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Abstract
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Cours: IVC 730 Bachelor thesis  

In today’s society, people often find themselves in situations where they need to be identified; 

for example when we buy alcohol, need to use an ATM or log on to our e-mail account. The 

most common methods today that are used for these kinds of matters are antiquated, and in 

the meantime, criminals all over the world get more sophisticated. Companies invest billions 

every day in order to protect their interests. Maybe it’s time that we finally give biometrics the 

attention that it deserves.

This essay aims to describe the biometric methods that are available today, find some of the 

most effective when it comes to physical access and make a comparison. Face recognition and 

fingerprint scanning will be described more thoroughly. Pros and cons will be analyzed and 

the theory will be linked to interviews with three Swedish organisations.  
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Abstrakt

Författare: Tobias Björk och Martin Hanner

Handledare: David Nadel

Institution: MSI

Examinator: David Nadel

Kurs: IVC 730 Examensarbete på kandidatnivå  

I dagens samhälle hamnar vi människor regelbundet i situationer där vi blir tvungna att 

identifiera oss. Det kan till exempelvis vara när vi köper alkohol, tar ut pengar eller loggar in 

på vårt e-mailkonto. De vanligaste metoderna, som idag används för dessa identifieringar, har 

funnits länge och är föråldrade och i takt med detta blir brottslingar världen allt mer 

sofistikerade. Dagligen investerar företag världen över miljarder för att skydda exempelvis 

data med hjälp av koder och andra mjukvaruinstallationer. Kanske är det istället dags för att vi 

ger biometrin en ordentlig chans.  

Den här uppsatsen syftar till att redogöra för de biometriska säkerhetsmetoder som finns 

tillgängliga, identifiera några av de effektivaste när det gäller fysisk access och jämföra dessa 

med varandra. Det är framförallt ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning som 

kommer att ges mycket plats i studien. För- och nackdelar kommer att tas upp och teorin 

kommer att kopplas till intervjuer gjorda med tre svenska företag.

Nyckelord: Ansiktsigenkänning, Biometri, Fingeravtrycksavläsning, Fysisk access, Säkerhet
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Sammanfattning

I uppsatsen gjorde vi en jämförelse mellan ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning, 

för att ta reda på vilken av dessa biometriska metoder som lämpar sig bäst vid fysisk access.

Vi ville också genom intervjuer ta reda på hur stort intresset och behovet är hos svenska 

organisationer och företag gällande biometriska säkerhetsmetoder. Det vi kom fram till var att 

fingeravtrycksavläsning lämpar sig bäst för identifiering av individer vid fysisk access. Den 

största anledningen till detta ansåg vi vara att fingeravtrycksavläsning inte kan missbrukas 

lika lätt som ansiktsigenkänning när det kommer till den personliga integriteten. Vi kom

också fram till att det finns ett stort intresse och växande behov bland svenska organisationer 

och företag när det gäller biometrisk säkerhet. Behovet är måhända inte av akut art, men 

eftersom omvärlden, och då framförallt USA, är ledande när det gäller biometriskt 

säkerhetstänkande kommer det enligt oss inte dröja länge förrän biometriska metoder sätts 

som standard bland företag världen över. 
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1. Inledning

Den här uppsatsen är skriven inom kursen IVC 730 (Examensarbete på kandidatnivå) 

vårterminen 2006, inom ämnet informatik vid Växjö universitet. Författarna till verket går 

under namnen Martin Hanner och Tobias Björk. Intresset för ämnet biometri får man nog säga 

har funnits hos oss sedan barnsben, även om vi just då inte var medvetna om att biometri är 

den korrekta benämningen på det vi då tyckte var intressant. För att förtydliga med vad som 

avses med föregående mening, så fanns det redan på 1980- och 1990-talet filmer som innehöll 

futuristiska inslag. Det kunde handla om dörrar, som låstes upp genom att fingertryck 

kontrollerades, eller om maskiner, som kontrollerade att en person verkligen var den som 

han/hon utgav sig för att vara, enbart genom att lyssna på individens röst. Hursomhelst så har 

vårt intresse för detta område levt vidare och när det nu blev dags för oss att skriva uppsats, så 

fanns det inga tveksamheter om vad vi skulle skriva om. Ytterliggare två anledningar till 

varför det blev just biometri är att det, för det första, känns som ett väldigt relevant ämne, inte 

minst i debatten om de ökade terrorhoten. För det andra så tyckte vi författare att ämnet 

biometri även utgör ett fint komplement till de kunskaper vi redan förskaffat oss i de kurser vi 

läst vid universitet om informationssäkerhet.   

Vi valde att göra en jämförelse mellan de två biometriska metoderna: 

fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning. De anledningar som ligger till grund för 

detta val är att metoderna:

1. är billiga i jämförelse med andra biometriska säkerhetsmetoder

2. inte kräver några omfattande förändringar i struktur och organisation för att 

implementeras

3. är användarvänliga

4. uppvisar en hög träffsäkerhet vid identifiering av individer
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1.1 Bakgrund

Under senare delen av 1990- och hela 2000-talet har vi människor, ur ett globalt perspektiv, 

varit med om en explosionsartad teknik- och massmedial utveckling. Internet har gjort det 

möjligt för människor att kommunicera med varandra var de än befinner sig. Detta har i sin 

tur, i kombination med de nya organisatoriska utformningar och affärsmodeller (som även de 

har att göra med Internet och effektiviseringen) som vuxit fram, bidragit till en förändrad 

världsbild. I takt med den här utvecklingen har också kraven på ett ökat säkerhetstänkande 

skärpts, inte minst efter terrorattentaten den elfte september. Ett område som därför vuxit sig 

allt starkare de senaste åren och som har med detta säkerhetstänkande att göra, är biometrin.

(Biometrics in the war of terror 2005)

På en del flygplatser runt om i världen, och då framförallt USA (men även i delar av Europa), 

används det biometriska metoder för incheckning och ombordstigning av passagerare. Även i 

Sverige har biometriska metoder testats på ett par flygplatser och vid Umeå flygplats har SAS 

exempelvis provat användandet av fingeravtryck som en metod för resenärerna att checka in. 

Utöver detta har SAS även planer på att i Skandinavien utveckla SAS-kort för resenärerna. På 

detta kort finns resenärens fingeravtryck eller bild av iris lagrat och kortet fungerar som en 

identifikationshandling. (SAS nyhetsbrev 2003)

Det är inte bara på flygplatser som behovet av säkerhet har ökat. Myndigheter, skolor och 

företag blir hela tiden utsatta för allt ifrån lösenordshackningar till identitetsstölder. För att 

förhindra dessa handlingar krävs det starkare skydd; skydd som är effektiva, lätta att använda 

och som kan installeras till en rimlig kostnad. Klart är dock, att runt om i vårt land, växer sig 

rösterna om kraven på mer utvecklade säkerhetssystem starkare. 
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1.2 Mål och syfte

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att avgöra vilken av de biometriska 

metoderna, ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning, som lämpar sig bäst för 

identifikationskontroll av individer vid fysisk access. Uppsatsen syftar även till att ge en 

överblick av de olika biometriska säkerhetsmetoder som finns på marknaden, beskriva dessa 

och slutligen väcka ett intresse och förmedla kunskap till läsaren genom olika exempel. 

Det mål, som vi har satt upp för oss själva, är framförallt att på ett intressant och logiskt sätt 

lyckas knyta an teoridelen med de empiriska resultat vi fått fram. Givetvis har vi också hela 

tiden under resans gång, haft som mål att utvidga våra kunskaper inom ämnesområdet 

biometri.  

Avslutningsvis ska det också redovisas, att i och med att vi ville göra en jämförelse mellan två 

biometriska metoder, valde vi också att ta reda på och sedan koppla det till vår teoridel, hur 

några svenska företag/institutioner ställer sig till ämnet biometri. 
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1.3 Problemformulering

Teknikutvecklingen har, beroende på vilka ögon man ser på det med, lett till många bra saker 

i vårt samhälle, till exempel inom sjukvården och säkerheten i våra fordon. Men parallellt 

med den här utvecklingen, har även brottslingar anammat det teknikens under har att erbjuda, 

samtidigt som det grövre våldet spridit sig. Terrorhot, kontokortsbedrägerier och rån av 

värdetransporter är numera vanligt förekommande i vår värld och hit inkluderas även Sverige. 

Eftersom de flesta av dessa modernare brottshandlingar ofta kräver att en eller flera personer, 

genom fysisk access, får tillgång till ett speciellt föremål av någon form, anser vi att de 

biometriska metoderna därför är ett utmärkt alternativ när det gäller att erbjuda skydd. Det är 

med hjälp av ovanstående observationer och situationsbeskrivningar, som vi har formulerat 

följande frågor att försöka ge svar på:

1. Vilken, av de biometriska metoderna ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning, 

lämpar sig bäst för identifiering av individer vid fysisk access?

2. Vad finns det för intresse för, och hur stort är egentligen behovet hos svenska 

organisationer, när det gäller biometrisk teknologi?

1.4 Avgränsningar

Biometri är ett mycket stort ämne och vi har därför begränsat oss i vårt arbete till att studera 

själva tekniken och funktionaliteten hos de biometriska säkerhetssystemen, 

ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning. Även om vi kort förklarar algoritmernas 

betydelse behandlar vi inte de matematiska aspekterna av dessa. Vi har även begränsat vårt 

forskningsområde till fysisk access och det redogörs därmed inte för olika 

användningsområden gällande biometrins metoder.

1.5 Litteraturredovisning

Uppsatsen är i huvudsak skriven med hjälp av litteraturstudier. De andra informationskällor vi 

har använt oss av är artiklar på Internetsidor och de respondenter som har medverkat i våra 

intervjuer. 
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1.6 Disposition

Kapitel 1, Inledning. En introduktion av ämnet biometri ges. Därefter presenteras bakgrund, 

mål och syfte, problemformulering, samt avgränsningar inom ämnet.

Kapitel 2, Metod. Beskrivning av den veteskapliga undersökningen och genomförandet av 

denna. 

Kapitel 3, Teori. Redovisning av vad som har skrivits i litteratur och vetenskapliga artiklar

om biometri och biometriska säkerhetsmetoder. 

Kapitel 4, Jämförelse. En komparation mellan de biometriska säkerhetsmetoderna 

ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning. För- och nackdelar med respektive metod 

presenteras. 

Kapitel 5, Redovisning av empiriska resultat. I den här delen redogörs det för de svar som 

framkom under intervjuerna. 

Kapitel 6, Slutsats och diskussion. Svar ges på frågeställningar, och resultaten av jämförelsen 

knyts till den empiriska delen. 

Kapitel 7, Referenser. Innehåller referenser till litteratur, artiklar och webbadresser.
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1.7 Begreppslista

Nedan följer några termer som förekommer i uppsatsen.

Autentisering - Autentisering är en verifiering av användarens identitet, vilket har till syfte 

att kontrollera huruvida en användare är behörig att få åtkomst eller tillgång till information.

Biometri - Teknisk analys av biologiska data, exempelvis ett fingeravtryck för fastställning 

av en persons identitet.

Biometrisk autentisering - Processen att säkerställa en individs identitet med hjälp av 

biometri.

Biometriskt system - Hårdvara och mjukvara som används för att bestyrka biometrisk 

identifikation eller verifikation.

Iris  - Muskel som justerar pupillens storlek beroende på den omgivande ljusintensiteten.

Matcha - Jämföra eller verifiera biometriskt prov mot tidigare lagrade templates.

Minutiae - Allmän term för karaktäristiska egenheter såsom åsar, dalar, öar och delningar i 

ett fingeravtrycksmönster.

Smart kort - Ett kort i kontokortsformat med stora datalagringsmöjligheter som med hjälp av 

en inbyggd mikroprocessor kan kommunicera och utföra transaktioner.

Template - En matematisk representation av ett verkligt biometriskt värde som till exempel 

lagrad information om ett fingeravtryck.

Verifikation - Bekräftelse av en persons påstådda identitet.
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2. Metod

I det här kapitlet kommer det att redogöras för vilken vetenskaplig metod vi har valt att arbeta 

med. Det kommer även att redogöras för hur vi har gått till väga när vi samlat in 

informationen, samt vilka faktorer och riskmoment som kan ha spelat in och påverkat de 

resultat och slutsatser vi kommit fram till.

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Kvalitativa metodfrågor genomförs oftast genom djupintervjuer eller deltagande 

observationer och studierna avser tolkningar av innebörden i symboler samt subjektiva 

fenomen (Wallén 1996). Det är människans sätt att uppfatta, forma och tolka verkligheten 

runtomkring sig som studeras och inte verkligheten i sig (Backman 1998).  

De kvantitativa metodfrågorna beskriver, i motsats till de kvalitativa, ett fenomen 

systematiskt. Detta innebär att den som bedriver studien måste ha ett objektivt förhållningssätt 

till informationskällan. Informationen som generas av den kvantitativa metoden kan ofta 

mätas i siffror och det är därför inte ovanligt att informationen sammanställs i statistisk form. 

Själva genomförandet av denna metod sker till exempel genom enkätundersökningar och på 

så sätt ges det möjlighet till ett bredare utbud av informationskällor i jämförelse med den 

kvalitativa metoden. Å andra sidan kan det då vara svårare att få lika djupgående svar som 

med den senare metoden och oftast tvingas man använda sig av förhandsbestämda 

svarsalternativ för att inte sammanställningen skall bli för omfattande (Holme & Solvang 

1997).
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2.2 Val av metod

Här nedan beskrivs vilken metod och ansats vi har valt att jobba med som utgångspunkt för 

vårt arbete. Valet är direkt knutet till vår problemformulering och läsaren ombeds därför ha 

denna i färskt minne för att på bästa sätt följa med i resonemanget.

I och med att uppsatsen inte uteslutande är baserad på teoretiska studier, utan även innehåller 

en del med empiriska studier, var det väsentligt att den metod som användes stödde det valda 

tillvägagångssättet. Vårt mål med de empiriska studierna var som tidigare nämnts (se mål och 

syfte) att se vilket intresse som fanns ute bland organisationer i Sverige, samt att försöka få 

svar på hur stort behovet var. Dessutom ville vi på något sätt knyta an de svar vi fick i empirin 

till teoridelen. Med detta i åtanke och för att se realistiskt på det hela, skulle det vara möjligt 

med både en kvalitativ och en kvantitativ metodgång i vårt arbetsförfarande. Vi valde dock 

den förstnämnda. Invändningar mot detta val skulle kunna tänkas vara att en mer generell bild 

av hur situationen ser ut, skulle kunna ges med den kvantitativa metoden och att det skulle 

vara enklare att genomföra. De argument vi har för vårt val av den kvalitativa metoden, är att 

vi inte någon gång under arbetets gång varit ute efter någon statistisk undersökning och inte 

heller haft någon på förhand bestämd uppfattning om vad resultaten i undersökningen skulle 

kunna ge svar på. Vi valde alltså därför att göra intervjuer med tre personer från tre utvalda 

och, enligt oss, relevanta, svenska organisationer. Att göra intervjuer gjorde det även möjligt 

för oss att, i motsats till med den kvantitativa metoden, föra en djupare dialog med våra 

respondenter och på så sätt, lättare knyta an teoridelen med den empiriska. Slutligen bör det 

nämnas att vi jobbat med en hermeneutisk ansats inom den kvalitativa metodgången. Detta 

innebär att vi i vår forskning, och i vårt omättliga sökande efter kunskap, har använt oss av ett 

förhållningssätt till informationen vi stött på, som bygger på tolkning och förståelse. Bortsett 

från stycket i teoridelen, där vi använt oss av en komparation mellan två biometriska metoder, 

är det av denna kvalitativa metod som vår uppsats genomsyras. 
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2.3 Intervjuns funktion 

Genom att använda intervjuer, som medel för att samla och sprida information, blir det 

möjligt att på ett förenklat sätt förmedla exempelvis abstrakta begrepp, teknisk kunskap och 

relevanta fakta inom ett givet ämne (Jacobsen 1993). 

Syftet är att få ner experten på ett plan, där han skall kunna bli förstådd av den vanlige 

lyssnaren, men också att göra ett allvarligt ämne lätt och underhållande genom att använda 

dialogens form (Scannell & Cardiff 1991)

Med hjälp av intervjun producerar intervjuaren ett material som han inte kan framställa på 

egen hand, både när det gäller form och innehåll. Utfrågaren kan också påverka resultatet 

genom att formulera frågor på ett annorlunda sätt än vad till exempel den intervjuade 

vanligtvis skulle göra. På så sätt uppstår det ett dolt samspel mellan dessa rollaktörer. Den 

intervjuade kan i och med intervjun lämna ifrån sig personligt eller annat skyddat material. 

Möjligheten finns därför för källan att förbli anonym. Åskådaren, som tar del av intervjun i 

dess färdiga skick, kan lägga in egna erfarenheter och åsikter i informationen, vilket innebär 

att åskådares tolkningar av det som framställs i en intervju kan skilja sig åt (Jacobsen 1993). 

2.3.1 Genomförande

Teoridelen i vårt arbete är genomförd med hjälp av litteraturstudier och den ligger till grund 

för den komparation som sedan gjorts mellan fingeravtrycksavläsning och 

ansiktsigenkänning, men har även spelat en viktig roll i den del där de empiriska resultaten 

diskuteras. I teoridelen presenteras biometrin som ämne, dess historia samt de olika tekniker 

som idag används och förmodligen kommer att användas inom biometriska 

användningsområden i framtiden. Denna del är tänkt att ligga som grund för den fortsatta 

läsningen av jämförelseavsnittet och empirin. 

I stycket om jämförelsen mellan de två biometriska säkerhetsmetoderna 

fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning, har vi vägt in faktorer huvudsakligen 

hämtade från litteraturstudier, men även baserat en del antaganden på egna erfarenheter. Till 

exempel så har vi inte funnit någon publicerad rapport om hur pass utbredd biometrin är i det 

svenska samhället. 
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Informationen i den empiriska delen i vår uppsats är sammanställd genom intervjuer med tre 

olika personer från tre olika organisationer. Två av dessa intervjuer skedde över telefon, 

medan den tredje personen intervjuades på plats. Mer ingående utgörs företagens 

arbetsområden av mobiltelefontillverkning, framställning av robotar och hantering av 

personuppgifter. Personerna som deltog i våra intervjuer kunde inte med säkerhet svara på om 

informationen de gav oss kan räknas som konfidentiell från företagets sida, så därför har vi 

valt, att i samstämmighet med respondenterna, låta företagen och personerna förbli anonyma.

Två av personerna, kom vi i kontakt med genom bekanta. Där av gick det mycket lätt att 

redan från början etablera en kontakt med dessa företag. Det tredje företaget, som handskas 

med personuppgifter, tog vi själva kontakt med via e-mail. Precis som med ovannämnda 

företag så erbjöds full anonymitet om så önskades. Företaget svarade ganska omgående efter 

det att vi skickat e-mail att det kunde delta i vår undersökning. Inom organisationen som 

handskas med personuppgifter så är den anställde handläggare, på företaget som tillverkar 

robotar jobbar respondenten som avdelningschef för utvecklingsavdelningen och på företaget 

som tillverkar mobiltelefoner är den anställdes uppgift att testa säkerheten i mobiltelefoners 

mjukvara. 
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3. Begreppet biometri

Biometri är ett sammansatt ord och kommer av de två latinska orden bios, som betyder liv, 

och metri, som betyder mäta. Betydelsen blir alltså ”mäta liv”, och det är just det biometri till 

stor del handlar om. (Biometri - på gränsen till det stora genombrottet 2006)

Enligt definition är biometri ”en metod som avläser fysiska karaktärsdrag eller personliga 

beteenden för att säkerställa eller verifiera en identitet”. (Glossary of biometric terms 2006)

Biometri kan delas in i två grupper, fysiologisk biometri och beteendeinriktad biometri. 

Fysiologisk biometri omfattar en form av mätning på något av individens unika kännetecken 

såsom fingeravtryck, iris eller ansiktsform. Beteendeinriktad biometri baseras på mätningar 

och data från en persons agerande i form av röstigenkänning, tangentbordsanslag eller 

signaturigenkänning. En betydande skillnad mellan de olika metoderna är att förändringarna 

hos en person gällande beteendet är större än de fysiologiska avvikelserna över tiden. Det är 

till exempel inte ovanligt att en person omedvetet förändrar sin signatur. En förändring av den 

fysiologiska strukturen sker däremot vanligen enbart efter betydande skador på de aktuella 

områdena. (How is biometrics defined 2006)

Vi kommer inte att gå närmare in på beteendeinriktad biometri eftersom vår jämförelse 

behandlar två fysiologiska biometriska metoder, fingeravtrycksavläsning och 

ansiktsigenkänning.

3.1 Hur fungerar ett biometriskt system?

De flesta säkerhetssystem fordrar att användaren skall identifieras innan denne får tillgång till 

systemet. I biometriska system behöver ett specifikt kännetecken avläsas och registreras. Det 

lagrade värdet sparas i en databas i form av digitala mallar (templates) och består av en lång 

sträng numeriska tecken. När den lagrade mallen jämförs med den aktuella nyss inkomna 

mallen beräknar systemet hur bra de harmonierar. Stämmer dessa två överens verifieras 

personen och vid avvikelser verifieras inte personen. (Reid 2004) 

En huvudsaklig anledning till att biometriska system används är dess förmåga att noggrant 

och med låg felprocent kunna identifiera användaren. Den biometriska tekniken har minskat 

avståndet mellan mänsklig precision och maskinigenkänning. (Bolle 2004)
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Biometriska system är ofta av olika komplexitet och utvecklingsmöjligheter, men de 

grundläggande beståndsdelarna är oftast likartade. National Biometric Test Center har delat in 

ett biometriskt system i fem subsystem, närmare bestämt datainsamling, överföring, 

datalagring, signalbehandling och beslut.

3.1.1 Datainsamling

I detta första steg registreras och kartläggs individens specifika fysiska egenskaper av 

sensorer med hjälp av en kamera, mikrofon eller en annan form av avläsare. För att individen 

skall kunna registreras måste denne aktivt presentera sig för systemet genom att tala eller visa 

upp den efterfrågade kroppsdelen. Därefter skapas en profil som innehåller individens unika 

karaktärsdrag och denna ligger sedan till grund för framtida avläsningar tillsammans med de 

andra sparade profilerna.

3.1.2 Överföring

Biometriska system behandlar och lagrar data på olika platser. En del system använder en 

avläsare där data skickas till en annan maskin för behandling och/eller lagring. Andra system 

lagrar informationen på en databas för senare användning. Beroende på datamängd, belastning 

och graden av kompression kan det vara nödvändigt med en fördröjd överföring, lagring och 

senare tillämpning. 

3.1.3 Datalagring

Valet av lagringssätt beror på det biometriska systemets ändamål. Fysiologiska eller 

beteendemässiga kännetecken kopplat till en individ kan lagras på en databas och senare 

användas som referens vid framtida inloggningsförsök. Här lagras data i form av rådata, som 

exempel mönstret av ett fingeravtryck. 

Biometriska data kan lagras på följande ställen:

- Lokalt på avläsningsenheten

- Centralt på en databas

- På smarta kort.
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Lagring på smarta kort innebär att en individ kan bära med sig sin biometriska profil. Smarta 

kort används oftast i kombination med en annan biometrisk metod för att ytterlige skärpa 

säkerheten.

3.1.4 Signalbehandling

I detta steg jämförs data från tidigare registrerade avläsningar med nyinkommen information. 

Här kan också störningar i data modifieras och korrigeras samt städas från icke relevant 

information. De väsentliga karaktäristiska dragen isoleras och informationen sparas i form av 

digitala mallar.

3.1.5 Beslut

I det sista steget behöver det biometriska systemet ta ett beslut angående signalbehandlingens 

jämförelse. Graden av kvalitet och matchning avgör om analysen skall godkännas eller inte. 

Ett sådant beslut är baserat på systemets policy och säkerhetsbestämmelser.

3.2 Genomgång av biometriska metoder

Här nedan följer dels, en kortfattad genomgång av var och en av de biometriska metoder som 

finns på marknaden, och dels en inblick i vad framtidens biometriska områden kan ha att 

erbjuda.  

3.2.1 Aktiv biometri

Aktiv biometri innebär att personen, som skall identifieras, är aktiv i identifieringsprocessen, 

Ett exempel på detta kan vara att en person lägger en hand på en skanner för att bli 

identifierad. 

3.2.2 Passiv biometri

Passiv biometri innebär att den person som skall identifieras inte behöver delta aktivt för att 

en identifiering skall äga rum. Personen kan till och med vara helt omedveten om processen. 

Ansiktsigenkänning är ett exempel på en passiv biometrisk metod.(Ashbourn 2002)
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3.2.3 Fingeravtrycksavläsning

Identifiering med hjälp av fingertryck görs genom att fingertopparnas mönster avläses. Dessa 

mönster är helt unika för en individ; det finns alltså ingen människa som har exakt samma 

fingertoppsmönster som en annan människa. Medan andra attribut hos människor förändras 

under livets gång, förblir våra fingertoppsmönster intakta och utgör därmed en högst 

tillförlitlig identifikationsmetod. (Reid 2004)  

3.2.4 Handgeometri

Biometriska system för handgeometri använder sig av en optisk kamera som avläser bilden av 

handflatan, samt sidan av handen. Så som följer av namnet så använder dessa system sig av 

geometri och inte avtryck från finger eller handflata. Metoden erbjuder en bra balans mellan 

säkerhet och användarvänlighet. Även om händerna på oss människor inte förändras nämnvärt 

både när det gäller form och storlek (under vuxen ålder), så är formen och storleken på en 

hand inte något som kan ses som högt karakteristiskt för en individ. Detta medför att 

handgeometrimetoden inte lämpar sig för användning när man till exempel vill identifiera en 

individ i en ”en till många” relation. Handgeometriavläsare är tåliga; de kan fungera i extrema 

temperaturer och påverkas inte heller av smutsiga händer (som fingeravtrycksläsare kan göra). 

3.2.5 Röstigenkänning

Röstigenkänning fungerar på så sätt att en individs röst digitaliseras och sparas som ett 

”röstavtryck”.  Varje ord bryts sedan ner i segment som vart och ett innehåller flera toner. 

Tonerna används sedan till att identifiera individens unika röstavtryck. Röstavtryck lagras, 

precis som fingeravtryck, i databaser. 

3.2.6 Ansiktsigenkänning

 De system som används vid ansiktsigenkänning fokuserar på specifika ansiktsdrag och gör en 

tvådimensionell bild (nyare system gör tredimensionella bilder) av ansiktet med hjälp av 

kameror. De ansiktsdrag, som systemen koncentrerar sig på, är till exempel ögonhålorna, 

avståndet mellan ögonen och kindbenen. Dessa delar av ansiktet förändras inte nämnvärt 

under en människas liv och fungerar således som bra identifieringskällor. 
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Ansiktsigenkänning är en förhållandevis ny teknologi jämfört med till exempel 

fingertrycksavläsning. (International biometric group 2006)

3.2.7 Irisskanning

Irisskanning är en snabb och mycket säker biometrisk identifieringsmetod. En individs 

irismönster är unikt och dessutom ett skyddat organ, som inte förändras under en livstid. Vid 

en irisidentifikation skannas individens iris och därefter kontrollerar systemet personens 

identitet mot en databas. (Ashbourn 2002)

3.2.8 Handskrift

Handskrift är även det en identifieringsmetod eftersom varje individ har en unik sådan. De 

biometriska system som analyserar handskrift gör om den skrivna texten, som är föremål för 

observation, till en tredimensionell bild. Därefter sker en identifikation genom att systemet 

bland annat kontrollerar form och tryckkänslighet. Det finns nyare system, som dock 

fortfarande är i utvecklingsstadier, vilka även är tänkta att använda sig av psykologiska och 

fysiska beteendemönster i identifikationsprocessen. (International biometric group 2006)

3.3 Vad kännetecknar en bra biometrisk metod

En biometrisk säkerhetsmetod har mycket att leva upp till om det skall fungera exakt enligt 

användarnas planer. För att beskriva ett bra biometriskt system måste följande punkter beaktas 

och diskuteras:

- Användargodtagande

- Användarvänlighet

- Kostnad

- Realistiskt alternativ

- Teknologins mognad

- Acklimatisering



- 23 -

3.3.1 Användargodtagande

Denna punkt behandlar användarnas acceptans av det biometriska systemet. Om systemet 

fordrar många tidskrävande underhåll för fungera smärtfritt upplevs detta som en negativ 

faktor för användarna. Antalet verifieringsförsök kan även fungera som en måttstock för 

vilken grad av tillförlitlighet användarna har för systemet. (Reid 2004) Vid problem med det 

biometriska systemet kan användarna delas in i två olika grupper. De som accepterar felet och 

försöker göra någonting åt det och de som inte accepterar felet och slutar använda systemet.

(Ashbourn 2002)

3.3.2 Användarvänlighet

Genomslagskraften för ett biometriskt system beror till stor del på dess användarvänlighet. 

Om det är ett svårhanterligt system, som kräver en lång inlärningsprocess, kommer troligtvis 

inte ett företag ta det i bruk. Det finns tre punkter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till när 

det talas om användarvänlighet:

- Ergonomiska aspekter

- Felaktiga avvisningar vid verifikationsförsök

- Det biometriska systemets mjukvara

3.3.2.1 Ergonomiska aspekter

Den mänskliga interaktionen med systemet är en viktig del av användarvänligheten. Ett 

biometriskt system som inte är anpassat för att fungera väl med den mänskliga anatomin 

kommer snabbt att tas ur bruk på grund av de kroppsliga påfrestningar det kan medföra. 

3.3.2.2 Felaktiga avvisningar vid verifikationsförsök

Ett system som inte släpper igenom behörig personal är lätt att tappa förtroendet för. Detta 

leder till ett ökat antal verifikationsförsök som i sin tur leder till ökad frustration och 

motivationen för att använda systemet sänks.

3.3.2.3 Det biometriska systemets mjukvara

En vidare aspekt som är betydelsefull för användarvänligheten är hur lättanvänd mjukvaran 

till det biometriska systemet är. Tar en verifikation lång tid, eller är onödigt komplicerad, 

sänker detta chanserna för att systemet skall accepteras fullt ut av användarna.
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3.3.3 Kostnad

Användarvänligheten är av liten betydelse om det biometriska systemet kostar orimligt 

mycket med avseende på inköp och/eller drift. Kostnaderna får hela tiden sättas i förhållande 

till vad företaget tror sig tjäna på systemet, och här är det omöjligt att få fram exakta siffror.

(Reid 2004) Det är också viktigt att ha kostnaderna för support i åtanke. Ett väl utvecklat 

biometriskt system skall förhoppningsvis inte kräva sådana mängder av support att ett 

företags ekonomi blir lidande. Ett bra system skall uppfylla de på förhand uppsatta kraven och 

samtidigt inte spräcka företagets gällande budget för projektet. (Bolle 2004)

3.3.4 Realistiskt alternativ

Även om det tilltänkta systemet ligger inom kostnadsgränserna och det accepteras av 

användarna kanske det ändå inte lämpar sig för det aktuella företaget av olika anledningar. 

- Arbetsmiljön är inte anpassningsbar för det tilltänka systemet

- Nätverksstrukturen inom företaget passar inte till systemet

- Tidskrävande implementeringsfas medför att företaget drabbas av ekonomiska förluster 

3.3.5 Teknologins mognad

Inför ett val av ett biometriskt system är det bra att ta reda på hur lång tid just den här 

teknologin har funnits tillgänglig på marknaden. Det är rimligt att tro att en biometrisk metod 

som funnits ute på marknaden ett tag är fri från problem som sannolikt kan finnas på 

nyutvecklade och oprövade varianter. (Reid 2004) Varje successiv efterföljare av en 

biometrisk teknologi har genomgått framsteg. Det är därför viktigt för ett företag att fråga sig 

om de skall vänta några år, till nästa generation, eller investera direkt. (Ashbourn 2002)

3.3.6 Acklimatisering

Framgången för ett biometriskt system i ett företag beror mycket på att användarna blir vana 

med tillvägagångssätten. En användare som är van vid ett specifikt system är mer produktiv 

och kan ofta lösa problem på egen hand. Valet av biometrisk metod har betydelse för hur lång 

tid det tar för en användare att acklimatisera sig. (Reid 2004)
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3.4 Fingret som biometrisk identifieringsmetod

3.4.1 Ett fingeravtrycks uppbyggnad

Ett fingeravtryck är uppbyggt av både makro- och mikroelement. Makroelementen, som är 

synliga för ögat, utgörs av mönster, centralpunkter och linjer på ett fingeravtryck. 

Mikroelementen är uppbyggda av unika detaljer, även kallade minutiae, som inte är synliga 

för ögat. Dessa detaljer består av ett fingeravtrycks ryggar och dalar och kännetecknas av 

oregelbundna och osammanhängande linjer. Även små förhöjningar och områden där linjer 

delar sig räknas till minutiae och skiljer sig väsentligt från person till person. (Reid 2004)

3.4.2 Bild för identifikation

Fingeravtrycksavläsning är en aktiv form av biometri och kräver därför att den aktuella 

personen placerar sitt finger i en skanner. Denna fångar upp en bild av fingeravtrycket som 

jämförs med tidigare avläsningar i databasen. Teknologin som används för 

fingeravtrycksbiometri kan delas in i två kategorier, nämligen optisk skanner och 

silikonbaserad skanner. (Bolle 2004)

3.4.2.1 Optisk skanner

En optisk skanner använder, föga förvånande, optik för att återge bilder av fingeravtryck. Ett 

kamerasystem fångar reflekterande ljus från en ljuskälla, vanligtvis ett prisma. 

3.4.2.2 Silikonbaserad skanner

Denna metod innebär att fingret placeras på en yta bestående av silikon. Fingeravtrycket 

lämnar ett distinkt märke på silikonplattan som sparas i databasen och senare används vid 

framtida jämförelser. (Reid 2004)

3.4.3 Algoritmer för igenkännanden av fingeravtryck

Här följer en genomgång av de algoritmer som är av störst betydelse för vår frågeställning. 

3.4.3.1 Minutiae-baserad algoritm

Som jag tidigare beskrivit är minutiae unika detaljer i ett fingeravtryck och det är därför 

viktigt att de återges med högsta tänkbara kvalité. På så vis går inte några unika detaljer 

förlorade och systemets säkerhet förbättras. I denna algoritm är det bara det små detaljerna 
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som jämförs och helheten är mindre relevant i sammanhanget. Bilderna av fingeravtrycken 

måste ordnas efter ett speciellt mönster om de senare skall kunna jämföras. (Reid 2004)

En mall av en minutiae-baserad bild kan innehålla mellan 10-100 detaljer. Det krävs dock 

oftast endast mellan 7-10 detaljer för att framgångsrikt matcha två fingeravtryck. Det är då 

endast en liten del av fingeravtrycket som är nödvändig för verifikation och därför är denna 

metod idealisk där utrymmet är av betydelse och kan komma att hämma effektiviteten. (Bolle 

2004)

3.4.3.2 Mönster-baserad algoritm

Denna algoritm använder makroelement i ett fingeravtryck vid en jämförelse. För att detta 

skall kunna genomföras behöver en central punkt i fingeravtrycket lokaliseras och bilden 

centreras kring denna. Vid en verifikation jämförs en ny och en lagrad bild grafiskt och 

systemet avläser hur bra de stämmer överens. För att återge makroelementen, som är 

nödvändiga för en verifikation, behövs en större bild jämfört med de minutiae-baserade 

algoritmerna. Den mönster-baserade algoritmen är vanligtvis snabbare, men inte lika 

noggrann som den minutiae-baserade algoritmen. 

3.4.3.3 Hybrid algoritm

Som namnet antyder använder en hybrid algoritm det både egenskaper från minutiae- och 

mönsterbaserade algoritmer. Den kombinerar exaktheten från mikroelementen med 

snabbheten från makroelementens verifikation. (Reid 2004)
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3.5 Ansiktet som biometrisk identifieringsmetod

3.5.1 Ansiktets uppbyggnad

Ansiktet är uppbyggt av många olika distinkta mikro- och makroelement. De senare utgörs av 

munnen, ögonen, kindbenen, hakan, läpparna, pannan och öronen. När man sedan avser 

avstånden mellan dessa makroelement är det mikroelement det är frågan om. Ovannämnda 

begrepp, tillsammans med det faktum att ansiktet avger värme, används vid 

ansiktsidentifieringen och behandlas senare i delen om de olika algoritmer som finns för 

biometrisk identifiering med hjälp av ansiktet. (Ashbourn 2002)

3.5.2 Bild för identifikation

För att det skall kunna ske en identifiering måste man först ha en bild av ansiktet i fråga. 

Dessa bilder kan erhållas genom att man gör en ansiktsskanning, tar ett fotografi eller 

använder sig av en videoupptagning. Beroende på vilken algoritm som används vid 

identifieringen, ställs det olika krav på den bild av vilken identifiering skall ske. Detta 

behandlas mer utförligt i delen om algoritmer, men även i jämförelsen mellan 

ansiktsigenkänning och fingertrycksavläsning. (Bolle 2004)

3.5.3 Algoritmer för igenkännanden av ansikten

Här nedan beskrivs och redogörs för de algoritmer, som vi anser vara mest relevanta för vår 

frågeställning och vårt syfte med uppsatsen.

3.5.3.1 Eigenface

Eigenface betyder ”eget ansikte”. Med hjälp av tvådimensionella, gråskaliga bilder matchar 

algoritmen ansikten mot varandra. Matematiska egenskaper, som beskriver den unika 

ansiktsgeometrin, används för att skapa ett avtryck för identifikation. Detta avtryck jämförs 

sedan med de Eigenfaces som finns lagrade i databasen som referenser. Algoritmen är 

förhållandevis snabb i sina sökningar. För att den skall kunna göra en lyckosam identifiering

krävs det dock god belysning och att bilden av hela ansiktet tas rakt framifrån. Algoritmen är 

även känslig när det gäller variationer i ansiktsuttryck. Därför ställs det krav på att individen, 

som skall identifieras, uppvisar ett uttryckslöst ansikte för kameran. Vidare är algoritmen inte 

heller konsekvent med individer som bär glasögon och har skägg. 
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3.5.3.2 Local feature analysis

Den här algoritmen fungerar på så sätt att den separerar det ansikte som skall identifieras från 

bakgrunden. Därefter sätter algoritmen ut referenspunkter i det skannade ansiktet med hjälp 

av de skuggor eller ljusförändringar, som blir i ett ansikte när det faller ljus över det (formen 

avgör hur och var skuggorna återfinns). När alla punkter är utsatta bildar algoritmen ett 

mönster i form av trekanter genom att binda ihop referenspunkterna. Med dessa mönster som 

grund, skapas sedan ett avtryck som används för identifikation genom att man jämför det med 

referensansikten i databasen. Algoritmen kräver inte lika skarpa förutsättningar som 

exempelvis Eigenface. Den bild som används för identifiering behöver således inte vara 

perfekt upplyst eller ha med hela ansiktet. Även om personen som skall identifieras bär 

glasögon eller har skägg, utgör detta inte några större problem med local feature analysis. 

Detta beror på att algoritmen analyserar benstrukturerna i ansiktet, av vilket identifieringen 

sker.

3.5.3.3 Neural network

Ovanstående algoritm använder en inlärningsmetod för att lära nätverk att känna igen 

ansikten. Genom att leta efter de karaktäristiska makroelementen i bilder av olika individer, 

lär sig nätverket känna igen och identifiera individer, allt under ”övervakandet” av 

algoritmen. Även om algoritmen kräver att bilden av det ansikte som skall identifieras är taget 

i bra ljus och framifrån i sin helhet, är den mycket bra på att isolera ansikten från komplexa 

bakgrunder. Den behöver dock en stor databas och detta gör att identifieringsprocessen ofta 

tar längre tid än vad som kan anses vara normalt i dessa sammanhang.

3.5.3.4 Automatic face processing

Den här algoritmen är den enklaste av alla ansiktsigenkänningsalgoritmer. Genom att mäta 

storleken av en definierad makrokomponent och därefter avstånden mellan samtliga 

makrokomponenter i ansiktet, skapas ett avtryck för att identifieringen skall kunna 

genomföras. Algoritmen jobbar mycket snabbt och är tidsmässigt överlägsen andra algoritmer 

när det gäller att leta efter en matchning till ett aktuellt ansikte i identifikationsprocessen. Den 

fungerar även tillfredsställande i områden där belysningen inte är särskilt bra. Variation hos 

individers ansiktsuttryck, kan ställa till det för algoritmen vid identifieringen. (Reid 2004)
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4. Jämförelse

I den här delen kommer vi att behandla styrkor och svagheter hos de två biometriska 

säkerhetsmetoder vi valt att jämföra. De metoder som nedan kompareras är alltså 

fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning. De utgångspunkter som ligger till grund för 

jämförelsen är följande: kostnad för implementering och underhåll, träffsäkerhet vid 

identifiering, yttre faktorers påverkan på systemen och bevarandet av den personliga 

integriteten.

4.1 Fördelaktiga aspekter

Till att börja med så är alla fingeravtryck unika, vilket innebär att de flesta personer har tio 

olika identifikationsredskap. I jämförelse med de andra biometriska metoderna så erbjuder 

även fingeravtryck en snabb och smidig identifieringsprocess, som inte kräver särskilt stora 

uppoffringar mätt i tid av den som skall identifieras. Sett ur ett kostnadsmässigt perspektiv så 

är dessa system inte heller särskilt dyra i relation till det resultat som uppnås i och med 

användandet av denna metod. Systemen erbjuder en nästintill nollprocentig felmarginal och 

kräver inte mycket minne av databasen även vid ett storskaligt referensregister. En installation 

av en fingeravtrycksavläsare, med tillhörande databas och programvara, tar varken rent fysiskt 

upp någon stor plats eller kräver något omfattande arbete vid implementering. De nya 

systemen är även utvecklade för att klara av förändringar av temperatur och ljus i olika 

miljöer. (Nanavati 2002)

En fördelaktig aspekt gällande ansiktsigenkänning är att många företag redan använder sig av 

avbildningssystem i form av videokameror. Genom den förekommande kameraövervakningen 

inom både privata och offentliga sektorer, så erbjuds redan på förhand en existerande 

infrastruktur för ansiktsigenkänning. Detta är en stor fördel eftersom det enda som krävs för 

att få ett fungerande identifikationssystem är mjukvaran. Det behövs alltså inte några stora 

investeringar vilket borde göra denna metod attraktiv för många företag. Ansiktsigenkänning 

är den enda av de biometriska säkerhetsmetoderna som kan genomföra en identifikation på 

avstånd, och detta kan ske utan att individen behöver vara medveten om det. Detta är en 

fördel även ur användarens synvinkel eftersom många annars kan känna obehag då de 

behöver komma i fysisk kontakt med utrustningen. Slutligen går det att på kort tid att skapa en 
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stor referensdatabas eftersom det redan existerar bilder av individers ansikten i till exempel 

pass- och körkortsregister. (Reid 2004)

4.2 Negativa aspekter 

Det bör uppmärksammas att en del av de nackdelar som här beskrivs, både vad gäller 

fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning, kan förebyggas genom en välutvecklad 

systemdesign och en modernare och mer påkostad mjukvara. 

Ungefär två till tre procent av alla människor kan inte identifieras med de befintliga 

fingeravtryckssystem som finns idag. Det har visat sig att äldre personer, somliga asiatiska 

populationer och vissa yrkesgrupper, som till exempel hantverkare, är svårare eller rent av 

omöjliga att registrera i systemet. Ett fingeravtryck skall normalt inte förändras nämnvärt över 

tiden men i ovanstående fall beror den försämrade kvalitén på ålder, genetiska olikheter samt 

förslitningsskador till följd av kontinuerligt fysiskt handarbete. Dessutom är systemet känsligt 

för slitage och det är därför viktigt att det uppdateras och ses över med jämna mellanrum. En 

annan negativ aspekt kan vara att en del människor förknippar fingeravtrycksavläsning med 

kriminaltekniska rutiner. Det kan också finnas en rädsla för att fingeravtrycket, med 

tillhörande information, kan komma att användas i sammanhang det ej är avsett för. (Nanavati 

2002)

En del ansiktsigenkänningssystem kräver att individen är vänd mot kameran för att en 

identifikation skall kunna ske. Vidare kan faktorer i miljön, som exempelvis ljusförändringar 

innebära problem för systemen samtidigt som förändringar i personers utseende (skäggväxt, 

glasögon och huvudbonad) också inverkar. Eftersom övervakning ofta sker med hjälp av 

kameror kan detta medföra att allmänheten kopplar ihop ansiktsigenkänning med just känslan 

av att bli övervakad. Följderna av detta kan bli att folk uppfattar den personliga integriteten 

som kränkt. Till sist kan det nämnas att skillnaden mellan de olika systemen för 

ansiktsigenkänning är stora. De mer avancerade systemen har en mycket låg felprocent, 

medan de lite mindre utvecklade systemen kan misslyckas i en tredjedel av fallen. (Reid 2004)
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5. Redovisning av empiriska resultat

I detta avsnitt kommer vi att redovisa svaren på de frågor vi ställde till de tre respondenterna. 

För att läsningen skall underlättas har vi valt att sammanställa svaren i form av en berättande 

text istället för att ordagrant återge vad personerna sagt. Vidare har vi även valt att benämna 

de olika företagen med A, B och C. A avser företaget som tillverkar mobiltelefoner (400 

anställda), B företaget som tillverkar robotar (200 anställda) och slutligen C, som avser 

företaget som handhåller personuppgifter (60 anställda). 

1. Hur stort anser ni behovet för er organisation vara, att information skyddas och 

att obehöriga personer inte får tillträde?

De tre företagen i vår undersökning anser att det är viktigt för dem att informationen, i 

framförallt deras datorsystem, endast är tillgänglig för behöriga användare. Både 

företag A och B jobbar med patenterade lösningar på produkter, som man absolut inte 

vill skall hamna i fel händer. Företag C menar att det är särskilt viktigt i deras bransch 

i och med att det handlar om andra människors integritet. 

2. Hur ser metoderna på ert företag ut för autentisiering och identifiering av 

anställda på arbetsplatsen?

Företag A och B tillhandahåller båda passerkort till sina anställda. Passerkorten är i 

viss mån personliga eftersom innehavarens bild finns på kortet. Dessutom så kan 

företagen, om det skulle behövas, se vems kort som har använts för tillträde vid ett 

specifikt tillfälle. Dock krävs det ingen ytterliggare säkerhetsåtgärd för användning av 

kortet, utan det räcker med att dra det i kortläsarna. Båda företagen har också olika 

grader av säkerhet bland korten hos de anställda. Att man har ett passerkort innebär 

därför inte automatiskt att man kommer in på alla avdelningar på företaget. Företag C 

använder sig istället av en kod som ger tillträde till byggnaden. Koden är densamma 

för all personal och alltså inte personlig. För företagen gäller att de anställda som 

nyttjar datorer, även har ett personligt användarnamn och lösenord. 
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3. Planerar ni att höja säkerheten i framtiden och i så fall hur? 

Den anställde på företag A tror att biometrin kommer att få ett ordentligt genomslag 

bland företag i Sverige redan nästa år. Det förekommer just nu installationer och 

implementeringar av biometriska system inom likartade teknikföretag i mellanöstern. 

Dessutom har Precise Biometrics, med sitt huvudsäte i Lund, hållit föredrag hos 

företag A och deklarerat att biometriska system inom kort kommer att gälla som 

standard hos teknikföretag i USA. Därför tror han att företaget han är anställd på och 

som har ett nära samarbete med teknikföretag i USA, kommer att investera inom 

biometrin. Företag B är inne på en liknande linje. För närvarande är de nöjda med sina 

säkerhetssystem, men allt eftersom utvecklingen går framåt kommer de att vilja hålla 

sig uppdaterade. Företag C har inte några planer på att rent fysiskt höja säkerheten. 

Den anställde tillägger dock att de kontinuerligt kommer att fortsätta uppdatera både 

brandväggar och virusskydd. Personen reserverar sig också för att det mycket väl kan 

bli aktuellt och nödvändigt med implementeringar av biometriska system i framtiden 

även på fysisk nivå, eftersom samhällsklimatet ständigt förändras. Brottsligheten blir 

allt grövre och tar sig hela tiden nya uttryck i vårt samhälle.   

4. Vilken biometrisk teknologi skulle ni föredra om en sådan installation skulle bli 

aktuell på ert företag? 

Kontaktpersonen på företag A säger att det inledningsvis inte kommer att handla om 

just vilken biometrisk säkerhetsmetod som används. Han tror istället att det är det 

biometriska säkerhetstänkandet i sig som är det viktiga. Att kunna identifiera sig med 

hjälp av något man är och inte med ett passerkort som lätt kan falla i orätta händer, 

menar han är det väsentliga i sammanhanget. Gissningsvis, just med tanke på Precise 

Biometrics samarbete med företagen i USA och deras forskning, så tror den anställde 

att det till en början kan bli fråga om fingeravtrycksavläsning även på hans företag. På 

företag B medges det att de ännu inte har full insikt angående de olika biometriska 

säkerhetsmetoder som finns och kommer att finnas tillgängliga på marknaden. De 

säkerhetsmetoder som vår respondent tror kan komma att bli aktuella i företaget är 

antingen fingeravtryck eller irisskanning. Detta antagande baserar han på att det är 

dessa metoder som på senare tid har fått mest uppmärksamhet i media. Företag C har 

som nämnts ovan inga direkta planer på att anamma det biometriska 

säkerhetstänkandet i sin organisation i dagsläget. Därför ansåg personen inte heller sig 

vara tillräckligt insatt i ämnet för att våga sig på en kvalificerad gissning.  
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5. Vad anser du vara anledningen till varför ni inte redan nu använder er av 

säkerhetsmetoder kopplade till biometrin?

De tre företagen säger att en bidragande faktor till varför det inte tidigare har 

installerats säkerhetssystem av den här typen, är den ekonomiska aspekten. Dessutom 

har dessa system hittills inte heller på allvar provats i företagsvärlden i Sverige. Att 

lägga ner energi på nya system kräver både tid och pengar och företagen vill helst se 

att användandet av systemen fungerar på ett tillfredsställande sätt innan de börjar 

investera. Den anställde på företag B säger att han däremot tror att de biometriska 

metodernas inmarsch på den svenska marknaden och även i övriga världen, har fått sig 

en rejäl skjuts med tanke på de ökade terrorhoten. Med detta menar han att attentat, 

som det den elfte september 2001, har påskyndat utvecklingen och spridningen av 

dessa system. 

6. Vad tror du de ekonomiska/integritetsrelaterade konsekvenserna skulle kunna 

bli om säkerheten inom er organisation visar sig vara bristfällig?

Företag A och B handhåller med, som tidigare nämnts, patenterade lösningar och 

produkter som de ogärna vill skall spridas utanför deras organisation. Även inom

företagen hålls de olika projekten hemliga för andra obehöriga arbetare, detta för att 

skydda sig mot industrispionage. Personen på företag B säger att spridning av sådant 

material skulle kunna medföra stora ekonomiska förluster. Företag C understryker att 

det främst är de integritetsrelaterade uppgifterna som är viktiga att skydda. Läcker 

dessa ut kan det medföra kränkning av integriteten och psykiskt lidande hos de 

drabbade individerna. De ekonomiska förlusterna, som följd av en säkerhetsbrist, 

anser företag C inte vara av lika stor vikt.
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6. Slutsats och diskussion

Intresset för biometri har på senare år ökat markant runt om i världen och forskningen går 

snabbt framåt inom biometrins olika tillämpningsområden. Det handlar till exempel om att 

förhindra obehöriga personer att få access till byggnader eller säkerställa inloggningssystem 

för arbetsstationer och nätverk. 

I skrivande stund pågår installationer och implementeringar av biometriska säkerhetssystem 

på flygplatser världen över och företag i mellanöstern samarbetar redan med biometriska 

utvecklare för införandet av nya och effektiva identifierings- och autentiseringssystem. 

Dessutom är företag, mycket tack vare av att många europeiska företag förlagt delar av sin 

verksamhet här, i China och andra delar av Asien på stark frammarsch. De har tidigare inte 

haft något riktigt säkerhetstänkande och kommer därför troligtvis satsa på det senaste inom 

området för att hålla sig ajour, det vill säga biometri. Detta sätter givetvis press på företag 

främst i Europa och Nordamerika att hänga med i utvecklingen. Det ser alltså ut som att 

biometrin och dess säkerhetssystem kommer att sätta en ny standard. I fall ovanstående inte 

räcker för att övertyga skeptikern, om att biometrin är på intågande i vårt samhälle, så anser vi 

att det finns ytterliggare anledningar som talar för ett införande av dessa metoder. Till att 

börja med så tycker vi att det finns otaliga bevis som pekar på att IT-säkerheten inte är 

tillförlitlig som det är. I takt med att utvecklingen och användandet av IT har eskalerat så har 

tyvärr inte säkerheten hängt med i samma tempo. Mer och mer av företags och 

organisationers information förläggs inom datorrelaterade miljöer och för nuvarande är de 

skydd som omger dessa begränsade. Vidare sker det dagligen kontokortsbedrägerier och 

identitetsstölder som även dessa kräver ett helt nytt säkerhetstänkande. Som det ser ut nu så 

kommer det med jämna mellanrum små uppdateringar med koder och liknande, men det 

dröjer inte länge förrän brottslingarna hittar nya sätt att ta sig förbi dessa på. Slutligen, och 

som tidigare nämnts i arbetet, är de växande terrorhoten tillsammans med den nya råa 

brottsligheten i sig också ett stort problem, som i sin tur förespråkar en ökad säkerhet i vårt 

samhälle. Vi anser alltså inte att det är en fråga om ifall biometrin skall slå igenom, utan 

istället om när.
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Som framgår av vår problemformulering så ville vi studera vilken av de biometriska 

säkerhetsmetoderna, fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning, som är det bästa 

alternativet vid fysisk access. Dessutom ville vi med hjälp av intervjuer med tre svenska 

företag undersöka intresset och det eventuella behovet av biometriska säkerhetsmetoder. Inget 

av de företag vi intervjuade använder sig idag av biometri, men två av företagen var positivt 

inställda medan det tredje var lite mer avvaktande. Ett av företagen har även regelbundna 

kontakter med ett biometriskt utvecklingsföretag för att hålla sig uppdaterade när det väl blir 

dags för en aktualisering av framtida säkerhetsåtgärder. Vi är väl medvetna om att de företag 

vi valt att intervjua kanske är något mer teknikinriktade än genomsnittet i Sverige, men det ser 

vi inte som en nackdel. Vi tror nämligen att framtiden kommer att se ut på det viset, att 

tekniken kommer att spela en ännu större roll än innan, även inom tidigare teknikfattiga 

organisationer. För att besvara frågan om det finns något behov av biometriska lösningar 

inom säkerhet bland svenska organisationer, så blir svaret ett ja. Vi menar inte att behovet är 

av akut art, men eftersom biometrin är nära att slå igenom på allvar så bör det åtminstone 

finnas planer och föreberedelser inom området. Det är som de flesta vet, bättre att ligga ett 

steg före än att vidta åtgärder när olyckan redan varit framme. 

I vår jämförelse kunde vi konstatera att de två metoder vi undersökte är mycket jämna. Båda 

är snabba och effektiva, relativt billiga i jämförelse med andra metoder och implementeringen 

är inte särskilt avancerad. Den stora skillnaden mellan dem fann vi diskussionen om den 

personliga integriteten. Ansiktsigenkänningen är lättare att missbruka eftersom den möjliggör 

identifiering av individer utan deras vetskap. Med fingeravtrycksavläsning, måste dock 

individen vara aktiv vid identifieringen. På så sätt blir det lättare att bevara användarens 

integritet. Ytterliggare stöd för vikten av att bevara denna, ges av att Sverige är ett land där 

nya och främmande saker ofta bemöts med försiktighet. Eftersom stora 

säkerhetsstruktureringar ofta föregås av långa politiska överväganden, så anser vi därför att 

fingeravtrycksavläsning möjliggör en smidigare introduktion till biometrin vid fysisk access. 

Ansiktsigenkänning lämpar sig enligt oss bättre i miljöer där övervakning är ett nödvändigt 

ont.
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6.1 Förslag till fortsatt forskning

Både när det gäller ansiktsigenkänning och fingeravtrycksavläsning så har forskningen 

kommit mycket långt rent tekniskt. Det som vi har blivit speciellt uppmärksamma på är att ju 

effektivare metoderna är, desto svårare blir det för den enskilde individen att skydda sin 

integritet. Till följd av detta så anser vi att det i den fortsatta forskningen bör tas hänsyn till 

just detta i sökandet efter det perfekta identifieringssystemet. 

6.2 Egna reflektioner

Vi har lärt oss vikten av att redan på ett tidigt stadium avgränsa sig genom en tydlig 

problemformulering. Detta underlättar arbetet väsentligt genom tydligare riktlinjer att arbeta 

efter.  En annan sak som vi tycker varit mycket positivt är kontakten med de företag som 

medverkar i uppsatsen. Kommunikationen med dessa har fungerat på ett tillfredsställande sätt 

vilket annars kan vara ett problem vilket vi fått erfara i tidigare arbeten. 

Om vi ska vara självkritiska så bör det sägas att jämförelsen mellan de två olika biometriska 

säkerhetsmetoderna i huvudsak är baserad på teoretiska studier. Det hade givit uppsatsen ett 

större djup om vi kontaktat utländska företag som använder sig av biometriska 

säkerhetsmetoder. Dessa företags erfarenheter inom området tror vi definitivt hade berikat 

uppsatsen.
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