/Files/Preferens/Prospekt%20preferensaktier%20Hemfosa%20Fastigheter.p 

df?TS=635520755697895357 
Klövern. 2014.  Inbjudan till Teckning av Preferensaktier Klövern AB (Publ). [Hämtad 2015-01-

12] 
http://www.klovern.se/globalassets/bilder/irpress/prospekt/prospekt_nyemission2014/prefere 
nsaktieemission.pdf 

Oscar Properties Holding. Inbjudan till Teckning av Preferensaktier i Oscar Properties Holding 
AB (Publ). 2013. 

[Hämtad 2015-01-12] http://www.oscarproperties.com/wp- 

content/uploads/2015/04/Inbjudan-till-teckning-av-preferensaktier-i-Oscar-Properties- 

Holding-AB-....compressed.pdf 

Prime Living. 2015. Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq 

First North Premier [Hämtad 2015-01-12] 

http://www.primeliving.se/mediafiles/Prime_Living_Pressrelease_2015-06-01.pdf 

Ratos. 2013. Information om emission av preferensaktier. [Hämtad 2015-01-12] 

http://www.ratos.se/upload/Filer/Preferensaktier%202013/Informationsbroschyr.pdf 

SAS. 2014. SAS AB offentliggör erbjudande avseende preferensaktier och överväger ytterligare 

finansieringsåtgärder 

[Hämtad 2015-01-12] http://www.sasgroup.net/en/sas-ab-offentliggor-erbjudande-avseende- 

preferensaktier-och-overvager-ytterligare-finansieringsatgarder/ 

Victria Park. 2013 Inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park AB 

(publ) 

[Hämtad 2015-01-12] http://www.fi.se/templates/ProspektFile.aspx?guid=F34B7ADD-A246- 

4CE1-B57B-437AC7F0D61B

http://www.enirogroup.com/sites/default/files/files/eniro_prospekt_120608_556588-
http://www.balder.se/media/30729/balder2012.pdf
http://www.fastpartner.se/media/fastpartner_prospekt_130515_556230-7867.pdf
http://www.fastpartner.se/media/fastpartner_prospekt_130515_556230-7867.pdf
http://gingeroil.se/ginger-
http://hemfosa.se/Files/Preferens/Prospekt%20preferensaktier%20Hemfosa%20Fastigheter.p
http://hemfosa.se/Files/Preferens/Prospekt%20preferensaktier%20Hemfosa%20Fastigheter.p
http://www.klovern.se/globalassets/bilder/irpress/prospekt/prospekt_nyemission2014/prefere
http://www.klovern.se/globalassets/bilder/irpress/prospekt/prospekt_nyemission2014/prefere
http://www.oscarproperties.com/wp-
http://www.primeliving.se/mediafiles/Prime_Living_Pressrelease_2015-06-01.pdf
http://www.primeliving.se/mediafiles/Prime_Living_Pressrelease_2015-06-01.pdf
http://www.ratos.se/upload/Filer/Preferensaktier%202013/Informationsbroschyr.pdf
http://www.sasgroup.net/en/sas-ab-offentliggor-erbjudande-avseende-
http://www.fi.se/templates/ProspektFile.aspx


33  

 
 
 

Bilaga 
 

 

Lista över bortfall på grund av endast preferensaktie noterad 
 

Akelius Residential Pref 

Aktiebolaget Högkullen pref 

Ferronordic Machines 

Footway Group pref 

Hancap pref 

Heimstaden pref 

K2A Knaust & Andersson pref 

Pegroco Invest RealIX State 

pref Serendipity Innovations 

pref Tobin Properties pref 

Volati pref 
 
 

 

Appendix 
 

 
Appendix 1 Allmän information kring företagen 

I tabellen berskrivs vilken sektor företagen arbetar inom och vilket datum preferensaktien emitterades. 

Tabellen redovisar också direktavkastningen på preferensaktien och om existerande ägare hade 

företrädesrätt. 
 

 

Företagsnamn Sektor Emissionsdatum 

preferensaktie 

Direktavkastning 

på preferensaktie 

2015-09-30 

Företrädesrätt 

A GROUP OF RETAIL 

ASSETS SWEDEN AB 

Fastigheter 15-07-01 8,58% Nej 

 

AB SAGAX (PUBL) 
 

Fastigheter 
 

12-12-19 
 

1,18% 
 

Nej 

ALM EQUITY AB Fastigheter 12-06-08 4,05% Ja 

 

AMASTEN HOLDING AB 

(PUBL) 

 

Fastigheter 
 

14-06-19 
 

7,19% 
 

Nej 

COREM PROPERTY 

GROUP AB 

Fastigheter 10-03-09 2,77% Ja 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

Dagligvaror 
 

12-06-29 
 

17,71% 
 

Nej 
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FASTIGHETS AB BALDER Fastigheter 13-06-05 2,85% Nej 

 

FASTPARTNER AB (PUBL) 
 

Fastigheter 
 

12-10-15 
 

5,85% 
 

Nej 

GINGER OIL AB Råvaror 13-05-13 12,57%* Ja 

HEMFOSA FASTIGHETER 

AB (PUBL) 

Fastigheter 14-12-08 3,26% Nej 

KLÖVERN AB (PUBL) Fastigheter 14-11-21 3,00% Nej 

OSCAR PROPERTIES 

HOLDING AB (PUBL) 

Fastigheter 13-06-20 8,18% Nej 

PRIME LIVING AB (PUBL) Fastigheter 15-06-16 10,00% Nej 

RATOS AB (PUBL) Finans 13-06-19 6,69% Nej 

SAS AB (PUBL) Dagligvaror 14-03-07 10,25% Nej 

 

VICTORIA PARK AB 
 

Fastigheter 
 

13-07-23 
 

6,83% 
 

Nej 

SWEDBANK AB 

(2012-12-28) 

Finans * 6,29% Nej 

 

 

Källa Avanza och respektive företags prospekt inför emittering av preferensaktie (se referenslista). 
 

*Data saknas för Swedbank. 
 
 
 
 

 

Tabeller 
 

 
 
 

Tabell 1.1 Andel pensionerade ägare 

Tabellen visar andelen ägare som är över 65 år i stam- och preferensaktien. Differensen visar skillnaden 

i procentenheter mellan stam- och preferensaktien. 
 

Företagsnamn Stamaktier Preferensaktier Differens 

A GROUP OF RETAIL ASSETS 

SWEDEN AB 

35,4 % 50,5 % -15,1 procentenheter 

 

AB SAGAX (PUBL) 
 

39,3 % 
 

55,5 % 
 

-16,2 procentenheter 

ALM EQUITY AB 13,3 % 40,3 % -27,0 procentenheter 

 

AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 
 

28,4 % 
 

41,1 % 
 

-12,7 procentenheter 
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COREM PROPERTY GROUP AB 61,9 % 60,8 % 1,1 procentenheter 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

22,5 % 
 

41,8 % 
 

-19,3 procentenheter 

FASTIGHETS AB BALDER 52,3 % 55,7 % -3,4 procentenheter 

FASTPARTNER AB (PUBL) 65,4 % 59,8 % 5,6 procentenheter 

GINGER OIL AB 51,7 % 40,6 % 11,2 procentenheter 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB 

(PUBL) 

 

23,6 % 
 

46,7 % 
 

-23,0 procentenheter 

KLÖVERN AB (PUBL) 58,5 % 55,8 % 2,7 procentenheter 

 

OSCAR PROPERTIES HOLDING 

AB (PUBL) 

 

47,7 % 
 

58,3 % 
 

-10,6 procentenheter 

PRIME LIVING AB (PUBL) 30,7 % 36,0 % -5,3 procentenheter 

 

RATOS AB (PUBL) 
 

50,0 % 
 

49,7 % 
 

0,4 procentenheter 

SAS AB (PUBL) 27,3 % 44,2 % -16,9 procentenheter 

 

VICTORIA PARK AB 
 

21,2 % 
 

52,0 % 
 

-30,8 procentenheter 

SWEDBANK AB (2012-12-28) 52,9 % 55,8 % -2,8 procentenheter 

 
 
 

 

Tabell 2.1 Beskrivande statistik medelålder 

Tabellen visar medelåldern och medianåldern för ägarna i stam- respektive preferensaktien. Differens 

visar skillnaden i år mellan medelåldern i de två aktieslagen och skillnaden medianåldern mellan 

aktieslagen. 
 

Företagsnamn Medel 

B 

Medel 

pref 

Median B Median 

pref 

Differens 

medelålder 

Differens 

medianålder 

A GROUP OF 

RETAIL ASSETS 

SWEDEN AB 

40,3 år 53,8 år 49 år 59 år 13,5 år 10 år 

 

AB SAGAX (PUBL) 
 

47,9 år 
 

48,4 år 
 

51 år 
 

53 år 
 

0,4 år 
 

2 år 

ALM EQUITY AB 44,2 år 43,6 år 50 år 46 år -0,7 år -4 år 

 

AMASTEN 

HOLDING AB 

(PUBL) 

 

49,2 år 
 

49,5 år 
 

51 år 
 

52 år 
 

0,3 år 
 

1 år 
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COREM PROPERTY 

GROUP AB 

49,9 år 48,7 år 52 år 56 år -1,2 år 4 år 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

45,6 år 
 

46,6 år 
 

47 år 
 

50 år 
 

1,0 år 
 

3 år 

FASTIGHETS AB 

BALDER 

49,4 år 49,9 år 54 år 58 år 0,5 år 4 år 

 

FASTPARTNER AB 

(PUBL) 

 

53,6 år 
 

50 år 
 

60 år 
 

61 år 
 

-3,6 år 
 

1 år 

GINGER OIL AB 48,7 år 50,6 år 53 år 55 år 1,9 år 2 år 

 

HEMFOSA 

FASTIGHETER AB 

(PUBL) 

 

50,0 år 
 

52,1 år 
 

57 år 
 

59 år 
 

2,1 år 
 

2 år 

KLÖVERN AB 

(PUBL) 

55,6 år 55,4 år 60 år 62 år -0,2 år 2 år 

 

OSCAR PROPERTIES 

HOLDING AB 

(PUBL) 

 

49,7 år 
 

50,2 år 
 

53 år 
 

55 år 
 

0,6 år 
 

2 år 

PRIME LIVING AB 

(PUBL) 

43,3 år 46,6 år 49 år 53 år 3,3 år 4 år 

 

RATOS AB (PUBL) 
 

49,7 år 
 

52,5 år 
 

53 år 
 

61 år 
 

2,8 år 
 

8 år 

SAS AB (PUBL) 47,9 år 40,5 år 50 år 44 år -7,5 år -6 år 

 

VICTORIA PARK AB 
 

51,8 år 
 

51,7 år 
 

57 år 
 

59 år 
 

-0,2 år 
 

2 år 

SWEDBANK AB 

(2012-12-28) 

59,0 år 61,2 år 62 år 64 år 2,2 år 2 år 

 

 
 

Tabell 4.1 Kvinnliga privatägande 

Tabellen visar andelen privata kvinnliga ägare i stam- respektive preferensaktien. Differens visar 

skillnaden i procentenheter mellan andelen privata kvinnliga ägare i de två aktieslagen. 
 

Företagsnamn Stamaktie Preferensaktie Differens 

A GROUP OF RETAIL ASSETS 

SWEDEN AB 

24,5 % 15,7 % 8,8 procentenheter 

AB SAGAX(PUBL) 23,1 % 25,6 % -2,5 procentenheter 

ALM EQUITY AB 5,7 % 15,9 % -10,2 procentenheter 
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AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 10,7 % 18,3 % -7,6 procentenheter 

COREM PROPERTY GROUP AB 8,2 % 26,2 % -18,0 procentenheter 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

10,8 % 
 

12,5 % 
 

-1,7 procentenheter 

FASTIGHETS AB BALDER 25,7 % 25,9 % -0,1 procentenheter 

 

FASTPARTNER AB (PUBL) 
 

20,9 % 
 

18,3 % 
 

2,5 procentenheter 

GINGER OIL AB 23,2 % 6,3 % 16,9 procentenheter 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) 
 

14,8 % 
 

23,6 % 
 

-8,8 procentenheter 

KLÖVERN AB (PUBL) 
 

21,1 % 22,5 % -1,4 procentenheter 

 

OSCAR  PROPERTIES  HOLDING 

(PUBL) 

 

AB 
 

16,2 % 
 

23,4 % 
 

-7,2 procentenheter 

PRIME LIVING AB (PUBL) 
 

11,6 % 19,5 % -8,0 procentenheter 

RATOS AB (PUBL) 
 

35,9 % 24,8 % 11,2 procentenheter 

SAS AB (PUBL) 
 

12,9 % 14,2 % -1,3 procentenheter 

 

VICTORIA PARK AB 
 

 

9,8 % 
 

19,0 % 
 

-9,2 procentenheter 

SWEDBANK AB (2012-12-28) 
 

34,7 % 30,6 % 4,1 procentenheter 

 

 
 

Tabell 5.1 Privatägande hos kvinnor över 65 år. 

Tabellen visar andelen privata kvinnliga ägare över 65 år i stam- respektive preferensaktien. Differens 

visar skillnaden i procentenheter mellan andelen privata kvinnliga ägare över 65 år i de två aktieslagen. 
 

Företagsnamn Stamaktie Preferensaktie Differens 

A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN 

AB 

9,02 % 5,29 % 3,73 procentenheter 

AB SAGAX(PUBL) 8,88 % 12,60 % -3,71 procentenheter 

ALM EQUITY AB 1,05 % 6,00 % -4,95 procentenheter 

 

AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 
 

2,22 % 
 

7,97 % 
 

-5,74 procentenheter 

COREM PROPERTY GROUP AB 4,25 % 14,99 % -10,74 procentenheter 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

2,73 % 
 

5,26 % 
 

-2,52 procentenheter 

FASTIGHETS AB BALDER 13,08 % 14,09 % -1,01 procentenheter 
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FASTPARTNER AB (PUBL) 10,49 % 10,37 % 0,12 procentenheter 

GINGER OIL AB 9,73 % 3,12 % 6,61 procentenheter 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) 
 

4,72 % 
 

10,99 % 
 

-6,27 procentenheter 

KLÖVERN AB (PUBL) 11,09 % 12,08 % -0,98 procentenheter 

 

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB 

(PUBL) 

 

5,82 % 
 

16,79 % 
 

-10,97 procentenheter 

PRIME LIVING AB (PUBL) 5,55 % 6,49 % -0,94 procentenheter 

 

RATOS AB (PUBL) 
 

17,34 % 
 

11,71 % 
 

5,62 procentenheter 

SAS AB (PUBL) 3,27 % 5,62 % -2,35 procentenheter 

 

VICTORIA PARK AB 
 

2,54 % 
 

8,88 % 
 

-6,34 procentenheter 

SWEDBANK AB (2012-12-28) 19,44 % 18,09 % 1,35 procentenheter 

 

 
 

Tabell 6.1 Genomsnittligt totalt portföljvärde 

Tabellen visar det genomsnittliga portföljvärdet i svenska kronor hos investerare i varje företags stam- 

och preferensaktie. Differensen visar skillnaden i svenska kronor mellan det genomsnittliga 

portföljvärdet hos investerare i stam- och preferensaktien. 
 

Företagsnamn Stamaktie Preferensaktie Differens 

A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB 6 002 896 kr 1 773 773 kr 4 229 123 kr 

 

AB SAGAX(PUBL) 
 

2 881 559 kr 
 

3 193 810 kr 
 

-312 251 kr 

ALM EQUITY AB 5 160 341 kr 3 926 458 kr 1 233 883 kr 

 

AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 
 

502 623 kr 
 

1 893 732 kr 
 

-1 391 109 kr 

COREM PROPERTY GROUP AB 1 851 489 kr 5 456 413 kr -3 604 924 kr 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

866 144 kr 
 

3 994 663 kr 
 

-3 128 519 kr 

FASTIGHETS AB BALDER 2 595 530 kr 3 305 484 kr -709 954 kr 

 

FASTPARTNER AB (PUBL) 
 

4 158 735 kr 
 

7 594 767 kr 
 

-3 436 032 kr 

GINGER OIL AB 824 423 kr 1 071 380 kr -246 957 kr 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) 
 

3 076 928 kr 
 

2 556 717 kr 
 

520 211 kr 

KLÖVERN AB (PUBL) 1 672 066 kr 2 495 454 kr -823 389 kr 
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OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) 2 424 927 kr 2 591 205 kr -166 278 kr 

PRIME LIVING AB (PUBL) 4 023 115 kr 4 611 939 kr -588 825 kr 

 

RATOS AB (PUBL) 
 

1 806 720 kr 
 

4 167 314 kr 
 

-2 360 593 kr 

SAS AB (PUBL) 616 556 kr 3 995 364 kr -3 378 808 kr 

 

VICTORIA PARK AB 
 

1 742 192 kr 
 

2 700 121 kr 
 

-957 929 kr 

SWEDBANK AB (2012-12-28) 380 505 kr 289 578 kr 90 927 kr 

 

 
 

Tabell 7.1. Median av totalt portföljvärde. 

Tabellen visar det medianvärdet på portföljen i svenska kronor hos investerare i varje företags stam- 

och preferensaktie. Differensen visar skillnaden i svenska kronor mellan medianvärdet på portföljen hos 

en investerare i stam- och preferensaktien. 
 

Företagsnamn Stamaktie Preferensaktie Differens 

A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB 763 015 kr 326 676 kr 436 339 kr 

 

AB SAGAX(PUBL) 
 

205 982 kr 
 

359 431 kr 
 

-153 449 kr 

ALM EQUITY AB 314 308 kr 436 621 kr -122 314 kr 

 

AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 
 

40 053 kr 
 

488 918 kr 
 

-448 865 kr 

COREM PROPERTY GROUP AB 22 538 kr 534 801 kr -512 263 kr 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

94 560 kr 
 

628 281 kr 
 

-533 721 kr 

FASTIGHETS AB BALDER 295 885 kr 685 855 kr -389 970 kr 

 

FASTPARTNER AB (PUBL) 
 

485 959 kr 
 

1 653 767 kr 
 

-1 167 808 kr 

GINGER OIL AB 26 444 kr 90 028 kr -63 584 kr 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) 
 

552 240 kr 
 

575 162 kr 
 

-22 922 kr 

KLÖVERN AB (PUBL) 278 179 kr 605 279 kr -327 099 kr 

 

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) 
 

295 185 kr 
 

417 029 kr 
 

-121 844 kr 

PRIME LIVING AB (PUBL) 394 559 kr 464 712 kr -70 153 kr 

 

RATOS AB (PUBL) 
 

280 429 kr 
 

1 074 495 kr 
 

-794 067 kr 

SAS AB (PUBL) 83 455 kr 528 203 kr -444 748 kr 

VICTORIA PARK AB 284 500 kr 706 475 kr -421 975 kr 
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SWEDBANK AB (2012-12-28)                                      27 813 kr                  42 784 kr               -14 971 kr 
 
 

Tabell 8.1 Svenska institutionella ägare. 

Tabellen  visar  andelen  institutionella  ägare  i  stam-  respektive  preferensaktien.  Differens  visar 

skillnaden i procentenheter mellan andelen institutionella ägare i de två aktieslagen. 
 

Företagsnamn Stamaktie Preferensaktie Differens 

A GROUP OF RETAIL ASSETS 

SWEDEN AB 

77,1 % 39,3 % 37,8 procentenheter 

 

AB SAGAX(PUBL) 
 

83,8 % 
 

63,8 % 
 

20,0 procentenheter 

ALM EQUITY AB 73,6 % 57,5 % 16,1 procentenheter 

AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 73,7 % 55,9 % 17,7 procentenheter 

COREM PROPERTY GROUP AB 76,8 % 83,2 % -6,4 procentenheter 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

34,8 % 
 

46,8 % 
 

-12,0 procentenheter 

FASTIGHETS AB BALDER 74,6 % 55,1 % 19,5 procentenheter 

 

FASTPARTNER AB (PUBL) 
 

89,0 % 
 

72,2 % 
 

16,8 procentenheter 

GINGER OIL AB 13,4 % 21,2 % -7,8 procentenheter 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) 
 

55,0 % 
 

51,4 % 
 

3,6 procentenheter 

KLÖVERN AB (PUBL) 61,1 % 51,7 % 9,4 procentenheter 

 

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB 

(PUBL) 

 

82,1 % 
 

58,6 % 
 

23,5 procentenheter 

PRIME LIVING AB (PUBL) 93,7 % 64,1 % 29,6 procentenheter 

 

RATOS AB (PUBL) 
 

39,4 % 
 

43,2 % 
 

-3,8 procentenheter 

SAS AB (PUBL) 37,4 % 43,2 % -5,8 procentenheter 

VICTORIA PARK AB 68,9 % 41,3 % 27,6 procentenheter 

SWEDBANK AB (2012-12-28) 44,0 % 91,0 % -47,0 procentenheter 
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Tabell 9.1 Privat ägande i båda aktieslagen 

Tabellen visar hur stor andel privatpersoner som äger båda aktieslagen. I kolumn 2 redovisas hur stor 

andel av de som äger stamaktien som också innehar preferensaktien och kolumn 3 redovisar hur stor 

andel av ägarna av preferensaktien som också innehar stamaktien. 
 

Företagsnamn Privat stam också pref Privat pref också stam 

A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB 3,2 % 1,5 % 

 

AB SAGAX(PUBL) 
 

44,7 % 
 

31,0 % 

ALM EQUITY AB 67,8 % 20,4 % 

 

AMASTEN HOLDING AB (PUBL) 
 

2,1 % 
 

16,3 % 

COREM PROPERTY GROUP AB 13,1 % 27,0 % 

 

ENIRO AB (PUBL) 
 

1,9 % 
 

23,4 % 

FASTIGHETS AB BALDER 8,5 % 8,3 % 

FASTPARTNER AB (PUBL) 6,5 % 9,7 % 

GINGER OIL AB 36,1 % 61,8 % 

 

HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) 
 

19,0 % 
 

22,4 % 

KLÖVERN AB (PUBL) 34,7 % 44,7 % 

 

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) 
 

64,2 % 
 

36,4 % 

PRIME LIVING AB (PUBL) 30,4 % 21,2 % 

RATOS AB (PUBL) 4,1 % 44,2 % 

SAS AB (PUBL) 3,8 % 11,4 % 

 

VICTORIA PARK AB 
 

5,5 % 
 

11,3 % 

SWEDBANK AB (2012-12-28) 30,1 % 94,4 % 

 


