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Abstract  

This report investigates the technical, organizational and social challenges and 
constraints that have come up through the deploying of biometrics at Umeå City 
Airport. Biometrics are used as an authentication method to identify and verify 
individuals by their fingerprint, iris scan or other physiological or behavioral 
characteristics. To achieve the aim of this investigation, I have interviewed employees 
who work at the airport to examine what they have met through the practical use of 
biometrics in contact with passengers and I have observed how users experience 
biometrics as authentication method. In addition this paper contains comparisons 
between these interviews and the theoretical studies about biometrics.  

Ultimately, the analysis of investigation shows relatively positive results. Comparing 
biometric method with other methods, for instance, passwords and card/tokens, 
indicates that biometrics technologies are more secure and more usable as an 
information security mechanism.       
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har användningen av biometriska teknologier, som autenticeringsmetoder blivit 
allt vanligare i många applikationer. Exempelvis autenticerar man sig vid inloggning på datasystem 
eller för fysiskt tillträde t.ex. till arbetsplatser och byggnader genom fingeravtrycksskanning. I flera 
länder som t.ex. USA och Sydafrika, har man satsat stort på flygplatser och företag för att införa dessa 
biometriska teknologier. Anledningen till detta är att biometri är en säker och användbar teknik som 
har mycket att erbjuda samhällena. Dessutom kan man göra stora ekonomiska besparingar om man 
använder den nya tekniken på rätt sätt.  

Målet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga vilka utmaningar som har uppstått vid 
biometrianvändningen genom att införa en empirisk studie på Umeå flygplats. Där ser man hur dessa 
biometriska system fungerar i praktiken och dessutom får man som forskare kontakt med anställda 
som har mycket erfarenhet av dessa teknologier. Denna studie innehåller också en teoretisk del som 
omfattar biometriska egenskaper, biometriska typer och biometriska metoder i jämförelse med andra 
autenticeringsmetoder som t.ex. lösenord och kort/token. Dessa jämförelser kommer sedan att 
analyseras för att utröna huruvida biometri är säker och användbar som autenticeringsmetod.  
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1. Inledning  

I den här uppsatsen ska jag presentera en av de mest lovande teknologier. Samhällen gör stora 
ansträngningar för att utnyttja vad den här tekniken har för möjligheter och samhällsservice i 
många applikationer på flertalet arbetsplatser, byggnader och flygplatser. Biometri har blivit 
den mest tilltalande autenticeringsmekanism för att behovet av säkerhet i ett samhälle ska 
uppfyllas vilket ger upphov till säkrare och enklare liv.  Jag ska i den här uppsatsen också 
undersöka den biometriska tekniken och dess användande på Umeå flygplats i Sverige. I 
detalj ska fokuseras mer på dessa utmaningar som möts vid användning av biometri.  

1.1 Bakgrund   
Olika projekt för Förbättring och förenkling av passagerares resor med hjälp av biometri 
inleddes 2001 när det Japanska projektet ”e-Japan-strategy ” infördes på Narita Airport. 
Japaner skulle experimentera och dra nytta av IT-teknologin på flygplatser. Därför använde de 
så kallade ” e-Airport”, och ”e-check-in” för att öka säkerhet och förenkla de komplicerade 
autenticeringsåtgärder som passagerare går genom innan han/hon tillåts flyga med plan, (Oki, 
2004). Biometri var då den bästa metod som skulle användas för att automatisera alla dessa 
autenticeringsåtgärder och som har gett garanterat resultat på att alla passagerare identifieras 
och verifieras smidigt och säkert.   

Sedan dess har användningen av biometri som säkerhets- och autenticeringssystem börjat 
sprida sig i andra länder, flygplatser, företag och till och med i tågstationer som syftar på 
säkrare och enklare autenticeringsprocess. Allt detta var innan 11 september-attackerna 
inträffade. Chicagos O’Hare Airport införde t.ex. fingeravtryckteknologi för att göra resan 
snabbare och öka säkerhetsnivån, eftersom många smugglare och sabotörer vid den tiden 
använde alla möjliga metoder att smuggla explosiva ämnen mm. Efter 11 september-
attackerna genomfördes har många länder och flygplatser, framförallt i USA, arbetat hårt för 
att öka säkerhetsnivån genom att försöka dra nytta av alla möjligheter som biometri har. 
Härmed har användningen av biometrisk autenticeringsteknologi blivit allt större och ökat 
dramatiskt framförallt på flygplatserna.   

Sverige är ett av samhällena som blivit beroende av IT-system, där informationssäkerhet är 
viktigt. Sålunda har experterna forskat och utvecklat användningen av den tekniken för att 
kunna försöka åstadkomma en högre säkerhetsnivå, för att kunna lösa de utmaningar som 
samhället möter. Biometri är en spännande och ganska ny metod som gjort att många företag, 
skolor, organisationer och flygplatser inför den nya tekniken för att få bättre säkerhet och 
smidigare åtgärder. En anledning till detta är att IT-säkerhet anses ett av de viktigaste 
områdena som måste säkras eftersom identitetsbedrägeri och lösenordhackning har ökat under 
de senaste åren.  

SAS-bolaget har t.ex. infört BAS på alla flygplatser i Sverige för att säkerställa att den 
person som checkar in bagage är samma person som flyger med planet. Det har införts 
inrikes. Detta steg har varit en bra början för att bedöma och utvärdera hur säker biometri är, 
och hur passagerare och personal upplever den nya tekniken. Nu är biometriska teknologier 
införda på alla flygplatser i Sverige. 
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1.2 Mål och Syfte  
Huvudsyftet med denna undersökning är att ge ett förslag på utveckling av användandet av 
biometri på Umeå Flygplats genom att utreda och undersöka hur den biometriska metoden 
fungerar och vilka bidrag man får av denna teknik i praktiken. Dessutom kommer diskuteras 
vilka utmaningar som har uppstått vid biometrianvändning på flygplatser.   

1.3 Problemformulering  
Årligen är antalet människor som olagligt invandrar till Europa och även till andra länder som 
t.ex. Australien och Kanada väldigt många. En orsak till detta ökade antal är att offentliga 
handlingar är lätta att förfalska. Detta gör identitetsstöld möjligt för många olagliga 
invandrare. Därtill finns stora risker och hot från sabotörer, terrorister och smugglare som 
använder sig av andras identitet för att göra det de vill. Problematiken kring det här har väckt 
mitt intresse att undersöka detta område. Därför ska jag undersöka följande: 

- Hur fungerar de biometriska autenticeringssystemen på flygplatser? 

- I vilken utsträckning är biometri säker i jämförelse med andra traditionella 
autenticeringssystem? 

- Vilka tekniska, organisatoriska och sociala utmaningar finns vid användandet av 
biometri? 

1.4 Avgränsning 
Det finns många som skrivit om biometri i olika fält. En del har skrivit om hur biometri 
påverkar den personliga integriteten, andra del har undersökt fördelar och nackdelar med 
biometri och biometri i passet och dess användning. Alla dessa undersökningar har gett oss 
bra kunskap om biometri och dess användande i olika sammanhang. I min undersökning vill 
jag utreda vilka tekniska, organisatoriska och sociala utmaningar som uppstått vid användning 
av biometri. Jag tycker att det är viktigt att undersöka dessa utmaningar och försöka veta vilka 
lösningar som funnits för att övervinna dem för att kunna använda biometri bättre och 
effektivare.   
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1.5 Disposition 

� Kapitel 1 – Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrund om biometri, problemformulering, mål och syfte med 

denna studie samt avgränsning av ämnet.  

� Kapitel 2 – Metod 
I metodkapitlet beskriver jag vad jag borde veta, och hur jag kan ta reda på det jag vill veta. 

Detta finns under rubrikerna metod och metodval. Sedan beskriver jag vilken sorts data jag 

har samlat in och hur jag har gått tillväga för såväl primär- som sekundärdata.  

� Kapitel 3 – Teori 
Detta kapitel handlar om själva studien, d.v.s. Biometri ur teoretiskt perspektiv. Kapitlet 

inleds med en överblick över autenticeringsmetoderna; nämligen lösenord, kort och token 

samt biometri. Därefter redogörs för informationssäkerhet i samband med 

autenticeringssystem, och sedan biometriska egenskaper och typer.    

� Kapitel 4 – Empiri  
Varför biometri? Detta var rubrikens inledning till detta kapitel, vilken kommer att besvaras. 

Dessutom beskrivs hur biometriska system fungerar. Slutligen presenteras en del viktiga 

frågor från intervjuer som gjorts. 

� Kapitel 5 – Analys av resultat  
Både teori- och empiridelarna analyseras och diskuteras i detta kapitel. Därtill redogörs för 

vad jag har kommit fram till och katalogiseras utmaningarna utifrån teori och empiri för att 

ge svar på frågeställningarna.  

� Kapitel 6 – Slutsats 
Presenterar vad jag kommit fram till ur studien. 

� Kapitel 7 – Källförteckning 
Innehåller alla källor som jag använde i undersökning; litteratur, webbsidor, och 

tidningsartikel.  

� Kapitel 8 – Bilagor   
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1.6 Begreppslista 
SAS ursprungligen Scandinavian Airlines System, är ett flygbolag baserat i de skandinaviska 
länderna. Bolaget ägs till hälften av de tre ländernas regeringar (21.4% av Sverige, 14.3% av 
Norge samt 14.3% av Danmark) och till hälften av privata investerare. Det bildades genom en 
sammanslagning av flera flygbolag från Sverige, Norge och Danmark. Bolagets anropssignal 
är "Scandinavian", förutom SAS Norge som använder sig av "Scanor". (wiki) 

Precise Biometrics Solutions AB är ett svenskt bolag med global närvaro, som erbjuder 
teknologi och erfarenhet för fingeravtrycksigenkänning som är lätt att använda, säker och 
preciserar individers autenticering. (Precise) 

Biometri  är det automatiserade nyttjandet av fysiologiska och beteendemässiga karaktäristik 
för att verifiera och identifiera en individ. (Nanavati)  

BAS (Biometric Authentication Systems), system som används för autenticeringsprocess, där 
biometriska uppgifter behandlas.   

Enrollering  är biometrisk registrering. 

FARs (False Acceptance Rates).  

FRR  (False Rejection Rates). 

Template är de matematiska representationer av biometriska uppgifter. 

Token är en apparat som innehåller personliga uppgifter. 

Autenticering är en process för att kontrollera vem man är, eller om man är den man påstår 
sig vara, autenticering kan vara att identifiera eller verifiera personer. 

Verifikation , visa huruvida en person är den han/hon utger sig för att vara. 

Segmentering; för att undvika att vår algoritm ska hitta en mängd falska punkter och 
beräkningsområden där det egentligen inte finns ett fingeravtryck och för att spara 
beräkningskraft vill vi automatiskt att dessa delar ska “skalas bort“, eller segmenteras, som 
denna process kallas. Segmenteringen ska förutom att välja bort bakgrunden även välja att ta 
bort områden i själva fingeravtrycket som på grund av skador och/eller smuts är helt oläsbar 
och som säkerligen skulle resultera i fler falska punkter och beräkningsområden, (Johan, 
2006). 
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2. Metod  

I min studie ska jag fokusera på tekniska utmaningar som uppstår vid användandet av 
biometri. Vid sidan av dessa tekniska utmaningar ska jag redogöra för en viktig del av de 
organisatoriska och sociala utmaningarna för att kunna ge en bra bild av användandet av 
biometri på en flygplats. För att kunna skapa en bra förståelse måste jag ta reda på vad 
biometri är och hur den fungerar som en autenticeringsprocess på en flygplats.   

Jag skulle gärna införa den här studien på Stockholms flygplats eftersom Stockholms 
flygplats är större än Umeå flygplats. Tusentals passagerare flyger dagligen från Stockholm, 
vilket innebär ökade risker, utmaningar och hinder. P.g.a. tidsmässiga och ekonomiska brister, 
skulle det vara svårt för mig att genomföra den undersökningen på Stockholm flygplats,  
eftersom jag bor i Umeå som ligger 639 kilometer från Stockholm.  

Genom att prata om biometri utan att veta hur säker den är i jämförelse med andra metoder 
blir det svårt för användare att förstå studien. Därför tycker jag att man bör veta hur andra 
metoder fungerar och hur säkra de är eller åtminstone känna till vilka styrkor och svagheter de 
har. Detta ska bilda en bra uppfattning av biometri och dess bidrag till säkerheten på en 
flygplats. Utifrån det kan jag diskutera och analysera vilka utmaningar som kan uppstå och 
jämföra dessa teoretiska resultat med de praktiska utmaningarna på Umeå flygplats.  

För att utreda dessa aspekter och få bra uppfattning, kan en kvalitativ eller kvantativ metod 
eller både och användas beroende på vad man ska utreda och vilken sorts information som 
behövs i studien. En kvantativ metod är mer strukturerad och dess syfte är att kartlägga och 
beskriva en företeelse systematiskt. I denna metod använder forskare statistik, siffror och 
information som kan mätas genom t.ex. enkätundersökning, medan en kvalitativ metod är mer 
subjektiv, vilket betyder att många kan ha olika perspektiv beroende på hur de tolkar och 
beskriver ett fenomen. Därför är kvalitativ metod ostrukturerad och kan införas genom t.ex. 

djupintervjuer och öppna frågor,  (Holme & Solvang, 1997). 

2.1 Metodval 
Eftersom min studies mål är att kartlägga och redogöra för olika begrepp och aspekter ur olika 
perspektiv för resenärer och anställda på Umeå flygplats, så anser jag att kvalitativa metoden 
skulle lämpa sig mer. Detta ska bidra till större mängd information som ska hjälpa förståelsen 
för hur resenärer och anställda tolkar och upplever den biometriska metoden. Dessutom blir 
det lättare för mig att bedöma och analysera denna information för att kunna uppnå mina 
syften med studien. Härmed djupintervjuades flera anställda på Umeå flygplats och från 
Precise Biometrics solutions AB. Utifrån dessa intervjuer kunde jag formulera andra öppna 
frågor om djupare detaljer.  
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2.2 Datainsamling 
Data för en studie kan samlas in i form av primärdata eller sekundärdata. Primärdata är data 
som samlas in genom intervjuer, enkäter, observationer och diskussioner medan sekundärdata 
är  data som finns redan dokumenterade som t.ex. böcker, tidigare undersökningar, filmer, 
ljudfiler, forskningsrapporter, tidningar, elektroniska filer och artiklar.  

I mitt arbete har jag samlat in information genom både primär- och sekundärdata. 
Primärdata som jag samlat in var genom djupintervjuer och observationer. Jag intervjuade 
SAS-personal på Umeå flygplats och Lena Georgesson som jobbar på Stockholms flygplats 
för att kunna få mer data och information om vad de tycker och tänker om biometri. Sedan 
skickade jag också andra öppna frågor till Precise Biometrics Solutions AB. Öppna frågor 
innebär att  respondenten får svara på frågorna fritt med egna ord genom att motivera och 
diskutera vad de tycker och tror. Utöver detta åkte jag på flera besök till Umeå flygplats, för 
att förstå hur det går till i praktiken.  

Sekundärdata som jag använt mig av var redan insamlat i olika former, men det var mer 
elektroniskt som t.ex. hemsidor, pdf.filer, och doc.filer. Dessutom läste jag litteratur, böcker 
och tidningsartiklar om biometri.  

Till en början har jag valt att läsa tidigare studier inom biometriområdet eftersom jag ville 
veta vad som skrevs i detta område. Exempelvis har jag sökt via Diva och Google om 
studentuppsatser om biometri. Sedan behövde jag ha mer kunskap om biometri, då sökte jag i 
litteratur på Umeå bibliotek. Jag hittade en bok som heter ”Intelligent Biometric Techniques 
in Fingerprint and Face Recognition” av L.C Jain. Denna bok innehåller mycket kunskap om 
hur biometriska kännetecken fungerar som autenticeringsmetoder. Därefter har jag infört 
intervjuer och enkäter på Umeå flygplats. Där fick jag mer kunskap om hur biometriska 
system fungerar i praktiken och vilka hinder finns. När jag införde den empiriska studien, 
kändes det som om jag inte hade tillräcklig kunskap om biometri. Därför bestämde jag mig 
läsa mer om mer detaljer, då sökte jag andra böcker och tidningsartiklar. En annan bok som 
jag drog nytta av var ”Biometrics Identity Verification in a Networked World” av Samir 
Nanavati, och tiotal artiklar från hemsidor. Sedan formulerade jag andra öppna frågor om 
tekniska utmaningar och hinder. Dessa frågor besvaras av Precise Biometrics Solutions AB.      

I den empiriska delen redogörs för en viktig del av dessa frågor, som jag ställt till alla 
respondenter, och svaren på dessa frågor. flera svar på frågorna presenteras inte exakt som 
respondenterna fick svara, utan jag har sammanfattat det viktigaste som behövs i den här 
studien. Därtill diskuterar jag lite grann för varje fråga för att förklara vad jag tycker och tror 
om dessa svar. Frågorna är katalogiserade i flera kataloger; allmänna frågor, tekniska frågor 
och organisatoriska frågor.       
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3. Teori  

I detta kapitel ska jag presentera en del om informationssäkerhet och användbarhet i 
allmänhet och en del om informationssystem i relation till informationssäkerhet. Därefter ska 
redogöras för biometriska typer och egenskaper. Sedan hur BAS fungerar generellt.  

3.1 Informationssäkerhet och Användbarhet  

"The more secure a system is, the harder it is to use. The harder it is to use a system, the less secure it 

will be."  Brian R. Krause 

 I denna paragraf redovisas bara säkerhet som berör personliga uppgifter och individers 
identifiering och verifiering eftersom den här studien handlar om biometri som 
autenticeringssystem som sedan ska knytas med informationssäkerhet. Därför är det inte 
nödvändigt att redovisa administrativ informationssäkerhet eller informationssäkerhet för 
informationssystem.  

Under de senaste åren har informationssäkerhetsaspekten blivit ett populärt och allt 
vanligare fokusområde.  Informationssäkerhet är ett oerhört brett område och ett 
samlingsbegrepp för all säkerhet som har anknytning med information. Detta innefattar 
administrativ informationssäkerhet och IT-säkerhet.  Denna säkerhet kan hanteras manuellt 
eller med hjälp av datorn, (lenander, 1998). Hur definieras informationssäkerhet i allmänhet? 
Informationssäkerhet handlar om att en individs eller organisations information ska bibehålla 
viktiga egenskaper såsom sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. För att uppnå 
dessa aspekter i praktiken, måste en säker och användbar metod finnas.  

Lösenord, PIN-koder och kort är de vanligaste autenticeringsmetoder som används vid 
fysiskt och logiskt tillträde. Dessa metoder kan vara säkra i vissa avseenden men det måste 
göras komplicerat för att bli säkert. Om vi t.ex. tar lösenord, som är kunskapsbaserad 
autenticerings metod, ska vi se att ju längre och mer komplicerat lösenordet är, desto säkrare 
blir det, (suramya). Oftast vid inloggning på datorer eller nätverk måste man använda ett 
lösenord för att kunna få tillträde. Många använder sig av ett kort lösenord som är tätt knutna 
till användarnamn för att det är lättare för dem att komma ihåg.  Under en viss period var t.ex. 
det mest använda lösenordet ”Love”. Detta eftersom de inte vill anstränga sig att komma ihåg 
ett långt och komplicerat lösenord, vilket har förorsakat att det har blivit attackerad, gissats 
eller blivit crackerad. Även de som använder sig av långa och komplicerade lösenord, oftast 
använder väldigt knutna ord till användarnamn eller skriver lappar som läggs i närheten av 
datorer eller arbetsplatser för att underlätta arbetet för de. Detta blir även lätt att gissa 
eftersom de är knutna till användarnamn, dessutom kan lapparna bli stulna.  

Informationssäkerhet krävs inte bara vid inloggning på dator eller nätverk. Lagrad data 
måste skyddas också genom att krypteras. Det blir samma sak som inloggning på datorer, att 
man måste använda långa och komplicerade lösenord för att garantera att det är tillräckligt 
säkert. Dessutom bör dessa lösenord ändras regelbundet. 
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3.1.1 Användbarhet 
I de flesta fall knyts informationssäkerhetsmekanismer med användbarhet. För att använda sig 
av en autenticeringsmetod, måste det vara användbart för att det ska höja kvaliteten på 
arbetsresultatet och låta användaren arbeta effektivt. Acceptans av användare är inte 
tillräckligt för att en metod ska vara användbar. Det finns enligt (Allwood, 98) fyra faktorer 
som avgör om något är användbart eller inte. Dessa är anpassning, användarvänlighet, 
användarkompetens och användaracceptans, (Allwood, 98).  

Anpassning 
Anpassning innebär att programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt följer 
strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa, (Allwood, 98).  

Användarvänlighet 
Användarvänlighet innefattar ett antal olika aspekter. En elementär aspekt är åtkomlighet. 
Åtkomlighet är aktuellt i flera sammanhang. Användare måste t.ex. ha tillgång till 
programmet för att kunna använda det. Åtkomlighet kan gälla en terminal eller en dator att 
arbeta på, att den stordator man är beroende av inte är ur funktion och att datorns svarstider 
inte är orimligt långa, (Allwood, 98).   

Användaracceptans 
Användaracceptans innebär att användarna är välvilligt inställda till programmet och har hög 
motivation att använda det. Detta är uppenbart en viktig del av användbarhet, enligt vissa 
forskare den viktigaste, (Allwood, 98).   

Användarkompetens 
Användarkompetens innebär att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga 
färdigheter för att kunna samspela med datorn på ett effektivt sätt. Detta kräver en effektiv 
utbildning på systemet. Den utbildning som i dagsläget ges användare på olika 
applikationsprogram är ofta betydligt mindre effektiv än vad den skulle kunna vara, 
(Allwood, 98).  

3.2 Biometriska egenskaper  
Det finns två viktiga väsentliga exploateringar med användning av biometri som 
autenticeringsmekanism: (L.C.Jain, 1999) 

Autenticering och verifiering; att bevisa att en person är samma person som han/hon påstår 
sig vara. Identifiering; att med de biometriska kännetecknen identifiera vem man är. För att de 
fysiologiska och beteendemässiga kännetecknen ska användas som autenticering eller 
identifieringsmetod, måste de ha dessa egenskaper: 

• Universell; syftar på att alla ska ha de biometriska tecknen. 
• Unikhet; som betyder att två personer inte ska ha samma karakteristika och de 

ska åtskiljas tillräckligt väl. 
• Prestanda; att de biometriska data inte ska förändras eller påverkas över tid. 
• Collectability; som innebär att biometriska data ska kunna samlas in för att 

mätas kvantitativt.  
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3.3 Identifiering vs. Verifiering  

Identifiering och verifiering är två begrepp som kan uppfattas ha samma innebörd men dessa 

begrepp är helt olika och används vid olika applikationer beroende på vad målet är med 
autenticeringsprocess. 

Identifiering betyder vem man är; då identifikationssystem avgör vem man är genom att 
visa hans/hennes personliga uppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress o.s.v. 
Användare utger sina biometriska data och ett identifikationssystem jämför dessa data med 
databas, som innehåller data för många, och sedan hittas vem den personen är. Man behöver 
då inte påstå sig vara någon utan bara lämna sina biometriska data. Det finns olika typer av 
biometriska identifikationssystem. (1:N) one-to-many; ett identifikationssystem som dess 
databas innehåller hundratals till miljontals poster. Där jämförs en persons biometriska data 
med andra data för att avgöra vem den är bland alla dessa poster. (1:few)one-to-few; ett 
identifikationssystem som dess databas innehåller få poster till få personer. Dessa system har 
endast kapacitet att matcha biometriska data bland få poster, (Nanavati, 2002).  
 

 

 

 

 

 

 

Verifiering betyder att den personen är den han/hon påstår sig vara. Då avgör 
verifikationssystem om individen har samma identitet, som han/hon påstår sig ha. Användaren 
utger vem han är genom att visa ID-kort och sedan lämna sina biometriska data. Sedan 
jämförs båda data för att avgöra om den personen är den han/hon påstår sig vara, (Nanavati, 
2002). Dessa typer av system används på Umeå flygplats. Där verifieras att personen som ska 
stiga ombord är han/hon som har checkat in bagaget.  Verifieringsprocessen  som finns i 
Umeå är dock en längre identifieringsprocess som ska presenteras senare. 
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3.4 Typer av biometriska teknologier 
Den finns många biometriska metoder, som är unika och distinka, som kan användas som 
autenticeringsmetoder. Dessa biometriska tekniker kan användas i olika applikationer 
beroende på vilken säkerhetsnivå som krävs och antalet användare som ska använda den 
metoden samt hur dyra och bekväma dessa tekniker är. Som visas i figur 3 är 
fingeravtrycksmetoden mest använd eftersom den är billig, bekväm att använda och anses 
som non-intrusive metod i jämförelse med andra biometriska teknologier. Här ska jag nämna 
dessa typer av biometriska teknologier och beskriva kortfattat hur de kan användas som 
biometriska metoder.  Jag tycker att läsaren bör förstå vilka biometriska teknologier som finns 
för att kunna förstå resten av studien, särskilt det empiriska avsnittet.  

 

 

 

3.4.1 Fingerskanning: 
Fingeravtryck är det fysiologiska kännetecken som är mest populärt och vanligt bland de 
biometriska metoder som används nuförtiden. Anledningar till detta är att den uppfyller alla 
biometriska egenskaper. Fingeravtryck är nämligen  universella, unika, förändras inte över tid 
och lätta att mätas och lagras. Utöver detta är det billigt, enkelt och bekvämt för användare. 
Fingeravtrycksavläsare är också små som kan placeras lätt och användas för många 
applikationer.  

3.4.2 Irisskanning  
Irisskanning är också en väldigt säker metod som använder sig av kännetecknande drag i iris. 
Den uppfyller alla biometriska egenskaper och säkerhetsfunktioner men det anses vara dyrt 
och obekvämt i jämförelse med fingeravtrycksmetod. Irisskanning används ofta för fysisk 
accesskontroll för viktiga byggnader som banker, företag o.s.v. eftersom det är dyrt att 
installera och dessutom kräver speciell utrustning.    

Figur3: Biometriska marknaden 2006, 
International Biometric Group 
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3.4.3 Retinaskanning 
Retinaskanning är en väldigt säker biometrisk metod. Med hjälp av vener och vaskulära 
nätverk som förekommer på näthinna, kan individer urskiljas. Denna metod används i 
applikationer där det krävs extremt hög säkerhetsnivå, eftersom den mäter mönster som finns 
bakom ögat vilket innebär en mycket unik signatur. Detta kräver ett stort samarbete med 
användare för att kunna fungera på rätt sätt.  

3.4.4 Ansiktsskanning 
Ansiktsskanningmetoden är en av de mest accepterade biometriska metoderna som fungerar 
genom att mäta avstånd mellan olika delar av ansiktet som t.ex. näsa, mun, öga. Denna metod 
är lätt att installera och använda och kräver inte mycket utrustning. Det krävs bara datasystem, 
mjukvara och kamera. Metoden kallas också för ansiktsigenkänning.   

3.4.5 Handskanning 
Handskanningsteknik använder karakteristiska kännetecken i individens hand, såsom längd, 
höjd och vidd på fingrar för att skilja en individ från andra. Denna teknik används oftast för 
fysisk accesskontroll. Vid enrollering placerar man sin högerhand tre gånger och en gång vid 
verifiering för att denna metod ska fungera på rätt sätt. Handskanningsmetoden anses vara en 
säker och pålitlig biometrisk metod, eftersom den uppfyller alla biometriska egenskaperna; 
stabilt över tiden, unikt och universellt.   

3.4.6 Röstskanning 
Röstskanning är beteendemässiga kännetecken som bygger på utnyttjandet av karakteristiska 
särdrag i en individs röst för identifiering och verifiering. Röstsskanningsmetoden är en metod 
som använts sedan länge i många applikationer men en nackdel med den metoden är att den 
påverkas lätt av omgivning, t.ex. oväsen i bakgrund vilket gör att det blir svårt att känna igen 
en människas röst som finns i databasen. Därtill måste utrustningen har hög kvalitet för att 
kunna fånga in en individs röst (bra template) och dessutom krävs mycket lagringsutrymme.   

3.5 Hur autenticeringssystem fungerar 
Innan jag beskriver hur ett biometriskt autenticeringssystem fungerar, ska jag nämna och 
beskriva de biometriska huvudelementen. En biometrisk autenticeringsprocess 
(säkerhetsfunktion) ska ha följande element, (Nanavati, 2002): 

Enrollment : 
I denna fas samlas de biometriska uppgifterna in från en individ. Dessa data kan samlas på 
olika sätt beroende på vilken biometrisk teknologi som används. Det kan vara via sensor t.ex. 
för fingeravtryck, kamera för ansiktsskanning, mikrofon för röstskanning o.s.v. 

Bild1: Retina 
och iris i ögat. 
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Template: 
Efter att de biometriska uppgifterna har insamlats från en individ, behandlas och förvandlas 
dessa uppgifter till digital profil genom att utsättas för segmentering och sedan extrahering. 
Dessa data kallas Template. Template kräver inte mycket lagringsutrymme, därför kan dessa 
profiler lagras på olika lagringsmedia som t.ex. magnetkort, central databas, smartkort eller 
annat.  

Matching: 
I detta steg sker en jämförelseprocess mellan inkommande biometriska uppgifter och den data 
som redan är lagrad på en databas eller smartkort. Matching sker i både verifiering och 
identifiering men skillnaden kan vara one-to-many-, one-to-few- eller one-to-one-jämförelse. 

3.6 FARs och FRRs 
Det finns två olika typer av fel i biometriska system som ibland kan inträffa beroende på olika 
faktorer; FARs och FRRs. Dessa två begrepp är väldigt viktiga för beslutpolicyn. FAR ( False 
Acceptions Rates) beskriver antal gånger som biometriska system accepterar felaktiga 
biometriska uppgifter. Detta innebär att tillträde tillåts för obehöriga individer trots att de 
borde blir bortvalda.  FRRs (False Rejections Rates) beskriver ett antal gånger biometriska 
system som nekar behöriga individer trots att de borde godkännas, (Nanavati, 2002). Detta 
innebär att tillträde blir förbjudet för behöriga. För att kunna avgöra huruvida ett biometriskt 
system lämpar sig för ett visst tillfälle, borde både FARs och FRRs kombineras med varandra.  

Anledningar till att dessa fel kan dyka upp kan bero på smuts, skadade kroppsdelar eller 
verkligt bedrägeri. När biometriska uppgifter samlas in, kan de ha olika kvaliteter som gör att 
autenticeringssystem kan acceptera obehöriga eller neka behöriga. Därför borde gränsvärde 
för  FARs och FRRs vara lagom för att ett biometriskt system ska vara användbart. Om 
gränsvärdet är för högt för att göra säkerhetsfunktioner, ökar FARs. Tvärtom ökar FRRs om 
gränsvärdet är lågt. Dessa två begrepp tar man hänsyn till när man bygger ett nytt biometriskt 
system eftersom de kan modifieras beroende på säkerhetsnivå som behövs, detta kallas för 
ERR (equal error rate), (Nanavati, 2002).   

 

 

3.7 Olika metoder i samband med säkerhetsnivå 
Att använda sig av lösenord som autenticeringsmetod ger låg säkerhetsnivå. Forskarna hävdar 
att lösenordmetoden är den svagaste metoden för autenticering eftersom risken att lösenord 
blir kopierade, stulna, glömda eller borttappade är väldigt höga. Lösenord i kombination med 

FRR 

Figur4: Korsningsvärde FAR/FRR, (Woodword, 2003) 

ERR 
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kort blir mycket säkrare eftersom lösenord och kort matchas tillsammans, dessutom krävs 
fysisk närvaro av kortet. Det finns dock möjlighet att kortet blir förfalskat eller stulet. Om 
man t.ex. har tappat bort sitt kort är det lätt att lösenordet gissas, vilket innebär att obehöriga 
kan ha tillgång till det kortet gäller. Det kan vara t.ex. ett bankkonto. Det syns i diagrammet 
nedan att kort i kombination med biometriska uppgifter ger högre säkerhetsnivå än de andra 
som nämns ovan, eftersom något man är (biometriska uppgifter) är svårt att tappa bort, få 
stulet eller glömma. Därför är säkerhetsnivån med biometriska uppgifter väldigt hög. Dessa 
biometriska data kan också lagras på smartkort istället för databas, då matchas dessa 
biometriska data som är lagrade på kortet med de data man lämnar vid en 
autenticeringsproccess.  
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4. Empiri 

4.1 Varför Biometri? 
Det finns olika faktorer som gör att biometri väljs som det bästa alternativet för autenticering. 
Dessa faktorer kan katalogiseras som följande:  

Säkerhetsmässigt- att lösenord, tokens, och PIN-koder har blivit icke-tillräckliga för 
autenticering för dagliga applikationer p.g.a. ökade säkerhetskrav. Härmed bjuder biometri en 
säker metod att skydda från lösenordbedrägari och stulna kort. (Woodward, 2003)  

Enkelhet och bekvämlighet- att biometriska egenskaper är snabbare, enklare och mer 
bekväma att användas än att kunna många lösenord för många applikationer eller ha ett kort 
som kan tappas bort, glömmas, ta tid för att tas fram och användas. (Woodward, 2003) 

Ökad spårbarhet- att det har blivit lättare att veta med hjälp av biometri vem som gör 
vad. Exempelvis vid inloggning på ett datasystem kan man avgöra vem som har loggat in och 
när han/hon loggat in (Nanavati, 2002). Dessutom kan polisen eller staten följa brottslingar 
eller terrorister genom att veta vart de åker/flyger ifall det finns en central databas, där 
biometriska uppgifter för förbjudna och terrorister lagras.   

Kostnadsmässigt- spridning av datasystem med hög prestanda i skolor, arbetsplatser och 
flygplatser har gjort att det har blivit mycket billigare och lättare att installera och hantera 
biometriska system. Detta eftersom utrustningen redan finns på platser. Allt man behöver är 
mjukvara och avläsare. Vissa biometriska metoder som Retinaskanning kräver speciell 
utrustning som kostar väldigt mycket, men dessa metoder används endast på platser där det 
krävs väldigt hög säkerhet (Woodward, 2003).  

4.2 Autenticeringssystem och Biometri 
Oftast måste vi ha ett autentiseringssätt för att kunna verifiera eller identifiera vem man är, 
eller att man är den man påstår sig vara. Idag är de vanligaste autentiseringsmetoder som 
används; något man vet (lösenord, PIN-koder), något man har (ID-kort, tokens), och något 
man är (de fysiologiska eller beteendemässiga kännetecknen). Vanligtvis används en av dessa 
mekanismer eller en kombination med varandra för att identifiera vid alla tillfällen.   

4.2.1 Lösenord- PIN 
Lösenord är den mest använda autenticeringsmetoden vid inloggning på datasystem. Varje 
individ har ett lösenord som kombineras med ett unikt användarnamn. Endast den individen 
som äger användarnamn och lösenord är behörig för logiskt och fysiskt tillträde. En individ 
kan ha flera användarnamn och lösenord, men ett användarnamn får inte ägas av två personer. 
Exempelvis har varje student på Umeå universitet ett hemligt lösenord som kombineras med 
eget användarnamn för att kunna logga in på universitets nätverk och ha tillgång till Internet. 
Detta får inte lånas ut till andra studenter, eftersom de inte är behöriga att använda sig av 
andras konto även om de är studenter på samma universitet p.g.a. naturliga skäl. Det kan vara 
att universitets förvaltning för statisktik över hur många som logga in på universitets nätverk, 
eller att en del studenter är förbjudna att gå in på nätverket o.s.v. Detta handlar inte bara om 
det, utan även om informationssäkerhet. Å andra sidan har lösenordsmetoden haft flera 
svagheter i takt med ökad användning av datasystem; 1) lösenord kan gissas av obehöriga. 2) 
lösenord kan utsättas för hackning eller blir stulna. 3) lösenord kan glömmas bort, (Lee 
Henry, 97). Många undrar hur ett lösenord kan gissas, för att t.ex. gissa ett lösenord som 
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består av 4 siffror krävs det att man prövar 10,000 sannolikheter. Detta skulle ta ungefär 
50,000 sekunder att göra för hand (833,3 minuter 13,8 timmar), men sanningen är att det finns 
flera program som kan gå igenom alla dessa sannolikheter på några sekunder, (suramya). 
Därför kombineras en del applikationer som t.ex. banks applikationer med ett kort eller en 
dosa. 

4.2.2 Kort- Token 
Kort eller token är en annan autenticeringsmetod som används i många applikationer vid 
logiskt och fysiskt tillträde. För att en användare ska få tillträde till ett datasystem, eller en 
byggnad måste han/hon autenticera sig med ett fysiskt kort/token. Exempelvis kan man inte 
ha tillgång till sitt bankkonto om man inte har bankkort. Den här metoden som 
autenticeringsmetod är säkrare och starkare än lösenord eftersom det krävs fysisk närvaro 
under alla omständigheter och oftast kombineras dessa kort med PIN-koder. Däremot har 
denna metod flera svagheter; 1) kort eller token kan tappas bort eller glömmas någonstans. 2) 
detta kan bli stulet. Det är således lätt att obehöriga använder detta kort även om kortet 
kombineras med ett lösenord. Lösenordet kan lätt gissas. 

4.2.3 Biometriska säkerhetsfunktioner 
Utnyttjande av biometri som autentiseringssystem eller identifieringsmekanism har använts 
sedan länge men dess användande var mycket begränsat. Människor verifierade och 
identifierade varandra med hjälp av röst, ansikte, signatur eller andra fysiologiska och 
beteendemässiga kännetecknen. P.g.a. brister på utrustning och kunskap om biometri, var det 
svårt att automatisera autenticeringen av de biometriska egenskaperna. Under det senaste 
decenniet och med ökade säkerhetskrav har forskarna arbetat väldigt hårt för att utnyttja och 
automatisera dessa fysiologiska och beteendemässiga egenskaper som grund för 
autenticeringsmetod för att verifiera och identifiera individer.    

Användning av dessa biometriska säkerhetsfunktioner för autenticering är viktiga i våra 
vardagliga applikationer vid logiskt och fysiskt tillträde som t.ex. i skolor, på arbetsplatser, 
vid inloggning på datorer och framförallt på flygplatser samt vid gränsövervakning för att 
skydda samhällen från attacker och olaglig invandring eftersom dessa biometriska egenskaper 
är unika, nästan omöjliga att låna ut, stjäla eller tappa bort. Därtill minskar 
identitetsbedrägerierna.  

4.3 Umeå City Airport 
Umeå City Airport är den första flygplats där biometri kundtestats. Eftersom säkerhetskraven 
ökat, har SAS-bolaget infört biometri som autenticeringsmekanism på alla flygplaster i 
Sverige. Syftet med tillämpning av biometri har varit att säkerställa att den passagerare som 
checkar in bagage är samma person som stiger på planet. Utöver detta har biometri förenklat 
incheckning och ombordstigning. Resenärer identifieras lätt och snabbt med hjälp av sitt 
fingeravtryck eller irisskanning utan att stoppa upp passagerarflödet. 

Här ska beskrivas hur hela processen går till. Sedan ska presenteras hur det fungerar på 
Umeå flygplats, vid bagagedropp och gaten.  
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I diagrammet ovan beskrivs hur en autenticeringsprocess sker. Först registreras individer med 
hjälp av avläsare; det kan vara via sensor, kamera eller mikrofon. De biometriska 
autenticeringssystemen utför kvalitetskontroll för att säkra att dessa data som fångats in är 
tydliga och kan behandlas lätt när de utsätts för segmentering och extrahering. Denna typ av 
enrollering kallas för positiv enrollering vilket syftar till att bygga upp en databas för 
individer.  Dessa biometriska data bearbetas och förvandlas till en karakteristisk digital profil 
(template) för en enskild individ, detta kan också ske i form av bilder som utgörs av rådata. 
Därefter lagras den templaten på en lagringsmedia, exempelvis databas. Dessa data blir 
referensdata, som används vid framtida bruk.  

Vid autenticering lämnar användare sitt fingeravtryck, s.k. negativ enrollering. Syftet med 
den typen av enrollering är att identifiera eller verifiera. Dessa biometriska data behandlas 
genom att utsättas för segmentering och extrahering och sedan förvandlas till digital profil. 
Den profilen jämförs (matchas) med template som redan är lagrade på databasen. Detta sker 
med hjälp av matchningsalgorithm. Om dessa nya inkommande data hittar samma 
referensdata i databasen, d.v.s numeriskt resultat ska vara exakt samma, accepterar systemet 
användare. Att autenticeringssystem gör fel, vid identifiering och verifiering är möjligt som 
jag nämnde på teoretiska delen ovan.   
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4.4 Hur fungerar detta i Umeå City Airport 
(SAS, Biometri bakgrund syfte): 

� Passagerare som reser med bagage lämnar sitt fingeravtryck vid baggage drop 

� Fingeravtrycket lagras temporärt tills passageraren är ombord 

� Vid ombordstigning, vändkors och manuellt flöde 

� Verifiering mellan fingeravtryck från baggage drop och gate görs i systemet 

� Om kunden inte lämnat fingeravtryck genomförs en manuell id-kontroll 

� I boardingflödena startas dialogen med finger eller med kort 

� Enklare och snabbare för kunder med bagage, de som använder biometri 
behöver inte använda kortet vid boarding.  

4.5 Utmaningar 
För varje ny teknik som tillämpas, dyker det upp många väntade och oväntade utmaningar, 
särskilt i IT-världen. Dessa utmaningar kan vara tekniska, organisatoriska, eller sociala. För 
att kunna införa tekniken på bästa sätt, bör dessa utmaningar övervinnas. Eftersom den 
biometriska tekniken är en teknik som har mer direkt förbindelse med användare, blir den 
ännu svårare att tillämpa, p.g.a. att det inte är alla som accepterar den. Utöver detta, de 
tekniska och organisatoriska utmaningar som uppstår vid användandet gör den nya teknikens 
tillämpande potentiellt ytterligare krävande . 

Eftersom studien införts för att forska i dessa utmaningar, har jag genomfört en empirisk 
studie. Den empiriska studiens innehåll var frågeformulär, intervjuer och öppna frågor. 
Undersökningen har införts i tre steg under två veckor:   

Första steget var en djup intervju med Lena Georgsson, product manager 
domestic/Scandinavia och Ronny Nordlund, stationsledare, SAS Umeå. Då ställde jag flera 
frågor beträffande många saker; tekniskt, socialt, organisatoriskt o.s.v. Utifrån dessa 
intervjuer gick jag till steg två. I steg två formulerade jag öppna frågor till SAS personal och 
andra aktörer som jobbar på flygplatsen. Personal på SAS besvarade frågorna men andra 
aktörer vägrade det. De säger att de inte har infört biometri, därför kan de inte besvara 
frågorna trots att jag förklarade för dem att dessa frågor var i allmänhet. Slutligen och det var 
sista steget, tog jag kontakt med Anders Rosén, Director, Technical Sales, Precise Biometrics 
Solutions AB. Han är expert inom tekniska frågor när det gäller biometri. Jag intervjuade 
honom två gånger i form av öppna frågor via Internet och fick svar på alla mina frågor, men 
vissa frågor kunde han inte svara i detalj.  

Jag har valt de viktigaste frågorna, som jag anser handlar mer om problem och hinder ur 
olika perspektiv; tekniskt, organisatoriskt, socialt. Men de flesta frågorna handlar om tekniska 
saker, som jag nämnt ovan fokuserar studien mer på dessa tekniska frågor än dessa andra. 
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Allmänna frågor:  

1. Hur viktigt var det att införa biometri på Umeå flygplats? 
Det var viktigt att införa biometri eftersom det spar tid, då passagerare inte 
behöver ta fram ID-kort vid gate. Detta underlättar och förenklar resan. Det är 
också en säkrare metod eftersom de fysiologiska eller beteendemässiga tecknen 
inte kan förfalskas eller tappas bort. Å andra sidan säkerställas på att den person 
som checkat in bagage är samma person som flyger med planet. 

Detta var en sammanfattande beskrivning av hur viktigt det var att införa 
biometri. Jag har också förstått från intervjuer att i början var visionen att 
säkerställa att den person som checkat in bagage är samma person som flyger 
med plan, men som oväntade resultat som uppstått vid tillämpningen av 
biometri har det blivit enklare och snabbare för resenärer att checka in bagage 
och stiga ombord.   

2. Vilken säkerhetsnivå tycker ni är nödvändig för att uppfylla säkerhetskraven på 
en flygplats? 

Säkerhetsnivån som är nödvändig för att uppfylla säkerhetskrav är den då både 
anställda och passagerare känner sig trygga och säkra. Personal på Umeå 
flygplats tror att biometri uppfyller de säkerhetskrav som finns. De använder sig 
inte av biometri för personal för fysisk accesskontroll, men de tror att det skulle 
vara säkrare och enklare att använda den biometriska metoden för personal 
också. 

Eftersom anställda i SAS använder sig av magnetkort för fysisk 
accesskontroll, kan det vara ett hinder i vissa fall om en anställd glömmer bort 
sitt kort eller det blir stulet. Dessutom är inte alla anställda tillåtna att få tillträde 
till alla platser på flygplatsen utan vissa får bara begränsad access. Därför tror 
jag att det skulle höja säkerhetsnivån på flygplatsen om anställda också 
använder sig av biometri för fysisk åtkomstkontroll, eftersom säkerhet i detta 
sammanhang också är en viktig del. 

Den här frågan är en abstrakt fråga tror jag, eftersom säkerhetsnivån som 
krävs beror på omständigheter och situationer, d.v.s. säkerhetsnivån som krävs i 
t.ex USA inte är samma som krävs i Sverige eller i andra länder trots att 
säkerhetsfrågan på flygplatser ska vara internationell.     

3. Hur upplever ni anställda den nya tekniken i kontakt med passagerare? 
Från början var det lite bekymmer, då passagerare var ovana, men sedan har 
passagerare vant sig vid den nya tekniken och börjat acceptera den. I början var 
det nästan 55% av passagerare som accepterade biometri och nu har den siffran 
stigit till nästan 95 %. 

Många anställda upplever biometri positivt eftersom de tycker att det är 
intressant och spännande att använda en avancerad teknik som biometri för att 
hantera passagerare och styra verksamhet, trots att det var lite bekymmer i 
början.  
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Tekniska frågor: 
Det finns olika biometriska typer som t.ex. Fingerskanning, ansiktsskanning, irisskanning, 
röstskanning, hand- och retinaskanning. 

4.  Vilka av dessa teknologier anser ni skulle passa bäst under olika situationer 
på flygplatser? varför? 

Irisskaninng kundtestades på flygplatser men fingerskaning var mer accepterat 
av resenärerna. Det finns också andra faktorer som påverkar vilken av dessa som 
skulle passa bäst på flygplatser. Var och en av dessa tekniker lämpar sig olika 
bra för olika typer av lösningar. Dessutom är det skillnader i pris, vilket kan vara 
avgörande för en större installation. Fingeravtryckigenkänning är den mest 
accepterade biometriska metoden. Kostnader för utrustning är relativt låg och 
kräver inte en speciell miljö för att tillämpas i jämförelse med andra biometriska 
metoder. 

Fingerprint är också non-intrusive. Användare väljer själva att låta avläsa sitt 
fingeravtryck genom att placera sitt finger på läsaren, men vid andra teknologier 
som t.ex. ansiktsskanning fotograferas passagerare utan att han/hon veta det. 

Fingeravtyckssensorer blir allt vanligare och tillgängliga, vilket gör att 
Precise Biometrics fortsätter fokusera på fingeravtryckmetoden. Därtill är det 
lättare att använda dessa algoritmer och applikationer än övriga biometriska 
teknologier. Uppskattat antal fingeravtrycks-sensorer som sätts på bärbara 
datorer i år är nästan 60 miljoner sensorer.  

Idag finns ansiktsbilden digitalt på pass, och fingeravtryck kommer att 
komma. Detta innebär att för passkontroller lämpar sig ansiktsigenkänning bra i 
dagsläget. För viss s.k. Registered Traveler Programs (t.ex. Privium i Holland) 
används Irisigenkänning. 

5.  Hur mäter ni kvaliteten på dessa olika biometriska teknologier?  
Det finns ett antal fundamentala prestandamått på biometri. Dessa är False 
Reject Rate (FRR), False Acceptance Rate (FAR), Failure To Enroll (FTE) och 
Equal Error Rate (EER). Dessa är gemensamma för alla biometriska tekniker i 
någon mening. I en flygplatstillämpning som den har gjorts för SAS är alla 
dessa viktiga, men de ska ses ur både ett användarperspektiv och ett 
säkerhetsperspektiv. Systemet kan till exempel göras så säkert att det aldrig blir 
en false accept, men det skulle innebära att antalet false rejects blev så högt att 
systemet blev oanvändbart. Likaså är enrolleringen i den miljö som en flygplats 
innebär inte lika noggrann som den som sker när en person enrollerar i en 
stressfri miljö till exempel för ett nationellt ID-kort. Alla dessa omständigheter 
har lett till anpassningar och förbättringar för att få ett lättanvänt system som är 
tillräckligt säkert för ändamålet. 

6.  Är det möjligt att databasen hackas? Eller om det uppstår ett problem och 
databasen inte fungerar? Vad har ni för lösningar och möjligheter?  

Om biometrin inte skulle fungera av någon anledning finns manuella procedurer 
hos SAS för hur det ska hanteras. Enklast att beskriva som ”manuell id-kontroll” 
för alla passagerare. Sannolikheten att ett system ”hackas” finns som bekant 
alltid. Det som är viktigt att känna till är ett par saker: 1) fingeravtrycken som 
lagras är representerade som templat, inte bilder. Ett templat kan inte användas 
för att återskapa ett fingeravtryck. 2) Templaten lagras i en databas som är 
separat från den för bokningssystemet. 3) Ingen information om vem templatet 
tillhör finns lagrat i samma databas. 
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Anders Rosén och Lena Georgsson menar också att de inte kan gå in på hur 
detta är löst i detalj eller vilka möjligheter som finns av naturliga skäl.  

Ur informationssäkerhetsperspektiv anser jag att det var bra att använda 
separat databas för att laga templaten, eftersom det blir i någon mening ett extra 
skydd för information, trots att det kommer att kosta dubbelt. Att det är omöjligt 
att återskapa ett fingeravtryck av en template, är bra ur säkerhetsperspektiv men 
det som kan ske är att databasen blir saboterad, tror jag. Detta har jag inte fått 
svar på hur det är löst men enligt Anders och Lena är detta problem löst.  

7. Virus och worms kan lätt botas eller renas med hjälp av antivirusprogram eller 
liknande. Men frågan är, kan Malicious Code skada de biometriska system vid 
autenticeringsproccess? Vilka lösningar finns? 

Anders säger, detta är en fråga med många intressanta delar. Hur vi i detalj 
skyddar system i detta hänseende är inget jag kan gå in på i detalj, men visst kan 
man t.ex. konstatera att en komponent som får agera fritt och omöjliggör 
kommunikation med fingeravtrycksläsaren hindrar systemet från att utföra sin 
uppgift, vilket i sin tur innebär påverkan på passagerarflöden då en manuell 
fallback måste aktiveras.  

8. Vid enrollering finns flera faktorer som kan påverka. Exempelvis svaga 
fingeravtryck, smutsiga fingrar och förvirrade passagerare de mest kända 
hinder som man träffar. Finns något sätt att övervinna dessa utmaningar 
utöver att använda traditionella ID-kort och lösenord? Vad? 

En nyckelfaktor är den tid som är tillgänglig för enrollering, då 
enrolleringskvaliteten är en mycket viktig del för den totala biometriska 
prestandan. Tid i kombination med bra information och vägledning (via 
personal, formfaktor på läsare m.m.) är saker att fokusera på. Vidare är 
möjligheten att använda och respektera användarens önskemål om att använda 
andra fingrar än t.ex. höger pekfinger viktig. Både fingrets egenskaper och 
personens motorik spelar in.  

Som diskuterades i det teoretiska avsnittet kan man få bra biometriska 
prestanda om man får biometriska data av hög kvalitet. Kvalitet på biometriska 
data kan bero på utrustningskvalitet, t.ex. läsare, mikrofon, eller kamera vid 
olika metoder. Tid och vägledning är också viktiga faktorer för att få 
information med hög kvalitet. Dessa faktorer kan lätt styras tror jag, men andra 
faktorer som t.ex. svaga fingeravtryck är ett hinder som kan göra att man 
använder traditionella identifikationssätt, även om passagerare är benägna att 
använda andra fingrar, eftersom den personen som har svagt fingeravtryck i 
höger pekfinger,  naturligt kan ha svaga fingeravtryck i vänster pekfinger. Att 
använda andra fingrar kan vara lönsamt ifall resenären har smuts på fingret eller 
ett av fingeravtrycken är slitna.  

9. Det finns förstås distribuerade applikationer i en flygplats system. Hur skyddas 
biometriska data i dessa distribuerade applikationer?  

På Precise Biometrics solutions, hanterar endast en templat-representation av 
fingeravtrycket och inte den ursprungliga biometriska datamängden. de hanterar 
också all biometrisk data åtskilt från andra data som identifierar en person.  I 
övrigt är terminaler, backend-system och nätverk föremål för fysiskt såväl som 
logiskt accesskydd. Automatisk radering av data när det inte längre behövs 
förhindrar också att den mänskliga faktorn påverkar. 
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10. Vilka operativa system använder ni för att tillämpa/installera biometri? Är 
dessa biometriska system lätta att anpassa med olika operativa system? Hur 
svåra/lätta är dessa system att konfigurera? 

Det används de standardplattformar som används för andra flygplats- och 
flygbolagssystem, t.ex. Windows XP. de har inte sett några signifikanta 
anpassnings- eller konfigurationsproblem.  

Svaret på denna fråga var inte tillräckligt för mig, eftersom jag ville med den 
frågan förstå om biometriska program är en mjukvara som skapas för alla 
platformar, d.v.s. att man lätt kan installera och konfigurera biometriska system i 
olika plattformar och operativa system som t.ex. Windows, Mac, Linux o.s.v.  

11. Förändringen inom teknologi går väldigt snabbt och möjligheter att 
uppdatera/förändra i alla typer av befintliga system är varierande beroende på 
olika faktorer. En del av dessa system har mycket möjlighet att anpassas med 
förändringen men i andra system kan det vara väldigt svårt att gå fram och 
tillbaka i förändringen i teknologi. Har de biometriska systemen möjlighet att 
anpassas i takt med förändringar som sker i teknologi? 

Enligt erfarenheten i detta område, finns det inget problem att hänga med vare 
sig extern teknikutveckling eller resultat av egen intern forskning och 
produktutveckling. Eftersom Aviationområdet redan innehåller en stor mängd 
system från många leverantörer har arkitekturen för biometrisystemen inom 
detta område redan från början gjorts flexibel, t.ex. avseende 
integrationsgränssnitt. Detta gör också förändringar enklare och mer isolerade.   

12. Hastighet, effektivitet, tillgänglighet och åtkomst till lagrad data är viktiga 
begrepp i IT-världen, särskilt i informationssystem. Hur bra/dåliga är dessa 
aspekter i de befintliga biometriska system som ni använder? 

De aspekter som nämns är enligt Precise Biometrics Solutions AB:s anställda 
erfarenhet mer relaterade till omgivande infrastruktur än till biometrisystemen. 
De har dock lösningar för att t.ex. minimera nätverkslast, vilket kan vara en 
flaskhals. Den återkoppling de har fått tyder också på att exekveringstiden vid 
biometrisk identifiering i t.ex. en gate är tillräckligt snabb och inte hindrar ett 
bra passagerarflöde.  

I många nya applikationer och system är dessa aspekter en stor spärr som gör 
att utvecklingen i dessa områden blir på något sätt långsam. Men i biometriska 
system är det inte så vilket är något jag inte hade förväntat mig. 
En anställd på Umeå flygplats säger också att vissa dagar fungerar de 
biometriska systemen väldigt bra, andra dagar kan det vara svårt att få 
avläsningen att fungera. Och hon ställer en fråga ”kan det vara någon teknisk 
detalj som kan förbättras?”. Enligt min uppfattning kan en av dessa aspekter 
som nämns ovan saknas ibland under en viss situation som leder till hinder i 
själva autenticeringsprocessen antingen vid enrollering eller verifiering d.v.s. att 
hastighet, effektivitet, tillgänglighet och åtkomst bör kombineras med tid samt 
vägledning för att kunna ha en kontinuerlig och effektiv autenticeringsprocess.   
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Organisatoriska och sociala frågor 

13. Tycker ni som personal att autenticeringsåtgärder har blivit enklare och 
snabbare för passagerare i jämförelse med traditionella sätt, t.ex. ID-kort och 
lösenord? 

Ja, självklart. Alla resultat visar att autenticeringsåtgärder har blivit enklare och 
snabbare. Förut var genomsnittlig tid en till en och en halv timme, då 
passagerare borde komma innan flygplanen flyger men nu skulle 40 minuter till 
en timme vara tillräcklig att checka in baggage och skannas och stiga ombord.  

Detta var ett kortfattat svar på frågan, att det är betydligt smidigare än att 
använda sig av Id-kort. 

14. Är syften med att tillämpa biometrin på flygplatser bara att uppfylla behovet av 
säkerhet eller finns det andra syften?  

Det finns absolut andra syften! På en flygplats är säkerheten mycket viktig, men 
också behovet att hantera passagerare i ett bra och för dem bekvämt flöde. Här 
används biometri som en möjlighet att med rätt nivå på säkerhet kunna erbjuda 
automatiserade (self-service-) flöden. T.ex i SAS-fallet kan passagerare som 
checkat in bagage och enrollerat sitt fingeravtryck använda de automatiska 
vändkorsen vid boarding. Denna möjlighet till parallellisering ökar genomflödet 
och ger snabbare boarding med färre agenter (personal vid boarding).  

15. Vilka säkerhetsproblem eller hinder har ni träffat på vid användning av 
biometriska tekniken? 

En del vill inte använda biometri p.g.a. smittrisk, eller andra orsaker som var ett 
hinder att tillämpa biometri som det skulle vara. 

En anställd på Umeå flygplats menar att om man missar säkerställa att rätt 
person identifierar bagaget i baggage drop, får man fel person boardad i gate. 
Om felet ej hittas snabbt kan det innebära långvariga förseningar.  

Ibland har hela sällskap försökt trycka sig ut genom vändkorset tillsammans 
med den enda person som egentligen ska gå den vägen och då kan flera 
incheckade personer saknas vid avgång vilket ger mycket mer arbete som tar tid. 

16. Vilka saker är bra och vilka är dåliga anser ni vid användning av biometri? 
Bra; smidig hantering för resenärer och mycket smidig boardingprocess samt 
betydligt mindre ansträngning för ögonen för personal. Dessutom ger biometri 
hög säkerhetsnivå. 

Dålig; Hygienaspekten är negativ speciellt nu, med risk för smitta från andra 
länder.  
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5. Analys av resultat  

5.1 Tekniska och sociala utmaningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet ovan försökte jag katalogisera utmaningar ur olika perspektiv; nämligen 
tekniskt, organisatorisk och socialt. Lagar och regler nämns i diagrammet men jag kommer 
inte att undersöka eller redogöra för dem eftersom det är ett brett område som inte innefattas 
av den här studien. Nedan ska jag diskutera var och en och försöka beskriva vad har jag 
kommit fram till.   

5.1.1 Tekniskt:  
Frågan om att implementera en ny teknik i ett känsligt sammanhang handlar mest om 
noggrannhet och medvetenhet att hantera alla omgivande element. Informationssäkerhet är ett 
väldigt känsligt område som kräver att det tas hänsyn till alla möjligheter och att avstånd ska 
hållas från alla risker för att fel inte ska ske. Biometriska system är ett verktyg, där det 
hanteras och överförs väldigt känslig information. För att kunna skydda denna information 
från att bli attackerad, stulen eller saboterad, måste vi skapa en behållare av lösningar och 
varianter. Dessa tekniska lösningar och varianter bör motstå alla tekniska utmaningar som 
uppstår vid användning av biometri för att garantera informationsskydd. Det finns flera 
utmaningar och restriktioner som är kända i informationssystemsmiljö, men också en stor del 
av dessa existerar i biometriska system; dessa är följande:  

 

Organisatoriska utmaningar 

• Målet med biometri.  
• Biometriska system i 

sammanhanget. 
• Passagerares hantering. 
• Målet ska vara 

strategianpasst. 

• Personal acceptans.  
 

Sociala utmaningar 

• Den personliga 

integriteten. 

• Användares acceptans. 

• Personlig hemlighet. 

• Tillit.  

 

 Lagar och regler 

 

Tekniska utmaningar  

• Data säkerhet. 

• Hårdvara. 

• Anpassning. 

BIOMETRI 

Figur7: Biometriska utmaningar 
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• Informationssäkerhet. 
För att skydda biometriska data, bör data lagras på en separat databas vilket innebär 
dubbel material och dubbel kostnad. Detta leder också till dubbel hantering för data. 

• Hårdvara. 
Prestanda på datasystem och kvaliteten på avläsare samt kameror bör vara väldigt 
höga för att kunna ha bättre biometriska data och att behandla data på effektivt sätt.    

• IT-evolution i samband med befintliga system. 
De befintliga biometriska systemen bör vara lätta att uppdatera och konfigurera med 
nya kommande mjukvaror.     

• Biometriska system Interoperability.  
För att styra situationen på en flygplats på rätt sätt, måste alla biometriska system 
fungera tillsammans som helhet, d.v.s. att olika biometriska system bör skapas med 
förmåga att fungera och kommunicera med varandra.    

• Biometriska sensorer. 
Ökad känslighet på sensorer gör att det blir svårt att fånga in bra biometriska data. 
Orsaken till detta är att dessa sensorer lätt påverkas av miljö som t.ex. oväsen i 
röstskanning.   

5.1.2 Organisatoriskt: 
Att införa biometriska system på en flygplats kan vara mer komplicerat än andra 
organisationer. Skillnaden är att på en flygplats måste allting hanteras mycket noggrannt, 
eftersom säkerhet är väldigt viktigt, vilket kräver att anställda ska ha en bättre kommunikation 
med varandra än på andra platser. Därtill handlar införandet av biometri inte bara om hur bra 
det biometriska systemet är utan mer om situationen, som systemet verkar i. Därför är en 
flygplats en känslig kontext med olika komponenter, som medför mycket organisatoriska 
faktorer som påverkar och påverkas av införandet av biometri. Dessa faktorer bör vi vara 
medvetna om, när vi bär in biometri. Dessa faktorer är: 

• Målet med biometri. 

• Biometriska systems anpassning med situationen. 

• Biometri i samband med behovet av att hantera passagerare. 

• Personal inom flygplatsen ska acceptera de nya systemen. 

• Vision och målet ska vara strategianpassat. 

• Situationens styrbarhet. 
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5.1.3 Socialt: 
Biometri är  av sin natur en inkräktande autenticeringsmetod om vi jämför den med andra 
metoder som lösenord och tokens eftersom den rör den personliga integriteten och 
människans hemlighet. Därför finns en möjlighet att människor accepterar den svagt. För att 
kunna övertyga användare om biometri som autenticeringssystem, bör ett förtroende bildas 
hos dem. Detta kan vara lätt att säga i teorin, men verkligheten är att det är mycket svårt i 
praktiken. Anledningen till detta är att många tror att det finns andra ändamål med insamling 
av biometriska data, t.ex. att använda dem i andra applikationer; t.ex. i regeringen. En annan 
del tror att databaser där biometriska data lagras inte är tillräckligt säkra. Många har också 
kritik till, eller ett negativt perspektiv på biometri. Dessa sociala utmaningar och svårigheter 
bör lösas för att kunna införa biometri på bästa sätt. Om vi tittar igen på sociala utmaningar, 
ska vi hitta att de omfattar följande: 

• Skapa förtroende hos användare. 

• Övertyga användare om att acceptera den biometriska tekniken. 

• Förklara exakt vad avsikten med biometri är. 

• Beskriva hur säker databasen är. 

• Visar att fördelarna med biometri överstiger nackdelarna.  

Andra utmaningar som existerar för biometriska system förutom dessa nämnda ovan är 
hantering av template, eftersom dessa template lagras i separata databaser och nätverk från 
Access-kontrollsystem. Detta fördubblar material och kostnaderna, detta innebär också att 
användare måste enrollera om vid varenda process. Dessutom leder det också till dubbel 
hantering av templates.  

Att höja och förbättra humana interaktioner är en viktig sak också som spelar stor roll. För 
att kunna ha bra biometriska data, som sedan ska behandlas ordentligt, måste avläsare 
placeras rätt och noggrannt så att det blir lätt för biometriska data att fångas in. Därtill borde 
förutsättningar för biometriska teknologier finnas. Varje biometrisk teknologi kräver speciella 
förutsättningar för att fungera bra. Röstskanning kräver t.ex. att mikrofon placeras på speciellt 
avstånd från användare och att miljön inte har oväsen. Andra biometriska metoder kräver 
andra förutsättningar o.s.v.  

För att åstadkomma bra resultat och ökad säkerhet på implementering av biometri, räcker 
det inte med bara teknologi, utan det måste finnas samarbete från användare för att garantera 
att autenticeringsprocessen genomförs som den skall. Av den orsaken är träning för användare 
och anställda viktigt i detta sammanhang. Leverantörer som förser med biometriska system 
borde träna anställda på hur dessa system fungerar och hur de kan träna och introducera 
användare. Dessa ska bidra till förbättring av införandet av biometriska system och dessutom 
hindra en massa risker och problem. 
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6. Slutsats  

Slutsatsen som dras i den här studien delas upp i två delar; en del handlar om biometri och 
användbarhet, den andra delen handlar om biometri och dess utmaningar. Jag ska beskriva hur 
jag menar med detta.  

6.1 Biometri och användbarhet. 
I den teoretiska delen har jag redogjort för förbindelsen mellan informationssäkerhet och 
användbarhet. Den var att de båda begreppen går mot varandra. "The more secure a system is, 
the harder it is to use. The harder it is to use a system, the less secure it will be." Brian R. 
Krause. Det har också visat sig att detta citat inte matchar bara informationssystem utan också 
traditionella autenticeringsmetoder nämligen lösenord, och kort samt token. Anpassning, 
användarvänlighet, användarkompetens och användaracceptans var dessa avgörande 
huvudbegrepp för att mäta om en metod är användbar eller inte och med detta har vi hittat att 
en del av dessa begrepp kan existera i traditionella autenticeringsmetoder, men å andra sidan 
kan det finnas frånvaro av andra begrepp. När det gäller biometri, är det annorlunda. Utifrån 
de teoretiska och empiriska avsnitten kan vi dra slutsatsen att informationssäkerhet i biometri 
och användbarhet går samma väg, d.v.s. att den biometriska metoden är användbar. Hur är 
biometri säker och användbar? Om vi går steg för steg med användbarhetsfaktorer enligt teori 
och empiri, ska vi upptäcka att alla dessa fyra faktorer passar bra ihop med biometri. Här 
visas i diagrammet relationen mellan säkerhetsnivå och användbarhet utifrån denna teoretiska 
och empiriska studien.  

Lösenord

Kort

Biometri

Användbarhet

Säkerhetsnivå

Lösenord

Kort

Biometri

 

 

 
 

6.1.1 Biometri och anpassning 
Anpassning innebär att programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt följer 
strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa, [Allwood, 1998]. Uppgiften som 
man försöka lösa med användning av biometri är att autenticera individer på användbart och 

Figur8: Autenticeringsmetoderna i 

samband med säkerhetsnivå och 

användbarhet. 
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säkert sätt. Jag tycker, enligt min studie att biometriska funktioner anpassas väldigt bra med 
strukturen hos uppgiften d.v.s. autenticeringssystem, eftersom det inte finns ett enda tecken 
som visar att det biometriska funktionerna inte anpassas med biometriska systemen.   

6.1.2 Biometri och användarvänlighet 
Användarvänlighet innebär åtkomlighet, att användare lätt har tillgång till system utan att få 
problem eller att det ska ta orimligt lång tid att svara. I detta sammanhang, d.v.s. på en 
flygplats kan resenärer inte ha tillgång till biometriska system utan bara anställda som är 
behöriga att använda systemet. Användarvänlighetsinnebörden i just denna situation är att 
resenärer inte får problem vid enrollering och autenticering. Enligt den empiriska studien är 
det sällan som resenärer enrollerar om. Det är  2-5 av 100 som enrollerar om för att systemet 
ska ta en bra bild på fingeravtryck. Dessa som enrollerar om är oftast ovana passagerare. Vid 
autenticering är möjligheten låg att det ska ske fel, beroende på hur FRRs och FARs utformats 
för systemet.  

6.1.3 Biometri och användaracceptans  
Till en början befarades att passagerare inte skulle acceptera biometri som 
autenticeringsmetod. Det var 55 % av alla passagerare som accepterade biometri, men så 
småningom och på kort tid har antalet passagerare stigit till 95 %, enligt Ronny Nordlund. 
Detta kan tolkas som att acceptans hos passagerare är väldigt hög. Om den inte skulle vara en 
acceptabel metod, skulle passagerare inte acceptera det på kort tid. Vi måste också räkna med 
att det inte är obligatoriskt utan frivilligt, passagerare får använda ID-kort för att autenticera 
sig om han eller hon inte accepterar biometri. Många var motiverade att använda biometri, 
eftersom de tyckte att det var intressant att använda en avancerad teknik för att autenticera sig. 
Detta går i samma väg som Allwoods definition till användaracceptans att användare har hög 
motivation att använda mekanismen eller systemet.   

6.1.4 Biometri och användarkompetens 
Att lämna biometriska data vid enrollering och autenticering kräver inte stor kompetens. 
Passageraren ska bara sätta sitt finger på läsaren i 2-3 sekunder vid enrollering och sedan har 
han/hon verifierat sig. Trots det introducerar anställda passagerarna om hur de kan lämna sitt 
fingeravtryck eller irisskanning.  

Ur alla dessa aspekter kan vi dra slutsatsen att den biometriska metoden är användbar. Det 
krävs inte att användare ska komma ihåg någonting, eller ha en fysisk apparat med sig. 
Förutom detta kan biometriska kännetecknen inte lånas ut, tappas inte bort, blir inte stulna och 
blir heller inte attackerade. Detta tyder på att biometri också är säkert. 
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Bilaga 1: 

Intervju 1 
1. Vilka typer av autenticerings/säkerhetssystem använder ni för närvarande? 
2. Hur säker anser ni de biometriska teknologier i jämförelse med traditionella metoder  

som  t.ex. ID-kort och löserord? 
3. Känner ni stor skillnad i säkerhetsnivå efter ni infört biometri? Hurdå? 
4. Hur mäter ni systemprestanda, säkerhetsnivå? 

Det finns olika biometriska typer som fingerskanning, ansiktskanning, irisskanning, 
rostskanning, handskanning, retinaskanning. 

5. Vilka av dessa teknologier anser ni skulle passa bäst för att åstadkomma hög 
säkerhetsnivå på flygplatserna? 

6. Vilka faktorer som påverkar val av en biometriska metod? 

Ni infört den biometiska tekniken bara inrikes på alla flygplatser men inte utrikes? 

7. Vad kan det bero på? 
8. Har ni plan att införa det utrikes ? 
9. Vad är styrkor och svagheter med biometi?  

De fysiologiska eller beteendemässiga känneteckenen till en profil lagras på en databas. 

10. Vad hände då om databasen fungerar inte av olika skäl? 
11. Är det möjligt att databasen hackas ned och vad är lösningar till det i fall det kan 

hackas ned? 
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Bilaga 2: 

Intervju 2 
1. Hur viktigt var det att införa biometri på Umeå flygplatsen? 
2. Vilken säkerhetsnivå tycker ni är nödvändigt för att uppfylla säkerhetskraven på 

flygplatsen? 
3. Hur upplever ni som personal den nya tekniken? 
4. Tycker ni som personal att autenticering åtgärder har blivit enklare och snabbare 

för passagerare i jämförelse med de traditionella som ID-kort och lösenord? 
5. Vilka organisatoriska resultat anser ni att biometri åstadkommit hittills? 
6. Vilka säkerhetsproblem eller hindrar har ni träffat vid användning av biometriska 

tekniken? 
 
Målsättningarna i en organisation bygger ofta på en vision. 

7. Vad hade ni för vision innan ni införde biometi? Har ni uppnått  den visionen ni 
önskade? 
 
Före var många som ansvariga för att kontrollera passagerares id-legitimation, men 
nu efter biometri infört på flygplatsen har det blivit en stor del av 
identifieringskontroll automatiserad.  

8. Är det många personal som blivit sysselsattlösa? Eller hur har det varit nu? 
9. Hur påverkar automatisiering av autenticierng antal anställda? 
10. Hur delas upp ansvarighet bland anställda om det är automatiserad? 
11. IT och dessa nya tekniker påverkar för det mesta många saker. En av dessa saker 

är arbetssituation för anställda . 
12. Hur har den nay biometriska tekniken påverkat din arbetssitaution?  
13. Finns det något i organisationsstukturen du skulle vilja förända? Om ja,  

Varför? 
På vilket sätt? 

14. Vilka är bra och vilka är dåliga anser ni  vid användning av biometri? 
15. Tekniska frågor: 
16. Är biometri tillförlitlig för att skydda viktiga information som 

identitetsinformation? 
17. Hur anpassas biometri som autenticering system på flygplatsen? 
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Bilaga 3: 

Intervju 3 
1. Vilka av dessa teknologier anser ni att de skulle passa bäst under olika situationer 

på flayplatser?varför? 
 

2. Är syften med att tillämpa biometrin på flygplatser bara att uppfylla behovet av 
säkerhet eller finns det andra syften?  

3. hur mätar ni kvaliteten på dessa olika teknologier?  
4. De fysiologiska eller beteendemässiga kännetecknen till en profil lagras antigen på 

en databas eller smartkort. 
5. Är det möjligt att databasen hackas ned? eller om det uppstår ett problem i 

databasen och inte funkar. vad har ni för lösningar eller möjlighet?  
6. Vid enrollment finns flera faktorer som kan påverkar. Exempelvis är svaga 

fingeravtryck, smutsiga fingrar och förvirrade passagerare de mest kända hindrar 
som man träffar. Finns något sätt att övervinna dessa utmaningar än att använda de 
traditionella ID-kort och lösenord? Vad? 

7. Viruses och worms kan lätt botas eller renas med hjälp av Antivirus progrmas eller 
liknande. Men frågan är, kan Malicious code skada de biometriska system vid 
sampling proccess? Vilka lösningar som finns? 

8. Det finns förstås distribuerade applikationer i ett flygplats system. Hur skyddas 
biometriska data/sample i dessa distribuerade applikationer?  

9. Vilka operativa system anävnder ni för att tillämpa/installera biometri? Är dessa 
biometriska system lätt att anpassas med olika operativa system? Och hur svårt/lätt 
dessa system att konfigureras? 

10. Förändringen i teknologi går väldigt snabbt och möjligheter att updatera/förändra i 
alla typer befintliga system är varierande beroende på olika faktorer. En del av 
dessa system har mycket möjlighet och anpassas med förändringen men andra 
system kan vara väldigt svårt att gå fram och tillbaka i förändringen i teknologi. 
Är/har de biometriska system möjliga/möjlighet att anpassas i takt med 
förändringar som sker i teknologi? 

11. Hastighet, effektivitet, tillgänglighet och åtkomst till lagard data är viktiga bagrepp 
i IT-världen särskilt i informationssystem. Hur bra/dåliga dessa aspekter i de 
befintliga biometriska system som ni anävder 


