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Denna förteckning kompletterar den översiktliga källför-
teckning som finns i den tryckta utgåvan av boken.

Kapitel 1: Överlevaren (1981-1998)
Bo Löfbergs patent finns sökbara på www.prv.se.
Fingeravtryckspatentet har nummet SE8101707-1.

Ännu finns inte kortet färdigutvecklat... Aftonbladet  
24 augusti 1983, Tummen på kortet – det räcker.

Bo Löfberg var mycket fantasifull... Dagens Nyheter  
19 augusti 1986, Bo Löfberg död.

Perspektiven för användningen av tumavtrycksidén är 
hisnande... Svenska Dagbladet 24 augusti 1983,
Tumavtryck kan bli framtidens ID-kort.

Den frågan får man tyvärr ofta... Aftonbladet 24 augusti 
1983, Tummen på kortet – det räcker.

Systemet är i det närmaste färdigt... Göteborgs-Posten 
27 oktober 1994, Smart kort läser fingeravtryck.

I Sverige fanns varken nyfikenheten... Dagens Nyheter  
25 oktober 1995, Svensk patent säljs till USA.

Kortet kommer att finnas på marknaden... Expressen  
4 november 1995, Ett säkert kort. USA nappade på den 
svenska idén.

Vi lämnar i nuläget inga intäktsprognoser... Dagens 
industri 8 april 1998, Han har tumme med Ericsson.

Tveklöst är det så att Fingerprint kan bli en jätteprodukt... 
Dagens industri 18 april 1998, Håll fingrarna i styr.

Beskrivningen av Fingerprint som en ”typisk högriskak-
tie” är hämtad från Helsingborgs Dagblad 25 april 1998, 
Stor marknad för smarta kort.

Vi är /.../ först i världen att ha... Brev till aktieägarna  
18 december 1998.

Kapitel 2: Pengar i sista minuten (1999-2009)
Börsen är aldrig övervärderad... Dagens industri 25 mars 
2000, Börsen aldrig övervärderad. 

Genom att sätta sitt eget finger på ett kvadrat- 
centimeter... Pressmeddelande 18 mars 1999.

Här går vi ut med den mest positiva... Dagens industri  
25 mars 1999, Trendlös dag på börsen.

Kombinationen biometri och smarta kort...  
Pressmeddelande 22 december 1999.

Dagens industris granskning gjordes 8 december 2000, 
Fingerprint tummar på sina försäljningssiffror.

Våra aktieägare vill veta vad det finns för potential...  
Dagens industri 8 december 2000, Fingerprint tummar 
på sina försäljningssiffror.

Sammanlagt har vi lagt ned 150 miljoner... Det är minst 
av alla konkurrenter... Ny Teknik 7 juni 2005, Fingerprint 
Cards grundare vill lägga ned.

Fingerprint Cards sensor uppskattas av kunderna...  
Fingerprint Cards årsredovisning 2005.

Det finns inga pengar att tjäna i branschen...  
Göteborgs-Posten 8 juni 2005, Fingerprints nedläggning 
skapade dramatik på börsen.

Marknaden för biometri utvecklas helt... Dagens industri 
8 juni 2005, Drömmen krossas för Fingerprint Cards.

Med starka ägarstrukturer har de även... Pressmeddelan-
de 7 juni 2005.

Uppgiften om det minskade ägarantalet och Technoima-
gias syn på bolaget kommer från Aktiemarknadsnämn-
dens uttalande 2005:43.

FPC var mindre än 1 månad från konkurs... Johan Carl-
ström Twitter 19 september 2016.

Vi har tagit oss igenom en mycket tung period...  
Göteborgs-Posten 3 februari 2009, Fingerprints vd avgår.

Det är ingen idé att försöka tolka deras budskap...  
Nyhetsbyrån Direkt 15 februari 2007, Ljusning i  
Secure-order, inte klar än enl vd.

Realtids artiklar om Johan Carlström publicerades  
15 maj 2009.

Då jag omges av erfarna medarbetare... Prospekt sep-
tember 2009.

Vi reste mycket tillsammans, vi åkte till... Affärsvärlden  
16 december 2015, Halvledaren.

Kapitel 3: ”Tjena kimchimannen” (2010)
Börsveckans säljrekommendation publicerades 6 april 
2010.

Jag har haft aktien så många år nu... Crowhaters rapport 
från årsstämman 17 juni 2010. Inlägget återpostat 21 juni 
2010 på DI:s forum Börssnack efter att det först ska ha 
raderats.

Uppgifterna från Johan Carlströms mejlkontakter med 
Lars Söderfjell och ”John” kommer från ett e-postbeslag 
i samband med husrannsakan mot ”John” hösten 2010. 
Mejlen återges i Svenska Dagbladet 14 oktober 2016,  
Insiderspel när Carlström tog makten i Fingerprint,  
19 september 2016, Uppgifter läcktes till ekobrottsling, 
samt 21 september 2016, Ekobrottsling i ägarbolaget.

Vi har en vision där Fingerprint Cards driver... Pressmed-
delande 10 september 2010.



Johan tar under hösten extern hjälp av... Svenska Dag-
bladet 5 juni 2011, Coach satte fart på ny ledning.

Kapitel 4: Mellan hopp och förtvivlan (2011)
Under 2010 har vi tillsammans... Bokslutsrapport  
11 februari 2011.

Chattcitaten kommer från Avanzas diskussionsforum  
11 februari 2011.

Om vi hade avvikit från plan skulle... Nyhetsbyrån Direkt 
13 december 2011, Utveckling 4 kv enligt plan.

Kapitel 5: Ett förlorat år (2012)
Chattcitaten kommer från Avanzas och Dagens industris 
diskussionsforum 2 januari 2012.

Det är kul, men business as usual...  Göteborgs-Posten  
2 januari 2012, Fingerprint satsar på Kina.
 
Jag har sålt av privatekonomiska skäl... Nyhetsbyrån 
Direkt 9 januari 2012, Privatekonomiska skäl bakom  
aktieförsäljning.

Då vi nu på allvar går in i en ny marknad... Boksluts- 
rapport 9 februari 2012.

Jag var tvingad att sälja då, även om... Nyhetsbyrån 
Direkt 23 februari 2012, Vd planerar behålla nuvarande 
innehav.

Nej, självklart inte. Jag sålde mina aktier... Nyhetsbyrån 
Direkt 10 juli 2012, Säljer sannolikt ej fler areasensorer 
Kina i år.

Uppgiften om Pontus Jägemalms cykelvanor är hämtad 
från Kvällsposten 10 januari 2015.

Kapitel 6: Alla vill ha touch (2013)
Denna första order på serietillverkning... Nyhetsbyrån 
Direkt 14 januari 2013, Får order av 100.000 enheter  
linjesensorer.

Tidpunkten för denna order ligger i linje... Pressmed- 
delande 11 mars 2013.

Vi följer Stockholmsbörsens regler... Affärsvärlden  
10 april 2013, Bolagens hårdaste fanskara.

Kanske är det ett genombrott för... Affärsvärlden 20 mars 
2013, Exponentiell aktiekursutveckling.

Det är största nyheten hittills i företagets...  
Göteborgs-Posten 4 juni 2013, Göteborgsteknik i nya 
Windows.

Microsoft har inget samarbete med någon annan... DI.se 
10 juni 2013, Fingerprints vd om avtalet som kan ge mil-
jarder.

Tidningen Affärsvärlden är kritisk och ifrågasätter stor-
heten... Se Affärsvärlden.se 17 juni 2013, Frågetecknen 
kring kursraketen. 

Det påtalar också Thomas Rex i en intervju...  
Sydsvenskan 4 juni 2013, Teknik från Skåne i nya Win-
dows.

Med anledning av den debatt som under en tid pågått... 
Pressmeddelande 16 september 2013.

Vi har gjort en anmälan till Finansinspektionen om miss-
tänkt... SEB bekräftar att banken har lånat ut en större 
post Fingerprintaktier... Svenska Dagbladet 23 septem-
ber 2013, Fingerprint Cards anmäler misstänkt kursmani-
pulation.

Vi blev kontaktade av en person som uppgav sig vara 
vd... Dagens Nyheter 12 oktober 2013, Bud i miljardklass 
utreds av polisen.

Han spår i en intervju att nya flaggskeppsmodellen  
Galaxy S5... Dagens industri 26 november 2013,  
Fingerprint kan missa stororder.

Vi ser att det kommer en kraftigt ökad efterfrågan under 
2014... Nyhetsbyrån Direkt 17 december 2013, Nytt kapi-
tal behövs till expansion 2014.

Kapitel 7: Razzia (2014)
Att ingen blir profet i sitt eget land är väl känt... Det är 
kanske femtio procents chans eller risk... Vi köpte A-akti-
erna för 3,5 år sedan... Göteborgs-Posten 22 februari 
2014, ”Du kommer att betala räkningar och köpa kaffe 
med ditt finger”.

Med hjälp av FPC1150 kan OEM-tillverkare av mobiler 
och surfplattor... Pressmeddelande 21 maj 2014.

Under hösten samt under 2015 och framåt... Nyhets-
byrån Direkt 31 juli 2014, Kunden Pantech räddad från 
konkurs.

Det finns egentligen inga begränsningar utöver fantasin... 
Delårsrapport 21 augusti 2014.

Jag jobbar som konsult och är platschef på Huaweis... 
Jag köpte mina aktier den 26 augusti... DI.se 5 sept- 
ember 2014, Styrelseledamoten: Hade bara offentlig in-
formation.

Jag tror inte våra kunder tar så stort intryck... Göteborgs-
Posten 12 september 2014, Fingerprints vd brottsmiss-
tänkt.

Johan borde ha hållit sig på en annan nivå... Nyteknik.se 
12 september 2014, ”Ingen slump att polisrazzian kom”.

Jag har aldrig handlat med insiderinformation... Nyhets-
byrån Direkt 11 september 2014, Tele2 och Elux upp, 
Fingerprint forts ned, OMXS30 +0,1%.

Jag tycker att EBM borde titta på vilka som sålde...  
Affärsvärlden.se 12 september 2014, ”En jättesnyting 
mot våra aktieägare”.

Jag tycker att det är dags för Fingerprint Cards att växa 
upp... Det jag har en åsikt om är att agendan... Svenska 



Dagbladet 16 september 2014, Storägare i Fingerprint: 
”Det är otroligt tragiskt”.

Vi visste inte att Zwipe skulle gå ut med det här... 
Göteborgs-Posten 18 oktober 2014, Fingerprint Cards 
handelsstoppat igen. Citat från intervju gjord av Nyhets-
byrån Direkt.

Vi är konfidenta med utsikterna, det är ett realistiskt 
mål... Nyhetsbyrån Direkt 24 oktober 2014, Prognosen 
för 2015 realistisk.

Kapitel 8: Osannolik uppgång (2015)
Vi är inte spåmänniskor. Vi kan bara ge vår absolut bäs-
ta... Svenska Dagbladet 27 februari 2015, Fingerprint 
Cards vd: ”Vi är inga spåmänniskor”.

Jag hoppas min avgång för det positiva med sig... Jag 
vill därför tacka Johan Carlström för hans ledarskap... 
Pressmeddelande 25 maj 2015.

Titta på dagsvolymerna. Tio procent snurrar runt på en 
dag... Svenska Dagbladet 11 september 2015, Carlström 
får stanna även om han fälls för insiderbrott.

Det är mycket tur... Jag har ingen ambition att sälja... 
Dagens Industri 29 oktober 2015, Fullträff för skidkung 
trots raset.

Det är ett stycke svensk industrihistoria... Affärsvärlden 
25 maj 2016, Firmafesten.

Jag tror inte att de flesta som handlar med de här bola-
gen... TT 21 augusti 2015, Fingeravtrycksbolag glödheta 
på börsen. 

Det är lätt att vara efterklok. Vissa har fallit ut... Dagens 
Industri 21 augusti 2015, Optioner rusar i värde.

Som styrelsemedlem och i synnerhet som vd... Press-
meddelande Ekobrottsmyndigheten 18 september 2015.

Det här är helt hederliga, regelrätta affärer... TT 18 sept- 
ember 2015, Åtal mot Fingerprints förre vd.

Han är motorn bakom allt. Han har lyckats säkra kapita-
let... Svenska Dagbladet 11 september 2015, Carlström 
får stanna även om han fälls för insiderbrott.

Jag säger det här och endast nu och avser inte kommen-
tera... Johan Carlström Twitter 16 september 2015.

Det är dåligt av Fingerprints styrelse och ledning... 
Svenska Dagbladet 17 september 2015, Hög tid att spar-
ka Johan Carlström.

Jag tänker ej förekomma bolagets svar på börsens frå-
ga... Johan Carlström Twitter 17 september 2015.

Man måste skilja på Johan som privatperson och som 
anställd... EFN.se 25 september 2015.

Jag har haft en dialog med Johan. Jag tycker att...  
 

Svenska Dagbladet 30 december 2015, Fingerprints  
turbulenta år.

När jag började för fyra år sedan var jag den enda...  
Sydsvenskan 10 november 2015, Fingerprint Cards fort-
sätter anställa.

I media beskrivs det som ett modernt ”Stenmarksögon-
blick”... Dagens Industri 8 december 2015, Sätter avtryck 
i haussad sektor.

Det finns många betraktare som inte hänger med... 
Kvällsposten 13 december 2015, Skandalbolagets av-
tryck i svensk börshistoria.

Det är många som tjänat enormt mycket pengar på bo-
laget... TT 9 december 2015, Fingerprint pressas efter 
läcka.

Kapitel 9: Exit (2016)
”Fingermania in Scandinavia”, Investment Research – 
Research Report, ABG Sundal Collier 20 januari 2016.

Vi har pekats ut som maffia, huliganer och sektledare... 
Vi är bara bönder som har haft tur... Svenska Dagbladet 
10 maj 2016, Twitterduon som kallas aktieägarnas sekt-
ledare.

Han är förstås inte glad över det här... Telefonkonferens  
2 juni 2016.

Jag fick indikationer om det här tidigare i maj... Dagens 
Industri 3 juni 2016, ”Ingen kan klaga”.

Jag ligger inte bakom det. Det är givetvis styrelsen... Vi 
försöker bygga ett världsledande bolag... Dagens Nyhe-
ter 3 juni 2016, Skandalomsusade bolaget byter vd –  
efter bara ett år.

Det är som att ha fått 20000 volt genom kroppen... Vi är 
på en otrolig resa... EFN.se 2 september 2016.

Just nu är Fingerprint Cards under attack... Hämtat från 
upprop på Skrivunder.com oktober 2016.

Vi har lämnat in en polisanmälan om misstänkt förtal... 
Dagens industri 8 oktober 2016, Carlström förtalsanmäls.

Johan Carlströms kontakter med ”John” beskrivs i artik-
lar i Svenska Dagbladet 19 september 2016, Uppgifter 
läcktes till ekobrottsling, 21 september 2016, Ekobrotts-
ling i ägarbolaget, samt 14 oktober 2016, Insiderspel när 
Carlström tog makten i Fingerprint.

Han är en vuxen karl och får stå för det själv... Dagens 
industri 11 oktober 2016, Avhopp gav lyft.

Bolaget prisas samma dag som ett av de snabbast väx-
ande... Deloittes Technology Fast 500 Europe, Middle 
East & Africa (EMEA).

De nya prognoserna är en ”besvikelse”... Johan Carl-
ström Twitter 10 december 2016.


