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Förord 

Våren 2015 skrevs den här Civilekonomuppsatsen vid Handelshögskolan, Karlstads 

universitet. Studien behandlar den svenska biometrimarknaden1 och undersöker hur 

effektiv marknaden är. Motivet för studien grundar sig i personligt intresse då jag i över fem 

år ägt aktier inom nämnd marknad. Min resa har kantats av gedigna uppgångar men också 

djupa bottnar. Mitt intresse för finansiell analys har alltid varit närvarande och har under 

tiden som företagsekonom på Handelshögskolan stegrats ytterligare. Förhoppningen med 

studien är en ökad förståelse av den rysligt volatila marknaden som benämns BIOMETRI. 

Ett stort tack till Per-Ola Maneschiöld som återigen med framgång assisterat mig vid 

skrivandet av en uppsats vid Karlstad Universitet. Per-Ola har alltid funnits till hands för 

kompetent rådgivning och stöd. 

 

Karlstad, oktober 2015. 
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Marcus Cehlin 

 

 

 

 

  

                                                 

1 Den svenska biometrimarknaden definieras i den här uppsatsen som alla biometriföretag som är börsnoterade 
på Stockholmsbörsen. De företag som är i linje med beskrivna kriterier och därför också, per definition, utgör den 
svenska biometrimarknaden är Fingerprint Cards och Precise Biometrics. 
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Sammanfattning 

Studien ämnar undersöka graden av marknadseffektivitet på den svenska 

biometrimarknaden. Genom att utföra en eventstudie baserat på ett typiskt urval av 

pressmeddelanden så har det bevisats att den svenska biometrimarknaden följer en 

semistark form av effektivitet. Som en efterföljande faktor till att marknaden är semistarkt 

effektiv så går det inte att generera överavkastning genom teknisk2  eller fundamental 

analys3. Det har också bevisats att det inte läcker ut någon insynsinformation till 

allmänheten innan nyheten släpps offentligt. Slutligen kan det konstateras att den svenska 

biometrimarknaden inte är en aktiemarknad byggd på fusk. 

Abstract 

The study intends to examine the degree of market efficiency on the Swedish biometrics 

market. By carrying out an event study based on a typical selection of press releases, it has 

been proven that the Swedish biometrics market follows a semi-strong form of efficiency. 

As a subsequent factor that the market is semi-strong efficient, it is impossible to generate 

abnormal returns by technical and fundamental analysis. It has also been proven that 

information does not leak out to the public before the news is released publicly. Finally, it 

should be noted that the Swedish biometrics market is not a stock market built on cheating. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Aktier, biometri, effektiva marknadshypotesen, eventstudie. 

                                                 

2 Förutspå framtida aktiekurser baserat på historiska kurser (Bernhardsson 1996). 

3 Förutspå framtida aktiekurser baserat på fundamental data (Bernhardsson 1996). 
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1. Introduktion 

En introducering till studien presenteras och läsaren får ta del av undersökningens syfte och 
forskningsfrågor. 

1.1. Bakgrund 

Det finns inget så aktuellt som att få bra avkastning på sina sparpengar i det 

svenska samhället när reporäntan är på lägstanivåer (Ekonomifakta 2015; 

Riksbank 2015). Allt fler privatpersoner söker sig till aktiemarknaden med 

förhoppningen om att de skall kunna generera en högre avkastning än den som 

utbetalas på sparkontot (Avanza 2015a). Genom att lyckas med sina placeringar 

så är förhoppningen att generera en överavkastning4 som sker då aktiers värde 

ökar utöver det förväntade.  

Fama (1970) argumenterar för att det är omöjligt att generera överavkastning på 

sina placeringar om marknaden är effektiv då det inte är möjligt att hitta någon 

fördel gentemot andra, eftersom alla har exakt samma information tillgänglig 

vid exakt samma tidpunkter. Typen av effektivitet som precis redogjordes för 

kallas för stark form av effektivitet och beskriver att inte ens insynspersoner kan 

generera överavkastning då insynsinformation, likt all kurspåverkande 

information, kommer ut till samtliga aktörer vid exakt samma tillfälle (Fama 

1970). Att en aktiemarknad kan antas visa en stark form av effektivitet är i stort 

sett omöjligt enligt Jensen (1978) då det inte är sannolikt att allmänheten får nys 

om ”hemlig” information i samma stund som insynspersonerna. Exempelvis är 

det högst troligt att verkställande direktören på ett svensk biometriföretag får 

reda på att de kommer att leverera sina fingeravtryckssensorer till Huawei före 

aktieinsatta Lotta på Bråkmakargatan får nys om den storslagna nyheten. 

Fortsättningsvis, om Stockholmsbörsen skulle varit starkt effektiv så skulle det 

inte funnits några incitament till att studera börsen och inte heller anledningar 

till att inskränka insynspersoners införskaffande av aktier. Ändå så bidrar 

studerandet av stockholmsbörsen till massor av jobb samtidigt som det finns 

regler emot aktieköp för insynspersoner, vilket plausibelt tyder på att 

Stockholmsbörsen inte uppvisar en stark form av marknadseffektivitet. För att 

                                                 

4 ”Uppkommer när en portfölj ger en högre avkastning än sitt jämförelse- eller referensindex” (ap4 
2008). Överavkastning kan ske ifall en person äger aktier som ökar i värde eller om denne blankar 
aktier som minskar i värde. Blankning innebär att den exemplifierade personen säljer lånade aktier 
som återköps och återbetalas när kursen är lägre än vid tiden för lånet.( Avanza 2015b; Avanza 
2015c) 
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fortsätta diskussionen om en effektiv marknad så redogjorde Fama (1970) för 

tre typer av effektivitet: stark form av effektivitet (som tidigare förklarats), 

semistark form av effektivitet och svag form av effektivitet. Malkiel (2003) 

förklarar de olika bäst när han förklarar att om en marknad är svagt effektiv så 

är det en omöjlighet att generera överavkastning baserat på teknisk analys. Är 

marknaden semistarkt effektiv så är det en omöjlighet att erhålla överavkastning 

genom fundamental analys och om marknaden uppvisar stark effektivitet så kan 

inte ens insynspersoner slå den förväntade avkastningen. En mer djupgående 

referensram angående den effektiva marknadshypotesen redogörs för i kapitel 

2. 

Då aktiemarknader högst troligtvis inte kan ses som starkt effektiva5 betyder det 

att information inte kommer till alla aktörer samtidigt. Om en marknad uppvisar 

en semistark form av effektivitet så kommer all publik tillgänglig information att 

komma till allmänhetens vetskap vid samma tidpunkt. Det existerar alltså en 

tidperiod från att insynspersoner tar del om en nyhet tills den tid då nyheten blir 

publik och allmänheten får reda på den. Det finns därför en teoretisk möjlighet 

att informationen skulle kunna läcka ut till utomstående under den tidperioden. 

I praktiken har vi skådat detta fenomen vid x antal tillfällen6 och en vanlig metod 

som används för att undersöka fenomenet är att utföra en eventstudie i enlighet 

med Fama et al. (1969).  

Att en aktiemarknad skall vara rättvis för alla anser uppsatsens författare skall 

vara en självklarhet. Om en marknad skulle vara ineffektiv så skulle denna 

självklarhet rubbas och möjligheten för privatpersoner att tjäna pengar på 

börsen skulle förminskas. Vilket är det sista som behövs nu när allt fler 

privatpersoner vänder sig till aktiemarknaden på grund av den låga avkastningen 

på sparkontot (Avanza 2015a). 

1.2. Problemformulering 

Ända sedan Fama (1969) introducerade teorin om en effektiv marknad så har 

studier ideligen genomförts för att undersöka effektiviteten på befintliga 

marknader. Ball och Brown (1968) studerade den amerikanska börsen och 

undersökte aktiekursers rörelser i samband med publiceringar av 

kvartalsrapporter. Resultaträkningar, publiceringsdatum och korresponderade 

                                                 

5 Se exempelvis Jensen (1978). 

6 Se exempelvis Sparsam (2011), Va (2014), Insiderboken (2014) och Realtid (2013). 
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aktiekurser samlades in. Efter att Ball och Brown (1968) analyserat insamlad 

data genom att utföra en eventstudie så kunde de sammanfatta att årsrapporter 

har en viss inverkan på aktiekurser. Ball och Brown (1968) påpekade att 

årsrapporter är ofta till stor grad redan inprisade i kursen och har inte samma 

genomslagslagskraft som andra nyheter som är mer överraskande. Jensen (1978) 

bedrev en stor studie med syfte att utvärdera den effektiva marknadshypotesen 

i relation till marknaders faktiska effektivitet. I hans utvärdering av tidigare 

forskning fann Jensen (1978) stöd för den effektiva marknadshypotesen i studier 

som Ball 1978, Chiras & Manaster 1978, Charest 1978a och Charest 1978b7. 

Jensen fann också stöd för att marknaden skulle vara ineffektiv i studier från 

exempelvis Watts (1978).  

Det finns således studier baserade på internationella marknader, men även på 

den svenska aktiemarknaden. Korsvold och Jennergren (1974) undersökte 

delvis den svenska aktiemarknaden under 1000 börsdagar mellan åren 1967 och 

1971. Korsvold och Jennergren (1974) granskade aktiekursers rörelser och 

utvärderade dem med stöd i teorin om slumpmässiga rörelser. De bevisade att 

det existerar statistiska bevis som argumenterar för att det finns slumpmässiga 

rörelser och att den undersökta marknaden är svagt effektiv. Författarna 

tillägger även att mer studier kan utföras för att testa den semistarka och starka 

formen av effektivitet ytterligare. (Korsvold & Jennergren 1974) Både Claesson 

(1987) och Forsgårdh och Hertzen (1975) bedrev studier gällande 

marknadseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden med liknande slutteser 

som Korsvold och Jennergren (1974). Forsgårdh och Hertzen (1975) tog ansats 

på ett liknande sätt som Ball och Brown (1968) och utvecklade även de en 

eventstudie med mål att testa kvartalsrapporters påverkan på tillgångars 

prissättning. Enda egentliga skillnaden var att Forsgårdh och Hertzen (1975) 

studerade den svenska marknaden. Precis som för Ball och Brown (1968) fann 

Forsgårdh och Hertzen (1975) stöd för att rapporter påverkar aktiekursen och 

kunde även de konkludera att marknaden visade semistark form av effektivitet. 

Claesson (1987) däremot, som utförde sex delstudier på stockholmsbörsen 

upptäckte att marknaden inte var helt effektiv, men efter anomalistiska 

jämförelser med amerikanska studier och med medvetenhet om den i princip 

ofantliga informationsmängden, sammanfattade hon sin studie med att 

argumentera för att marknaden ändå borde ses som i stort sett effektiv. Ett 

avvikande fall i resultat som studerats är baserat på forskning från Ahlström och 

                                                 

7 Mer detaljerad information om studierna: 2.3 Tidigare Forskning. 
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Eidegren (2003). Ahlström och Eidegren (2003) undersökte 

marknadseffektivitet baserat på den svenska aktiemarknadens kursrörelser 

(2001-2002) genom att, precis som många andra, studera kvartalsrapporter. 

Data var uppdelad i två segment baserat på om rapporten var positiv eller 

negativ (Ahlström & Eidegren 2003). Intressantast i deras rapport är att 

resultatet uppvisade att marknaden var effektiv baserat på positiv data men 

ineffektiv baserat på negativ data. Här var alltså resultatet av 

marknadseffektivitet inkonsekvent. (Ahlström & Eidegren 2003)8  

Som redogjorts för är slutsatserna från tidigare forskning angående marknaders 

effektivitet långt ifrån konsekventa, vilket betyder att det med fördel kan 

bedrivas ytterligare studier som testar marknaders effektivitet, vilket också 

Korsvold och Jennergren (1974) argumenterar för. 

Marknader finns överallt och i stort sett alla marknader kan segmenteras till 

mindre marknader, submarknader. Att studera en svensk marknad kändes 

relevant att göra ur en demografisk synvinkel9 och den självklara marknaden i 

Sverige, för att studera marknadseffektivitet, är den svenska aktiemarknaden10. 

Då flera studier redan gjorts på sagd marknad, som tidigare nämnts, skulle 

marginalnyttan att utföra ännu en studie på den svenska aktiemarknaden i sin 

helhet bidra med mindre relevans gentemot om en helt ny marknad skulle 

studeras. Som tidigare beskrevs kan marknader delas in i submarknader och 

baserat på den efterforskning som gjorts inför studien så har inte några 

branschspecifika ansatser gjort inom den svenska aktiemarknaden. Att utforska 

en helt ny marknad skulle öka marginalnyttan och därmed relevansen för 

forskningsfältet.  

Då submarknaderna på stockholmsbörsen har undvikit exploatering så är valet 

brett. På grund av egenintresset inom biometri så valde författaren att avgränsa 

den här civilekonomuppsatsen till den svenska biometrimarknaden. Ur ett 

netnografiskt perspektiv så har författaren även upplevt misstankar om 

kursmanipulation på korresponderande forum11 vilket också ökar motivet för 

en djupgående studie om just den svenska biometrimarknaden. Att aktiva 

                                                 

8 Mer detaljerad och större kvantitet av tidigare studier i 2.3. Tidigare Forskning. 

9 Författaren är bosatt i Sverige. 

10 Nasdaq OMX. 

11   Se exempelvis Avanza (2014a), Avanza (2014b) och Avanza (2014c). 
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företag är listade på stockholmsbörsen gör att allt material som behövs för 

studien finns tillgängligt offentligt, vilket är en stor fördel ur en simplistisk 

synvinkel. 

Att den svenska biometrimarknaden har växt explosionsartat på senare år och 

allt fler företag implementerar biometriska lösningar i sina produkter samt att 

den svenska biometrimarknaden troligtvis står inför sitt genombrott gör att en 

undersökning av denna submarknad känns spännande och framförallt aktuell 

(Redeye 2013; Va 2013.). Denna civilekonomuppsats är den första i sitt slag som 

tar ansats i att undersöka den svenska biometrimarknaden.12 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om den svenska biometrimarknaden är 

effektiv och i så fall också hur pass effektiv marknaden är. Inom detta syftes 

ramar så ingår också att undersöka de kursrörelser som uppstår dagarna innan 

ett överraskande pressmeddelande släpps till allmänheten för att se om 

information läckt ut. Detta skulle motsäga en effektiv marknad där allmänheten 

får del av kurspåverkande information samtidigt. 

1.4. Avgränsningar 

Inga avgränsningar gällande bolag har gjorts då samtliga biometribolag noterade 

på den svenska aktiemarknaden (den svenska biometrimarknaden, enligt 

definition) har behandlats i studien. Avgränsningar gällande data har skett vilket 

motiveras i tidigare studier av exempelvis Ball och Brown 1968, som 

argumenterar för att mer överraskande nyheter har större genomslagskraft på 

aktiekurser än exempelvis kvartalsrapporter13. Studien är således baserad på ett 

typiskt urval14, där överraskande och kurspåverkande nyheter subjektivts valts 

ut. Data är inhämtat från 2013-01-01 för att spegla marknadens nuvarande 

skeende så verklighetstroget som möjligt.15 

                                                 

12  Den svenska biometrimarknaden definieras i denna uppsats som samtliga biometriföretag 
listade på den svenska aktiemarknaden. 

13 För detaljerade motiv för dataurval se kap 4.1.3. Pressmeddelanden. 

14 Se kap 3.1. Undersökningsmetodik. 

15 Mer argumenterande i kap 3.2.1. Begränsningar. 
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1.5. Forskningsfrågor 

Med stöd i tidigare studier så ämnar författaren att besvara följande 

forskningsfråga: 

1. Hur effektiv är den svenska biometrimarknaden? 
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2. Teoretisk referensram 

De teorier som studien behandlar presenteras här. Även tidigare studier inom fältet kommer 
att belysas. 

2.1. Effektiva marknadshypotesen 

”En marknad där priser alltid fullt ut reflekterar tillgänglig information, kallas 

för en effektiv marknad” (Fama 1970, p. 383, egen översättning). 

Fama (1970) förklarar att läran om den effektiva marknadshypotesen behandlar 

hur vidare priser på finansiella marknader vid någon angiven tidpunkt reflekterar 

tillgänglig information fullt ut. Fama (1970) noterar att krav som 

marknadsjämvikt och antaganden om att den förväntade avkastningen är rättvis 

måste infinna sig och förklarar vidare att det finns tre former av styrka inom 

teorin av den effektiva marknaden: svag-, semistark och stark form av 

effektivitet. 

Teorin om rättvis avkastning har utvecklats och en betydelsefull underteori som 

är viktig för studien är slumpmässiga rörelser16 som Fama (1995) behandlar. 

Teorin om slumpmässiga rörelser förklarar att en tillgångs förändring i pris från 

dag till dag sker slumpmässigt så länge som det inte kommer ny information till 

marknaden (Fama 1995). Vilket betyder att dagens kurs representerar dagens 

nyhet, morgondagens kurs representerar morgondagens nyheter och att de två 

är oberoende från varandra (Malkiel 2003). Malkiel (1996) bevisade detta 

påstående genom att utföra ett experiment där han fick en aktieanalytiker att 

förutspå framtida aktiekurser baserad på en tillgång vars värde speglades av 

slantsingling utan analytikerns vetskap. Malkiel (1996) förkastade läran om 

teknisk analys efter att analytikern kommit fram till en rekommendation om 

kursen, trots att framtidens kurs skulle spegla resultatet av multipel slantsingling. 

Fama (1995) skriver att teorin om slumpmässiga rörelser har återupprepande 

gånger förkastat metoder som baseras på teknisk analys och tidigare studier från 

Cootner (1962) och Fama (1970) styrker detta. Lo och MacKinlay (2002) hyser 

kritik emot teorin om slumpmässiga rörelser och argumenterar för att rörelserna 

i aktiekurser inte sker slumpmässigt då de är baserade på aktiekursens ”minne” 

och vidare argumenterar de för att argumentera att ny teknik som snabba 

datorer kan hitta regulariteter i aktiekurser. Om teorin om slumpmässiga rörelser 

                                                 

16 Fri översättning från Random Walk. 
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är sann och en effektiv marknad behandlas så kommer aktiepriserna vid alla 

tidpunkter att spegla det fundamentala värdet av tillgången väl (Fama 1995). När 

teorin om slumpmässiga rörelser appliceras tillsammans med teorin om den 

effektiva marknadshypotesen tillåts en viss fluktuation i priserna som inte 

speglar tillgänglig information fullt ut, då de slumpmässiga rörelserna i kursen 

påverkar priset (Malkel 1996). 

Den effektiva marknadshypotesen argumenterar således att teknisk analys är 

omöjlig och så också fundamental analys (Malkiel 2003). Malkiel (2003) klargör 

att orsaken till det är att den effektiva marknadshypotesen argumenterar för att 

samtliga aktörer på marknaden har tillgång till samtlig information vid stark 

effektivitet. Om samtliga aktörer har tillgång till befintlig information så har 

ingen aktör en fördel gentemot andra aktörer och kan därmed inte dra fördel av 

fundamental data (Malkiel 2003). Om alla aktörer har tillgång till exakt samma 

information exakt hela tiden så kommer logiskt sett samtliga aktörer agera på 

samma sätt. Aktörerna kommer att köpa aktier när nytillkommen information 

motiverar det och sälja när nytillkommen information motiverar det. 

Däremellan skulle ingen handel ske och kursen skulle lämnas oförändrad. I 

verkligheten ser fallet oftast inte ut så vilket är ett argument för att marknader 

sällan är starkt effektiva. Malkiel (2003) sammanfattar att så länge som 

aktiemarknader existerar så kommer den kollektiva bedömningen från den 

aggregerade skalan investerare att från tid till tid begå misstag. Som ett resultat 

av föregående påstående kommer det förekomma irregulariteter gällande 

prissättningen av aktier vilket möjliggör för investerare att generera 

överavkastning17, vilket enligt den effektiva marknadshypotesen skulle vara 

omöjligt (Malkiel 2003). Precis som Grossman och Stiglitz (1980) argumenterar 

så skulle det inte existera några incitament för professionella investera att 

utvärdera och analysera aktiekurser om marknaden hade varit perfekt effektiv. 

Som tidigare skrivits så finns det olika typer av marknadseffektivitet. 

                                                 

17  Avkastning utöver den förväntade avkastningen (MacKinlay) 
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Figur 1. Effektiv marknadsreaktion (Pace n.d). 

Den svaga formen av marknadseffektivitet argumenterar för att det inte går att 

generera överavkastning genom att studera en tillgångs historiska värden (Fama 

1970). Om det har bevisats i historiska kurser att överavkastning genererats så 

kan per definition den svaga formen av marknadseffektivitet förkastas (Malkiel 

2003). Fama (1991) utvecklar att på senare tid räknas specifika element och 

anomalier så som januarieffekten18 till den svaga formen av 

marknadseffektivitet. Elementet handlar om prognoser gällande utdelningar och 

avkastning. Generellt, strategi som är baserat på historiska kurser. Den 

semistarka formen av marknadseffektivitet behandlar hur vidare officiell 

information är inprisad i aktiekursen eller icke (Fama 1970). Denna typ av 

marknadseffektivitet testas oftast genom en eventstudie19 (Fama 1991). Den 

starka formen av marknadseffektivitet definieras som att både offentliga och 

privata nyheter blir inprisade i aktiekursen direkt då de uppkommer (Fama 

1970). Vanligtvis testas stark form av effektivitet genom att undersöka om 

någon har mer information än andra (Fama 1970). Om marknaden är starkt 

effektiv går det inte ens för insynspersoner20 att generera överavkastning (Fama 

1970). Detta fann dock Seyhun (1985) bevis mot då han genom empirisk data 

bevisade att insynspersoner hade genererat överavkastning. Jensen (1978) 

                                                 

18  Investerare säljer aktier före nyår och köper på sig igen efter vilket gör att priser fluktuerar 
(Bernhardsson 1996). 

19 Mer information om eventstudier, kap 3.3. Eventstudie. 

20 Aktörer inom bolaget som studeras. 
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förklarar att den starka formen av effektivitet ses som extrem och infinner sig 

inte som fall i verkligheten, bara i teorin. 

Avslutningsvis och sammanfattningsvis kan sägas att om en marknad är svagt 

effektiv, så går det inte att generera överavkastning baserat på teknisk analys. 

Om en marknad är semistarkt effektiv, så är överavkastning en omöjlighet 

genom fundamental analys och om en marknad är starkt effektiv så kan inte ens 

insynspersoner generera överavkastning. (Malkiel 2003) 

2.2. Finansiellt Beteende 

En förgrening inom det teoretiska området finans behandlar finansiellt 

beteende21 vilket förklarar hur människors känslor samt psykiska faktorer 

påverkar aktiekurser (Ricciardi & Simon 2000). Ett exempel på en typ av 

finansiellt beteende är när en investerare inte vill sälja med förlust och då väntar 

med att sälja tills tillgången genererat avkastning, vilket inte alltid händer 

(Barberis & Huang 2001). Ricciardo och Simon (2000) beskriver prospektering 

inom finansiellt beteende som att aktörer inte alltid beter sig rationellt. 

Prospektering förklarar att felprisningar som sker på grund utav psykologiska 

faktorer kan påverka aktörers val under osäkra situationer (Ricciardi & Simon 

2000). Det är dokumenterat att investerare kan vara självsäkra över deras egna 

investeringsfärdigheter gällande den förväntade avkastningen vilket kan leda till 

att de värderar tillgångar inkorrekt (Barber & Odean 2001; Bruce 2010). 

Aktörers oförmåga att lära sig av tidigare misstag har också en stor påverkan på 

hur investerare kan investera felaktigt då de inte tänker logiskt och istället agerar 

känslomässigt (Ricciardo & Simon 2000). Studier har också påvisat att aktörer 

och investerare med mindre kunskaper (relaterat till marknaden och/eller 

händelsen) reagerar starkare vid nypublicerade händelser än normal- och 

merinformerade aktörer och investerare. Detta kan bidra till kraftiga och volatila 

kursrörelser inom aktier (Agnew & Szykman 2005). 

  

2.3. Tidigare forskning 

Det har genomförts en mängd forskning som behandlar hur pass effektiv en 

marknad är. Vad som är gemensamt för samtlig tidigare forskning inom ämnet 

                                                 

21 Fritt översatt från behavioural finance. 
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är att de utgår ifrån de teorier som Fama (1969; 1970) utvecklade i sina kända 

verk The adjustment of stock prices to new information och Efficient capital markets- a 

review of theory and empirical work.  

Ball och Brown (1968) utförde en studie på den amerikanska börsen där dem 

utforskade sambandet mellan förändringen i aktiekurs och publiceringar av 

årsrapporter mellan 1946 och 1966. De data som samlades ihop var 

resultaträkningar, publiceringsdatum och aktiekurser for korrespondent företag. 

Genom att bedriva eventstudier på insamlad data kunde de sammanfatta att de 

studerade årsrapporterna hade en viss påverkan på korresponderande 

aktiekurser. Författarna lägger till att majoriteten av den information som finns 

inom en årsrapport redan uppdagats via andra informationskanaler. (Ball & 

Brown 1968) Som ett resultat av det argumenterar Ball och Brown (1968) för 

att årsrapporter inte påverkar aktiekurser lika mycket som annan information22 

med motiveringen att den informationen kommer mer plötsligt och då inte 

redan blivit inprisad i aktiekursen. 

Jensen (1978) belyser och utvärderar tidigare forskning angående den effektiva 

marknadshypotesen och finner i sin sammanställning att det finns forskning 

som talar för en effektiv marknad (Ball 1978; Chiras & Manaster 1978; Charest 

1978a; Charest 1978b), men också forskning som förkastar teorin (Watts 1978; 

Charest 1978a; Charest 1978b). Ball (1978) gjorde utvärderingar på empiriska 

resultat gällande resultatmeddelande i relation till marknadseffektivitet på 

flertalet marknader innan 1978. Ball (1978) använde sig av metoden 

tillgångsprissättning23, vilken utvärderar förväntad överavkastning baserat på 

betavärden och förväntad marknadstillväxt. Ball (1978) fann tecken på 

ineffektivitet men argumenterade för att detta berodde på felaktigheter i 

modellen och förkastade bevisen mot att marknaderna skulle vara ineffektiva. 

Ball (1978) utvecklade metoden för att korrigera de felaktigheter som ansågs 

föreligga. Watts (1978) utförde en studie som undersökte kvartalsrapporter på 

den amerikanska börsen under åren 1962-1968 genom att använda den metodik 

som Ball (1978) utvecklat tidigare samma år. Watts (1978) kritiserar metoden 

och skriver i slutsatsen att den undersökta marknadens avvikelser visst består av 

ineffektivitet i marknaden och inte alls på felaktigheter i 

tillgångsprissättningsmodellen. Chiras & Manaster (1978) undersökte tillgångar 

                                                 

22 Till exempel Pressmeddelanden. 

23 Fritt översatt från Asset Pricing Model. 
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på Chicago Board Option Exchange under åren 1947-1967. Chiras & Manaster 

(1978) förutspådde framtida optionskurser i enlighet med 

optionsvärderingsmodellen24 och kunde estimera mer precisa skattningar på de 

studerade tillgångarna än genom teknisk analys. Chiras och Manaster (1978) 

konkluderade att den undersökta marknaden därmed också måste anses 

effektiv. Anledningen till att Charest (1978a; 1978b) både antar och förkastar 

teorin om en effektiv marknad är för att han fann stöd för båda utgångarna i sin 

tvådelade studie gällande olika typer av marknadsinformation. Charest (1978a; 

1978b) fann stöd för teorin när han utförde experiment på aktiekurser noterade 

på New York Stock Exchange (1947-1967) gällande aktiesplit25. Charest (1978a; 

1978b) fann inget samband mellan ett företags utdelningar26 och kriterierna för 

den semistarka formen av marknadseffektivitet. 

Korsvold och Jennergren (1974) undersökte företag listade på 

Stockholmsbörsen och företag listade på Oslobörsen genom att studera 

sannolikheten att aktiekurserna rörelser var oberoende och följde den teoretiska 

referensramen för slumpmässiga rörelser. Studien behandlade 45 aktier under 

mer än 1000 börsdagar per studerad marknad mellan år 1967-1971. Målet var 

att finna empiriska resultat angående huruvida marknaden var effektiv eller inte 

(Korsvold & Jennergren 1974). För att kunna dra slutsatser om mindre 

börsmarknader använde Korsvold och Jennergren (1974)  tidigare forsknings 

(Dryden 1970) statistiska undersökningar på den större Englandsbörsen. De 

empiriska resultat som Korsvold och Jennergren (1974) fann var att mindre 

börser såsom Stockholms- och Oslobörsen inte avvek från större börser genom 

ett slumpmässigt beteende. Författarna argumenterar även att de finns statistiska 

bevis för att aktier som handlas mindre frekvent också visar mindre volatila 

avvikelser jämfört med de värdepapper som är mer populära att operera på 

(Korsvold & Jennergren 1974). Korsvold och Jennergren (1974) sammanfattar 

i sin studie att det existerar statistiska bevis som argumenterar för att det finns 

slumpmässiga rörelser och att den undersökta marknaden är svagt effektiv. De 

tillägger även att mer studier fördelaktigt kan göras för att testa den semistarka 

och starka formen av effektivitet (Korsvold & Jennergren 1974). 

                                                 

24 Fritt översatt från option pricing model. 

25 Företag minskar eller ökar antalet aktier för att styra aktiekursen (Aktieskolan 2009; 
Bernhardsson 1996). 

26 Den summa som ett företag ger ut till sina ägare per aktie (Bernhardsson 1996). 
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Den mest omfattande studien på den svenska marknaden har Claesson (1987) 

stått för. Claesson (1987) bedrev en undersökning som behandlade 49 av de 

mest omsatta aktierna på Stockholms fondbörs år 1983. Författarinnans studie 

bestod sammantaget utav sex delstudier som fokuserade på olika typer av 

specifik information (Claesson 1987). Motivet för undersökningen var främst 

att testa den svaga formen av effektivitet på Stockholms Fondbörs. De första 

tre delstudierna som Claesson (1987) genomförde påvisade att det inte fanns 

några incitament för att Stockholms Fondbörs skulle korrelera med teorin om 

en svagt effektiv marknad. Efterföljande delstudier undersökte anomalier på 

Stockholms Fondbörs och Claesson (1987), som var den första att undersöka 

anomaliska fenomen på den svenska marknaden, fann att den svenska 

marknaden för aktier inte var helt effektiv. Claesson (1987, p.209) tillägger att 

en sådan slutsats är förhastad då det naturligtvis är ”svårt att avgöra detta utifrån 

en undersökning som gällt bara sex olika typer av information i den i princip 

oändliga informationsmängden”. Då anomalier är avvikelser från de normala 

samtidigt som Claesson (1987, p.210) nämner att den amerikanska 

aktiemarknaden ansågs effektiv trots anomalier så skriver hon att hon ändå 

anser ”att den svenska aktiemarknaden bör betraktas som i stort sett effektiv”. 

En liknande studieansats som Ball och Brown (1968) stod Forsgårdh och 

Hertzen (1975) för. Forsgårdh och Hertzen (1975) studerade den svenska 

aktiemarknaden åren 1967-1970 utifrån ett semistarkt perspektiv gällande 

marknadseffektivitet. Forsgårdh och Hertzen (1975) undersökte hur 

nytillkommen information om kvartalsrapporter påverkar aktiekurser då de 

publiceras och hur pass marknadseffektiv den förändringen i så fall är. Precis 

som i de flesta fall där den semistarka formen av effektivitet testas så 

genomfördes en eventstudie. De resultat som författarna arbetade fram 

påvisade att information har betydelse för aktiekursen och att den 

kursutvecklingen fann stöd i teorin om en semistark form av 

marknadseffektivitet. 

Ahlström och Eidegren (2003) genomförde en undersökning för att testa 

marknadseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden med hänsyn till den 

semistarka formen av marknadseffektivitet. Undersökningen baserades utifrån 

en residualanalys och testade effektiviteten vid tidpunkten för kvartalsrapporter 

för svenska aktier under åren 2001 och 2002. Observationerna kategoriserades 

utifrån om kvartalsrapporten subjektivt ansågs vara positiv respektive negativ. 

Resultatet visade sig vara inkonsekventa kategorierna emellan då de positiva 

kvartalsrapporterna uppvisade tecken på semistark marknadseffektivitet 
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medans de svagare kvartalsrapporterna tydde på ett mönster som strider mot 

den effektiva marknadshypotesen. (Ahlström & Eidegren 2003) 

Bratt och Ossmark (2014) utförde en omfattande studie med syftet att upptäcka 

skillnader i marknadseffektivitet på Stockholmsbörsen mellan Small-Cap och 

Large-Cap27. Sekundärdata studerades under perioden 2007-01-01 till 2012-12-

31. Effektiviteten testade författarna genom att utföra en eventstudie över 

insynshandeln på utvalda företag på de angivna listorna. Resultaten visade att 

Large-Cap stämde överens med kriterierna för stark form av effektivitet och att 

Small-Cap misslyckades att uppfylla kraven för semistark form av effektivitet. 

(Bratt & Ossmark 2014)  

Sammanfattningsvis ser vi exempel på tidigare forskning vars slutsatser om 

effektiviteten på korresponderande marknader är inkonsekventa i relation till 

Famas teorier om den effektiva marknadshypotesen. I studier från Ball och 

Brown (1968), Jensen (1978), Ball (1978), Chiras & Manaster (1978) och Charest 

(1978 a; b) finns stöd för utländska marknader som har bevisats vara effektiva i 

någon form. Det har även visats att det finns studier från Jensen (1978) Charest 

(1978a; b) och Watts (1978) som motsätter marknadseffektiviteten och som 

argumenterar för utländska ineffektiva marknader. Även i studier av den 

svenska marknaden har effektivitet i någon form kunnat bevisas. Korsvold och 

Jennergren (1974), Claesson (1987), Forsgårdh och Hertzen, (1975) och 

Ahlström och Eidegren (2003) fann stöd för effektivitet på den svenska 

aktiemarknaden medan Claesson (1987), Ahlström och Eidegren (2003) och 

Bratt och Ossmark (2014) även fann något typ av stöd för att kunna 

argumentera för att den svenska aktiemarknaden också är ineffektiv.  

  

                                                 

27 Listor som kategoriserar företag efter storlek på Stockholmsbörsen (Bernhardsson 1996). 
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3. Metodik 

I denna del beskrivs den metodik och de modeller som studien behandlar. 

3.1. Den svenska biometrimarknaden 

För att kunna genomföra tester och applicera metodik så behövs ett case att 

applicera dem på. Som redogjorts för, så behandlar uppsatsen den svenska 

biometrimarknaden. Innan alla modeller och metoder beskrivs så kommer 

marknaden som de appliceras på att beskrivas i detalj. 

Inom biometrimarknaden finns flertalet aktörer och däribland finner vi två 

svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsen: Fingerprint Cards och 

Precise Biometrics. Företagen utvecklar fingeravtrycksläsare (hårdvara) och 

algoritmer (mjukvara) som bland annat används inom smartphoneindustrin. 

(Redeye 2013; Va 2013) Fingerprint Cards och Precise Biometrics har även ett 

samarbete som tillåter Fingerprint Cards att använda Precise Biometrics 

algoritmer i deras fingeravtrycksläsare. Denna lösning finns bland annat i 

telefoner från Huawei och Oppo.28 Nedan följer en sammanställning av de 

viktigaste nyckeltalen i kontrast till uppsatsen för respektive bolag. 

3.1.1. Fingerprint Cards 

Bolaget som opererar på Mid-Cap har för närvarande ett börsvärde på 7,83 

miljarder kronor och aktiekursen för Fingerprint Cards B kantas av en volatilitet 

på 137,01 % och ett Betavärde på 0,07 (Avanza 2015g). En volatilitet på 137,01 

% är relativt hög jämfört med stabila aktier såsom Hennes & Mauritz B och 

Axfood vilka har en volatilitet på 17,24 % respektive 21,33 % (Avanza 2015h; 

Avanza 2015i). Denna jämförelse tyder på att Fingerprint Cards B har en stor 

standardavvikelse (σ) från den förväntade avkastningen.   

3.1.2.  Precise Biometrics 

Bolagets sammanställda börsvärde beräknas till 874 miljoner kronor och 

aktiekursen för Precise Biometrics har en volatilitet på 101,35 % vilket också är 

relativt volatilt. Betavärdet för Precise Biometrics som opererar på Small-Cap är 

-0,63. (Avanza 2015j) 

                                                 

28 Se appendix 1. Behandlade pressmeddelanden. 
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3.1.3. Pressmeddelanden 

Studien kommer som tidigare nämnts att benämna informationsverktyget 

pressmeddelanden som dag noll och eventfönstret är definierat som fem dagar 

innan och efter dag noll (dagen då pressmeddelandet blir publikt). 

Pressmeddelandena har valts ut med start från 2013-01-01 och framåt genom 

ett typiskt urval där kriterier är att pressmeddelandet skall anses potentiellt 

kurspåverkande och överraskande, för detaljerad information om de 74 

pressmeddelanden som valts, se appendix 1. Att pressmeddelandena skall anses 

överraskande är för att säkerställa att den publika samlingen fick reda på 

information samtidigt, så vidare inte informationen på något sätt läckt ut. Detta 

skulle strida mot teorin om en effektiv marknad vilket studien anser testa. Då 

kvartalsrapportdatum är kända och resultaten kan uppskattas innan dag noll så 

reagerar marknaden utefter vad de tror om rapporten. Kvartalsrapporterna 

anses därför inte tillräckligt kurspåverkande för att närmare granskas under den 

här studien i enlighet med Ball och Brown (1968). Pressmeddelanden har valts 

ut för analysering då datum för släpp är lättillgängligt, korresponderande 

aktiekurser likaså och nyheterna är kurspåverkande för den aktiemarknad som 

studien ämnar undersöka. Viktigt att påpeka är att det finns andra faktorer, som 

till exempel globala nyheter och konkurrenters prestationer, som kan påverka 

biometrimarknaden, vilket inte kommer vägas in i studien på grund av 

svårigheter att fastställa den potentiella kurspåverkan från utomstående nyheter, 

vilket minskar reliabiliteten på studien. Exempel på typer av pressmeddelanden 

som valts är design wins29, ordrar, åtal, samarbeten och prestationer. Nedan 

följer ett exempel på ett pressmeddelande som uppfyller båda kriterierna: 

”Idag presenterade Huawei sin nya globala flaggskeppsmodell, Ascend Mate 7 

som blir den första Android-mobilen i världen på marknaden att utrustas med 

en touchsensor. Fingerprint Cards (FPC) är stolta över att meddela att Huawei 

har valt att använda FPCs touchsensor FPC1020 i denna globala lansering.”30 

Pressmeddelandet kom överraskande vilket kan bevisas genom att ingen 

information tidigare offentliggjort samarbetet. Att det är värdens första 

fingeravtryckssensor i en Android-mobil tyder på att det är kurspåverkande 

information. Båda dessa kriterier går också att bevisa i kursutvecklingen för 

                                                 

29 När en samarbetspartner har kommit överens med företaget om att implementera dess produkt 
(Ipglossary 2013).  

30 Se 2014-09-04 i Appendix 1 Behandlade pressmeddelanden. 
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2014-09-0431. Pressmeddelandet är alltså överraskande och potentiellt 

kurspåverkande vilket uppfyller de kriterier som uppdagats för studien. 

3.2. Undersökningsmetodik 

En kvantitativ undersökning, vilken studien bygger på, är en statistisk 

undersökning som är beskrivande, förklarande eller framåtblickande. Oftast 

görs urval ur population där numeriska värden sammanställs och analyseras i 

fråga om medelvärden och kollektiva likheter, för att därefter komma till 

slutsatser om hela populationen. Ett vanligt tillvägagångssätt vid utförandet av 

en kvantitativ undersökning är ett så kallat icke slumpmässigt urval. Ett exempel 

av den genre är ett så kallat typisk urval där data väljs ut som tycks vara typiska 

för den bakomliggande populationen. (Dahmström 2011) I enighet med det 

typiska urvalet kommer data att samlas in från offentliga källor och följaktligen 

sammanställas och analyseras. Urvalet kommer slutligen att generera slutsatser 

för hela populationen.32 Nackdelen med att använda ett typiskt urval är att 

slumpens betydelse medvetet bortses ifrån, de observationerna som motiveras 

för speglar populationen bäst väljs subjektivt ut. Här motiveras att nackdelen 

kan överskuggas av fördelar så länge som undersökaren är tillräckligt skarp och 

insatt i ämnet för att utföra det typiska urvalet. Med stöd i tidigare argumentation 

kan det typiska urvalet användas med stor fördel då författaren av uppsatsen 

bevakat den studerade marknaden under flertalet år och är i högsta grad insatt, 

vilket försäkrar läsaren om att det typiska urvalet speglar populationen samt att 

risken för felvridning är små. 

3.3. Datainsamling 

Dahmström (2011) förklarar att det finns två typer av data: Primär- och 

sekundärdata. Primärdata kan förklaras som ny data som studieansvarig har 

insamlat på egen hand för sin studie. Sekundärdata beskrivs närmare som data 

som har hämtats från den officiella statistiken. (Dahmström 2011) Dahmström 

(2011, s. 14) argumenterar för att ”alltid försöka så långt som möjligt ta tillvara 

den information som finns i den officiella statistiken, både i vanliga 

publikationer och på internet”. Fördelen med sekundärdata, enligt Dahmström 

                                                 

31 Se Appendix 3 Grafer över aktiekurser. 

32 Mer information om hur urvalet valts, kap 4.1.3. Pressmeddelanden 
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(2011), är lättheten att följa specifika element över tiden. Nackdelen är att det 

finns en risk för inaktuella uppgifter (Dahmström 2011). 

Studien är baserad på sekundärdata. De data som varit nödvändiga att samla in 

är aktiekurserna och pressmeddelandena för bolagen som opererar inom den 

svenska biometrimarknaden, vilka är Fingerprint Cards och Precise Biometrics. 

Här skall förklaras att för att studera marknadseffektiviteten så har nyheter valts 

ut genom det typiska urvalet för att säkerställa att de underliggande aktiekurser 

som undersöks, faktiskt är kurspåverkande. Aktiekurserna (urvalet av 

population) som studeras väljs alltså ut baserat på att den överliggande nyheten 

(typisk urval) som torde vara kurspåverkande för den svenska 

biometrimarknaden (med andra ord hela populationen/alla aktiekurser). 

Nasdaq (2015) har varit den enda källan för att hämta aktiekurserna. Erhållen 

information om bolagens pressmeddelanden är hämtade från Avanza (2015d) 

och Avanza (2015e). Att Nasdaq (2015) är den officiella hemsidan för den 

svenska aktiemarknaden och att Avanza har den bästa servicen, blivit utsedd till 

bästa nätmäklare samt en rad andra utmärkelser, försäkrar mycket hög 

reliabilitet angående hämtad sekundärdata (Blogg-Avanza 2015; Avanza 2015f). 

Risken med sekundärdata är som bekant att den tenderar att bli omodern. För 

att minska risken för omodern data kommer studien endast att behandla en 

särskild tidsperiod, som motiveras och preciseras i efterföljande stycke. 

Studien avser förklara hur pass effektiv den svenska marknaden för biometri är. 

Då risken finns att sekundärdata blir omodern samt att desto nyare sekundärdata 

är, desto mer relevant är den så kommer tidperioden för inhämtning av data att 

begränsas (Dahmström 2011). Att biometrimarknaden är på frammarsch 

(Affärsvärlden 2013) och har varit det i ett antal år (Euroinvestor 2012) 

motiverar tillsammans med den grafiska representationen i Figur 6 (Appendix 

3) att en uppdelning i tid kan bestämmas till datumet 2013-01-01. Tiden före 

2013 kan, med stöd i källorna samt i aktiekurserna, representera den period då 

biometrimarknaden ännu inte tagit fart. Fortsättningsvis argumenteras för att 

2013-01-01 är det datum då marknaden började ta fart. Uppdelningen är mycket 

fördelaktig för studien då sekundärdata innan 2013-01-01 inte återspeglar den 

volatilitet, volymökning och stegring i börsvärde som biometrins frammarsch 

faktiskt har påverkat aktiekursen. Därför argumenteras det för att data innan 

2013-01-01 är omodern och inaktuell samt att data efter 2013-01-01 kan 

användas med stor fördel för att representera den svenska biometrimarknaden 

och hur den faktiskt ser ut i dagens läge. Viktigt att säkerställa, gällande 

inhämtandet av pressmeddelanden, är att urvalet kan antas uppvisa 
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approximativ normalfördelning, vilket gör att stickprovet (pressmeddelanden) 

speglar populationen (den svenska biometrimarknaden). En mer ingående 

förklaring av vikten av normalfördelning ges efter Figur 2. 

 

Figur 2. Normalfördelning (Nwea 2012). 

Fama (1976) uppmärksammar problemet med den dagliga avkastningens 

tendens att avvika ifrån normalfördelning. Montgomery och Runger (2011) 

förklarar att för ett stickprov skall vara bevisande även för populationen så krävs 

det att observationer representerar populationen i form av en normalfördelning. 

Å andra sidan argumenterar Brown och Warner (1985) för att vid 

genomförandet av en studie baserat på eventstudier, vilket är studiens 

huvudsakliga metodik, så har en avvikelse ifrån normalfördelningen inte stor 

påverkan på det empiriska resultatet. 

Enligt teorin om centrala gränsvärdessatsen tenderar ett urval att närma sig 

normalfördelning desto fler observationer som ingår i stickprovet. För att ett 

stickprov skall vara approximativt normalfördelat krävs det att antalet 

observationer överstiger 30 stycken (n > 30).  För att studien skall öka i 

trovärdighet har 74 observationer medvetet valts för att försäkra att studiens 

stickprov är approximativt normalfördelat och som ett resultat speglar 

populationen, det vill säga den svenska biometrimarknaden. 

Studien säkerställer alltså att det empiriska resultatet kommer att spegla 

resultatet då Brown och Warner (1985) antyder att en avvikelse från 

normalfördelningen inte har någon större stor betydelse för resultatet. Även 
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genom att genom att välja ett tillfredställande antal observationer så har ett 

tillräckligt stort antal dagliga avkastningar också studerats vilket säkerställer att 

den undersökta överavkastningen är approximativt normalfördelad enligt den 

centrala gränsvärdessatsen.  

3.4. Eventstudie 

Fama et al. (1969) utvecklade eventstudien på 1960-talet för att fastställa 

utsträckningen av effektivitet vid tillkännagivandet av oförutsedda händelser. 

För att mäta om specifika händelser påverkar aktiepriser har eventstudier 

använts frekvent (MacKinlay 1997). Om tillkännagivandet varit känt sedan 

innan så har högst troligtvis redan nyheten blivit inprisad i aktiepriset då 

informationen nått marknaden innan nyheten släpps offentligt. Om nyheten 

släpps oförväntat kommer marknaden att reagera först då nyheten släpps, i 

enlighet med den effektiva marknadshypotesen (Campbell et al. 1997). Enligt 

Fama (1991) är eventstudien ett mer beskrivande namn än Runs-test som det 

tidigare hette och eventstudien används oftast för att testa semistarka formen 

av marknadseffektivitet. Fama (1991) förklarar att genom att studera aktiekurser 

baserade på en given händelse, som pressmeddelanden, kan slutsatser dras  om 

marknadseffektiviteten. Viktigt att notera är att nyheten som studeras skall var 

offentlig men också kostnadsfri. Nyheter som kostar pengar att ta del av kan 

inte ses som offentliga och är därmed privata (Fama 1970).  

Enligt MacKinlay (1997) finns det ingen unik struktur för en eventstudie men 

det finns riktlinjer. Följande sex steg finns alltid med i en eventstudie enligt 

MacKinlay (1997): 

1. Identifiera den händelse som ska undersökas samt perioden som ska 

undersökas.  

2. Definition av kriterier för val av bolag 

3. Urval av bolag som deltar i studien 

4. Val av beräkningsmetod 

5. Beräkning av normal och avvikande avkastning 

6. Utveckling av hypoteser 

Den första delen i en eventstudie är att identifiera eventet som skall studeras. I 

det här fallet är eventet (dag noll eller 𝑡0) preciserat som den dag ett 

kurspåverkande pressmeddelande blir allmänt erkänt. Dagen då eventet sker 

samt dagarna innan och dagarna efter kommer enligt MacKinlay (1997) att 

definieras som eventfönstret. Den här studien kommer med fördel att definiera 

eventfönstret som fem dagar innan samt fem dagar efter den dag 
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pressmeddelandet blir offentligt. Detta i linje med Armitage (1995) som 

beskriver hur mycket enklare beräkningen av överavkastning blir samt att det 

oftast inte behövs mer än 11 dagar långt eventfönster. Desto längre ett 

eventfönster är, desto större är risken att andra händelsers effekter blir 

inkorporerat (Armitage 1995). Ett estimationsfönster används för att beräkna 

den förväntade avkastningen33. MacKinlay (1997) motiverar att detta fönster är 

120 dagar innan eventfönstret vilket följaktligen kommer att följas i studien.  

Estimationsfönstret kommer alltså att preciseras som 𝑡(−126)→(−6) och 

eventfönstret som 𝑡(−5)→5, där 𝑡0 är dagen då ett kurspåverkande 

pressmeddelande blir allmänt känt. En illustrativ förklaring av 

estimationsfönstret och eventfönstret följer nedan: 

 

Figur 3. Estimationsfönster och eventfönster (Scielo 2006). 

Nästa två steg är att definiera och utse vilka aktörer som skall granskas, beskriver 

MacKinlay (1997). Då studiens syfte är att undersöka marknadseffektiviteten på 

den svenska biometrimarknaden så kommer alla aktiva biometriföretag som är 

börsnoterade på Stockholmsbörsen att inkorporeras i studien. Följaktligen 

kommer samtliga företag inom nämnd marknad att undersökas vilket bidrar till 

fördelaktiga slutsatser om populationen med högre grad av reliabilitet då inget 

företag faller bort. 

Det fjärde och femte steget behandlar enligt MacKinlay (1997) vilka modeller 

som valts och hur de beräknas. För att beräkna den dagliga/faktiska 

avkastningen så har studien använt formeln 
(𝑝1−𝑝0)

𝑝0
, där 𝑝1 är priset på aktien 

”idag” och 𝑝0 är priset ”igår”. För att beräkna den normala avkastningen 

kommer studien att applicera marknadsmodellen på den dagliga avkastningen. 

Överavkastningen beräknas genom att subtrahera den normala avkastningen 

från den faktiska avkastningen. (MacKinlay 1997) Sektionen 3.3.1. Ekonomiska 

                                                 

33 För motivering av förväntad avkastningsmodell, se kap 3.3.1. Ekonomiska och statistiska 
modeller. 
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och statistiska modeller samt 3.3.2. Signifikanstester bidrar läsaren med, 

fördjupad modellinformation och motiveringar för valda modeller. Baserat på 

nämnda modeller kommer överavkastningsmedelvärdet för alla eventfönstrets 

dagar att beräknas för att sedan kumuleras och sammanställas i en illustrerande 

figur. 

De värden som beräknats genom modellerna kommer att ställas emot den 

nollhypotes som sammanställts enligt det sista steget, enligt MacKinlay (1997).  

3.4.1. Ekonomiska och statistiska modeller 

Det existerar två typer av modeller för att beräkna den förväntade avkastningen: 

statistiska och ekonomiska modeller. Fördelen med de ekonomiska modellerna 

är att de gör antaganden om investeringsbeteende som ett tillägg till de statistiska 

antagandena. Då den här studien kommer att använda sig av en statistisk modell 

är det viktigt att reflektera kritiskt gällande investeringsbeteende och därför är 

det också det extra viktigt att väga in teorin om finansiellt beteende i analysen. 

De två vanligaste och mest frekvent använda utav de statistiska modellerna är 

medelavkastningsmodellen34 och marknadsmodellen.  

Medelavkastningsmodellen räknas ut genom medelvärdet på alla dagars 

avkastning i estimationsfönstret. (MacKinlay 1997)  

Medelavkastningsmodellens formel för förväntad avkastning ser ut som följer: 

𝑅𝑖𝑡 = µ𝑖 + ζ𝑖𝑡 

𝑅𝑖𝑡: Förväntad avkastningen på tillgången i under tidsperioden t. 

µ𝑖: Medelavkastningen för tillgången i.  

𝜁𝑖𝑡: Slumptermen för tillgången i under tidsperioden t, förväntas vara noll: 

(E(𝜁𝑖𝑡) = 0). 

Medelavkastningsmodellen är tämligen enkel att applicera och dess resultat är 

oftast lika bra som de mer avancerade ekonomiska modellerna (MacKinlay 

1997). Att medelavkastningsmodellen returnerar likvärdiga resultat är tryggt då 

det med största sannolikhet inte kommer att minska resultatets tillförlitlighet 

markant när studien använder denna modell. 

                                                 

34 Fritt översatt från engelskans Constant mean return model. 
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Studien behandlar den statistiska modellen medelavkastningsmodellen för att 

räkna ut den förväntade avkastningen för eventfönstret baserat på 

estimationsfönstret. Motivationen för valet är att de statistiska modellerna är 

enklare att använda och ger snarlika resultat35 som de ekonomiska modeller vilka 

kräver ekonomiska antaganden. Fördelen med marknadsmodellen gentemot 

medelavkastningsmodellen är, som förklarat, att den baseras på marknadens 

förväntade avkastning och därmed tar globala fluktuationer i aktning. Att 

studien utnyttjar medelavkastningsmodellen är för att de aktier som studeras har 

betavärden36 som skiljer sig avsevärt ifrån 𝛽 = 1 och följer därmed inte 

marknaden i stort37. Aktiekurserna som behandlas kantas även av stor 

volatilitet38 vilket även det motiverar för att den förväntade avkastningens som 

beräknas borde vara baserat på aktien endast och inte marknaden som inte 

kantas av lika stora fluktuationer. Därför kan det slutligen argumenteras för att 

medelavkastningsmodellen är än mer fördelaktig än marknadsmodellen i detta 

fall med den svenska biometrimarknaden då makrofaktorer som överskådligt 

inte borde påverka marknaden i stort. Även faktum såsom att Fingerprint Cards 

opererar till stor del utomlands och har stort fokus på Asien39 skulle ge en 

snedvriden bild av den förväntade avkastningen om den svenska 

aktiemarknaden OMX skulle användas som index i marknadsmodellen. 

3.4.2. Signifikanstester 

För att testa signifikanta samband nämner MacKinlay (1997) främst två typer av 

statistiska tester: parametriska- och icke parametriska tester. Två av de vanligaste 

parametriska testerna är Z-testet och T-testet. I båda testerna beräknas en 

testfunktion utifrån ett stickprov som skall jämföras mot tabeller för respektive 

test för att på så sätt kunna uttala sig om populationen. Förutsättningarna 

bestämmer vilket test som ska tillämpas. För att T-testet skall triumfera skall 

standardavvikelsen vara okänd (𝜎 = ?) samtidigt som stickprovet skall bestå av 

färre observationer än 30 (n < 30). Misslyckas förutsättningarna uppfylla båda 

                                                 

35 I enlighet med MacKinlay (1997). 

36 Se kap 4.1.3. Pressmeddelanden. 

37 Ett företag med β=1 följer marknaden som alltid har β=1 (Damodaran 2002). 

38 Se kap 4.1.3. Pressmeddelanden. 

39 Se appendix 1 Behandlade pressmeddelanden. 
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kriterierna kommer mest fördelaktigt ett Z-test att användas. (Montgomery & 

Runger 2011) 

Det som främst bestämmer ifall studien kommer att använda ett parametriskt 

test eller ett icke parametriskt test är hur vidare sekundärdata som erhållits är 

normalfördelad eller inte. Enligt den centrala gränsvärdessatsen så är stickprovet 

som behandlas i studien normalfördelad40 och följaktligen kommer ett 

parametrisk test att användas. Antalet observationer är 74 stycken och överstiger 

alltså 30 stycken varpå ett Z-test kommer att användas på grund av de kriterier 

som tidigare klargjorts. Nedan följer en illustrativ förklaring av Z-testet baserat 

på Mongomery och Runger (2001): 

𝛳 =
�̅� − µ
𝑠

√𝑛⁄
 

ϴ = Teststatistikan för Z-testet. 

�̅� = Medelvärdet av stickprovets observationer, används då medelvärdet för 

populationen (µ) inte är känd. 

µ = Populationens medelvärde eller det värdet som skall testas enligt noll-

hypotesen, oftast 0. 

s = Urvalets standardavvikelse, används då standardavvikelsen för populationen 

(σ) inte är känd. 

n = Antalet observationer 

3.4.3. Hypotestester 

Studien kommer att testa hypoteser med 99 % sannolikhet, alltså är alfa 0,01 (α 

= (1-0,99)). 

Primär hypotes som testas är: 

𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 = 041                

𝐻1: 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 ≠ 0 

                                                 

40 För detaljerad information, kap 4.1.3. Pressmeddelanden. 

41 CAAR = Kumulativ genomsnittlig överavkastning 
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Sekundära hypoteser som testas är: 

𝐻0: 𝐴𝐴𝑅𝑖 = 0                 

𝐻1: 𝐴𝐴𝑅𝑖 ≠ 0 

𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅0 = 𝐶𝐴𝐴𝑅(−5)→(−1)                 

𝐻1: 𝐶𝐴𝐴𝑅0 ≠ 𝐶𝐴𝐴𝑅(−5)→(−1) 

𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅0 = 𝐶𝐴𝐴𝑅1→5                 

𝐻1: 𝐶𝐴𝐴𝑅0 ≠ 𝐶𝐴𝐴𝑅1→5 

Studien kommer alltså att ifrågasätta sambandet mellan överavkastning och 

ingen information för att sedan dra slutsatser ifall information läckt ut till 

marknaden innan pressmeddelanden släppts samt testa marknadens effektivitet. 

Om marknaden skulle vara starkt effektiv i linje med Fama (1970) skulle 

skillnaden i den kumulativa överavkastningen (ΔCAAR = AAR) vara noll 

mellan 𝑡(−5) och 𝑡5 med undantag för 𝑡0 då nyheten påverkar kursen. Studien 

kommer även testa skillnaden mellan medelvärdet för 𝑡(−5)→(−1) och 𝑡1→5 emot 

𝑡0 för att undersöka om eventuell överavkastning på pressmeddelandedagen är 

signifikant skild ifrån informationsfria dagar.  

Som tidigare deklarerats är Z-testet skräddarsytt för den här typen av test och 

teststatistikan (ϴ) kommer att testas mot tabellen för Z-värden. (Montgomery 

& Runger 2011) 

3.5. Förslag till arbetsgång i Excel 

1. Importera aktuella börskurser samt publiceringsdatum för relevanta 

pressmeddelanden till Excel. 

2. Precisera det estimationsfönster, eventfönster och examinationsfönster som 

kommer att behandlas. 

3. Kalkylera den dagliga avkastningen. 

4. Kalkylera den förväntade avkastningen baserat på estimationsfönstret. 

5. Kalkylera överavkastningen inom examinationsfönstret. 

6. Kalkylera den genomsnittliga överavkastningen (AAR) och den 

genomsnittliga kumulativa överavkastningen (CAAR) för eventfönstret. 

7. Konstruera 𝐻0-hypotesen och fastställ signifikansnivån för testet. 

8. Genomför signifikanstest. 

9. Acceptera eller förkasta 𝐻0-hypotesen. 
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4. Empiri 

Studiens empiriska resultat presenteras deskriptivt och illustrativt i form av text, figurer och 
tabeller, varpå resultatet formuleras i text. 

4.1. Empirisk data och resultat 

Genom att bearbeta offentlig sekundärdata i Excel i linje med de steg som 

MacKinlay (1997) föreskriver så har information blivit intelligent information42 

(Solberg 2005). Nedan följer den bearbetade informationen, se appendix 2 för 

detaljerade kalkyler. 

 

Figur 4. Genomsnittlig överavkastningen på den svenska biometrimarknaden. 

  

                                                 

42 Fri översättning från intelligence. 
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Tabell 1. AAR signifikant skilt från ingen överavkastning. 

Dag (𝑡𝑖) 𝑡(−5) 𝑡(−4) 𝑡(−3) 𝑡(−2) 𝑡(−1) 𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 

α= 0,01 ±2,5843 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 

ϴ -0,36 -0,47 0,40 0,87 -1,38 8,33 -0,29 -0,17 0,24 0,51 -1,88 

Acceptera 

𝐻0 ? 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Den genomsnittliga överavkastningen varierar mellan 1 % och -1 % emellan 

𝑡(−5) och 𝑡5 med undantag för 𝑡0 där den genomsnittliga överavkastningen för 

de 74 observationerna avslöjade 7,3567 % mer avkastning än den, enligt 

medelavkastningsmodellen, förväntade avkastningen. Förutom 𝑡0, är 

överavkastningen som mest avvikande från 𝑡𝑖−1 vid 𝑡(−1) (𝛥𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 = 

1,0052) och 𝑡5 (𝛥𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 = 1,1424). Den genomsnittliga 

överavkastningen baserat på AAR är 0,5766 % och standardavvikelsen är 4,75 

procentenheter ifrån medelvärdet. Att standardavvikelsen är 4,75 

procentenheter ifrån medelvärdet bekräftar påståendet att den svenska 

biometrimarknaden är en volatil marknad då det infinner sig dagliga 

fluktuationer på 4,75 procentenheter varje dag. Medelvärdet för daglig 

avkastning är positivt, vilket bekräftar påståendet att studien behandlar en 

växande bransch (0,3386 % i snitt per dag).  

  

                                                 

43 Z-värdet vid ett tvåsidigt Z-test. 
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Figur 5. Kumulativ genomsnittlig överavkastningen på den svenska biometrimarknaden. 

Tabell 2. CAAR signifikant skilt från ingen överavkastning. 

Dag (𝑡𝑖) 𝑡(−5) 𝑡(−4) 𝑡(−3) 𝑡(−2) 𝑡(−1) 𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 

α = 0,01 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 ±2,58 

ϴ -0,36 -0,72 -0,41 0,38 -0,98 7,85 12,19 14,45 12,42 11,16 14,46 

Acceptera 

𝐻0 ? 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

I Figur 5 blir det illustrativt tydligt hur den kumulativt genomsnittliga 

överavkastningen fluktuerar kring 0 % överavkastning (den förväntade 

avkastningen), för att vid tidpunkten för pressmeddelandena (𝑡0) reagera och 

omvärdera prissättningen på korresponderande tillgång baserat på den 

nyannonserade nyhetens värde (kollektiv subjektivitet). 

Genom statistiska hypotestester bevisades att 𝑡0 var den enda tidpunkten i 

angivet eventfönster som uppvisade en signifikant skillnad mot hypotesen: 

ingen överavkastning. 𝐻0-hypotesen kunde därmed förkastas med 99 % 

sannolikhet (även 99.9 %) för tidpunkten vid ett pressmeddelande (𝑡0). Till 99 

% sannolikhet antogs 𝐻0-hypotesen för återstående tidpunkter inom 

eventfönstret. 𝐻0-hypotesen hade förkastats med 90 % (±1,65) sannolikhet för 
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tidpunkt 𝑡5 och med 80 % (±1,28) sannolikhet för tidpunkt 𝑡(−1), men denna 

studie undersöker enbart den svenska biometrimarknaden med 99 % (α = 0,01) 

sannolikhet för att säkerställa en så hög tillförlitlighet i slutsatsen som möjligt. 

Tabell 3. Signifikanta skillnader inom eventfönstret. 

Dag (𝑡𝑖) AAR𝑡0 −  𝐴𝐴𝑅𝑡(−5)→(−1)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  AAR𝑡0 −  𝐴𝐴𝑅𝑡1→5

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴𝐴𝑅𝑡(−5)→(−1)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - 𝐴𝐴𝑅𝑡1→5

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  (v.v44) 

α = 0,01 ±2,58 ±2,58 ±2,58 

ϴ 8,43 8,47 0,07 & -0,22 

Acceptera 

𝐻0 ? 

Nej Nej Ja & Ja 

 

Till 99 % sannolikhet kunde även bevisas att den svenska biometrimarknadens 

överavkastning vid tidpunkten 𝑡0 var signifikant skiljt från den genomsnittliga 

överavkastningen vid perioderna 𝑡(−5)→(−1) och 𝑡1→5. Den genomsnittliga 

överavkastningen mellan perioderna 𝑡(−5)→(−1) och 𝑡1→5 visade dock ingen 

signifikant skillnad gentemot varandra. 

 

  

                                                 

44 Vice versa, undersöker signifikansen gentemot båda fallen av AAR. 
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5. Analys 

Ämnar sammanfoga den illustrativa empirin med den teoretiska referensramen för att vidare 
konstruera en grund för slutsatsen. 

5.1. Diskussion 

Illustrativt sett ser Figur 5 ut att följa de kriterier som Fama (1970) redogjorde 

för på 70-talet, då grafen visar att den genomsnittliga överavkastningen endast 

avviker markant den dag en kurspåverkande nyhet släpps (𝑡0). Fortsättningsvis 

kan Figur 5 med fördel jämföras med Figur 1 som beskriver den typiska 

reaktionen på en effektiv marknad, vilken precis som Figur 5 endast uppvisar 

en markant skillnad i överavkastning vid tidpunkten 𝑡0. Intressant är också att 

efter uppgången vid tidpunkten 𝑡0 håller sig CAAR på, i princip, samma nivå 

med relativt obefintlig förändring i överavkastning, precis som Figur 1. Detta 

faktum visar att det inte existerar några iögonfallande tendenser till att aktörerna 

på den svenska biometrimarknaden varken överreagerar eller reagerar i 

efterhand vid publikationen av en kurspåverkande nyhet. Med andra ord 

prissätts aktierna korrekt på den svenska biometrimarknaden vid första möjliga 

tillfälle, genomsnittligt sett. 

Att den genomsnittliga överavkastningen vid 𝑡(−1) korrelerar negativt gentemot 

den genomsnittliga överavkastningen vid 𝑡0 bevisar att det inte läcker ut 

insynsinformation till utomstående i någon större utmärkelse. Grafen visar att 

det är vanligare att efterfrågan på studerade aktier minskar dagen innan ett 

positivt överraskande pressmeddelande och vice versa vid ett negativt 

överraskande pressmeddelande, vilket är ett argumenterande bevis för att 

marknaden inte har vetskap om nyheter i förtid. Det är viktigt att förstå att när 

en så pass volatil marknad som den svenska biometrimarknaden behandlas så 

kan tillfälliga fluktuationer i aktiekurser spela in. Detta är varför ett stort antal 

observationer behandlats i studien samt att ett lågt alfa använts vid 

signifikanstester, för att försäkra tillförlitligheten på studiens figurer och tabeller. 

Anledningen till att marknaden är så pass volatil kan besvaras med utgång i 

finansiellt beteende som förklarar, enligt Agnew och Szykman (2005), att mindre 

pålästa ofta reagerar starkare än mer erfarna aktörer. Att de undersökta bolagen 

opererar på de mindre listorna kan mycket väl betyda att det är mycket 

småsparare45 som agerar oroligt. Även teorin om prospektering vilket förklarar 

                                                 

45 Mindre insatta investerade privatpersoner. 
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hur investerare inte alltid agerar rationellt kan förklara en så volatil marknad 

(Ricciardo & Simon 2000). Att den svenska biometrimarknaden länge har varit 

en bransch som byggt på framtida förhoppningar om marknadsexpansion kan 

vara en skakig upplevelse för många aktörer vilket i enlighet med Ricciardo och 

Simon (2000) skulle kunna bidra till volatilitet. Även den svenske sparekonomen 

Claes Hemberg har en förklaring till varför aktier kan vara volatila. Hemberg 

(2015) skriver om aktiesekter och den börsinsatte som läser mellan raderna 

förstår att det är den svenska biometrimarknaden som han skriver om. Hemberg 

(2015) skriver att småsparare lockas med lovord från en karismatisk vd till 

teknikbolagen, varpå de ”gifter” sig med aktien och sprider ordet vidare till 

vänner och bekanta. Volymen i aktien ökar och traders46 lockas till aktien vilket 

intensifierar volymen markant vilket gör aktien väldigt volatil (Hemberg 2015). 

Att kursen är volatil är i linje med Korsvold och Jennergren (1974) slutsatser 

om att mer frekvent handlade aktier också är mer volatila vilket de undersökta 

aktierna är (Nordnet 2015). Det slutgiltiga beviset på att den svenska 

biometrimarknaden är extremt volatil, vilket skrämmer småsparare och lockar 

till sig traders som manipulerar kursen är att Fingerprint Cards är toppkandidat 

till de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Detta ett extremt ovanligt 

med tanke på att Fingerprint Cards till skillnad från övriga medlemmar infinner 

sig på mid Cap och det konstateras att aktiehandeln inom biometrin domineras 

av privatpersoner vilket skapar oförutsägbarhet. (Aktiespararna 2015) Detta 

bevis styrker de observationer som gjorts gällande volatiliteten i de empiriska 

resultaten, och bevisar att biometriaktier berörs av småsparare och deras 

psykologiska effekter. 

CAAR-linjen i Figur 5 är mer irreguljär än Figur 1 och kan förklaras av att det 

endast är en illustrativ förklaring av reaktionen på en starkt effektiv marknad 

vilket den undersökta marknaden med största sannolikhet inte är47. CAAR-

linjen är mer ”kantig”, och inte helt rak som i Figur 1, vilket också skulle kunna 

förklaras av den höga volatiliteten men också, mest troligtvis, av de 

slumpmässiga rörelser som enligt Malkiel (1996) berör aktiekurser på effektiva 

marknader. Detta skulle betyda att marknaden inte är ineffektiv utan istället, per 

definition, effektiv, varpå teknisk analys inte är möjligt. Enligt Malkiel (1996) rör 

sig aktiekurser slumpmässigt de dagar som det inte kommer någon nyhet och i 

                                                 

46 Personer som jobbar med att köpa och sälja aktier dagligen, föredrar aktier med hög volym 
(Nordnet 2015). 

47 Argumenteras för senare. 
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Figur 5 skulle det kunna tänkas att kursen rör sig slumpmässigt de dagar som 

det inte har släppts något nytt kurspåverkande pressmeddelande. Att de 

slumpmässiga rörelserna rör sig som de gör kan förklaras av den höga 

volatiliteten på undersökt marknad. Vilket är i linje med studier av Malkiel (1996; 

2003), men inte av Lo och MacKinlay (2002). 

Att överavkastningen i 𝑡5 avtar, i relation till överavkastningen i 𝑡0, kan förklaras 

av hög volatilitet och slumpmässiga rörelser, men också av teorin om finansiellt 

beteende. Möjligen är det så att vid en markant kursuppgång till följd av ett 

pressmeddelande så känner aktörer att det är dags för vinsthemtagning, varpå 

efterfrågan minskar och kursen går ner. Vid en kursnedgång så kan det 

argumenteras för att aktörerna psykologiskt känner att kursen är lågt prissatt 

varpå aktien blir efterfrågad och stiger igen. När det kommer till människors 

aktioner och reaktioner så anser författaren att det inte existerar några gränser 

för plausibla förklaringar till psykologiskt agerande.   

Observationerna motiverar och argumenterar för att den svenska 

biometrimarknaden är effektiv48, precis som Stockholmsbörsen49 vilken 

examinerad submarknad opererar inom. Fortsättningsvis diskuteras graden av 

marknadseffektivitet på den svenska biometrimarknaden.  

Som tidigare argumenterats kan författaren med största sannolikhet avfärda 

Famas (1970) teori om den starka typen av marknadseffektivitet i verkliga 

studier. Som inledningsvis nämndes så skulle det inte behövas några lagar 

gällande distributionen av insynsinformationen, då alla relevanta aktörer skulle 

bli varse om den prispåverkande nyheten vid exakt samma tillfälle enligt Fama 

(1970). Att dessa lagar faktiskt stått till grund för åtal50 mot högt uppsatta 

personer inom företag på den svenska biometrimarknaden argumenterar för att 

marknaden inte uppvisar en stark form av marknadseffektivitet. Just av den 

anledningen att det skulle vara absurt att åtala någon som påståtts tagit fördel av 

insynsinformation som, enligt den starka formen av marknadseffektivitet, alla 

aktörer på marknaden har tillgång till och kan agera utifrån exakt samma villkor. 

                                                 

48 Precis som de marknader som Ball och Brown (1968), Jensen (1978), Ball (1978), Chiras & 
Manaster (1978) och Charest (1978 a; b) studerat. 

49 Se Korsvold och Jennergren (1974), Claesson (1987), Forsgårdh och Hertzen, (1975) och 
Ahlström och Eidegren (2003). 

50 Se appendix 1. Behandlade Pressmeddelanden. 
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Därför kan undras hur avslut51 på en marknad kan ske när det råder stark form 

av marknadseffektivitet. För om samtliga aktörer har samma information, all 

information, tillgänglig samtidigt så måste samma beslutsunderlag till största 

sannolikhet bidra till samma beslut. Vilken rationell aktör skulle vilja sälja sina 

aktier när beslutsgrunden som samtliga aktörer disponerar rekommenderar köp. 

Och åt andra hållet, vilken aktör med någorlunda logiskt tänkande vill köpa 

aktier när hela marknaden (varenda enstaka aktör) anser att aktien är 

övervärderad. Författaren argumenterar med grund i tidigare diskussion att 

marknader inte kan vara starkt effektiv. Att den svenska biometrimarknaden 

inte är starkt effektiv är i linje med de argumentationer som Jensen (1978) tog 

fram om att det är i realiteten näst intill omöjligt att en aktiemarknad är starkt 

effektiv. 

Att den svenska biometrimarknaden skulle uppvisa en semistark form av 

effektivitet stöds av bevisen att: överavkastningen i 𝑡0 är signifikant skiljt från 

noll, överavkastningen i 𝑡0 korrelerar negativt gentemot överavkastningen i 

𝑡(−1) samt att det, till 99 % sannolikhet, inte finns ett samband mellan 

överavkastningen i 𝑡0 och överavkastningen i 𝑡(−5)→(−1) eller 𝑡1→5. 

Överavkastningen i 𝑡0 är signifikant skild från noll vilket bevisar att det sker 

prisutvärdering av korresponderande aktiekurser i samband med den tidpunkt 

som ett kurspåverkande pressmeddelande blir tillgängligt. Denna observation 

tillsammans med det faktum att ingen annan tidpunkt inom eventfönstret 

uppvisade en signifikant överavkastning skild från noll är helt i linje med 

argumenten från Fama (1970). Detta motiverar att aktiekurser prissätts endast i 

samband med ny information. Viktigt är att ha överseende för teorin som 

Malkiel (1997) framlade om slumpmässiga rörelser som deskriptivt antyder att 

prissättning av aktiekursen sker slumpmässigt de dagar som ingen nyhet når 

marknaden. Figur 5 indikerar också detta då den marginella skillnaden i 

överavkastning är relativt obefintlig (med hänsyn till marknadens höga 

volatilitet) alla dagar utom just 𝑡0 då en nyhet faktiskt tillkännages. 

Överavkastningen i 𝑡0 korrelerar negativt gentemot överavkastningen i 𝑡(−1) 

vilket tyder även det på att den svenska biometrimarknaden uppvisar en 

semistark form av effektivitet. Det antyder att marknaden reagerar 

motsägelsefullt emot nyhetens art om det inte hade rådigt semistark 

                                                 

51 När en aktör köper en aktie som en annan aktör säljer. 



39 

 

marknadseffektivitet. Deskriptivt exempel: en marknad är här definierad som 

ineffektiv och oreglerad varpå allmänheten får nys från insynspersoner att det 

kommer att komma ett positivt/negativt pressmeddelande på torsdag. 

Följaktligen kommer aktörerna, givet rationalitet, att köpa/blanka aktien så 

mycket de kan på onsdagen varpå aktien går upp/ner då efterfrågan 

ökar/minskar. På torsdagen kommer pressmeddelandet varpå kursen går 

upp/ner och aktörerna som agerat har gjort en förtjänst (viktigt att notera är att 

om exakt alla aktörer på given marknad agerar på insynsinformationen kommer 

kursen att finna sin rätta prissättning vid tidpunkten för agerandet och inte på 

torsdagen enligt Fama (1970)). Med exemplet i åtanke kan vi argumentera för 

att den svenska biometrimarknaden inte är ineffektiv då överavkastningen som 

bevisats i 𝑡0 och 𝑡(−1) inte korrelerar. Figur 5 indikerar att pressmeddelandena 

kommer överraskande och att allmänheten blir varse nyheten först i 𝑡0. Om 

allmänheten blir varse om nyheten samtidigt i 𝑡0, vilket figurerna och 

signifikanstestet indikerar, så uppvisar marknaden, enligt Fama (1970), en 

semistark form av effektivitet. Att det inte finns något signifikant samband 

mellan överavkastningen i 𝑡0och överavkastningarna i de gränsande perioderna 

inom eventfönstret styrker påståendet om att aktörerna endast prissätter aktier 

på den svenska biometrimarknaden i samband med nyheter. 

Med bakgrund i de illustrativa, deskriptiva och signifikanta argument och bevis 

som presenterats i diskussionskapitlet kan författaren med stor sannolikhet 

konkludera att den svenska aktiemarknaden är semistarkt effektivt, vilket är i 

enlighet med Forsgårdh och Hertzen (1975) samt delvis Bratt och Ossmark 

(2014). Intressant är att Bratt och Ossmark (2014) fann bevis för att Small-Cap 

inte var semistarkt effektiv utan bara Large-Cap. I deras studie antyder de 

indirekt att Precise Biometrics segment är en ineffektiv aktie medan den här 

studien bevisar motsatsen för ett annat segment som Precise ingår i. Här 

argumenteras att denna studie är mer precis och hyser större tillförlitlighet för 

Precise Biometrics räkning efter undersökningen är baserat på en marknad inom 

den marknad som Bratt och Ossmark (2014) undersökte vilket medför en 

mindre varians, bolagen emellan. Det här är ytterligare ett incitament till varför 

submarknader borde studera i relation till effektivitet. 

Eftersom den svenska biometrimarknaden är semistarkt effektiv är det därför 

omöjligt enligt Malkiel (1997) att tjäna överavkastning genom teknisk och 

fundamental analys. Att marknaden är semistarkt effektiv betyder att 

kurspåverkande information kommer överraskande och når allmänheten 

samtidigt. Att den examinerade marknaden ”bara” är semistarkt effektiv och 
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inte starkt effektivitet bevisar att vi faktiskt har nytta av de lagar, angående 

insynsinformation, som vi har idag. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen ämnar svara på de forskningsfrågor som presenterades inledningsvis. Även förslag 
på framtida forskning finns exemplifierat. 

Syftet med studien var att undersöka om den svenska biometrimarknaden är 

effektiv och i så fall också hur pass effektiv. Studien har bevisat att det råder en 

semistark form av marknadseffektivitet på den svenska biometrimarknaden. 

Genom bearbetning av information i Excel har användbara figurer skapats och 

som illustrativt har pekat på att allmänheten får reda på kurspåverkande 

pressmeddelanden samtidigt. Konkreta bevis har framlagts som bevisar att 

pressmeddelandena med största sannolikhet kommer överraskande till 

marknaden, varpå ingen insynsinformation läckt ut dagarna innan 

pressmeddelandet blivit offentligt publicerat. Som en efterföljande faktor till att 

marknaden är semistarkt effektiv så går det inte att generera överavkastning 

genom teknisk eller fundamental analys. Det är endast insynspersoner som kan 

generera överavkastning genom att bryta mot de lagar som finns och agera på 

icke offentlig information. Viktig att notera är att marknaden är så pass volatil 

till följd av mycket psykologiska faktorer vilket också kan minska resultatets 

tillförlitlighet något. 

6.1. Förslag på framtida forskning 

Även om resultaten i studien anses tillförlitliga så skulle studier inom andra, 

mindre volatila, submarknader och bolag med fördel kunna upprättas för att få 

komplimenterande resultat att jämföra mot denna studie. Ett förslag till vidare 

forskning för den som funnit intresse inom biometri är att utvidga marknaden. 

Uppsatser som berör hela den börsnoterade biometrimarknaden (alla 

biometriföretagen i världen som är börsnoterade) kan vara fascinerande att 

studera och jämföra gentemot denna studie. Ännu ett förslag kan röra sig om 

att utöka dagarna i eventfönstret till 41 dagar som MacKinlay (1997) 

rekommenderar. Det hade varit fördelaktigt i denna studie då det noterades ett 

avvikande mönster i 𝑡5och det hade därför varit intressant att ha information 

om 𝑡6och framåt för att urskilja signifikanta samband eller slumpmässiga 

rörelser. Det hade även varit intressant att göra en undersökning på den svenska 

biometrimarknaden genom att studera aktiekurser innan 2013-01-01 för att 
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urskilja om det finns ett signifikant samband mellan marknadseffektivitet och 

volym52.  

                                                 

52 Antalet transaktioner på aktiemarknaden, borde teoretiskt sätt ökat då marknaden exploderat.  
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/15/fingerprint-
cards-ab-fpc-vinner-en-ny-dw-med-touchsensorn-1020-for-en-
flaggskeppsmobil-fran-en-av-kinas-tre-storsta-tillverkare.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/05/fingerprint-
cards-ab-fpc-erhaller-ramp-order-pa-fpc-1020-om-drygt-18-msek-for-tier-1-
tillverkares-flaggskeppsmobil.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/03/26/fingerprint-
cards-ab-fpc-far-ny-order-pa-areasensorer-till-kinesiska-banker-vard-30-
mkr.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/14/fingerprint-
cards-ab-fpc-far-forsta-order-om-4-msek-pa-touch-sensorn-fpc1020-for-
initial-produktion-av-tier-1-tillverkares-flaggskeppsmodell.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/23/fingerprint-
cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-138-miljoner-
kronor.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/07/fingerprint-
cards-ab-gionee-lanserar-t1-smartphone-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-
fran-fpc.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/fingerprint-
cards-ab-docomo-och-fujitsu-lanserar-en-helt-ny-foretagsmobil-med-inbyggd-
fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/17/fingerprint-
cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-120-miljoner-
kronor.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/10/fingerprint-
cards-ab-fingerprint-cards-fpc-fortydligar-pressmeddelande-fran-6-december-
2013.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/02/fingerprint-
cards-ab-fpc-vinner-tre-nya-dw-for-smartphones-fran-storre-asiatisk-oem.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/29/fingerprint-
cards-ab-zwipe-lanserar-kontaktlost-biometriskt-kort-med-fpc-touchsensor-
for-direkt-matchning-pa-kortet.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-
cards-ab-fingerprint-cards-och-nok-nok-labs-levererar-infrastruktur-for-
fingeravtrycksbaserad-saker-anvandarverifiering.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-
cards-ab-fpc-introducerar-touch-fingeravtryckssensorn-fpc1020-for-
windowstm.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/15/fingerprint-cards-ab-fpc-vinner-en-ny-dw-med-touchsensorn-1020-for-en-flaggskeppsmobil-fran-en-av-kinas-tre-storsta-tillverkare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/15/fingerprint-cards-ab-fpc-vinner-en-ny-dw-med-touchsensorn-1020-for-en-flaggskeppsmobil-fran-en-av-kinas-tre-storsta-tillverkare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/15/fingerprint-cards-ab-fpc-vinner-en-ny-dw-med-touchsensorn-1020-for-en-flaggskeppsmobil-fran-en-av-kinas-tre-storsta-tillverkare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/05/fingerprint-cards-ab-fpc-erhaller-ramp-order-pa-fpc-1020-om-drygt-18-msek-for-tier-1-tillverkares-flaggskeppsmobil.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/05/fingerprint-cards-ab-fpc-erhaller-ramp-order-pa-fpc-1020-om-drygt-18-msek-for-tier-1-tillverkares-flaggskeppsmobil.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/05/fingerprint-cards-ab-fpc-erhaller-ramp-order-pa-fpc-1020-om-drygt-18-msek-for-tier-1-tillverkares-flaggskeppsmobil.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/14/fingerprint-cards-ab-fpc-far-forsta-order-om-4-msek-pa-touch-sensorn-fpc1020-for-initial-produktion-av-tier-1-tillverkares-flaggskeppsmodell.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/14/fingerprint-cards-ab-fpc-far-forsta-order-om-4-msek-pa-touch-sensorn-fpc1020-for-initial-produktion-av-tier-1-tillverkares-flaggskeppsmodell.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/23/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-138-miljoner-kronor.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/23/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-138-miljoner-kronor.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/23/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-138-miljoner-kronor.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/07/fingerprint-cards-ab-gionee-lanserar-t1-smartphone-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/07/fingerprint-cards-ab-gionee-lanserar-t1-smartphone-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/07/fingerprint-cards-ab-gionee-lanserar-t1-smartphone-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/fingerprint-cards-ab-docomo-och-fujitsu-lanserar-en-helt-ny-foretagsmobil-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/fingerprint-cards-ab-docomo-och-fujitsu-lanserar-en-helt-ny-foretagsmobil-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/fingerprint-cards-ab-docomo-och-fujitsu-lanserar-en-helt-ny-foretagsmobil-med-inbyggd-fingeravtrycksteknologi-fran-fpc.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/17/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-120-miljoner-kronor.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/17/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-120-miljoner-kronor.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/17/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-120-miljoner-kronor.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/10/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-fpc-fortydligar-pressmeddelande-fran-6-december-2013.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/10/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-fpc-fortydligar-pressmeddelande-fran-6-december-2013.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/10/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-fpc-fortydligar-pressmeddelande-fran-6-december-2013.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/02/fingerprint-cards-ab-fpc-vinner-tre-nya-dw-for-smartphones-fran-storre-asiatisk-oem.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/02/fingerprint-cards-ab-fpc-vinner-tre-nya-dw-for-smartphones-fran-storre-asiatisk-oem.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/29/fingerprint-cards-ab-zwipe-lanserar-kontaktlost-biometriskt-kort-med-fpc-touchsensor-for-direkt-matchning-pa-kortet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/29/fingerprint-cards-ab-zwipe-lanserar-kontaktlost-biometriskt-kort-med-fpc-touchsensor-for-direkt-matchning-pa-kortet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/29/fingerprint-cards-ab-zwipe-lanserar-kontaktlost-biometriskt-kort-med-fpc-touchsensor-for-direkt-matchning-pa-kortet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-och-nok-nok-labs-levererar-infrastruktur-for-fingeravtrycksbaserad-saker-anvandarverifiering.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-och-nok-nok-labs-levererar-infrastruktur-for-fingeravtrycksbaserad-saker-anvandarverifiering.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-cards-ab-fingerprint-cards-och-nok-nok-labs-levererar-infrastruktur-for-fingeravtrycksbaserad-saker-anvandarverifiering.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-cards-ab-fpc-introducerar-touch-fingeravtryckssensorn-fpc1020-for-windowstm.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-
cards-ab-fpc-introducerar-fpc1020-varldens-forsta-touch-fingeravtryckssensor-
for-androidtm.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/31/fingerprint-
cards-fujitsu-lanserar-fyra-smartphones-samt-tva-tablets-med-fpcs-inbyggda-
fingeravtrycksteknologi-i-japan.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/25/fingerprint-
cards-tre-nya-phablet-med-fpcs-fingeravtrycksteknologi-lanseras-av-pantech-i-
sydkorea.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/17/fingerprint-
cards-rekordforsaljning-och-pole-position-pa-en-mangmiljardmarknad-som-
nu-oppnas.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/08/fingerprint-
cards-uint-mereal-biometrics-launches-biometric-smart-card-with-embedded-
fpc-fingerprint-touch-sensor-and-processor.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/01/fingerprint-
cards-fpc-far-order-pa-knappt-1-miljon-sensorer-for-smarta-telefoner-i-
asien.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/23/fingerprint-
cards-fpc-lamnar-uppdaterad-prognos-for-2013-samt-preliminar-prognos-for-
2014.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/17/fingerprint-
cards-konka-lanserar-sin-forsta-smartphone-med-fpc-1080a-fingersensor-pa-
varldens-storsta-mobilmarknad-kina.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/16/fingerprint-
cards-wwtt-launches-its-fingerq-product-using-fpcs-1080a-sensor.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/16/fingerprint-
cards-korrigering-i-fis-insynsregister-idag-kl-15.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/13/fingerprint-
cards-fingerprint-cards-far-kinesisk-order-pa-areasensorer-vard-24-mkr.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/08/28/fingerprint-
cards-pantech-lanserar-ny-android-smartphone-med-fpcs-
fingeravtrycksteknologi-i-sydkorea.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/08/02/fingerprint-
cards-fingerprint-cards-sanker-prognosen-for-2013.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/26/fingerprint-cards-ab-fpc-introducerar-fpc1020-varldens-forsta-touch-fingeravtryckssensor-for-androidtm.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/25/fingerprint-cards-tre-nya-phablet-med-fpcs-fingeravtrycksteknologi-lanseras-av-pantech-i-sydkorea.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/06/03/fingerprint-
cards-fingerprint-cardsfpc-och-microsoft-presenterar-fingeravtrycksbaserad-
touchsensor-for-windows-8-1-pa-teched-2013.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/05/08/fingerprint-
cards-fpc-har-fatt-en-uppfoljningsorder-om-275-000-sensorer-for-den-
japanska-mobiltelefonmarknaden.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-
cards-fpc-har-fatt-en-initial-order-om-100-000-enheter-av-bolagets-
linjesensorteknik-for-den-japanska-mobiltelefonmarknaden.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-
cards-fpc-har-erhallit-samtliga-annonserade-design-wins-for-smartphones-och-
tablets-och-ar-nu-etablerad-som-global-marknadsledare.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/10/fingerprint-
cards-fpc-vinner-dw-for-flaggskeppsmodell-fran-global-topp-10-
tillverkare.html  

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/08/fingerprint-
cards-fpc-har-erhallit-betydande-design-win-for-fyra-nya-mobiler-samt-en-
surfplatta-fran-en-befintlig-valkand-kund-i-asien.html  

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/28/fingerprint-
cards-varldens-ledande-leverantor-av-finansiell-information-har-valt-fpcs-
teknologi-for-sina-autentiseringslosningar.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/15/fingerprint-
cards-fpc-har-vunnit-sin-forsta-design-win-for-linjesensorn-fpc-1080a-for-
surfplattor-fran-ett-framstaende-kinesiskt-designhus.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/14/fingerprint-
cards-fpc-har-erhallit-den-forsta-serietillverkningsordern-om-100-000-
sensorer-avsedda-for-mobiler-fran-crucialtec.html 

Precise Biometrics, behandlade pressmeddelanden från 2013-01-01 och framåt: 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/27/precise-
biometrics-okad-forsaljning-under-fjarde-kvartalet.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/02/precise-
biometrics-tactivo-order-fran-sydamerikanskt-forsakringsbolag.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/17/precise-
biometrics-tactivo-order-fran-usas-forsvarsdepartement.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/11/precise-
biometrics-precise-biometrics-ingar-licensavtal-med-synaptics.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/06/03/fingerprint-cards-fingerprint-cardsfpc-och-microsoft-presenterar-fingeravtrycksbaserad-touchsensor-for-windows-8-1-pa-teched-2013.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/05/08/fingerprint-cards-fpc-har-fatt-en-uppfoljningsorder-om-275-000-sensorer-for-den-japanska-mobiltelefonmarknaden.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-cards-fpc-har-fatt-en-initial-order-om-100-000-enheter-av-bolagets-linjesensorteknik-for-den-japanska-mobiltelefonmarknaden.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-cards-fpc-har-fatt-en-initial-order-om-100-000-enheter-av-bolagets-linjesensorteknik-for-den-japanska-mobiltelefonmarknaden.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-cards-fpc-har-fatt-en-initial-order-om-100-000-enheter-av-bolagets-linjesensorteknik-for-den-japanska-mobiltelefonmarknaden.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-samtliga-annonserade-design-wins-for-smartphones-och-tablets-och-ar-nu-etablerad-som-global-marknadsledare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-samtliga-annonserade-design-wins-for-smartphones-och-tablets-och-ar-nu-etablerad-som-global-marknadsledare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/25/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-samtliga-annonserade-design-wins-for-smartphones-och-tablets-och-ar-nu-etablerad-som-global-marknadsledare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/10/fingerprint-cards-fpc-vinner-dw-for-flaggskeppsmodell-fran-global-topp-10-tillverkare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/10/fingerprint-cards-fpc-vinner-dw-for-flaggskeppsmodell-fran-global-topp-10-tillverkare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/10/fingerprint-cards-fpc-vinner-dw-for-flaggskeppsmodell-fran-global-topp-10-tillverkare.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/08/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-betydande-design-win-for-fyra-nya-mobiler-samt-en-surfplatta-fran-en-befintlig-valkand-kund-i-asien.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/08/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-betydande-design-win-for-fyra-nya-mobiler-samt-en-surfplatta-fran-en-befintlig-valkand-kund-i-asien.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/08/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-betydande-design-win-for-fyra-nya-mobiler-samt-en-surfplatta-fran-en-befintlig-valkand-kund-i-asien.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/28/fingerprint-cards-varldens-ledande-leverantor-av-finansiell-information-har-valt-fpcs-teknologi-for-sina-autentiseringslosningar.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/28/fingerprint-cards-varldens-ledande-leverantor-av-finansiell-information-har-valt-fpcs-teknologi-for-sina-autentiseringslosningar.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/28/fingerprint-cards-varldens-ledande-leverantor-av-finansiell-information-har-valt-fpcs-teknologi-for-sina-autentiseringslosningar.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/15/fingerprint-cards-fpc-har-vunnit-sin-forsta-design-win-for-linjesensorn-fpc-1080a-for-surfplattor-fran-ett-framstaende-kinesiskt-designhus.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/15/fingerprint-cards-fpc-har-vunnit-sin-forsta-design-win-for-linjesensorn-fpc-1080a-for-surfplattor-fran-ett-framstaende-kinesiskt-designhus.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/15/fingerprint-cards-fpc-har-vunnit-sin-forsta-design-win-for-linjesensorn-fpc-1080a-for-surfplattor-fran-ett-framstaende-kinesiskt-designhus.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/14/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-den-forsta-serietillverkningsordern-om-100-000-sensorer-avsedda-for-mobiler-fran-crucialtec.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/14/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-den-forsta-serietillverkningsordern-om-100-000-sensorer-avsedda-for-mobiler-fran-crucialtec.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/01/14/fingerprint-cards-fpc-har-erhallit-den-forsta-serietillverkningsordern-om-100-000-sensorer-avsedda-for-mobiler-fran-crucialtec.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/27/precise-biometrics-okad-forsaljning-under-fjarde-kvartalet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/27/precise-biometrics-okad-forsaljning-under-fjarde-kvartalet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/02/precise-biometrics-tactivo-order-fran-sydamerikanskt-forsakringsbolag.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/02/precise-biometrics-tactivo-order-fran-sydamerikanskt-forsakringsbolag.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/17/precise-biometrics-tactivo-order-fran-usas-forsvarsdepartement.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/17/precise-biometrics-tactivo-order-fran-usas-forsvarsdepartement.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/11/precise-biometrics-precise-biometrics-ingar-licensavtal-med-synaptics.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/11/precise-biometrics-precise-biometrics-ingar-licensavtal-med-synaptics.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/07/16/precise-
biometrics-positiva-signaler-for-tactivo-inom-foretagssektorn-i-europa.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/06/16/precise-
biometrics-hakan-persson-verkstallande-direktor-i-precise-biometrics-ab.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/29/precise-
biometrics-mobiltelefontillverkare-utvarderar-precise-biometrics-
fingeravtrycksteknologi.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/07/precise-
biometrics-vaxande-intresse-for-biometri-i-mobilbranschen.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/precise-
biometrics-precise-biometrics-overens-med-amerikansk-mobiloperator-om-
justering-av-priser.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/08/precise-
biometrics-precise-biometrics-far-ny-vd.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/23/precise-
biometrics-genombrottsavtal-pa-licensomradet.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/07/precise-
biometrics-forsta-mobiltelefonen-med-precise-biometrics-teknik.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/17/precise-
biometrics-precise-biometrics-vd-thomas-marschall-har-salt-1-885-501-aktier-
i-precise-biometrics.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/08/20/precise-
biometrics-fingerprint-cards-valjer-precise-biometrics-
fingeravtrycksalgoritm.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/07/05/precise-
biometrics-precise-biometrics-erhaller-order-vard-99-mkr.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/06/19/precise-
biometrics-precise-biometrics-tecknar-ramavtal-for-tactivot-med-en-av-
varldens-storsta-biltillverkare.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/23/precise-
biometrics-stark-inledning-pa-2013.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/03/22/precise-
biometrics-precise-biometrics-genomfor-nyemission-om-cirka-55-mkr.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/03/04/precise-
biometrics-en-av-usas-storsta-mobiloperatorer-borjar-salja-precise-biometrics-
tactivo-i-forsta-kvartalet.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/07/16/precise-biometrics-positiva-signaler-for-tactivo-inom-foretagssektorn-i-europa.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/07/16/precise-biometrics-positiva-signaler-for-tactivo-inom-foretagssektorn-i-europa.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/06/16/precise-biometrics-hakan-persson-verkstallande-direktor-i-precise-biometrics-ab.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/29/precise-biometrics-mobiltelefontillverkare-utvarderar-precise-biometrics-fingeravtrycksteknologi.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/29/precise-biometrics-mobiltelefontillverkare-utvarderar-precise-biometrics-fingeravtrycksteknologi.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/07/precise-biometrics-vaxande-intresse-for-biometri-i-mobilbranschen.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/07/precise-biometrics-vaxande-intresse-for-biometri-i-mobilbranschen.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/precise-biometrics-precise-biometrics-overens-med-amerikansk-mobiloperator-om-justering-av-priser.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/precise-biometrics-precise-biometrics-overens-med-amerikansk-mobiloperator-om-justering-av-priser.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/12/18/precise-biometrics-precise-biometrics-overens-med-amerikansk-mobiloperator-om-justering-av-priser.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/08/precise-biometrics-precise-biometrics-far-ny-vd.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/08/precise-biometrics-precise-biometrics-far-ny-vd.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/23/precise-biometrics-genombrottsavtal-pa-licensomradet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/23/precise-biometrics-genombrottsavtal-pa-licensomradet.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/07/precise-biometrics-forsta-mobiltelefonen-med-precise-biometrics-teknik.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/07/precise-biometrics-forsta-mobiltelefonen-med-precise-biometrics-teknik.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/17/precise-biometrics-precise-biometrics-vd-thomas-marschall-har-salt-1-885-501-aktier-i-precise-biometrics.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/17/precise-biometrics-precise-biometrics-vd-thomas-marschall-har-salt-1-885-501-aktier-i-precise-biometrics.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/17/precise-biometrics-precise-biometrics-vd-thomas-marschall-har-salt-1-885-501-aktier-i-precise-biometrics.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/08/20/precise-biometrics-fingerprint-cards-valjer-precise-biometrics-fingeravtrycksalgoritm.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/08/20/precise-biometrics-fingerprint-cards-valjer-precise-biometrics-fingeravtrycksalgoritm.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/07/05/precise-biometrics-precise-biometrics-erhaller-order-vard-99-mkr.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/07/05/precise-biometrics-precise-biometrics-erhaller-order-vard-99-mkr.html
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/23/precise-biometrics-stark-inledning-pa-2013.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/03/22/precise-biometrics-precise-biometrics-genomfor-nyemission-om-cirka-55-mkr.html
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Appendix 2. Beräkningar i Excel. 

Nedan följer de beräkningar som har genomförts i Excel och som ligger till 

grund för det empiriska materialet i studien.53 

 

 

                                                 

53 Negativa nyheter har ”speglats” för att kunna inkorporeras i den positiva AAR-Tabellen, detta 
betyder att nedgångar i kurvan kan betyda både att vinsthemtagningar sker och att folk börjar köpa 
aktier igen. 
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Appendix 3. Grafer över aktiekurserna 

Bilden nedanför är en grafisk illustration av aktiekurserna Fingerprint Cards B 

(överst) och Precise Biometrics (underst) som representerar korresponderande 

utveckling över 3 år. Pilarna markerar datumet 2013-01-01 som studien 

använder för att förklara när marknaden tog fart för att minska risken för 

omodern och irrelevant sekundärdata. Figuren är ett eget kollage över 

aktiekurserna hämtade från Avanza (2015g) och Avanza (2015j). 

 

Figur 6. Grafisk översikt av behandlade aktiekurser över 3 år.  





 

 

  



 

 

 


