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Forord 
Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet af Nicky Chirholm Nielsen, som afslutning på 

MSc. in Information Management på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Formålet med 

afhandlingen er, at øge indsigten i emnet for enhver interesseret. 

 

Der er anvendt en etisk indgangsvinkel bestående af et teknologisk, økonomisk og socialt 

perspektiv til at belyses biometrien, der repræsenterer et nuanceret billede af systemernes 

arbejdsmetode, anvendelsesmuligheder og kravene til rette system i forhold til omgivelserne 

og samtidig sikkerhedsaspektet i disse. En kombination af både teoretisk og empirisk 

undersøgelse af biometri skaber således gode forudsætninger for at kunne forholde sig til 

teknologien, der for mange stadig er ukendt. Det teknologiske perspektiv afdækker biometri, 

dens virken og de problemstillinger der omkredser den bl.a. i forbindelse med sikkerhed, 

mens det økonomiske perspektiv placerer biometri i det organisatoriske miljø, hvor dens 

betydning og påvirkninger bliver undersøgt. Det sociale perspektiv fokuserer på individets 

kendskab og holdning til biometri og privacy.  

 

At skrive en kandidatafhandling kræver meget planlægning og tid, men det kræver også 

megen hjælp fra en hel masse folk. Det er min overbevisning, at denne kandidatafhandling 

ikke ville være blevet til noget uden hjælp fra følgende personer. Jeg vil for det første gerne 

takke min vejleder; Lars Bækgaard, tilknyttet professor for erhvervsøkonomisk institut 

ved Handelshøjskolen, Århus Universitet. Han har været til stor hjælp gennem hele forløbet 

med små hints, diskussioner og konstruktiv vejledning, som kunne føre mig på rette spor. 

Derudover skal der lyde en stor tak til de respondenter, som tog sig tid til at deltage i min 

spørgeundersøgelse. Mange af de adspurgte har taget godt imod mit spørgeskema og svaret 

velvilligt på mine spørgsmål.   

 

Nicky Chirholm Nielsen  
ASB 
Århus, maj 2009  
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Summary 
The subject for this thesis is Biometric systems in connection with recognition of individuals. 

Years ago no one believed that what science fiction movies showed us, someday would 

become a part of the everyday life. But the fact is that today the hottest topic in connection 

with security is biometric systems, which combine the human body and technology. 

Fingerprint, iris, face, palm etc. are the key to the futures security systems. The innovative 

technology is still young but after the attack at the World Trade Center in September 2001, 

there has been a huge interest and development in the technology. Especially in the US while 

Europe has hesitated because of fear in connection to improper use and intervention in 

privacy. To avoid this privacy threat some organizations among others ISO & IEC has 

cooperated to devise standards and directives that should help against misuse of the systems 

power. 

 

The main area is access control due to its abilities to overcome weaknesses with the 

traditional way of authentication and identification of people today like passwords and id-

cards. It makes the forgetting, loosing etc. disappear because the human body now are the key 

to the system, which furthermore make it hard to steal, forge or compromise. The technology 

helps against crime and protect against identity fraud used in terror, economic fraud and 

illegal immigration. 

 

The benefit of the systems is among others strengthen the level of security, higher 

performance, faster lead-time and saving administrative tasks. When purchasing the system it 

is important to be aware of the environment to make the systems fit the surroundings and 

provide as much value as possible. Two important points are: 

 

1. Understand the essentials of the systems 

a. Specific terms like f-rates, verification types and multimodal systems 

2. Be aware of the purpose and expectation 

a. Fit the budget and only acquire the needed functions. 

 

It is important because of the systems power to be aware of confidentiality, integrity and 

availability. The information about the system only has to be known of as few persons as 

possible, the data has to be available when necessary and no changes in the system are 

allowed. Furthermore in connection to the security there exist a lot of attack vectors, which is 

ways to trick the systems. Firms and other environments like airports have to make a threat 
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assessment to get an overview of the biggest problems in their case to get a cost-effective 

solution. 

 

It is important that the development not go in a wrong direction where it is going to be 

misused, because the essential of the technology’s future success lies in how individuals and 

organizations perceive it. Right now forecast show increasing interest in biometric and the 

future seems to bring the technology into the everyday life like credit cards, car keys, street 

surveillance etc. 
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1. Problemstilling 
Det er i dag velkendt at folk genkender hinanden igennem kroppens karakteristika, som for 

eksempel ansigtet, gangarter eller stemmen. Der bruges mange måder at sikre systemer og 

adgange. Netop på grund af betydningen i pålideligheden af systemernes verifikation, samt 

personen som prøver at få adgang, bliver denne måde at genkende mennesket, baseret på 

deres kropstræk, mere interessant i forbindelse med nye teknologiske applikationer ser dagens 

lys. Det er ikke længere kun nørderne, som er fascineret af denne nye teknologi der for mange 

ses hyped og sexet. Samtidig er det ikke mere kun i fiktionens verden vi støder på biometriske 

systemer, der blev brugt helt tilbage i Star Trek filmene fra 1966 hvor både 

stemmegenkendelse, hånd geometri samt retina genkendelse blev brugt. Siden er teknologien 

yderligere flittigt brugt i fiktionens verden, som f.eks. de seneste James Bond film og helt nye 

film som Eagle Eye fra 2008 hvor der både bruges hånd geometri, ansigtsgenkendelse samt 

stemmegenkendelse. I dag bruges elektroniske pas og forskellige ID kort, men problemet er at 

disse nemt kan bruges til en forbrydelse, hvorfor de er utilregnelige og kræver en opgradering. 

 

Det gode ved genkendelses systemet er at dataene ikke kan lånes, glemmes, stjæles og 

forfalskning er yderst vanskeligt. Der er dog stadig mange aspekter og spørgsmål forbundet 

med teknologien, hvilket indeværende afhandling vil tage fat på. Dette omhandler bl.a. 

forskellen på systemerne, hvilke der er anvendelige hvor, sikkerhedsaspektet samt privatlivets 

fred. Der er flere spændende vinkler på systemernes slægtede emner, som også tages op i 

tiden i andre sammenhænge.  

Michael Kvium er et godt bud på en kunstner der tager 

nogle af emnerne op, som har relation til teknologiens 

overvejelser. Billedet ”Naturkreds” malet i 1992 (billede 

1), er en forunderlig blanding af mystik, uhygge og 

medfølelse. Billedet kan opfattes på mange forskellige 

måder alt efter personen der ser det. En måde kunne være 

menneskets undergang og fordærv. Kvium er fantastisk til 

at illustrerer både tabuer og dystre sider af den 

menneskelige natur. I forhold til biometriske sikkerhedssystemers omdiskuterede emner, 

udtrykker billedet en meget lig karakter. Personen er bundet på hænder og fødder, hvilket 

viser han aldrig vil være i stand til at flygte, han er omringet af citroner, der kan ses som 

tidens gang og livet generelt der er surt og trist og samtidig er der ”memento mori” hvilket er 

de latinske ord for ”husk på døden”, der ses i form af kraniet på hovedet, som konstant 

 
Billede 1 - Michael Kvium, 2001 
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overvåger ham. Alt dette relatere til biometriske overvågnings-, og sikkerhedssystemer, idet 

mange føler sig overvåget, kontrolleret og truet på privatlivets fred etc.  

 
Efter katastrofen den 11. September 2001 blev der sat skub i efterspørgslen og udviklingen 

for biometriske systemer. Den biometriske identifikation, kan hjælpe mod kriminalitet og 

beskytte mod identitetssvindel, som f.eks. benyttes i forbindelse med terrorisme, illegal 

indvandring og økonomisk kriminalitet. Udviklingen er gået utrolig stærk, især i USA, mens 

Europa har tøvet en smule på grund af frygt for misbrug og indgreb i privatlivets fred. 

Skeptikere frygter at personlige, følsomme oplysninger ikke bliver opbevaret og behandlet 

sikkert, hvilket medfører at de kan misbruges af uvedkommende. Dog er der efterhånden 

kommet skub i den unge teknologi, som er blevet forbedret og nu stormer frem over alt i 

verden, i kølvandet af den stigende terrortrussel og det konstant øgede behov for sikkerhed og 

tryghed. Biometrisk registrering bruges til f.eks. adgangskontrol, sikkerhedsovervågning, tids- 

og tilstedeværelsesregistrering og til udførelse af en række praktiske serviceydelser. 

1.1 Problemformulering 
Biometrisk genkendelses system referer til automatisk genkendelse af individuelle personer 

baseret på funktions vektor(er) afledt af deres psykologiske og/eller adfærdsmæssige 

karakteristika. Pålideligheden til systemerne er utrolig vigtig og med brug af flere forskellige 

verifikationstyper hæves denne.  

 
Biometriske genkendelses systemer bruges i dag mange steder i forbindelse med 

identifikation af individer. Dette er bl.a. i Londons undergrundsbane, på kasinoer samt under 

Super bowl i USA. Afhandlingen har til formål igennem en empirisk undersøgelse samt en 

referenceramme at analysere de faktorer, der er omdrejningspunktet for de biometriske 

sikkerhedssystemer og har drevet udviklingen herunder sikkerheden, systemtyper, hvor de 

bruges og holdningen til disse. Kort sagt skal analysen give svar på hvor det er, de kommer 

ind i billedet i forhold til sikkerheden, og hvorfor der er sket en teknologisk udvikling 

indenfor identifikation af individer, og hvad det er der har ledt til, at det er blevet en 

nødvendighed. Denne viden skal akkumuleres og til sidst munde ud i en analyse/afdækning 

og vurdering af systemerne og deres fremtidige ekspansionsmuligheder dvs. hvilke systemer 

skal fokuseres på ,som fremtidens unikke system.  

Problemformuleringen ser således ud: 
Hvilke karakteristika har biometriske systemer samt hvilke trusler findes imod teknologien 

og hvordan sikres mod disse? 
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1.2 Afgrænsning 
På baggrund af et beskrivende undersøgelsesdesign, undersøges der hvilke 

komponenter/moduler et biometrisk sikkerhedssystem indeholder, samt hvilke egenskaber og 

formål de har og hvilke kriterier et godt system skal opfylde. Afhandlingen berører en række 

emner, som kunne behandles selvstændigt dvs. udfærdiges væsentligt mere dybdegående i en 

separat afhandling, hvilket grundet de formelle kravs begrænsning, udelukkende er medtaget 

for at læsere får et bedre helhedsbillede. De omtalte emner er: 

- Lovgivningens individuelle regler i de enkelte lande 

- Fuldkommen implementeringsanalyse af omtalte virksomheder i case studierne, hvor 

hver fase i processen gennemarbejdes. 

- Markedsanalyse for virksomhederne i case studierne som hæftes på eksempelvis SWOT, 

værdikæde, boston og andre analyser, for at give et billede af hvordan virksomhedens 

position er forbedret på markedet. 

- Dybdegående markedsanalyse omkring konkurrencen på det biometriske marked 

- Uddybende analyse af samtlige faser i en kompleks sammensat IT-sikkerhedspolitik 

(figur 5) 

Jeg har lagt vægt på at analysere anvendelsesområdet primært adgangskontrol, herunder 

hvilke kriterier der kan øge accepten. Den almene private dansker udgør 

undersøgelsesgruppen til de afholdte interview i form af et spørgeskema. 

 

Flere steder bliver anvendt ordet ”han” som synonym, hvilket underforstået betyder  

han/hun. Dette er gjort da opgaveskriver mener det gør læsningen mere flydende. 
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2. Metodiske ramme 
Indeværende kapitel er et videnskabsorienteret afsnit, som beskriver mine konkrete metoder 

igennem udarbejdelsen af afhandlingen. 

2.1 Litteraturstudie 
Eksisterende litteratur omkring biometri er blevet evalueret, for at danne et overblik angående 

skildring af teknologien og samtidig identificere områder, hvor det kunne være spændende at 

bidrage med diskussioner og analyser. De respektive forfatteres argumenter og kritik af 

systemerne er taget med i overvejelserne omkring afhandlingens opbygning og indhold. 

Referencer i de fundne artikler er undersøgt for yderligere relevante artikler.  

 

Litteraturen spreder sig både over empirisk samt teoretiske undersøgelser, hvor de teoretiske 

undersøgelser kommer fra den akademiske verden, og repræsenteres af universitets 

professorer samt ph.d.er. og beskæftiger hovedsageligt informationsvidenskab og 

informationsteknologi. Undersøgelserne er ofte foretaget i samarbejde med personer fra 

erhvervslivet, hvilket gør dem til teoretisk/empirisk funderet frem for fuldstændig teoretisk. 

Disse teoretiske undersøgelser evaluere ofte algoritmer til præcisionsberegningerne, i forhold 

til hvordan biometrien opfører sig i virkelige situationer, herunder udregning af f-vurderinger. 

De kritiske analyser viser at teknologien skal ses i en helhed og ikke kun specifikke 

situationer, samtidig er der opmærksomhed på forcerne sikkerhed og brugervenlighed, der 

skal sættes op imod private og sociale elementer som eksempelvis privacy.  

 

De empiriske undersøgelser bidrages af personer fra erhvervslivet samt producenter af 

systemerne, hvor hverdagens eksempler ofte anvendes, hvilket gør den spændende og let 

forståeligt, som bl.a. ses i artiklen af forfatterne Salil Prabhakar & Anil Jain der samarbejdede 

med IBM, samt i forbindelse med case studierne hvor bl.a. VoiceVault producentens 

erfaringer anvendes. Essentielle emner som omhandles er bl.a. falskneri, identitetssvindel, 

valideringshastighed, brugervenlighed, økonomi og sikkerhed hvilket er med til at 

argumentere for biometrien. De biometriske sikkerhedssystemer skal hjælpe med at skabe en 

større tryghed og dermed beskytte samfundet mod personer, som ikke acceptere nationens 

almene regler. De negative sider i biometrien, hvor oplysninger bruges uden tilladelse, eller 

man overvåges efterlader stadig læseren med et positivt indtryk, hvor den slags kan undgås i 

og med vi allerede i dag inden teknologien er væsentlig udbredt, er opmærksomme på 

problemstillingen. Det positive aspekt ligger i at det ikke er teknologien som leder til denne 

negative side, men personer med negative hensigter hvilket aldrig vil kunne undgås uanset 
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teknologi. 

 

Begge sider komplementere hinanden og giver et godt billede af teknologien, ved at forstå 

problemstillinger og ideer, som er med til at starte diskussioner. Samtidig er der modeller og 

beregninger, hvilket er med til at validere kvaliteten af teknologien.  

 

Litteraturen er overvejende fra USA men også Indien og Kina levere en lang række bidrag om 

biometri. Fra Europa er Belgien, Kroatien, Spanien, Tyskland og England bl.a. repræsenteret.  

2.2 Undersøgelsesdesign 
Strukturen for afhandlingen og måden hvorpå problematikken undersøges består af  følgende; 

problemstilling med tilhørende afgrænsning. Kort metode og videnskabsafsnit. Derefter 

afrapporteres det teoretiske studie efterfulgt af empiriske studie, hvor teorien Grounded 

Theory anvendes hvilket uddybes i kapitel 6. Sidste del ser på fremtidens anvendelse af 

teknologien.  

 
Biometri er et mindre bekendt begreb, hvorfor der er valgt et beskrivende 

undersøgelsesdesign. Der er anvendt en kombination af både primære data i form af en 

kvalitativ spørgeundersøgelse og sekundære data forklaret i ”litteraturstudie”. Samtidig er 

værdien i systemerne ej heller velkendt, hvilket ydermere henleder undersøgelsen 

eksplorativt. Der er anvendt en holistisk indgangsvinkel, med fokus på teknologi herunder 

sikkerhed, økonomi og socialt perspektiv hvilket giver en bred beskrivelse af relevante 

aspekter omkring biometrien både teoretisk og praktisk. Sammenhængen imellem 

fokusområderne er vigtig for at skabe kontekst. Med teknologien skal der skabes en forståelse 

for anvendelsen og dens arbejdsmetode samt en forståelse af optimering i sikring af 

forskellige miljøer. Økonomi diskutere værdien af systemerne for virksomheder, både 

organisatorisk og økonomisk. Socialt perspektiv er med til at diskutere udfordringerne i at få 

en accept af systemerne, der kan føles meget krænkende på privatlivets fred. Derudover ses 

der på en nutidigt billede og fremtidens brug af biometriske systemer.  

2.3 Det videnskabsteoretiske standpunkt 
Den videnskabelige indgangsvinkel ligger overordnet op til det positivistiske paradigme 

indeholdende dens fire syn; ontologi, epistemologi, den menneskelige natur samt metodologi. 

Der ønskes en opgave, der kan anvendes og generaliseres til alle typer af omgivelser som 

indføre teknologien. Der tages ikke hensyn til en enkelt virksomheds eller unikke situationer, 

men prøver at give et bredt billede af hvad en implementering indebærer. Dette kendetegner 

erkendelsesteorien epistemologi som omhandler ensidige tilfældige forhold, der kan skabe en 
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basis for generaliseret viden. Der skal forudsiges adfærdsmønstre passende forskellige 

situationer, med glidende overgang til forklaring, forudsigelse og kontrol. Her er forskningen 

i de biometriske systemer essentiel, for at være på forkant. Dette henleder til ontologi, som er 

læren om verdens egentlige væsen hvor modeller sammenkædes med detaljer fra den 

virkelige verden. Informationssystems forskning bygger på at den fysiske og sociale verden er 

uafhængigt af mennesker, hvis adfærd nemt kan karakteriseres, måles og forstås. Forskerens 

opgave er at finde objekter i omgivelserne og måle disse, til at forstå fænomenernes 

hovedproblem, og herudfra finde en løsning på dette, hvilket i afhandlingen bliver gjort ud fra 

de biometriske sikkerhedssystemer for netop at være på forkant. Ifølge positivisme er den 

menneskelige natur forbundet med rationel adfærd, hvilket ofte sker i relative stabile og 

velordnede forhold. I organisationer er modsigelser og konflikter sjældne. Hvis der endelig 

opstår en konflikt, vil denne være dysfunktionel til den sociale gruppe, og skal derfor 

undertrykkes. Dog er konflikter med til at opfatte og afsløre uoverensstemmelser i systemet, 

som et symptom af problemer der skal korrigeres og dermed undgå system fejl. Formålet er at 

finde sammenhænge imellem teknologien og den aktuelle situation. Der ønskes på baggrund 

af case studiernes metode Grounded Theory, som er en løsningsorienteret metode med 

objektiv verdensopfattelse, der foreskriver analyser baseret på akkumuleret data, at kunne 

generalisere på baggrund af analyserne og diskussionerne samt besvarelserne fra 

spørgeundersøgelsen i bilag 2. Denne betegner metodologien, som betegner den valgte 

undersøgelse, hvor der i afhandlingen er foretaget en kvalitativ spørgeundersøgelse, til at 

samle data omkring den private bruger. Det er vigtigt at de fremkomne data, som bruges i de 

forskellige cases er valide. Det er den positivistiske grundholdning, at viden kun kan nås 

gennem metodisk videnskabelig observation af virkeligheden, og at den eneste form for 

videnskabelig anerkendelse er den naturvidenskabelige. Forklaringer og forudsigelser kan 

forankres fuldstændigt på regulariteter og sammenhænge, altså ved hjælp af deduktion, 

hvilket også er den anvendte metode, idet den generelle teknologi tages og anvendes på de tre 

unikke cases. Case studierne omkring biometriske systemer i den virkelige verden, omhandler 

elektroniske pas som vil blive standard i fremtiden indeholdende billede, fingeraftryk samt 

iris identifikation, dvs. en multimodal identifikation. Fujitsu Siemens har lanceret en vene 

scanner til hånden, hvilket henvender sig til den private samt den offentlige sektor. 

Afhandlingen fokusere på den private. ABN AMRO bank med hovedsæde i Holland, benytter 

stemme genkendelse for deres bankkunder, i forbindelse med ændringer på deres konti. 

 
Paradigmet forelægger fire evalueringskriterier. Disse er en god rettesnor for om et biometrisk 

system bliver en succes eller fiasko. Intern validitet der afgør investeringens fordel ved 
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relationen imellem forventede resultater fundet i litteraturen med empiriskes resultater. Intern 

validitet drejer sig også om teknologien opfattes nyttefuldt og brugervenligt, hvor brugeren 

har tænkt sig at gøre nytte af det. Her er DeLone og McLeans model fra 2003, som forklare en 

sammenhæng i informationssystemers succes vha. inddeling af succeskriterier i en 

multidimensional model anvendelig (figur 1). Denne baseres på information-, system-, og 

service kvalitets relation til brugeren og videre til udbyttet. Systemets kvalitet ses i forhold til 

brugbarheden, respons tid og tilpasningsevnen. Derudover er der informations kvaliteten som 

drejer som om et relevant, færdigt system som er let forståeligt og sikkert. Service kvaliteten 

omhandler hvem der supportere systemet. Bruger intention drejer sig om hvordan der 

navigeres igennem mulighederne og udførelsen af verificeringen, samtidig med om brugeren 

er interesseret i at gøre brug af teknologien. Bruger tilfredsheden afhænger af alle tidligere 

variabler hvor det her er vigtigt, at brugeren føler sig sikker, og at systemet skaber en 

merværdi. Sidste variabel er udbyttet hvilket kan ses i sparet tid, omkostninger, rationaliseret 

proces, kunde respons og sociale fordele. 

Modellens funktion kan diskuteres i og med der mangler 

sociale relationer, som leder til innovativ 

opmærksomhed. DeLone og McLean betragter værdien i 

teknologien for afgørende for individets valg. Opnås der 

ikke accept, vil det efter modellen skyldes produktets 

arbejdsmetode. Ekstern validitet drejer sig om de 

antagende tilfældige forhold kan generaliseres til og 

krydse vekslende foranstaltninger og målinger ved forskellige personer, placeringer og 

tidspunkter. Her er det vigtigt med så mange respondenter som muligt. Pålidelig undersøgelse 

sikrer, at andre som foretager samme undersøgelse fremkomme med samme resultat. Der er 

gemt noter, spørgeskema, resultater af litteratur studier for at gøre det muligt med samme 

undersøgelse. Stabilitet, overensstemmelse, forudsigelse og nøjagtighed kendetegner 

evalueringskriteriummet. Objektivitet består i afhandlingens uafhængighed. Respondenter 

fra forskellige miljøer er vigtige i undersøgelsen for uafhængige svar. Analysen af forskellige 

miljøer i casene er med til at styrke objektiviteten. 

2.4 Det teoretiske udgangspunkt 
De valgte perspektiver teknologi, økonomi og socialt er inspireret af bogen ’Teknologikritik’ 

af Siggaard og Skovmose (S&S), 1986. Teknologi begrebet bliver i denne bog skildret både 

positivt og negativt med tilhørende underemner. Dette er en god inspiration til at tage fat på 

analyse og diskussioner omkring teknologien, idet der både er positive, men også negative 

sider forbundet med den. Det positive syn i forhold til S&S, er at teknologien er til som en 

 
Figur 1 - DeLone & McLeans 
model 
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frigørelse for mennesket, hvilket har givet en nærtliggende forbindelse imellem teknologi og 

humanisme. Teknologiopfattelsen opfattes ifølge Ernst Kapp i ”Grundlinien einer Philosophie 

der Technik” fra 1877, som en forlængelse af vore organer. Disse ”forlængelser” er med til at 

vi kan udvikle os intellektuelt, moralsk og kulturelt. Teknologien er med til at gøre vi nærmer 

os menneskehedens utopi hvilket ligger meget nært de biometriske systemer, som kan virke 

meget uvirkelige og urealistiske. Positivismen omkring teknologi er en forløber for den noget 

usikre holdning der hersker i dag, hvor vi dog er opmærksomme på problemet og arbejder 

med accept fra potentielle brugere. Heinrich Stork (1977), i „Einführung in die Philosophie 

der Technik“, afgrænser teknologi som en handlen. Dette påpeger, at teknologien er med til at 

give mennesket magt over naturen og gør, at vi kan ændre omgang med denne. Heinrich Stork 

er med til at vise, at en frigørelse via teknologi gør at de begrænsninger, som mennesket 

naturligt har, bliver indskrænket vha. af ny teknologi. Arnold Gehlen (1957), tilføjer i ”Die 

Seele im technischen Zeitalter” at teknologien opfattes som antropologisk grundsyn, der 

opfatter mennesket mangelfuldt og åbent. Dette antropologiske syn bruges i udviklingen af 

nye biometriske systemer og med denne læren om mennesket studere menneskehedens 

biologiske udvikling, hvilket er et vigtigt fundament i biologiske systemers udvikling. 

 
Det mere negative syn på teknologien kommer helt tilbage fra det 17. århundrede, hvor det 

gik under navnet maskinstormere, da arbejdere i England ødelagde maskinerne, som 

eksempelvis et savværk drevet af vindmøller, i frygt for de ville miste deres levebrød. Senere 

hen uddrages det fra Elluls (1973), ”The Technological Society” og samtidig ”Det én-

dimensionelle menneske” af Herbert Marcuse (1964), som påpeger at mennesket underkastes 

en menneskefjendsk livsform, idet teknologien kan betegnes som modpol til frihedsbegrebet, 

da den henleder til underkastelse, herredømme, disciplinering m.v. Begge er enige om 

teknologien har en samfundsmæssig totalfunktion. Dog er Marcuse mere indforstået med det 

er muligt at arbejde sig mod en kobling imellem teknologi og frigørelse hvor imod Elluls er 

helt igennem teknologipessimist (Siggaard & Skovmose, kap 1, 1986). 

 

Biometrien anses som en positiv udvikling i teknologien fra opgaveskrivers side, hvilket er 

med til jeg har valgt at analysere og diskutere emnet. Dog er der stadig de negative sider gemt 

i teknologien, og frigørelses momentet er en interessant side af sagen, som er yderst relevant 

på trods af den kom til udtryk tilbage i 60’erne. Denne frigørelse kan henledes til 

overvågningen og privacy aspektet hvilket henleder til spørgsmålet om politiske og moralske 

værdier og mål. I forhold til Ernst Kapp kan udviklingen ses som intellektuelt, moralsk og 
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kulturelt fremskridt hvilket henleder til at teknologien er i en global udvikling med indførelse 

af standarder verden over, hvilket hjælper til sikkerhed mod moralsk forkerte handlinger.  

 
Den biometriske teknologi kan hæftes til to begreber, hvilket er dispotitional, der drejer sig 

om de egenskaber denne besidder, konstateret alene på baggrund af visse betingelser, som 

skal være til stede. I de senere udarbejdet case studier baseret på grounded theory kan dette 

henledes til de interne kategorier. I modsætning til dispotitional eksistere intentionalitet som 

kendetegnes ved egenskaber der tillægges bevidstheden. Begge eksistere idet biometrien 

afhænger både af det teknologiske, men samtidig i lige så høj grad mennesker, der er nøglen 

til systemerne (Siggaard & Skovmose, 1986).  

 
Der er som sagt udarbejdet et casestudie i form af grounded theory i opgaven, hvilket er 

baseret på tre synsvinkler. Det vigtigste er at finde kategorier, begreber og egenskaber til den 

enkelte case med tilhørende indbyrdes forhold. Disse skal undersøge forhold omkring 

lovhåndhævelse, private og virksomheds henseende i forhold til påvirkningen af 

omgivelserne. Det interessante er samspillet imellem teknologien og mennesket uden klare 

definerede grænser. 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i nogle 

teoretiske værktøjer, for på den måde at 

angribe empirien. Derfor vælges den 

deduktive tilgang, hvor der dannes teoretiske 

værktøjer til at generer viden om, hvad det 

er, der driver udviklingen i de biologiske 

systemer. Der ønskes ikke at generer en 

teori, men blot viden omkring emnet. 

Formålet med undersøgelsen af de 

biometriske systemer set ud fra samfundsbredt synspunkt, hvor både den private bruger og 

virksomheden inddrages. At have et klart formål med undersøgelsen er vigtigt ifølge Ib 

Andersen. Han referer til Finn Borum, der operer med seks forskellige kategorier (Andersen, 

Ib, 2002). Den aktuelle opgave har i henhold til teorierne formålet; beskrivende, forklarende 

og eksplorativt/problemidentificerende i figur 2. Den beskrivende da der gives et billede af de 

biometriske systemers arbejdsmåde og en undersøgelse af den private danskers holdning til 

biometriske systemer. Den forklarende, idet der bliver set på hvad det er, de beskytter imod 

og hvordan påvirkningen sker i forhold til forskellige omgivelser. Samtidig er der i rapporten 

forsøgt at finde frem til forskellige lovmæssige krav. Den eksplorative/problemidentificerende 

vinkel også kaldet sonderende undersøgelser, er medtaget, idet emnet er forholdsvist ukendt 

 
Figur 2 - Skematisk oversigt over de 
forskellige typer af undersøgelsesformål. 
(Andersen, Ib , s28, 2002) 
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for den almene dansker. Denne undersøgelse er med til at kunne opstille hypoteser, hvilket ses 

i case studiet, som senere kan bruges til afprøvning og test hvilket ikke udarbejdes i 

indeværende afhandling. Ydermere er case studiet med til at identificere problemer i de 

forskellige omgivelser. 

2.5 Litteratursøgning 
Der er søgt i en blanding af artikler, bøger, hjemmesider samt andre publikationer fra 

Internettet omhandlende aktuelt litteratur. Her er der brugt relevante søgeord til at 

gennemsøge litteraturdatabaser og på Internettet. Litteraturdatabasen fra ASB’s E-journal 

service ELIN1, Emerald og Science Direct er hovedsageligt brugt til at finde teoretiske 

artikler, omhandlende biometri og analyser af funktionaliteterne samt ydedygtigheden. 

Udover de anvendte databaser, er der i mindre grad anvendt Google2 og Google Scholar3 til at 

finde referencer fra kilderne. Der er herudover foretaget en kvalitativ undersøgelse, som er 

med til at skabe en dybere forståelse problemkompleksets sammenhæng med helheden. 

Metoden er konstrueret på en lav formaliseringsgrad og bygger på et lille antal respondenter. 

Spørgeundersøgelsen blev udarbejdet ved hjælp af freeonlinesurvey.com, der er et gratis 

online spørgeundersøgelses værktøj. Denne blev distribueret ud vha. facebook der fungere 

som et socialt netværk på Internettet. Formålet med undersøgelsen, var at undersøge den 

almene danskers holdning og viden om biometri og hvordan deres stillingtagen er til 

relaterede emner. Undersøgelsens opbygning var hovedsageligt lukkede spørgsmål, dog 

stadig med mulighed for at respondenterne kunne komme med yderligere kommentarer. Der 

blev sendt undersøgelser til 85 personer, hvoraf  51 besvarelser blev modtaget. Af disse var 

42 besvarelser brugbare, mens 9 måtte kasseres pga. ufuldstændige besvarelser. Samlet gav 

dette en svarprocent på 60 % med en anvendelsesgrad på ca. 49 %. Respondenterne var 

aldersmæssigt bredt repræsenteret fra teenagere til pensionister samtidig fra top til bund skat. 

Bilag 2 viser en oversigt over undersøgelsens udformning af spørgsmål og tilhørende svar. 

2.6 Kildekritik 
Vurderingen af rapportens kilder, er noget jeg har været bevidst omkring under udarbejdelsen, 

hvor der samtidig er fortaget valideringer omkring forfatternes troværdighed. Kildekritikken 

går ofte ud fra 6 spørgsmål ifølge ”Kildekritisk tekstsammenligning” af bl.a. Jørgen Fink; 

Hvad? Hvem? Hvornår? Hvordan? Hvorfor? hvilket skal besvares i sammenhæng med en 

uddybning af svarene (Fink, Jørgen og Manniche, Jens Chr.). Kapitel 1, ”Den biometriske 

verden” hvilket hovedsageligt omhandler den grundlæggende viden omkring teknologien, 

                                                
1 Electronic Library Information Navigator 
2 http://www.google.dk 
3 http://scholar.google.dk 
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bygger fortrinsvis på bogen ’Biometric for network security’ af Poul Reid fra 2003. Bogen 

anvendes til teknisk og praktisk forståelse af Biometri. Forfatteren er sikkerheds chef med 

speciale i applikationer i den virkelige verden samt deres implementering i over 500 firmaer, 

hvilket anses for at have givet ham en bred indsigt i teknologien og hvordan denne bedst 

behandles. Udover denne er anvendt en række hjemmesider og artikler overvejende er 

artiklerne brugt til at forstå hvordan teknologien arbejder i praksis og et udsnit af de vigtigste 

algoritmer der ligger bag. Herunder bl.a.(Delac og Grgic, 2004 & Fábregas og Faundez-

Zanuy 2008 samt Jain, Anil). Med disse forfatters baggrund som Ph.D’er ved forskellige 

universiteter, anses disse som valide personer med stor indsigt og erfaring indenfor emnet. 

Teknologiens sikkerhed bygger på en stor blanding af kilder, vigtigst er National institute og 

Standard & Technology (NIST, 2002), hvilket har til formål at forbedre standarder og 

teknologi i retning mod en forstærket økonomisk sikkerhed samt en forbedring af livskvalitet. 

Med henblik på sidste års budget på $931,5 millioner fastslås det, at der er tale om en meget 

stor organisation. Denne arbejder både med virksomheder samt i laboratorier. Derudover er 

brugt en række hjemmesider og publikationer af forskere verden over, hvilket giver en 

akademiske syn og undersøgelse, som anses for at være pålidelige velundersøgte kilder. 

Biometriske case studier bygger på bogen (Hartman, Jan 2005) hvilket beskriver og forklarer 

fremgangsmåden indenfor grounded theory. (Vacca, John 2007) er benyttet til at forstå 

hvordan de enkelte biometriske systemer teoretisk set arbejder og anvendes i den virkelige 

verden. Der er anvendt en stor del artikler af både akademiske forskere, men også artikler af 

journalister baseret på eksperters viden, hvilket kan ses som en svaghed, da der i disse er stor 

risiko for en manipulering af virkeligheden fra journalisternes side. Derudover anvendes 

kilder fra softwareleverandører hvilket også kan være en svaghed, da disse vil forlede læseren 

til at tro netop deres produkt er det perfekte, hvilket betvivler deres troværdighed. Den 

fællesstatslige standard DS484 anvendes og anses som en troværdig kilde udgivet af Dansk 

Standard. Fremtids afsnittet bygger på indicier omkring hvad der kunne tænkes at blive 

udviklet, samt hvor det er anvendeligt og bruge teknologien. Igen er bogen (Vacca, John 

2007) anvendt men også dansk statistik samt en artikel af den tekniske forsker Soumyadip 

Rakshit (2008) anvendes. 
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3. Den biometriske verden 
Udtrykket biometri kommer oprindeligt fra det græske ord ”bios”, som betyder liv og 

”metrikos” der betyder måling. Dette skulle referer til videnskab indeholdende statistik 

analyser af biologiske karakteristika. Systemerne er baseret, som også kort beskrevet i 

problemformuleringen af en funktions vektor(er) afledt af deres psykologiske og/eller 

adfærdsmæssige karakteristika, hvilket uddybes i afsnitte ”Verifikationstyper”. 

 
Biometriske systemer skal sørge for et pålidelig genkendelse scenario, enten ved at godkende 

eller afvise identiteten af et individ. Ideen med de biometriske systemer er hovedsageligt at 

skabe et mere nøjagtigt sikkerhedssystem, i forhold til de traditionelle systemer. Systemerne 

hjælper med at løse en lang række fælles svagheder, som findes i de forskellige 

sikkerhedsforanstaltninger på markedet i dag. Her tænkes eksempelvis på svage kodeord, der 

er nemme at hacke. Bliver et kodeord hacket, kan worst case være uautoriseret adgang til et 

computersystem indeholdende evt. kredit oplysninger. Et problem i virksomheder verden over 

i dag, er også deling af kodeord mellem kollegaer, for at hjælpe andre adgang til forskellige 

systemer. Dette medfører en utrolig vanskelig situation i forbindelse med at finde frem til 

personen, som misbrugte systemet. Netop kodeords aspektet er en af de største 

problemstillinger for informationschefen i et firma ifølge professor Ian McKillop fra 

Waterloo Universitetet i Canada. Tabte nøglekort kan ydermere være et problem i og med der 

ofte forekommer firma, afdeling og navn hvilket kan sammenlignes med, som en nøgle med 

en adresse på (Gregory, Peter & A. Simon, Michael). 

 

Det biometriske system består hovedsageligt af fem integrerede komponenter (tabel 1), som 

senere uddybes. 

1. En sensor der observerer karakteristika og omdanner dem til data. 
2. Algoritme der kan beregne/kryptere den biometriske skabelon(eller billede). 
3. En lagringsenhed(er) der kan administrere alle indsamlede data. 
4. En algoritme der kan beregne og verificere en ny skabelon med en allerede lagret.  
5. En proces (automatiseret eller personassisteret) der kan tolke resultatet  

Tabel 1 – Hoved komponenter i biometrisk system (Simens, 2007) 

Professoren Anil Jain tydeliggør at systemerne arbejder ved først at tilegne sig de biometriske 

data, hvorefter disse bliver krypteret og sendt videre til et skabelons modul hvor alle dataene 

gemmes. Derefter kommer tilmeldingsmodulet, som pakker de indkomne data ud. 

Verificeringsmodulet er det sidste og bruges hver gang en person forsøger at skabe adgang 

igennem et biometriske system hvorved den aktuelle scanning sammenlignes med 

skabelonen. Denne fremgangsmåde vil blive illustreret under multimodal biometriske 

systemer vha. et data flow diagram (DFD) (Jain, Anil). Verificeringsmodulet kan arbejde 
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enten ved autentificering eller identificering. Autentificeringen sammenligner udelukkende 

med det enkelt påståede individ, dermed en-til-en hvor i mod identificering bruger en-til-

mange idet denne sammenligner med samtlige skabeloner i databasen, hvilket er mere 

tidskrævende. Problemet her er eksempelvis når hele DB4 gennemsøges for match ved 

fingeraftryk, kan der forekomme en meget lig match i løbet af gennemarbejdelsen, hvorved 

den forkerte identitet kan blive accepteret. På baggrund af dette er autentificeringen den 

absolutte mest sikre og hurtigste metode. 

 

En anden vigtig komponent i systemerne er det såkaldte audit. Denne er svær direkte at 

oversætte, og indbefatter en oversigt over rettigheder i forbindelse med samtlige brugere af 

systemets autentificerings- og autoriserings rettigheder, sidstnævnte omhandler hvilke 

rettigheder den pågældende person har i systemet. Denne viden som optages i historikken, vil 

være omhandlende hvem har forsøgt adgang i systemet, hvilken adgang der blev forsøgt, 

hvornår og om der blev godkendt adgang. Optagelsen medfølgende et tidspunkt vil yderligere 

medfører, at sker der en autentificering to steder med lang afstand, kort efter hinanden for 

samme person, har det biometriske system bragt autentificeringen i fare eller FRR5 

vurderingen er sat for højt. Bliver historikken gemt sammen med de tilhørende data, er der 

baggrund for en yderligere sikkerhed, i og med uautoriseret adgang da kan få alvorlige følger. 

De personlige data har nærmest et navneskilt vedhæftet i disse tilfælde. For at sikre disse 

optagelser vil det være en fordel at gemme dem i binær format, som er et tal der repræsentere 

numeriske værdier, oftest ved hjælp af 0 og 1. Denne skal indeholde krypteret signatur, gemt 

et separat sted i forhold til optagelserne. Audit kan eksempelvis være anvendeligt i situationer 

hvor en person skal holdes ansvarlige for nogle handlinger, hvilket kan være omkring 

sundhedspleje, lovhåndhævelse, mad og bedøvelsesmidler, bankverdenen eller virksomheder 

som håndtere data med kredit kort numre.  

 
For at tjene en biometrisk karakteristika findes fire vigtige teoretiske krav (tabel 2): 

1. Alsidighed Mulighed for at bruge flere typer da alle skal besidde det. 
2. Særpræg Ingen burde have samme data. 
3. Bestandighed Uforanderlig over en given tid. 
4. Indsamlingsmuligt Skal kunne måles gentagne gange. 

Tabel 2 - Biometriske karakteristika (Jain, Anil) 

I den virkelige verden har systemet ydermere tre vigtige faktorer, hvilket er udførelse der 

referer til nøjagtigheden, hurtigheden og ressource kravene. Acceptabilitet hvilket henviser til 

at det skal være uskadeligt for brugeren og denne skal acceptere teknologien og sidst 

                                                
4 Databasen 
5 False rejection rate 
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omgåeligt, hvilket refererer til at systemet skal være robust nok til at modstå forskellige 

forbryderiske metoder. I det senere case studie, er det interessant,  at se sammenhængen af  

alle disse komponenter, karakteristika, faktorer og evalueringskrav. 

 
I forbindelse med komponent nummer 4 i tabel 1, bruger det biometriske system en 

tilsvarende score s, i og med det er umuligt, at to biometriske prøver af karakteristiske træk, 

erhvervet i forskellige sammenhæng, er nøjagtig ens. Denne s er normalt et enkelt nummer, 

som bestemmer sammenhængen imellem inputtet samt databasens tidligere måling. S bliver 

nu sammenlignet med en tolerance tærskel t. Hvis s er større end eller lig med t hører de 

sammenlignede data til samme person. Det er muligt for udvikleren at bestemme, hvor sikker 

systemet skal være, ved at ændrer denne t til at optræde mere tolerant imod input variationer 

og ”støj”, hvilket eksempelvis kan være utydelige dele af et fingeraftryk. Eksempelvis har 

kommerciel fingeraftryks baseret identifikations systemer krævet en meget lav False Reject 

Rate (FRR), altså en falsk afvisning, hvilket beskrives i afsnittet ”F-vurderinger” og netop 

drejer sig om den omtalte t. 

 
Grænses det biometriske system til kun at bruge en enkelt biometrisk karakteristik, vil der 

opstå nogle begrænsninger og problemer som indeværende afhandling senere undersøger 

nærmere. Disse omhandler: 

 Data støj 

o Ved eks. fingeraftryk, skidt på sensoren eller fra omgivende tilstande. 

 Intra class variationer 

o Biometriske data erhvervet fra en individuel igennem autentificering dvs. 

godtgørelse af ægtheden i dataene, kan være meget forskellige fra dataene, som 

blev brugt til at genere skabelonen ved indskrivningen. En bruger som unøjagtigt 

prøver at interagere med sensoren vil typisk være årsag til denne variant. 

 Ingen alsidighed (FTE) 

o Alle brugere forventes at besidde de krævede biometriske træk. Dog vil der i den 

virkelige verden ske hændelser, hvor en gruppe af brugere ikke besidder de 

nødvendige biometriske karakteristika. Dette vil senere bliver nærmere uddybet 

under f-vurderinger. 

 Fup angreb 

o En person prøver at snyde de biometriske træk. Dette er specielt nemt når signatur 

og stemme bruges til at identificere. (uddybes under sikkerheds afsnittet) 
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3.2 Databasen 
En informationsanalyse er essentiel her, som skal hjælpe til med at bestemme hvilken info der 

skal lagres i en database, samt hvilket output der er nødvendigt for de enkelte brugere af 

systemet. I bilag 3 er udarbejdet et klassediagram indeholdende databasens klasser med 

tilhørende beskrivelse.  

 
I de biometriske informationssystemer er det vigtigt at gemme informationer omkring kunders 

adfærd til senere analyse. Dette hjælper med at lave bedre statistikker over systemets 

funktionaliteter, hvor det kan vurderes hvis der er for mange fejl og hvor disse opstår. Er det 

et biometrisk system med flere verifikationstyper vil det være vigtigt at adskille deres 

præstationer.  

 
Privacy er et betydningsfuldt aspekt i forbindelse med emnet, hvor der også findes en række 

standarder som skal følges. Ofte er folk af den overbevisning at indsamlede biometriske data 

senere hen kan bruges til at true deres juridiske rettigheder eller mere håndfast skade. Dette 

arbejdes der med ved eksempelvis fingerscanning. Her scannes fingeren, men et egentlig 

aftryk af fingeren lagres ikke. I stedet bruges en krypteret hash af dataene som forklarer 

printet hvilket også er brugt ved det gamle system med almindelige kodeord. Denne kan ikke 

omdannes tilbage til det originale fingeraftryk, men i stedet kun bruges til sammenligning. 

Krypteringen sker i form af at lagringen ikke er en eksakt kopi af den originale scanning, men 

en såkaldt irreversibel digitaliseret skabelon. Det betyder, at skulle den være blevet afluret 

eller tabt, er der ingen mulighed for at genskabe de originale scannede data. Derudover er 

komplekse krypterings algoritmer med til at højne databeskyttelsen. I genkendelsesfasen 

foretages en match op imod det lagrede data.  

 
Systemet skal have en tilhørende kravspecifikation, hvilket både laves som funktionelle krav, 

dvs. handlinger, som skal være med til at opdatere informationer, rapportere og forespørge 

både automatiske og brugerorienterede data som anvendes i systemet og ikke funktionelle 

krav, som ofte er krav over servicebehov, datamængder, svartider, stabilitet, tilvænning, 

brugervenlighed, tekniske begrænsninger, sikkerhed etc. I løbet af rapporten, vil de 

forskellige krav til et biometrisk system komme til at stå klart for læseren, hvorfor der ikke 

bruges tid på at beskrive disse her.  

3.3 Multimodal biometriske systemer 
For at gøre systemerne væsentlig mere sikre, er det muligt at bruge multimodal biometriske 

systemer, som bruger multiple applikationer, til at gribe forskellige typer af biometri an. 

Denne form for biometrisk system er mere pålideligt på grund af de forskellige uafhængige 
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beviser. Systemtypen bruges eksempelvis i forbindelse med elektroniske pas, hvilket vil blive 

beskrevet i det tilhørende case studie, senere i afhandlingen. Brugen af systemet kombinere 

forskellige verifikationstyper til ét enkelt system, som skulle være mere pålideligt, da det 

tager fordel i færdighederne fra hvert eneste individuelle biometri og kan bruges til at 

overvinde problemer, som kan opstå ved enkelt biometri løsningen. Hver type af biometri i 

systemet har sin egen måde at udregne sammenlignings mål på. Dette gør at den bedste 

løsning ifølge professor Anil K. Jain er at integrere en multimodal løsning i beslutnings 

modulet, i stedet for ved sensor modulet, da en sammenligning på tværs af systemerne er 

vanskelig (Jain, Anil). Dermed består sikkerheden ved systemet i karakteristik vektoren, der 

er baseret på de unikke data fra de forskellige sensorer. Dataene er uafhængige af hinanden, 

men er forbundet med den nye vektor, som bruges til at identificere brugeren. I Beslutnings 

modulet er der et overensstemmende mål niveau, hvor hvert individuelle system levere et 

sammenkædede mål, som kombineres til at bekræfte ægtheden af den påståede identitet. 

Næste skridt er beslutnings stadiet hvor hvert individuelle system levere flere biometriske 

data og resultat vektoren er individuelt klassificeret til to klasser, hvilket er accepteret eller 

afvist. Beslutningen tages ud fra flertallet (Delac & Grgic, 2004, Fàbregas & Faundez-Zanuy, 

2008).  

 

Udregningsprocessen for det multimodal biometriske system, ser kort forklaret ud som 

følgende. Hvis det antages at systemet beskrives ved  og at bruger skabelonerne for N 

brugere gemt i  beskrives ved 1,2,......,N . Det antages at hver bruger kun ligger inde 

med en skabelon, for hvert biometri der indgår i multimodal systemet. Dvs. skabelonerne for 

i 1
i,2

i ,3
i  hvor hver indikere en type biometri. Det antages at (0,I) betegner den 

enkelte biometriske indikator og den påståede identitet af brugeren. 0 har tre komponenter 

dvs. 0  1
0,2

0,3
0  tilsvarende målene for de tre biometriske indikatorer. Personen som 

ønsker at få godkendelse påstår en identitet I, som enten hører til kategori w1 eller w2, hvor w1 

referer til rette identitet og w2 er falsk identitet. Det biometriske system sammenligner nu 0 

op imod 1 for at fastslå enten w1 eller w2. Det vil sige identiteten falder indenfor følgende 

formel I
w1,if F(0,1)  ,

w2,otherwise,
 som varetager ligheden imellem 0 og 1 og . Ud fra 

formlen er der fire udfald hvilket er (z) påstand om w1 hvor den er i w1, (zz) w1 hvor den er i 

w2, (zzz) w2 hvor den er i w2 og (zzzz) w2 hvor den er w1. De godkendte udfald er (z) samt 

(zzz). 
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Fremgangsmåden for et multimodal biometrisk system er illustreret vha. et DFD diagram i 

figur 3, hvor de tre biometri typer ansigt, fingeraftryk samt stemme er brugt, som også alle tre 

teknologier anvendes i forbindelse med de forskellige case studier. DFD diagrammet er valgt, 

da det viser på en let og overskuelig måde, hvilke data der strømmer igennem et system, hvad 

enten systemet er manuelt eller IT-baseret.  

 
DFD bruges til at specificere et system på det logiske niveau. Med dette menes der, at det 

beskriver hvad et system vil gøre, i stedet for hvordan det vil blive gjort. Diagrammet på det 

logiske niveau repræsenterer logisk information, og ikke de fysiske aspekter. Data flows viser 

som det også kan udledes af navnet, flowet ved en bruger eksempelvis angiver et ID. Der ses 

ikke nærmere på hvad systemet lagrer af data osv., da dette ikke er meningen med DFD. 

Betydningen af diagrammets symboler vises i tabel 3. 

1. En kasse bruges til at angive en informationskilde.  
2. En cirkel bruges til at angive en aktivitet eller en funktion, som udføres i 

systemet.  
3. En pil med tilhørende tekst angiver den information, som enten bruges til at 

udføre en aktivitet (det er, når pilen peger ind i aktiviteten) eller er resultatet 
af en aktivitet (det er, når pilen udgår fra aktiviteten).  

4. To streger med tekst imellem angiver et datalager. 
Tabel 3 – DFD symbol betydning 

Der findes mange varianter af disse diagrammer, f.eks. aktivitetsdiagrammer, 

funktionsdiagrammer og kasse-bolle diagrammer. 

Figur 3 – DFD over multimodal biometrisk system 
  
Diagrammet består af erhvervelses modulet der er det samme som sensor modulet, og deler 

sig ud på de tre biometri systemer. Disse arbejder individuelt om at anskaffe de aktuelle data 
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og sammenligne dem med de gemte data i databasen. Her er opgaven også at slette og 

opdatere brugere. Der er flere måder de enkelte systemer kan arbejde på i diagrammet. 

Ansigtsgenkendelse kan ske igennem nodal punkter hvilket eks. er længden mellem øjnene. 

Stemme biometrien, udpakker de specifikke data i stemmen og sammenligner med 

eksisterende profil og sidst bliver fingeren eksempelvis kørt igennem en cepstral analyse, der 

er en vifte af signalbehandlings ansøgninger, som vurderes på en ikke lineær teknik, men i 

stedet som kompleks cepstrum, der løst defineret er et signal Z, som er logaritmen af 

rækkefølgen dataene indkommer. Ceptrum er et homomorphic transformation, der er et 

system hvor outputtet er en overlapning af indgangssignalet, dvs. indgangssignalet er 

kombineret med en operation, som under cepstral transformationen, skal have to signaler til at 

svare til summen af cepstral signaler. Ud fra denne vurderes en HMM score, hvilket er en 

statistisk score for sammenhængen af signalerne. Højere score giver en sikrer vurdering af 

sammenhængen. Sidst er der beslutningsmodulet hvor det afgøres om personen, som forsøger 

adgang får godkendelse eller afvises. Denne proces består af tre step, hvilket er genkendelse 

af hver enkelt biometri sammenligning og sidst en afgørelse (Jain Anil). 

3.4 F-vurdering 
De biometriske systemer indeholder statistiske målinger, hvilket omhandler forskellige f-

vurderinger, som også er vigtige faktorer i forhold til det økonomiske aspekt samt 

omgivelserne hvor de bruges. Elektroniske pas indeholder en utrolig høj sikkerhed, hvorimod 

den personlige bærbare computers fingeraftryks system ikke vil indeholde en høj f-vurdering 

(matchende tolerance tærskel), da det er vigtigt at brugeren altid kan få adgang hvis ikke der 

eksisterer alternativer. Der opereres med fire forskellige f-vurderinger.  

o FAR  (False Acceptance Rate) 
o FRR  (False Rejection Rate) 
o FTE  (Failure to Enrol) 
o EER  (Equal Error Rate) 

FAR målingen er sandsynligheden for at en bruger, der benytter en falsk identitet bliver 

godkendt ved kontrol, hvilket vil betyde at den matchende grænses accept, dvs. f-vurderingen 

er sat for højt. For at sikre en høj sandsynlighed, som gør den udregnede FAR er statistisk 

signifikant, er det nødvendigt at udregne for hver eneste bruger der eksistere. Dvs. alle de 

udregnede FAR for hver brugers forsøg på en falsk identifikation, summe dem op og til sidst 

dividere med samlede antal brugere. I forhold til FAR er styrken af algoritmen, som 

omhandler den matchende score vigtig. Det er for eksempel nemmere at snyde systemet, hvis 

den er 1:500 i stedet for 1:5.000. Det amerikanske forsvarsministerium anbefaler at FAR ikke 

overstiger 1:100.000. Dette bunder bl.a. i der vil være en chance, hvis algoritmen styrkes, for 

at den rette bruger bliver afvist på falsk grundlag. Dette kaldes FRR, hvilket vil sige 
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sandsynligheden for at brugeren prøver at verificere sig i systemet som sig selv, men bliver 

afvist. Dette kunne ske hvis den matchende tolerance tærskel er indstillet for lavt dvs. en lav 

tolerance af afvigelser eller hans biometriske unikhed ikke ligger tæt nok på den biometriske 

skabelon. Robustheden i algoritmen er meget vigtig og des mere akkurat den matchende 

algoritme er, jo mindre er sandsynligheden for at FRR vil opstå. I forhold til FRR anbefaler 

det amerikanske forsvarsministerium at denne ikke overstiger 5:100. FTE er sandsynligheden 

for at en bruger, der ønsker at benytte sig af et biometrisk sikkerhedssystem, vil være ude af 

stand til at gøre det eksempelvis på grund af utydelig fingeraftryk. FTE er oftest 

sammenhængende med en regel af tre forsøg. Dette skal hjælpe med at give en tryghed 

omkring fejl hyppigheden for FTE. Det antages ydermere at hvert forsøg på godkendelse er 

uafhængig, identisk fordelt. Styrken af FTE er afhængig af antallet af brugere af det 

biometriske system. Jo større antal brugere, jo mindre sandsynlig for at en bruger oplever 

FTE, idet systemet da vil kende til flere forskellige karakteristika. 

 
Den sidste måling kaldes EER, hvilket er punktet hvor FAR og FRR mødes på en kurve (figur 

4.1) som er et udtryk for løsningens nøjagtighed. En lav overkrydsning indikere en god 

sensitivitet og generelt at systemet har gode arbejdsresultater. EER kan også udregnes ved 

hjælp af en såkaldt receiver operating characteristic curve (ROC), hvilket sætter FAR op imod 

FRR, hvorefter den bestemmer følsomheden og nøjagtigheden (figur 4). 

Forfatteren af bogen ”Biometric for network security” Poul Reid forklarer, at valget mellem 

de to er et spørgsmål om betydningen idet EER beregnet ved FRR og FAR, er modtagelig 

overfor manipulation baseret på granualitetskravene af tolerance værdier. Er den derimod 

ROC baseret, vil denne manipulation ikke opstå, idet FRR og FAR er lavet som en 

sammenlagt graf. Derved er ROC udregningen mindre afhængig af skalering. For at finde 

ERR laves en 45 graders linie fra 0.0. Når denne krydser ROC, opstår ERR (Reid, Poul, 

2003). 

 
Figur 4 – ROC                 Figur 4.1 
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3.5 Verifikationstyper 
For at afslutte afsnittet omkring den grundlæggende viden om biometriske systemer, vil 

fokusset i aktuelle afsnit være, en indsigt i hvilke verifikations typer der eksistere. Der findes 

to former for systemer, hvilket er den passive og den aktive type, også kaldet adfærdsmæssige 

og fysiologiske. I en undersøgelse af Kresimir Delac og Mislav Grgic konkluderes, at 

adfærdsmæssige systemer hovedsageligt bruges i overvågnings sammenhæng og 

karakteriseres oftest som hemmelige, idet brugeren ikke nødvendigvis ved at han bliver 

biometrisk målt, hvilket medfører overvejelser omkring truslen mod privatlivets fred 

(privacy). Denne adfærdsmæssige type indeholder en database med brugerne for at gøre 

systemet i stand til at lave en match værdi til sammenligning. Systemerne har som regel en 

stor indflydelse på omgivelserne og ofte er sammenligningsmetoden identifikation. 

Sammenligningen resultere oftest ikke i kun én match, men op til flere hvorefter en 

autoriseret, skal lave den endelige match beslutning. adfærdsmæssige systemtyper er bl.a. 

ansigtsgenkendelse, gang genkendelse, signatur eller stemmegenkendelse (Delac & Grgic, 

2004).  De fysiologiske biometriske teknologier er modsætningen og dermed de synlige, som 

kræver at brugeren er opmærksom på systemet, hvilket også gør det til en fortaler i 

forbindelse med privatlivets fred og oftest anvendes som autentikation. Fysiologiske metoder 

er bl.a. fingerscanning, hånd geometri, retina (nethinde)-, og iris scanning. For at identificere 

opfyldelsen af de forskellige krav der stilles til teknologiens metoder, hvilket anvendes i de 

senere case studier viser nedenstående tabel 4 en mere specifik oversigt over de individuelles 

præstationsniveau udarbejdet af Dr. Anil K Jain professor i afd. for computer videnskab og 

ingeniørarbejde på Michigan State Universitet. 

 
Tabel 4 - metodernes præstationsniveau 

Ud fra tabel 4 kan det vurderes hvilke systemer, der er anvendelige i hvilke omgivelser, i kraft 

af de 7 faktorer som også spiller en rolle i forhold til sammenligningen i de tre case studier. 

Det kan eksempelvis udledes at ansigts genkendelsen er en af de mest almindelige (høj 

universalitet), men denne er rangeret lav i unikhed hvorimod iris eller fingeraftryk har en høj 



Handelshøjskolen Århus Universitet  

Nicky Chirholm Nielsen  Side 26 af 115 

unikhed, men disse er lave i acceptgrad og samtidig kan det udledes af bilag 4 at 

omkostningen er høj. Bilaget viser en sammenligning af de forskellige systemers sikkerhed og 

praktiske henseende. Denne supplere tabel 4 i forhold til, at vurdere hvilke systemer der egner 

sig i forskellige omgivelser i en mere illustrativ model. Grafen viser sikkerhed (x-aksen) og 

praktisk vurdering (y-aksen). En ekstra dimension med omkostninger vil være anvendelig, 

idet disse meget ofte spiller en stor rolle, samtidig med at den upraktiske dimension kan 

ændres til at komme over x-aksen og blive praktisk. På det grundlag er der yderligere i bilaget 

vist omkostninger i et pindediagram. I forhold til de enkelte målinger er der alternativer for at 

hæve systemernes rangering. Eksempelvis vil indsamlingsmulighedens begrænsninger kunne 

klares ved at indføre multimodal systemer, som samtidig også vil øge sikkerheden.  

 
Ud fra tabel 4 kan det konkluderes at stemme samt tasteanslag er blandt de mest usikre typer 

(unikke), men disse har en lav omkostning ud fra bilag 4. Dette viser at overvejelserne 

omkring implementering og valg af biometrisk system, er en lang proces med mange variabler 

i spil. Verifikationshastigheden spiller også en stor rolle, alt efter i hvilken forbindelse 

systemet bruges. Dog kræves der ofte en hurtig verifikation, idet systemerne bruges til at 

godkende brugeren her og nu, til at få adgang til et sikret område/system. 

 
I systemerne kan også opstå forskellige fejlscenarier forbundet med de biometriske systemer, 

idet kroppen bruges som kodeordet, hvilket Dr. Manfred Bromba med uddannelsen 

”Dr.rer.nat” pointere. Fejlene kan opstå i forbindelse med eksempelvis; vægttab, hårtab, 

medicinske omstændigheder, kropsændringer, personlig hygiejne eller psykiske problemer, 

hvilket alt sammen har indvirkning på f-vurderingerne (Bromba, 2009). 

 
I denne afhandling bruges eller nævnes flere af typerne i tabel 4 i sammenhæng med analyser, 

diskussioner og forklaringer, hvorfor de ikke vil blive gennemgået og uddybet i dette afsnit. 
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4. Biometrisk øjebliksbillede anno 2009 
Den moderne verden byder på en konstant stigning i behovet for automatisk autentificering og 

identificering af mennesket, i takt med udviklingen af det digitale samfund. Biometriens 

fysiske træk og adfærdsmæssige karakterer, som gør os til unikke skabninger, er et naturligt 

valg af identitets genkendelse. Udviklingen og udbredelsen af de biometriske systemer sker i 

høj fart, hvilket også ræsonnere med den Internationale Biometriske Gruppe, som spår at det 

globale marked for biometrisk sikkerhed vil vokse fra 16,7 mia. kr. i 2007 til 41 mia. kr. i 

2012. Dette er bl.a. et tegn på at udviklingen har båret frugt, ved at omkostningerne bliver 

overkommelige, samtidig med der er sket en stigning i accepten af systemerne, så brugerne 

ikke er lige så tilbageholdende som tidligere. Systemerne bruges i mange sammenhænge, bl.a. 

både til adgangskontrol, i den finansielle sektor, retshåndhævelse, militær, den offentlige 

sektor, immigrations myndigheder og private. Eksempler hvor der i dag benyttes genkendelse 

af individer vha. de biometriske sikkerhedssystemer er Pentonville fængslet i England hvor 

der bruges signatur identifikation, for at fanger ikke kan spise hinandens mad. Systemet 

bruges også ved overflytninger og løsladelser. Immigrationsmyndighederne i USA tillader 

internationale rejsende at springe de lange køer over, ved i stedet at bruge hånd geometri 

genkendelses systemet i en slags kiosk til formålet. Eksempler på industrier som i dag bruger 

biometrisk sikkerhed er Disney World Florida, der bruger fingerscanning ved sæson pas, for 

at undgå det bruges af forskellige personer. Flere bilproducenter bruger fingerscanningen, 

som en nødvendighed for at starte motoren. GM og Hertz bruger stemme genkendelses 

teknologien til at beskytte deres IT faciliteter. Biometrien er også blevet brugt i forbindelse 

med store sports begivenheder, som ved vinter OL i Nagano hvor de brugte iris scanning, til 

at identificere biathlon deltagere før de blev tilladt adgang til deres rifler (Rakshit, 

Soumyadip, 2008). Londons undergrund er overvåget, hvor man er i stand til at genkende 

efterlyste forbrydere, ved hjælp af ansigtsgenkendelse, det samme system bruges under Super 

Bowl finalen i USA. I Japan bruger man vene genkendelsen ved hæveautomater. Disse 

eksempler er med til en positiv indvirken på mennesker omkring systemerne. Langsomt bliver 

systemerne integreret i vores hverdag, hvorfor det i fremtiden vil være en mere naturlig del. 

Fremtidens biometriske systemer og eventuelle steder hvor det kommer til at blive brugt 

behandles i afsnittet ”fremtiden”. 
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5. Teknologiens sikkerhed 
Aktuelle afsnit vil tage afsæt i virksomheders overvejelser til sikkerhed i forbindelse med 

biometriske systemer. Afsnittet er med for at belyse sikkerhedsproblemer der medfølger ved 

brug af de biometriske sikkerhedssystemer, der bruges som middel til at højne sikkerheden . 

På trods af at disse skal give en bedre sikkerhed, betyder det ikke at alle problemer er løst. 

Med teknologien følger en lang række andre trusler, som nu skal tages i betragtning og 

vurderes hvor potentielle de er for de givne omgivelser. Dermed er det vigtigt at være 

opmærksom på at systemerne ikke vil gøre en virksomhed eller andre omgivelser 110% sikre 

på, at der i fremtiden ikke kan forekomme angrebsforsøg. Afsnittet vil belyse hvor det er 

truslerne er størst, hvordan de udføres og hvilke foranstaltninger der kan/skal gøres for at 

sikre sig bedst muligt.  

 

En vurdering af behovet for IT-sikkerhed, herunder virksomhedens IT-sikkerhedspolitik, vil 

altid tage udgangspunkt i kendskabet til den enkelte virksomhed. Figur 7 viser en komplekst 

sammensat IT-sikkerhedspolitik. Uden en risikovurdering vil det være, som at ”finde en nål i 

en høstak”, at forsøge og sammensætte en sikkerhedspolitik. Sikkerhedspolitikken vil tage 

udgangspunkt i forretningsaktiviteterne, hvorfor omfanget variere fra virksomhed til 

virksomhed. I denne afhandling ses kun på den biometriske del af sikkerheden, hvilket gør det 

muligt at komme med specifikke angrebstyper og forsvarsmekanismer mod teknologien. I 

forbindelse med en risikoanalyse registreres og relateres trusler til sikkerhedsmiljøet, med 

henblik på at opnå en vurdering af foreliggende risikoniveau, karakteriseret ved betegnelserne 

på en skala: Acceptabel(lav), delvis acceptabel(medium), uacceptabel(høj). Risikoanalysen 

gennemgår flere faser; identificering af trusler, vurdering af sandsynlighed og skadesvirkning 

hvor listen gennemgås med en sandsynligheds forklaring og konsekvens og sidst 

udsættelsesgraden der kan sammenfattes i et diagram med skadevirkning (McKillop, Ian, 

2008). Sidst i dette afsnit vil der blive udarbejdet en risikovurdering i forskellige 

sammenhænge. IT sikkerhedspolitikken skal være udgangspunktet i forbindelse med det 

biometriske system. Denne kan så indkapsle de forskellige sikkerheds lag, hvilket er 

illustreret i figur 5. Denne sikkerhedspolitik er vigtig i forhold til biometrien da den skal være 

(lovens) forstørrede øje. Teknologien ses på med blandede følelser både positivt og negativt 

hvilket også blev omtalt i afsnit 2.4. Der kan ses på teknologien som et signal om tryghed og 

sikkerhed, men omvendt kan den også ses som overvågning og misbrug hvilket både bringer 

begejstring og bekymring omkring den. Optimistisk set er synet på den det ’mangelfulde’ 

menneske og det utrygge samfund, men pessimistisk set er det ’frie’ menneske i fare. 

Argumenter for er bl.a. sløsethed, kriminalitet og terror og imod teknologien er function creep 
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hvilket er betegnelsen for at den bruges til formål den ikke er beregnet til, manglende 

standarder og ”big brother” hvilket henleder til overvågning og krænkelse af privatlivets fred. 

Målsætningsvis vil de to syn kunne betegnes som hhv. mere udbredelse og mere diskussion. 

         
Figur 5 - Komplekst sammensat IT-sikkerhedspolitik Figur 5.1 – Simplificeret IT- 
 sikkerhedspolitik 

Figur 5 viser som sagt en komplekst sammensat IT-sikkerhedspolitik. De vigtigste punkter 

hvilket også er en god rettesnor for mindre virksomheder, som stadig skal forholde sig 

fornuftigt til IT-sikkerheden på trods af et mindre budget, og givetvis uden en formuleret IT-

strategi, vises i en simplificeret sammensætning i figur 5.1. Denne indeholder; fysisk niveau, 

beredskabsstyring samt adgangsstyring (sikkerhed i LAN), hvilket er de tre punkter rapporten 

uddyber, på grund af omfanget (Andress, Mandy, 2001). 

5.1 Fysisk sikkerhed 
Den fysiske sikkerhed indeholder de mest basale sikkerhedsforanstaltninger. Målet med dette 

niveau er at sikre det fysiske miljø, der omgiver det biometriske system og derved samtidig 

beskyttelse af informationsarkiverne. De to grundlæggende arkitektoniske afgørelser i det 

biometriske system, er placeringen af sammenlignings modulet samt lagerenheden til 

opbevaring af skabelonerne. Disse skal specielt beskyttes imod både natur samt 

menneskeskabte trusler. Dette omhandler  bl.a. uautoriseret adgang fra både medarbejdere 

samt tyve, krig, kommunikationsfejl, hærværk og brænd. Natur trusler kan opstå som brand, 

varme, lyn, jordskælv, sneskred, flodbølger hvilket gør bygningskonstruktioner og 

sikkerhedsprocedurer yderst vigtige faktorer. Det biometriske system er dog svært at sætte i 

egnet lokale, da det ofte benyttes som adgangskontrol, og derfor ikke kan placeres i 

kælderrum, der ofte anvendes med aircondition. Dette er dog også farligt i forhold til 

vandskader både fra rør og smeltevand. Lagerpladsen med skabelonerne kan være placeret i 
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andet rum, og dermed vil en LAN forbindelse kunne kommunikere ved hver verificering. 

Ifølge NIST6 er et aflåst rum med konstant temperatur og sikret nødstrøm for servere, som 

kan lukkes uden tab af systemer og data optagelser optimalt for denne (NIST, 2002). Der er 

også muligheden at benytte et colocation, hvor IT infrastrukturen placeres hos et firma, som 

er specialiseret i at opbevarer udstyr og software. Dog skal virksomheden selv tjekke 

sikkerheden, for at sikre sig den er i top ifølge Chief Technology Officer of MetaBit Systems, 

John Edward. Aspektet omhandler bl.a. adgangskontrol, overvågning, sikring herunder at der 

er sikkerheds personale på stedet. Bygningen skal også være designet, til at tage mindst skade 

i tilfælde af forskellige katastrofer. Netværket skal designes så hackere holdes ude. Der skal 

undersøges områder omkring firewall, alarm systemer, service tilsynet og andre former for 

relevante sikkerhedsprocedurer (WHU, 2009). 

5.2 Beredskabsstyring 
Informationsaktivet er yderst vigtigt i hvilket som helst firma, hvilket er grunden til 

sikkerhedslaget beredskabsstyring, er medtaget som et af de vigtigste, da dette medvirker til at 

mindske konsekvenserne ved et sikkerhedsbrist eller en katastrofe. Denne styring skal opnå 

en bevidsthed, om hvilke hændelser der truer og dermed modvirke at informationsgrundlaget 

ikke kan reetablere hurtigt nok eller slet ikke. Opgaven er ikke blot at reetablere en backup, 

men også at minimere effekten af afbrydelser og sikre en hurtig reetablering. 

Sikkerhedstiltaget fokusere på identifikation af hændelser (brister, som kan forårsage 

afbrydelser i forretningsprocesserne). DS484 påpeger der skal foretages en identifikation og 

prioritering af vitale forretningsprocesser, identifikation af informationsaktiver samt ses på 

konsekvensen af en trussel. Ydermere skal der formuleres en beredskabsplan (DS484). 

 
I forbindelse med beredskabsstyringen, kan benyttes rapid response team, der er en hjælp til 

firmaer, som ikke selv har uddannet personale til at varetage nød situationer. Idet de 

biometriske systemer er yderst vigtige, og hele sikkerhedsproceduren afhænger heraf, 

samtidig med at de konstant bliver mere avanceret, ligesom alle andre informations systemer, 

er denne form meget populær. Den hjælper med at give en større arbejdsmoral, mindre 

sandsynlighed for sabotage og arbejds-forstyrrelser. Konkrete data fra IBM, som har tilknyttet 

et rapid response team med tilhørende opgaver er vist i tabel 5 og 6: 

                                                
6 National Institute of Standard and Technology 
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Arbejdsopgaver: 
Integrer problemløsning dækkende alle tænkelige IT infrastrukturer inklusive IBM 
servers, netværk, lagring, IBM Middleware og strategisk OEM7 produkter som 
eksempel Linux, Microsoft, VMWare.  
Proaktiv rådgivning af professionelle fortalere der anvender de nyeste 
analyseværktøjer 
Adgang til global IBM videns pool omhandlende support center ingeniører med 
hurtig adgang til IBM undersøgelses og test laboratorium 

Tabel 5 – Rapid Response Team opgaver 

Løsnings karakteristikaene: 
 30 minutter respons tid for kritiske problemer 
 Support på stedet i forbindelse med kritiske software situationer 
 Præventiv vedligeholdelse af services 
 Overvågning af systemer med rådgivning 
 Kundepakke for z/OS, z/VM og z/VSE 
 Information om firmware opdateringer 

Tabel 6 – Løsnings karakteristika for Rapid Response Team 

Fordelen ved løsningen er den proaktive tilgang, der hjælper med at sikre en høj 

tilgængelighed for vitale IT systemer og minimering af downtime omkostninger. Dag til dag 

support aktiviteterne og forstærket respons tid for pludselig opståede problemer og 

forstyrrende hændelser, samt kompleks support ved heterogene miljøer der alt sammen gør at 

de ansatte kan fokusere på  indtægts givende projekter (IBM, Intranet). 

5.3 Adgangsstyring 
Der er mange forsvars muligheder, som modvirker de senere beskrevne angrebstyper, det er 

vigtigt at systemet er omgåeligt hvilket vil sige det skal være robust nok til at modstå 

forskellige svigagtige metoder, som også er beskrevet i kapitel 3. I bilag 5 er konstrueret en 

oversigt over forskellige forsvars foranstaltninger med tilhørende information, omkring 

hvilken del af systemet disse beskytter. Nogle af de vigtigste metoder er; påvisning af liv, 

multimodal systemer, ”bløde” biometrier dvs. højde, vægt, ar, tatoveringer osv. hvilket alle er 

måder vi mennesker genkender hinanden på. Kryptering og digital signatur for både data i 

arbejde samt data i hvile. Udover disse kan IT sikkerheden mere generelt øges ved at tage 

hensyn til 3 grundlæggende principper, der på engelsk kendes som CIA8. Disse hjørnesten i 

IT-sikkerhedsmæssig øjemed er beskrevet nedenfor og medtager også elementer fra tiltagene 

vist i bilag 5. 

5.3.1 Fortrolighed, tilgængelighed og integritet (CIA)  
At beskytte informationsaktivers fortrolighed betyder, at kun autoriseret personale har adgang 

til informationsaktiverne. Adgangskontrol- og autorisationsmodeller definerer hvem, der skal 

                                                
7 Original producent produkter 
8 Confidentiality, Integrity, Availability 
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hvad, mens kryptering hindrer at fortrolig data bliver ”sniffet”9, når det distribueres. 

Fortrolighed drejer sig hovedsageligt om at informationen omkring det biometriske system, 

ikke er kendt af flere end højst nødvendigt. Lækkede informationer kan både opstå fra en 

ansat man har tillid til og uautoriseret personer. Lige så stort et sikkerhedsbrist kan der 

forekomme, hvis virksomheden bliver offer for et nægtet adgang angreb10, der gør at brugerne 

ikke kan få verificering i det biometriske system. Dette fænomen beskrives i afsnittet 

”Angrebsvektorer”. Som følge af fortrolighed, drejer tilgængelighed sig om at sikre, at 

virksomhedens data er tilgængelig for dem, som skal bruge disse, når de skal bruges. For 

mange ses denne som grundlæggende. Integritet går ud på at sikre, at der ikke sker ændring af 

systemets data. Integriteten kan, som også er vist i bilag 5, dreje sig om signal og data, 

skabelon og hardware. De optagede data skal gennemgå processen gennem de forskellige 

stadier uden nogen ændringer og evt. tilkobles vandmærke og tids stempling. Dette er nøglen 

til at modstå genskabelses angreb, som beskrives i afsnit 5.4. Producenter ser skabeloner som 

en envejs algoritme, men det er bevist at disse kan genskabes. Ifølge Chris Roberts fra afd. for 

informations videnskab på Otago Universitet, er det vigtigt at kvantificere sammenlignings 

scoren for at undgå et angreb. En ide er at begrænse denne score for at gøre angreb mere 

vanskelige. Angrebene som henvises til er specielt ”hill climbing” hvilket ifølge Chris 

Roberts, drejer sig om en hyppig gentagelse af ændringer i falske data, hvorefter der kun 

bevares ændringer der forbedrer scoren, indtil man har opnået en acceptabel score, som vil 

accepteres i systemet. Hardware integritet drejer sig kort sagt om, at denne skal slette den 

lokale sensors hukommelse og undgå lokale lagerenheder til skabeloner. Dette begreb går 

udelukkende ud på at de modtagne data i systemet skal sendes retur, som de kom ind uden 

nogen form for ændringer i systemet (Roberts, Chris, 2006). 

5.4 Angrebsvektorer 
På baggrund af de tidligere beskrevet sikkerhedsforanstaltninger, er der flere angrebstyper at 

være opmærksomme på. For at skabe et overblik over hvor det er systemet udnyttes, 

illustreres processen vha. et Event-Driven Proces (EPC) diagram i bilag 6, der er et 

simplificeret billede af den biometriske proces, hvor den abstrakte proces brydes ned i en 

mere detaljeret proces. Her uddybes opbygningen for forståelsen af diagrammet også. Ofte er 

hensigten med et angreb at få adgang til en organisation eller et aktiv samt undvige 

kontrollen. Der er flere typer af angreb, som kan bruges imod det biometriske system oftest 

imod de blødeste mål og svageste stier. En hvilken som helst svaghed udnyttes, på et 

tidspunkt hvor der er størst chance for ikke at blive forstyrret med et valg af værktøjer og 

                                                
9 ”Opfanget” 
10 Denial of service attack (DoS) 
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teknikker, som konstant udvikles. Derfor er det vigtigt at beskytte alle mulige mål og stier, 

fjerne alle svagheder, beskytte 24-7 og være opdateret mod de sidste nye angrebsmuligheder. 

Herunder gennemgås en række mulige angrebsmuligheder, som er kendt i dag. I bilag 7 er 

udarbejdet en lang liste af forskellige trussels vektorer med tilhørende EPC diagram i bilag 8, 

som viser hvor de forskellige typer er farlige for systemet. I dette afsnit beskrives et udsnit af 

disse angrebstyper, som både kan tænkes at forekomme i nogle af case eksemplerne, men som 

også er nogle af det mest udbredte. EPC diagrammet i bilag 8, er en udvidelse af bilag 6 og 

inspireret af en biometrisk enhedsprofil offentliggjort af både Storbritanniens CESG (2002), 

som er et informations forsikringsselskab (IA), der operer som den britiske Nationale 

Tekniske Myndighed for IA, samt Den Internationale Komité for Informations Teknologi 

Standarder (INCITS). 

5.4.1 Latent Print Reaktivering  
Dette angreb genskaber forrige brugers fingeraftryk, som stadig vil være på glaspladen ved 

erhvervelsesmodulet. Her bruges pudder, dampe fra cyanocrylatbasis lim eller plasticpose 

med varmt vand, til fremkaldelses af aftrykket. Anvendelse af dette kunne tænkes brugt i 

eksempelvis tilfælde af stjålne private computere, med indbygget fingeraflæsning, hvor tyve 

nemt kan skaffe system adgang ved at genskabe fingeraftrykket. I Fujitsu casen  i 

indeværende rapport, er angrebet ikke muligt, da der bruges blodåre scanning til at skabe 

adgang. 

5.4.2 Genbrug af sidst brugte biometri 
Nogle systemer gemmer de sidst udpakkede skabeloner i en lokal hukommelse. Skabelonen 

vil en person kunne bruge, hvis han skaber tilgang til denne. Problemet blev belyst i 

forbindelse med hardware integritet.  

5.4.3 Gengivelses angreb (Replay attack) 
Angrebet går ud på at finde en måde og genskabe overførslen af kendt autentificerings data 

over netværket, for at snyde systemet til at godkende en falsk person. Dvs. en person har 

optaget en login proces hvorefter disse data bliver genspillet for at skabe adgang. Eksempler 

på dette er set ved hæveautomater, hvor der imellem aflæseren og den nederste optager, er 

lagt et lag hvor de aflæste data gemmes, inden de optages i det rigtige system. Beskyttelse af 

rå dataene sker bedst ved en anstændig krypteret algoritme eller ved en god krypteret 

protokol. En løsning som kan hjælpe imod angreb på rå dataene er på baggrund af litteratur 

fra den finske senior forsker Mikko Kiviharju vist i bilag 9. Denne måde at kryptere på vha. 

private nøgler er en god sikkerhed. Kendes den private nøgle til figur A ikke, er det umuligt at 

åbne det tilfældige nummer og dermed vil en gengivelse af det krypterede tilfældige nummer 

ikke hjælpe angribere, idet processen er udført på det originale nummer. Kendes B’s private 

nøgle ikke kan der genereres engangskodeord til at slutte protokollen, men A vil generer en 
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anden samling af nøglen fra B. Dermed kan en simulation af B ikke dekryptere rå dataene 

(Kiviharju, Mikko). 

5.4.4 Falsk legitimation 
Den falske legitimation bruges til at snyde systemet og kan være i form af gummi fingre 

hvilket mere vare en trussel mod de gamle systemer. Ved hjælp af husblas kunne man kopiere 

en godkendt finger, og herefter placere denne over en ikke gyldig finger hvorefter personen 

fik adgang. Dette angreb var svært at finde frem til idet fingeren var varm som en rigtig 

finger, og gerningsmanden efterfølgende kunne spise den og slette alle spor. Billeder af 

ansigter og iriser er også kendte eksempler på forsøg på accept. Dog er der ingen kendte 

succeshistorier i forbindelse med iris teknologien, da det kræver ekstraordinær beslutning, 

samtidig med en reproduktion af noget der simulere lysbrydningen af det yderste lag af 

øjeæblet. Ansigter er der eksempler på har virket ved billige systemer, men ikke nogen som 

bruges i forbindelse af yderst vigtige sikkerhedsprocedurer, hvilket bunder at scoren i f-

vurderingen er for velvillig, hvilket også påpeges i Fujitsu Siemens casen kan grunde i der 

ikke findes alternative verifikationsmuligheder ved en personlig computer. Dog er der også 

eksempler på at de dyre systemer er snydt af tvillinger. Falske hænder er næsten umulige at 

lave så de virker, idet uanset hvor perfekte de er lavet, er de ubrugelige idet scannerne til 

hænder og vener er udstyret med en livs bekræftelses funktion i form af en termografisk 

sensor. Stemme biometrien er nem at snyde, idet en kvalitets optagelse vil kunne bruges, dog 

vil denne også nemt kunne undgås, ved at personen skal gentage en tilfældig sætning hver 

gang der ønskes adgang (Gregory, Peter). I forbindelse med ABN AMRO bank casen, er der 

er svaghed for denne type angreb, idet der bruges den tekst afhængige metode, hvilket 

uddybes under casen. Falsk legitimation er også det store problem med pas hvorfor det 

elektroniske pas er indført. På trods af dette vil der i fremtiden uden tvivl fortsat forskes i at 

fremstille falske pas, som legitimation til illegale flygtninge, terrorister og andre kriminelle 

personer. 

5.4.5 Benægtelse af serviceydelse angreb (Denial of Service, DoS) 
Denne form for angreb forhindrer godkendte brugere i at benytte systemet. Mulighederne i 

angrebet er alt fra fysisk ødelæggelse eller strømsvigt til system angreb designet til at snyde 

eller lamme softwaren i det biometriske system. Kvaliteten af sensorerne kan ændres i 

forbindelse med varme, lys og støv. Angreb mod at gøre en sensor svagere er elektronisk eller 

radio frekvens forurening, kan også have en negativ effekt på data kvaliteten. Eksempler er 

strobe lys mod optiske sensorer, spild af væske eller indførelse af høj statisk elektricitet. 

Angrebene er synlige og opdages hurtigt.  
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De biometriske systemer er almindelige netværk med brug af switches, hubs, routers og 

firewalls. Maskinernes arbejdsmåde er meget lig almindelige servere og arbejdsstationer. 

Dermed er DoS angrebstyperne som omhandler LAN netværk også af en særlig stor 

betydning hvilket blev konstateret i figur 5.1.  

 
Denne form for angreb kan være forårsaget af flere forskellige typer angreb, alle en del af 

listen i bilag 7 som også viser hvilke forskellige DoS angrebstyper der er mest udbredte med 

en kort beskrivelse. Angrebet under henvisningen ”tilsidesæt karakteristik udpakningen” 

forstyrre udpakningen af karakteristikaenes rutiner, for at manipulere eller skabe falske data. 

Denne type bruges oftest på software eller firmware, og kan deaktivere et system og skabe et 

benægtelse af serviceydelses angreb. Angrebet ”uautoriseret skabelons ændring” drejer sig 

om skabeloner gemt i adgangskort eller i selve systemet redigeres, placeres et andet sted eller 

der tilføjes en skabelon. Dette vil medfører at man kan undgå registreringsproceduren og 

reelle, men uautoriserede biometrier kan behandles sideløbende med systemets lovlige 

biometrier. Eksempler på dette er set i forbindelse med elektroniske pas, der indeholder en 

RFID chip, som flere personer har prøvet at manipulere, hvilket uddybes i den pågældende 

case. Et DoS angreb kan skabes ved hjælp af de falske skabelon data eller koblet sammen 

med en bruger. Det er også muligt at utilsigtet korruption fra et DoS angreb sker i form af 

system svigt eller administrative fejl, som kan have effekt på skabelons integriteten, hvilket 

kan nedbryde identifikation eller autentificerings processen. ”Ændring i adgangs 

rettigheder”, dvs. en uautoriseret ændring i en brugers adgangsrettigheder er også et problem, 

som kan medfører DoS. Det er ofte ændringer til system administratorer, hvor der er mulighed 

for at ændre bruger rettigheder, nøgle parametre og andre data (Roberts, Chris, 2006). 

Ydermere er der flere  brugte angrebsmuligheder omhandlende FAR/FRR, omkring 

svækkelse af sikkerheden i f-vurderingerne for at gøre systemerne let omgåelige. 

5.5 Backup 
Det er vigtigt at tage backup af kritiske data, her er det betydningsfuldt at gøre sig klart i 

virksomheden hvilke data der er mest kritiske. Ofte rangeres de kritiske data i rækkefølgen; 

kunde data, finansielle data, ansattes informationer og generelle filer. I forbindelse med den 

biometriske sammenhæng, vil de kritiske data dreje sig om skabelonerne gemt og krypteret i 

systemet. Det er betydningsfuldt at virksomheden tager stilling til en placering, hvor en 

genskabelses plan kan finde sted. Dette er stedet hvor data centret vil genetableres. Der findes 

tre typer af disse hvilket er varm, hed og kold backup. Den billigste form er kold backup. Her 

er det nødvendigt at medbringe alt fornødent udstyr for at genskabe systemet. Dette medfører 

en stor forsinkelse inden processen kan påbegyndes. Varm backup er et område, som allerede 
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har en del hardware repræsenteret med rimelig udsnit af kopier af nogle af dataene. For at 

kunne genskabe systemet er det her nødvendigt, at få tilsendt data fra en anden location med 

de sidste indkomne opdateringer. Hed backup er den dyreste, men også den hurtigste løsning i 

tilfælde af systemet skal genskabes. Denne form har et virtuelt spejl billede af de aktuelle data 

med alle systemer konfigurerede, kun afventende de sidst backups.  

 

Backup kan komme fra flere muligheder. Enten kan det komme fra et separat firma 

specialiseret i at genskabe problemerne. Det kan også ske ved at anvende det tidligere 

beskrevne rapid response teams. Sidst kan det vare et samarbejde med et andet firma, der 

deler data center indeholdende de nødvendige maskiner og systemer hvor oplysningerne 

sendes til. Herved sikres virksomheden i tilfælde af nedbrud ved eksempelvis brand, 

strømsvigt og indbrud, idet backup maskinerne ikke er placeret på samme location. Backup 

proceduren er specielt aktuelt ved biometri systemer, da alt afhænger af disse hvorfor en 

sikring af  kontinuiteten i tilfælde af en midlertidig fejl skal være forberedt (Redhat, CESG, 

2002). 

5.6 Opdatering 
Det biometriske system er oftest en del af et større informations system. Firmware, software 

og hardware kræver til tider opdateringer eller udskiftning. I de bedre systemer foregår dette 

uden nogen form for downtime eller genskabning af forskellige dele i systemet, så brugeren 

oftest ikke bemærke ændringerne i systemerne. Disse kan også forekomme om natten i 

omgivelser uden aktivitet på dette tidspunkt af døgnet. 

5.6.1 Software samt firmware opdatering 
Ofte presses producenter til at ”go alive” før de egentlig er klar, hvorfor en opdateringer af 

softwaren, som bruges til at få det biometriske system til at kører på en arbejdsstation eller en 

server er nødvendig. Her er backup en vigtig del inden opdateringstiltaget foretages, dog må 

det antages at følgerne for en opdatering er testet. En fordel for en kritisk opdatering er at 

denne ikke foretages på en server, hvor der i forvejen er placeret kritiske komponenter, da der 

kan forekomme en domino effekt, så det ikke kun er et system der går ned ved fejl men flere. 

Samme procedure er tilfældet med firmware som i nogle tilfælde ikke mulig at fortryde. 

Størstedelen af producenterne gør denne del harmløs, men det kan stadig forekomme at 

hardwaren bliver ubrugelig efter opdateringen.  

5.6.2 Hardware 
Dette er en noget mere sjældent aktivitet, da hardware så som fingeraflæseren eller iris 

scanneren er færdigudviklet ved en indsættelse i systemet, og oftest kun udskiftes 
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fuldstændigt eller opdateres i form af udskiftning af enkelte komponenter ved nødvendige 

ændringer eller rettelser.  

5.7 Risikobaserede evaluerings strategier 
På baggrund af de mange trusler, som er til stede i forbindelse med de teknologiske systemer, 

er det muligt at generere en risikobaseret evaluerings strategi, som kan hjælpe til med 

overvejelserne omkring muligheder der kan hindrer truslerne. En sådan analyse er et redskab 

til den IT ansvarlige, som hjælp til hvor der skal foretages en justering, for at beskytte 

informations aktiverne. Der vil blive set på to forskellige typer, hvilket er OCTAVE samt 

TRA, som begge er risikobaserede evaluerings strategisk og planlægningsværktøjer for 

sikkerhed. OCTAVE er baseret på organisationsmæssige risici og fokuseret på strategisk 

praktisk relaterede emner. Modsat OCTAVE findes TRA, der er mere teknologi baseret og 

generelt fokuseret på IT aktiverne. OCTAVE fremgangsmåden benytter 2 forskellige metoder 

hvilket er OCTAVE og OCTAVE-S hvor sidstnævnte ikke uddybes her. OCTAVE bruges i 

mindre organisationer, og er mere præcis i selve definitionen omkring fokusset. Områderne 

som tages højde for er; funktions risici, sikkerheds træning og teknologi. TRA er mere 

bekymret omkring hvordan truslerne findes, og samtidig hvordan det er muligt og komme 

dem til livs, uden at separer dem i områder hvor OCTAVE arbejder. OCTAVE er baseret på 8 

processer hvilket er delt i tre faser: 

1. Udvikling af første udkast af sikkerhedsstrategien 
2. Teknologisk syn og identificering af infrastrukturens sårbarheder 
3. Risikoanalyse samt udvikling af sikkerhedsstrategi og plan 

Tabel 7 – Faser i OCTAVE (Kansas) 
Fase 2 differentiere sig fra TRA ved at teamet, som er samlet til at løse analysen ser på 

netværks adgangs stierne, identificere klasserne af IT komponenter relateret til hver kritiske 

aktiv. Konceptet i strategien er uafhængig af eksterne folk i og med det menes at folk i selve 

organisationen, er bedst til at evaluere og træffe beslutninger hvilket også er forskellig fra 

TRA.  

Efter analysen foretages forbedrings aktiviteter igennem: 

1. Plan: Hvordan implementeres sikkerhedsforanstaltningen og risiko 
formidelses planen ved udvikling af detaljerede handlingsplaner. (Eks. En 
detaljeret cost-benefit analyse blandt strategier og handlinger, hvilket 
resultere i detaljerede implementeringsplaner). 

2. Implementering: Den detaljerede handlingsplan 
3. Monitor: Handlingsplanen for tidsplanen og effektiviteten(denne aktivitet 

inkludere håndtering af risici ved alle ændringer) 
4. Kontrol: Variationer i udførelse af planen ved at medtage passende 

korrektioner. 
Tabel 8 – Forbedrings aktiviteter (CERT) 
Som sagt er TRA metoden mere teknisk orienteret, hvor formålet er at tillade IT 

professionelle får indblik i hvor truslerne ligger, og med den viden påvise forebyggelses 
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metoder. Metoden viser ikke hvordan problemet løses, men hvor det skal løses. TRA arbejder 

med 4 trin.  

1. Bestemme hvad der har brug for beskyttelse/IT aktiv lageret(fysisk & logisk) 
2. Trusselsevaluering 
3. Bestemme om eksisterende løsninger er fyldestgørende 
4. Identificere tiltag for at bringe risikoniveauet til et acceptabelt niveau 

Tabel 9 – Arbejdstrin i TRA 

Valget imellem de to typer vil helt afhænge af organisationen. Den valgte metode vil 

yderligere afhænge af tid, budget samt hvilke spørgsmål der arbejdes med. Ydermere har 

organisationens størrelse også indflydelse.  

Trin 1 er forberedelsestrinnet, hvor omgivelserne og anvendelsesområdet af TRA defineres. 

Hvilke ekspertiser er nødvendige i teamet. Derudover overvejes indre bekymringer, hvilket 

kan være ansatte som ønsker at gøre skade på netværket. Sidst fastsættes de tidligere omtalte 

begreber; fortrolighed, tilgængelighed og integritet. Trin 2 drejer sig om en risikovurdering, 

hvilket er udarbejdet i et eksempel i bilag 10. Denne vurdering indeholder en beskrivelse af 

truslen, klassificering af denne, hvilket har 5 klasser; Afbrydelse (eks. Strøm) i forbindelse 

med serveren, utilsigtet sletning og data tyveri i forbindelse med databasen, netværks 

afbrydelse og uautoriseret adgang heri. Derefter kommer sandsynlighed hvilket vurderes som; 

lav, middel og høj. Dernæst konsekvens af hændelsen. Betydning er den næste som ofte er 

individuel i hver organisation, men en mulighed er; exceptionel alvorlig skade, seriøs skade 

og sidst mindre seriøs skade. Sidst kommer rangeringen af problemet. Trin 3 er risikoanalyse 

hvilket er fremstillet i bilag 11, inkluderet 3 trusler med tilhørende kontrol samt omkostninger 

anført i dollars. Bilaget indeholder ydermere en uddybende forklaring på hvordan 

risikoanalysen er udarbejdet, udregningen af de enkelte celler samt hvad de enkelte paneler 

indeholder. De tre trusler i panel 1 er valgt på baggrund af det foregående afsnit. Utilsigtet 

sletning, omhandler som det ses i panel 2 angreb på drivers, hvilket drejer sig om punkterne 

12 samt 14 i bilag 7. Punkterne er uautoriseret skabelons ændring samt aflytning af 

lagerenheden og data injicer. Disse vil kontrolleres ved kontrol nummer tre i panel 2, hvilket 

er angreb på drivers. Denne kontrollere yderligere data tyveri, som i bilag 7 kan henvise til 

punkterne 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 og 14. Dvs. det drejer sig om DoS angreb herunder virus, falsk 

digital biometri, latent print reaktivering, genbrug af resttryk, replay, skabelon genskabning, 

syntetisk karakteristik vektor samt aflytning af lagerenheden. Trussel B har også egen 

uafhængig muligheds kontrol, hvilket er baggrundstjek, der er en meget vigtig del i 

virksomhederne, da den største trussel ofte kommer fra de interne rækker. Sidste trussel er 

uautoriseret adgang og kontrolleres af mulighedskontrollerne 1 og 4, henholdsvis biometrisk 

adgangskontrol samt opdatering af skabeloner. I forhold til bilag 7 dækkes punkterne;  2, 3, 4, 
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5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 og 17. Det vil sige ud over de allerede nævnte fra truslen omkring data 

tyveri forekommer, falsk registrering, tilsidesættelse af system parametre, uautoriseret 

adgang, uautoriseret skabelon ændring, falsk sammenligning og ændring af rettigheder. På 

baggrund af de udregningerne, er det værd at arbejde videre på kontrol sammensætningen 

1+3, da denne medtager alle tre trusler til lave omkostninger på $57.000 hvilket er rangering 

nummer 3. Skulle vi have alle mulighedskontrollerne med, vil løsningen med laveste 

omkostninger være sammensætningerne 1+2+3+4 hvorved omkostningerne vil stige drastisk, 

med mere end en fordobling til $116.750. Skal de nøjes med biometrisk adgangskontrol og 

dertilhørende opdatering af skabeloner og samtidig have truslerne A+B medtaget, vil 

sammensætningen 1+3+4 med rangeringen 4 være bedste bud. Omkostningerne for dette er 

ikke væsentligt højere dog $4.750. Sidste trin 4 som sammenligner forslåede 

beskyttelsesforanstaltninger med projektets risici og levere en vurdering af aktivets 

sikkerhedsforanstaltning som; fuldstændig tilfredsstillende, tilfredsstillende i de fleste 

henseender og sidst mangler forbedringer.  

 
Efter analysen vil virksomheden have en god ide om hvor fokusset skal lægges i forbindelse 

med udvikling af tiltagende, som skal effektivisere kontrollen.  
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6. Biometriske cases 
Fremgangsmåden i følgende cases vil tage udgangspunkt i de metodiske regler, som styrer 

undersøgelsen frem imod målet, der ligger bag grounded theories, som på dansk kan 

oversættes til funderet teori. Teorien lægger op til tre faser; åbne, selektive samt teoretiske, 

hvilket er set fra Barney Glasers synspunkt, der startede med at udvikle teorien med Anselm 

Strauss, men senere hen er blevet dybt uenig om hvordan teorien skal udarbejdes, hvorfor der 

er elementer fra begges synspunkter i casene. 

1. Åbne fase: 

a. Hvad foregår der i domænet, dvs. den del der undersøges, herunder hvilke 

problemer står de overfor? Der skal findes kategorier11, og specielt en 

kernekategori, der er centrum for alle underliggende problemer. I kategorien ligger 

en række egenskaber, hvilket drejer sig om hvad der ligger bag kategorien. 

Kategorierne kan have både interne og eksterne relationer. De interne er 

begrebsmæssig natur og der i en bestemmelse af kategorien indgår referencer til 

andre kategorier, som kan relateres til, hvorimod den eksterne ingen referencer har 

til den kategori den er relateret til. Ofte vil dette i stedet være en empirisk 

kendsgerning.12 

2. Selektive fase: 

a. Her fortsættes dataindsamlingen hvorefter der bestemmes de vigtigste kategorier og 

sortere resten fra. Samtidig analyseres vurderingskriterier. 

3. Teoretiske fase: 

a. Hvordan forholder teorierne sig til hinanden, med hertil formuleret hypoteser. 

Samtidig vil denne fase yderligere gå i dybden med de valgte kodekategorier. 

Denne fremgangsmåde gør at der startes med virkeligheden, inden teorien med efterfølgende 

kodning, som fastsætter systematikken i den enkelte case. Hvert empiri bliver mærket med 

observationspunkter, som peger ind i eksemplet og kendetegner den enkelte case i en abstrakt 

udgave, hvilket bliver brugt, som en fælles base for modellen. Dermed kommer domænernes 

abstraktionsgrad i den funderet teori, til at ligge i den såkaldte ”middle-range”, hvor 

domænets fælles fænomener der i case studierne er tilfældet for alle, i og med det er kroppen 

som bruges. Baggrunden for fællestrækkene ligger i kapitel 3, der indeholder de fire 

basiskomponenter samt de fire karakteristiske krav. Derudover rummer afsnittet den virkelige 

verdens vigtige faktorer, som er meget betydningsfulde i de følgende cases nemlig, udførelse, 

                                                
11 Dette er meningsfænomen som skal beskrives begrebsmæssigt dvs. et fænomen, som har en bestemt mening 
for en gruppe mennesker. Eks. er rapportens indhold en række kategorier i forhold til biometri emnet. 
12 Dvs. der for eksempel i begrebet biometri ikke ligger en relation til privacy, dette er en empirisk kendsgerning 
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acceptabilitet samt omgåelighed. Indenfor funderet teori er der yderligere tre krav; relevant 

dvs. bliver der beskrevet hvad der var tiltænkt, fungere den dvs. er den anvendelig i den 

virkelige verden, samt kan den modificeres dvs. kan der ske ændringer i forbindelse med 

enten nye data eller forandring i virkeligheden. Det positivistiske paradigme indeholder 

desuden fire evalueringskriterier der yderligere anvendes som en god rettesnor i casene. 

 
Ifølge forfatteren Jan Hartman er der to forskellige teorier forbundet til den funderet teori, 

hvilket er faktiske og formelle. De faktiske teorier beskriver et særligt område, men er mere 

eller mindre generelle teorier. I disse cases vil der blive udviklet en formel teori, som ikke 

beskriver et særligt område, eksempelvis en gruppe mennesker, men derimod relationen 

imellem forskellige fænomener, der gør den mere generel end den faktiske teori. 

Fænomenerne er skabt af mennesker og deres samfundsmæssige og kulturelle kontekst. 

Derfor bliver der indsamlet data fra flere forskellige grupper og herefter sammenlignet 

(Hartman, Jan, 2005). Der udvælges ud fra teoretisk udvælgelse og grupperne bliver 

sammenligningsgrupper idet de sammenlignes. Grupperne er valgt på baggrund af en teoretisk 

overvejelse der er baseret på allerede indsamlet data. Herved er udvælgelsen velgennemtænkt 

og fleksibel. Der benyttes andres forskning kombineret med egen undersøgelse til at få ideer 

til den teoretiske udvælgelse. Efter udvælgelsen sker en maksimering af forskellene imellem 

sammenligningsgrupperne, der øger muligheden for forskellige og varierende data. Et citat fra 

Glaser og Strauss lyder: ”Teoretisk udvælgelse foretages med henblik på at opdage 

kategorier og deres egenskaber, og for at få ideer til det indbyrdes forhold mellem dem i en 

teori”. De valgte grupper er taget så der samtidig kan opnås et bredt billede af, hvor det er de 

biometriske systemer bruges, dvs. forskellige scenarier. Casene drejer sig således om 

grænsekontrol, privat- samt forretningsbrug. Yderligere kunne det være spændende at få en 

medicinsk samt en militær synsvinkel på systemerne, men på grund af rapportens omfang, er 

det ikke muligt og lave en større analyse omkring de sidste to scenarier. Den formelle teori 

bliver skabt ud fra flere forskellige faktiske teorier, da der ses på hvordan de forskellige 

grupper løser samme problem omkring sikkerhedsaspektet med det biometrisk system som 

kernen. Herved kommer den formelle teori til at handle om ”biometri” og ”sikkerhed” dog 

med varierende kerne kategorier i forhold til den enkelte case. 

 
Den sidste del af teori arbejdet foregår i tre faser hvilket er; kodningen der kan ske enten som 

faktiske koder eller teoretiske koder. De faktiske koder er kategorier og egenskaber hvor de 

teoretiske er begreber for relationer der binder de faktiske kategorier sammen. 

Kodningsfamilier som forekommer er bl.a. årsagsvirkning hvor relationer gør at en teori 

fremkalder en anden, processer som drejer sig om forandringer en person kan gennemgå og 
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sidst strategier der drejer sig om hvordan problemet løses.  Efter kodningen kommer de 

teoretiske noter der er ideer til koderne hvilket dog er udeladt af denne afhandling. Sidst sker 

en sortering hvor relationerne findes. 

 

For at opsummere vil case studierne på baggrund af funderet teoris struktur overordnet 

opbygges efter; beskrivelse af virkeligheden efterfulgt af fremstilling af de konkrete data 

suppleret af teoretisk belysning dokumenteret af bl.a. interviews og andre fremkomne data og 

sidst belyses en systemmodel. 

6.1 Elektronisk pas (ePas) 
Første case drejer sig om lovhåndhævelse i forbindelse med grænsekontrol. Her er ePas i 

fokus og skal i nærmeste fremtid være det nye våben mod illegal indvandring, terror og andre 

forhold af ulovlig forseelser. Allerede nu har flere lande indført passet dog endnu ikke med 

alle de tænkte funktioner.  

6.1.1 Åbne fase: 
I forhold til teorien om emnet anvendes den omtalte multimodal sikkerheds metode ved 

ePasset, som har til opgave at udøve en teknisk sikkerheds infrastruktur på globalt plan. 

Virkeligheden omkring emnet ligger i, at der i dag sker en stor udvikling indenfor biometrisk 

genkendelses teknologi i den offentlige sektor. Konkrete data til ePas case studiet fra, 

International Review Of Law Computers & Technology, viser at resultatet af denne 

virkelighed kommer fra sammenspillet af politiske aktører hovedsageligt fra USA og den 

Europæiske Union. Første skridt mod den biometriske identifikation blev taget af EU i år 

2000 hvor biometri blev brugt i forbindelse med Eurodac, som er et tværnationalt system, 

hvor fingeraftryk fra asylansøgere lagres. En af fordelene blandt mange er at samme 

asylansøger ikke kan lave ansøgning i to medlemslande. Den politiske interesse for ’smarte 

grænser’ var hovedsageligt en reaktion, efter den optrappede sikkerhedssituation ovenpå 

terrorist angrebet på World Trade Center i New York 9/11 2001. Herefter fik teknologien en 

stor interesse i forbindelse med løsninger mod kriminalitet, terrorisme og falske identiteter. 

Også med reference til netop 9/11 begyndte EU at udvikle elementer af sammenhængende og 

overensstemmende strategier, til at forbedre sikkerheden af identitets dokumenter ved brug af 

biometrisk identifikation. (Petermann, Sauter and Scherz, 2006). 

 

Konkrete data fra Civil Luftfarts Organisation (Civil Aviation Organization (ICAO)), som har 

valgt passets teknologier viser at valget blev ansigtsgenkendelsen, som global samarbejdende 

biometri til maskine assisteret identitets bekræftelse. Også ICAO indså, at som støtte til det 

gemte ansigtsbillede, ville standardiserede digital gemte fingeraftryk og/eller iris billeder 
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være brugbare, som support til maskine assisterede verifikation og/eller identifikation 

(Petermann, Sauter and Scherz, 2006). Disse teknologiers teoretiske virken er beskrevet 

herunder: 

Iris genkendelse 
Iris er det område i øjet hvor den pigmenteret eller farvede cirkel, der normalt er brun eller blå 

omringer den sorte pupil, se figur 6. 

John Vaccas teoretiske beskrivelse om emnet forklarer, at dette er en 

muskuløs struktur, som bestemmer hvor meget lys der tilføres øjet. Denne 

skabes inden fødslen ud fra karakteristiske mønstre, som formes tilfældigt i 

livmoderen i en proces, der kaldes kaotisk morfogenes og ændres ikke 

igennem livet bortset fra i tilfælde af indgreb. Iris scanning er ikke en egentlig scanning, men 

en mønster genkendelse baseret på video teknologi, lig dem der findes i almindelige 

videokameraer. For at skabe et billede bruges en infrarød stråle til at belyse øjet, hvorved der 

skabes et meget højtopløst billede af øjet. Briller eller kontaktlinser skaber ingen problemer 

for metoden eller dens høje opløsning. For at undgå snyd, tester den samtidig for liv i øjet, 

ved at tjekke for normal kontinuerlige udsving i pupil størrelsen. Den indre rand af irissen er 

placeret ved hjælp af en iris scanning algoritme, som skaber en iriskode, der er et kort over 

irissens forskellige mønstre og karakteristikker til en række vektorer, og gemmes som 

heksadecimal13 data i databasen. 

 
Systemet er meget sikkert, i og med mønstrene er betydeligt komplekse og har over 200 

unikke punkter. Højre og venstre øje er ikke identiske hvilket gør det til en multimodal 

sammenligning som hæver sikkerheden idet det er sværere og snyde da begge øjne skal passe 

sammen (Findbiometrics.com, Vacca, John R., 2007). Tests viser at FRR er 2:100 og FAR er 

1:10.000 som statistisk set er bedre en fingeraftrykket, hvilket også er med til at metoden 

betragtes som den mest sikre på markedet i dag. (EC–DG JRG, 2005). 

Fingeraftrykket 
Dette er den ældste teknik der findes og stammer fra Babylonien, 6000 år f.kr, men først 

anvendt i starten af 1900 tallet hvor myndigheder begyndte at gøre brug af dem imod 

forbrydere. Den teoretiske viden omkring teknologien stammer hovedsagelig fra 

undersøgelsesarbejde af Salil Prabhakar & Anil Jain i samarbejde med IBM. Fingeraftrykket 

er skabt af en serie af højderygge og furer på overfladen af fingeren. Disse udgør sammen 

med et stort antal små punkter det unikke i fingeraftrykket. Det er lokale højderygges 

karakteristika i fingeren, der opstår enten som en forgrening eller afslutning. Der scannes 

                                                
13 gemmes med 512 byte skabeloner. Ud fra irisens 11mm i diameter skabes en algoritme på 3,4 bit data per 
kvadrat mm. 

 
Figur 6 - Iris 
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16.000 levende celler i fingeren, som ligger under den øverste overflade i huden. Teknikken 

har 2 typer af kategorier: 

1. Detaljeorienteret 

a. Denne metode finder først detaljerede punkter, hvorefter den skaber et kort over 

deres placering i fingeren. Det dårlige ved denne typer er at det er meget svært at 

uddrage de detaljerede punkter nøjagtig hvis printet er af dårlig kvalitet. De globale 

mønstre af højderyggene og furerne er ikke med i overvejelserne. Metoden er 

illustreret i figur 7. 

Detaljeorienteret 

 

Sammenhængs bestemt 

 
Figur 7 - Detaljeorienteret samt sammenhængsbestemt 
fingeraftryk 

2. Sammenhængs bestemt 

a. Denne metode har mulighed for at overvinde nogle af den forriges svagheder, men 

har sine egne mangler hvilket er, at den præcise placering af registreringspunktet er 

nødvendigt, og det er påvirket af billede oversættelse samt dreje bevægelser. 

Illustration i figur 7. 

På grund af problemerne ved begge disse metoder, udvikles der en tredje metode. Styrken ved 

denne er at den skal kunne fange flere lokale informationer, og yde en passende længde af 

kode for fingeraftrykket. Efter dette skulle sammenligningen være en mere simpel udregning, 

af den euklidiske distance imellem de to koder. Denne vil bestå af algoritmer, som er mere 

robuste overfor ar osv. og levere samtidig et mere nøjagtigt billede i real time. Algoritmerne 

bliver klassificeret i syv klasser som er; bue, teltformet bue14, loop, dobbelt loop, ar loop, 

spiral og blandet. Disse syv klasser er illustreret i figur 8.  

                                                
14  Der er et fingeraftryks mønster, som er i besiddelse af enten en vinkel eller to af de tre grundlæggende  
 karakteristika for en løkke 
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Antallet af højderygge bliver separeret i 

fire retninger; 0 grader, 45 grader, 90 

grader og 135 grader ved at filtrer den 

centrale del af aftrykket med et gabor 

filter.15 Dette bruges til finger kode. 

Klassificeringen bruger to stadier 

hvilket er, K-nærmeste nabo 

klassificeringen i første stadie og 

dernæst et antal af nerve netværk i andet stadie. For at få et højt sikkerhedsniveau, skal to af 

dem kombineres eksempelvis bue (øverst venstre) og teltformet bue (øverst midt), hvilket 

giver en høj kvalificerings nøjagtighed på 94,8 % (Prabhakar, Salil & Jain, Anil, Vacca, John 

R., 2007). De nyeste test er fra USA og viser at tallene er 6:1.000 for FRR og 1:1.000 for 

FAR (EC–DG JRG, 2005). 

Ansigtsgenkendelse 
Teoretisk viden omkring teknologien ansigtsgenkendelse grunder i et arbejde af H. Vajaria, T. 

Islam, P. Mohanty, mf.l, som generelt ser på stemme og ansigtsgenkendelse. Metoden er 

yderst følsom og omgivelserne for billedet er vigtige, samtidig antages den for mindst 

påtrængende. Der bruges de synlige fysiske strukturer i ansigtet, og analysere den rumlige 

geometri af særlige kendetegn for at identificere individet. Disse kendetegn kaldes nodal 

punkter hvilket der ca. forekommer 80 af i ansigtet. Punkterne eksistere bl.a. som længden 

mellem øjnene, kindben, kæbe linje, næsebredde, dybden af øjenhulen og hagen. (billede 2) 

Alle punkterne bruges til at udarbejde en numerisk kode kaldet 

ansigtsaftryk, der gemmes i en 84-bit fil. Der er tre typer af 

muligheder i forbindelse med optagelse af ansigtet. Eigenface 

der omdanner billedet til mørke og lyse områder. Eigenfeature 

virker på samme måde, men udtager en række karaktertræk og 

udregner længden imellem dem. Da ansigtet ændrer sig over tid 

skal der tages højde for dette. Sidst er der termisk 

billeddannelse, som fokusere på blodårerne i ansigtet hvilket er yderst effektivt, da der ikke 

vil ske ændringer på trods af der gør i ansigtet. For at udføre dette skal der bruges et infrarødt 

kamera. Ansigtet registreres som en biometrisk signatur efter at blive normaliseret, så det er i 

samme format, det vil sige størrelse, synsvinkel, opløsning etc. som de allerede gemte data i 

systemets database. En måling af sammentræf eller forskelligheder udarbejdes ved hver 

sammenligning af normaliserede signaturer. Systemet bruger forskellig slags af genkendelses 
                                                
15  Gabor filter er en lineær filter hvis impuls respons er defineret ved et harmonisk funktion  
 multipliceret med en Gausisk funktion 

 
Figur 8 - Fingeraftryks klasser 

 
Billede 2 - Nodal punktvisning 
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metoder i forbindelse med analysen, hvilket eksempelvis er elastisk graf sammenligning, 

nerve netværk og fordrejnings tolerance sammenligning. Bedre kvalitet højner systemets 

resultat (H. Vajaria, T. Islam, P. Mohanty, mf.l., 2005) 

 

Disse tre typer skal være standard, dog kan landende revidere og kun gøre nytte af en del af 

disse hvilket imidlertid kan gøre ePas svagere idet den optimale løsning vil være tre 

verifikations typer sammensat af en række eksperter. Konkrete data omkring passet i 

Danmark kommer fra rigspolitiet hvor det fremgår at passet bliver kaldt 2.0 og skal indeholde 

fingeraftryk, underskrift og digitalt foto hvilket giver mulighed for ansigtsgenkendelse. 

Dermed gøres brug af to af de tre verifikationstyper (Elkær, Mads). 

6.1.2 Offentlig nøgle & RFID 
Konkrete data til det elektroniske pas i belgisk udgave kommer fra professor Gildas Avoine & 

Kassem Kalac mf.l. der leder krypteringsgruppen UCL og har foretaget en undersøgelse om 

Belgiens udgave af passet, men er yderst anvendelig da metoderne er de samme som indføres 

globalt. De foretog et realistisk forsøg hvor passet var skjult og samtidig blev der forsøgt at 

skaffe dets indhold. I passet anvendes en elektronisk chip, som er lagret med indehaverens 

pasbillede, sammen med de oplysninger som er placeret på samme side som billedet. 

Processen foregår ved et sikkerheds objekt med identifikation og biometriske data, er gemt i 

en såkaldt radio frekvens identifikations læser16 som anvender autentificerings metoden. Der 

er to faser hvor den første er den passive, som er statiske personlige data. Sikkerheds objektet 

i denne fase består af et certifikat, der er signeret af regeringen. Verificeringen sker igennem 

den offentlige nøgles infrastruktur (Public key infrastructure (PKI)), som anvender et 

nøglepar – nemlig en offentlig nøgle (Pk) som ikke er hemmelig og frit kan distribueres, plus 

modtagerens privat nøgle (Sk), som skal holdes hemmelig. De to nøgler har et unikt 

tilhørsforhold således at information krypteret med den ene nøgle, kun kan afkodes med den 

anden nøgle, men har ikke noget beskyttelse mod kloning. Den passive autentificering 

forhindre heller hverken skimming eller eavesdropping.17 Dette betyder at alle i besiddelse af 

en RFID, samt software kan gennemse chippen og derved aflæse alt indholdet. Netop på 

grund af denne fare har ICAO ifølge standard dokument 9303, som består af håndgribelige 

data omhandlende elektronisk pas anbefalet andre ekstra sikkerheds foranstaltninger, så som 

basis adgangskontrol (Basic Acces Control (BAC)) samt aktiv autentificering. 

 
Gildas Avoine & Kassem Kalac mf.l.’s undersøgelse beskriver BAC som modtrækket til 

skimming samt eavesdropping ved at autentificerer læseren og oprette sessionsnøgler for at 

                                                
16 Radio-Frequency Identification Reader (RFID) 
17 Smuglytning 
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sikre meddelelser imellem chippen og læseren. Når BAC supportere selve læseren, er det ikke 

muligt at skaffe informationer fra passet med mindre dette går igennem en såkaldt challenge 

response protocol baseret på 3DES, hvori det sikres imod passets viden, igennem en 

dokument basis adgangsnøgle (Document Basic Access Keys (KENC og KMAC). Disse 

nøgler er afledt af maskine læsbare zone (Machine Readable Zone (MRZ)) information. 

Denne MRZ består af en streng18 på to linier i bunden af selve passets første side, som 

illustreret i billede 3. 

MRZ kan ses af det blotte øje i forbindelse med visuel 

inspektion og normalt læses af en optisk karakter 

genkendelseslæser19, der er en teknik til at omdanne 

informationer på det indscannede pas til klar tekst. De 

eneste karakterer som er tilladt i denne MRZ er A-Z, 

0-9, samt < der har til rolle at udfylde tomme pladser. 

MRZ informationen er den del som bruges til at 

generer BAC nøglerne (KENC og KMAC): fødselsdato, udløbsdato, pasnummer, samt 

tilsvarende kontrol tal (Avoine, Gildas, Kalac, Kassem, and Quisquater, 2004). Ifølge 

SecurityPark.net beskytter et metal skjold  i coveret passets information mod at kunne hentes 

når det er lukket. Derudover har det en meget kort rækkevidde på 5,1 cm som kun læses vha. 

den unikke nøgle som er printet inde i passet vha. en optisk scanner som sender info til 

chippen (SecurityPark). 

 
Den anden autentificering fase er den aktive dynamiske del. Det er denne del den offentlige 

nøgle bruger. For at undgå kloning af ePasset bruges krypterings algoritmen fra 1977, RSA 

aktiv autentificering også kaldet asymmetrisk kryptering, hvilket anses for at være den mest 

sikre krypterings algoritme på markedet i dag og anvendes af en lang række virksomheder her 

i blandt Microsoft, Sun, Apple og Novell. Rent teoretisk læser læseren passets offentlige 

nøgle. Dernæst sendes en krypteret meddelelse med en hemmelig RSA nøgle. Læseren får nu 

et krypteret svar fra passet og verificere med den offentlige nøgle.  

 
Som beskrevet vil der i den åbne fase blive set på kategorier i forhold til det elektroniske pas. 

Både interne teorier med referencer, samt eksterne kategorier uden referencer, men som 

empirisk kendsgerning knyttet til ePasset. Disse kategorier er vist i bilag 12. Kernekategorien 

er ”Sikkerhed” hvilket er valgt på baggrund af at sikkerheden skal øges, efter terrorangreb i 

USA samt stigende grad af forfalskninger i forbindelse med både illegale indvandrere og 

                                                
18  Betyder den består af bogstaver 
19  optical caracter recognition (OCR) 

 
Billede 3 - kodelinier (MRZ) 
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terrorister på fly. Alle valgte kategorier kan henføres til kernekategorien i en hvis grad, da 

både misbrug, databaser, implementering, verifikationstyper osv. har stor relation til 

sikkerheden idet opbygningen og processen med at tage systemerne i brug, er skabt for at 

generer en mere tryg trafik. Implementeringsdelen kommer til at have en stor rolle specielt 

forandringsledelse da personalet, som skal administrer systemet skal have træning i dette, og 

samtidig skal der arbejdes på modstand mod forandring. Derudover vil alle rejsende skulle til 

at bruge systemet, hvilket også tager tid før skabelonerne er på plads og samtidig vil der 

konstant komme nye brugere til. Dog vil brugere efter uddrag fra interviewene være positive i 

og med 61,9% af deltagernes holdning til biometri, viste at de var åbne og positive overfor 

teknologien. Samtidig var en overvejende del enige i at overvågning vil hjælpe med at sænke 

kriminaliteten, hvilket yderligere giver ePasset en lovende fremtid i forhold til brugeraccept. 

6.1.3 Selektive fase 
I denne fase udvælges de vigtigste kategorier fra bilag 12. Dog vil vurderingskriterier først 

blive gennemgået idet der forekommer en række fordele og ulemper i forbindelse med passet, 

som hjælper med at identificere de vigtigste kategorier i forhold til ePasset.  

6.1.3.1Vurderingskriterier 
ePas fordele 
På baggrund af bearbejdede kilder kan det konkret fastslås, at ePasset ikke kun er opfundet for 

at gøre rejsedokumenter mere pålidelig, begrænse asyl sager og gøre grænsekontrollen 

yderligere effektiv, men også for at tilbyde en politisk stimuli for fremtidige applikationer, 

hvilket er kort beskrevet i problemformuleringen. Det biometriske rejsedokument skal 

ydermere nedsætte brugen af stjålne og forfalskede VISA’er, og beskytte mod muligt brug af 

terrorisme eller hvem der kunne tænkes at ønske og snyde sikkerheden. Det skal også hjælpe 

til at gøre passagen igennem en lufthavns kontrolområde væsentlig hurtigere. I en lufthavn 

skal systemerne tilpasses alle typer af mennesker i verden, hvorfor det samtidig er en vigtig 

del at verifikationssystemerne er meget alsidige. Det må antages at det er en af grundende til 

der er valgt tre så forskellige måder et verificere personer på i en paskontrol af ICAO. 

 
Iris genkendelsen er god i lufthavne, set i forhold til hvor meget den kan hjælpe med at gøre 

passagen hurtigere og samtidig med en utrolig nøjagtighed hvilket også kan udledes af tabel 

4. Teoretisk kommer John Vacca med flere fordele ved selve teknologien, som tidligere 

nævnt er FRR er 2:100 og FAR er 1:10.000. Derudover er hastigheden helt oppe på en million 

iriskode sammenligninger på 1,7 sekunder ved en server på 2.2 GHz. Der regnes med at pr. 

person tager det 2 sekunder og ved optagelse i systemet første gang dog 2 minutter. Irissen er 

som sagt uændret igennem livet hvilket gør metoden stabil og samtidig er verifikationen unik 

idet sandsynligheden for to iriser der producere samme kode stort set umulig. Systemet kan 
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nemt integreres i et eksisterende system, hvilket er en fordel i forbindelse med ePas, da dette 

ikke er implementeret mange steder endnu. Scanneren er uden kontakt med personen, som 

kan stå imellem 7,6 og 25,4 cm fra aflæseren. Herved undgår en masse små problemer, der 

kan opstå ved eksempelvis fingerscanningen, som er diskuteret under afsnittet ”teknologiens 

sikkerhed”. Som sagt skal systemerne være alsidige, og det må antages at langt de fleste 

mennesker i verden har mindst et funktionelt øje. Blinde kan i nogle tilfælde godt have held 

med at indskrive sig i systemet, idet det er mønsterbestemt og ikke synsbestemt. Samlet set er 

iris metoden yderst brugbar, som real-time autentificering i lufthavnen på baggrund af 

hastigheden, pålideligheden samt dens administrationen af en stor database. Systemet er 

ligesom fingeraflæseren ikke en uoverkommelig investering med en pris på ca. 8.000$ pr. 

aflæser (Vacca, John R., 2007). 

 
Fingeraftryk er en god løsning idet det er nemt at implementere og nemt at bruge. I 

interviewene blandt private viste det sig at 21,4% af respondenterne havde stiftet bekendtskab 

med teknologien. Derudover er det en billig løsning, omkostningerne for systemet kan varier 

fra nogle hundrede dollars til flere tusind alt efter hvilken type, eksempelvis enkelt eller to 

finger verifikation. Denne er også god i forbindelse med grænsekontrollen idet den har en 

hurtig autentificering, som ifølge John Vacca, er helt nede på 1-3 sekunder hvis der bruges 

en-til-en autentikation og pålideligheden ligger blandt top 5 af de mest sikre systemer (Vacca, 

John R., 2007). 

 
Ansigtsgenkendelsen er også en god løsning, når det drejer sig om at få en hurtigere passage i 

grænsekontrollen. Softwaren kan nemlig sammenligne helt op til 60 millioner ansigter i 

minuttet, som rangeres på en skala fra 1-10, hvor der afgøres om der er et match i forhold til 

denne måling. 11,9% af de adspurgte i interviewene kender metoden, hvilket giver en fordel i 

forhold til holdningen til systemet og kan skabe færre diskussioner i en lufthavn. 

ePas ulemper 
De tre biometriske sikkerhedssystemer som bruges i forbindelse med ePasset har hver især 

nogle svagheder både teoretisk set men også konkret i forhold til anvendelsen i en 

grænsekontrol. 

 
Peter Gregory & Michael A. Simon forklarer udelukkende teoretisk set på selve teknologien, 

at iris ikke altid er tilgængelig. Det er muligt at denne har nogle forandringer grundet medicin. 

Permanent tab sker ved øjensygdomme, som eksempel blindhed eller grå stær. Tunge øjenlåg 

der dækker dele af øjet kan også give problemer. Ved en iris verifikation skal personen også 

arbejde sammen med systemet, dvs. han skal stå meget stille hvilket kan gøre ”ease of use” 
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svær og få indflydelse på brugertilfredsheden i figur 1 (Gregory Peter & A. Simon, Michael). 

I forhold til den konkrete case, kan dette medvirke til problemer i en lufthavn idet mange, som 

sagt kan være nervøse i en grænsekontrol og have flakkende/nervøse øjne. Ingen af de 

interviewede har været i kontakt med iris teknologien, hvilket yderligere kan give problemer, 

da flere kan være bange for at skulle holde blikket direkte ind i en scanner.  

 
Igen forklarer Peter Gregory & Michael A. Simon teoretisk at fingeraftrykkenes ulemper er, 

at aftrykket midlertidig kan være begrænset grundet skader i fingeren og beskidte 

fingerspidser. Også tilfælde hvor fingeraftrykket er fuldstændig væk er set i forbindelse med 

brandsår og ar. Hvis en person eksempelvis arbejder manuelt med gift i hverdagen kan 

fingeraftrykket være ødelagt. Nogle etniske grupper og ældre har dårligere 

fingeraftrykskvalitet end andre. Ydermere har flere asiatere problemer i flere af systemerne. 

Disse er nødsaget til at nøjes med ansigts samt iris kontrollen. Den internationale biometriske 

gruppe (IBG) påpeger at op imod 2 % af den totale befolkning ikke har et tilstrækkeligt 

passende fingeraftryk til bestemte sensorer. I et konkret eksempel omkring 

fingergenkendelsen på Bornholm hvilket anvender samme arbejdsmetode som elektronisk 

pas, fortæller IT-chef Peter H. Christensen ”Man må acceptere, at man med et biometrisk 

system ikke kan få alle igennem”. Dette skyldes bl.a. eksempler på problemer med keramikere 

og håndværkere med nedslidte fingre ikke kan benytte systemet. Dog er han tilfreds med 93 

% uden problemer benytter systemet, fortæller han i et interview foretaget af journalisten 

Jakob Lisbjerg fra DR programmet VidenOm (Lisbjerg, Jakob). Igen er det en fordel med 

flere verifikationstyper, i tilfælde af en person ikke kan opfylde de biometrisk karakteristika 

nævnt i afsnittet ”Den Biometriske verden”. Der er mange mennesker som er nervøse i 

forbindelse med en paskontrol, generelt er det udbredt at folk bliver nervøse når politiet er 

involveret hvilket I forhold til finger aflæsnings teknologien kan skabe problemer pga. 

svedige fingre. 

 

Om ansigtsgenkendelsen eksplicere Peter Gregory & Michael A. Simon at teknologien 

teoretisk set har hændelser med midlertidige tab. Dette kan være tilfælde hvor en person har 

bandage efter en ansigtsoperation. Permanent tab sker ved sygdom der resultere i signifikant 

misdannelse af ansigtet, men er dog ekstremt sjældent. En meget vigtig ting i forbindelse med 

ansigtsgenkendelsen, specielt i disse år er at det ikke er nødvendigt med yderligere 

oplysninger i tilfælde af plastikoperationer. Set i sammenhæng med det aktuelle ePas, kan der 

opstå problemer specielt for det danske pas 2.0 som udelukkende indeholder fingeraftryk, 

underskrift og digitalt foto hvor der ved permanent tab opstår større problemer i forhold til 
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verificeringen. I den sammenhæng kan det tænkes der vil opstå episode med forsøg på 

identitetstyveri, i form af midlertidig tab ved eksempelvis bandager. 

 
Thomas Petermann og Arnold Sauter mf.l. pointere i en konkret analyse om biometri i 

forbindelse med grænsebrug, at biometriske systemer skal ses, som en komponent i et 

sammenhængende system i stedet for at stole 110% på systemet. Dette skyldes backup 

målinger af tekniske og organisatoriske karakter, i jævne mellemrum viser tegn på falsk 

afvigelse (FAR) i kontrollen. Det er yderst vigtigt at diskutere konsekvensen i tilfælde af 

FAR, grundet eksempelvis ar i fingeren. Når det biometriske system er implementeret, er det 

underforstået en reduktion af manuel arbejde. Dette kan have store konsekvenser i forbindelse 

med forandringsledelse, som dog ikke vil blive behandlet i forbindelse med denne rapport. I 

forhold til reserve procedurer, vil integreringen gøre det endnu mere vigtigt og det samme er 

tilfældet med backup processer, hvilket skal fremhæves i designet (Petermann, Sauter and 

Scherz, 2006). I forhold til alle disse overvejelser er det vigtigt i denne case at lufthavnen 

hvor det anvendes, benytter det omtalte rapid response team fra afsnittet ”5.2 

beredskabsstyring”, idet systemet er meget avanceret og lufthavnen rammes hårdt i og med 

hele proceduren afhænger af systemet.  

Helt konkret på ePasset, forklarer sikkerhedskonsulent Adam Laurie i en artikel fra 

whitepapers siden The Register, at black hat hackere som har specialiseret sig i uautoriseret 

adgang til informationssystemer, også udgør en stor risiko for ePasset. Nogle af de 

biometriske pas er mulige at klone. Dette gøres uden at flytte dem fra kuverten de sendes i. 

Da chippen i passet er en digital version af hvad passet indeholder, er dataene meget 

personlige. Men det er muligt at aflæse denne chip trådløst, dog vil dataene være meningsløse 

i og med disse er krypteret. Det er muligt at bryde denne kryptering, da pas nummeret, 

indehavers fødselsdag samt udløbsdato udgør krypteringen. På grund af posten skulle det 

være muligt og finde fødselsdato på modtageren, udløbsdatoen er 10 år og passet må tænkes 

kun at være et par dage gammelt efter det er afsendt. Pas nummeret består af forudsigelige 

elementer, inklusiv datanavn fra udstedelses kontoret. En stor fordel er nu at det kun er muligt 

at kopiere chippen, men ikke at ændre på dens data hvilket, gør at den kun kan bruges, som 

hjælp ved forfalskning af et eksisterende pas. Hvis forfalskneren ønsker at beholde og gøre 

nytte af passet, er det nødvendigt at ændre det og ikke bare kopiere (Lettice, John, 2007). Et 

andet muligt sikkerhedsbrist konkret i forbindelse med ePasset, er ifølge sikkerhedskonsulent 

Lukas Grunwald at indsætte en ekstra chip i selve passet for at snyde kontrollen, hvilket er 

meget risikabelt (Sandal, Stein Jesper, 2006). 
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På baggrund af ePas casen, er de vigtigste koder i form af kategorier og egenskaber fra den 

åbne fase er vist i tabel 10. 

Kode nr. Interne Eksterne Egenskaber 
K1  Sikkerhed o Trusler, sårbarheder, misbrug 

angrebstyper, backup  
o Ansvar for tryghed 
o Optimering 
o Opdatering 

o BPR 
o Proces og kundefokus 
o Markant og målbare 

forbedringer 
o Udvikling 
o Eksisterende processer 

K2 Brug af mennesket / 
Verifikationssystem  

 Ansigtsgenkendelse 
Iris genkendelse 
Fingerscanning 

K3  Privacy o Retningslinier, lovgivning, 
standarder, forsikring 

K4  Database Størrelse 
K5  Gennemløbstid  
K6  Implementering  
K7  Test  

Tabel 10 - vigtigste kodekategorier 

Forklaringen på disse kategorier sker i den teoretiske fase. 

6.1.4 Teoretiske fase 
Denne fase sammenligner kategorierne og opstiller en række hypoteser til casen. I forhold til 

kategorierne samt egenskaberne udgør disse de faktiske koder. Teoretiske koder er begreber 

for relationer, som binder de faktiske kategorier sammen. Begge typer koder er med til at 

fastsætte systematikken i casen. 

6.1.4.1 Kodning 
Denne del analysere og diskutere de valgte kategorier i tabel 10. Disse Kode kategorier er 

valgt på baggrund af de anvendte kilder i casen, både teoretisk viden samt konkrete data til 

ePasset. 

 

Som Petermann, Sauter and Scherz pointerer, kan man ikke stole 110 % på IT systemet. Dog 

må det ud fra hvad John Vacca teoretisk set har beskrevet omkring de enkelte teknologier, 

samt ICAO’s valg af de tre forskellige teknologier med dertilhørende forklarede 

sikkerhedsmargener fra test af EC–DG JRG, kan det fastslås at sikkerheden er væsentligt 

forbedret, hvilket også gør denne til en kodekategori og samtidig kernekategorien. Dette 

støttes også af E-pass technologies, Inc;“the resident processing capabilities of the e-pass 

device may be configured to include highly secure encryption-based security features such as 

Public-Key Infrastructure (PKI), which make unauthorized electronic and physical access, 
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fraud, and data content tampering nearly impossible”.(e-pass) Derudover medtages også 

kodekategorien verifikationstyper idet ansigtsgenkendelse, irisscanning samt 

fingeraflæsning er med til at øge denne sikkerhed på baggrund af anvendelsen af multimodal 

arbejdsmetoden. Med denne forbedret sikkerhed i form af de tre teknologier, vil 

gennemløbstiden være væsentligt forbedret da forskellige tests viser, at iris verifikationen er 

helt nede på 2 sekunder og fingeraflæsningen sker på 2-3 sekunder ifølge John Vaccas 

teoretiske viden omkring de enkelte teknologier. Teknologien har ydermere nogle politiske 

retningslinier fra Civil Luftfarts Organisation (Civil Aviation Organization (ICAO)). En chip 

er påkrævet af ICAO og er tilpasset ISO/IEC 14443 A/B (WG8, 2009). Denne  indeholder et 

digital foto gemt i 64 KB berørings fri chip, minimum er 32 KB. Selve ICAO har ikke en 

selvstændig magt, hvilket også gør at deres standarder og anbefalinger ikke alle er direkte 

anvendelige. Men ICAO sætter den tekniske standard i et sammenarbejde, med ISO. Denne 

har ydermere vedtaget at systemerne skal gøre genskabelse af de originale biometriske data 

umuligt i og med det gemmes i en abstrakt form, hvor systemet er nødsaget til at lave en 

envejs transformation af de originale data, til en abstrakt form hvorefter disse sammenlignes 

med kendte prøver. På den baggrund er kodekategorien privacy en af de vigtigste. I 

sammenhæng med disse kategorier kommer ydermere databasen. Som kodekategori er denne 

vigtig set i forhold til måden hvorpå dataene lagres. Derudover er både database og privacy’s 

vigtighed bekræftet af artikel II-68 i EU's grundlov omhandlende beskyttelse af personlige 

data, hvilket indeholder 3 punkter: 

1. Alle har ret til beskyttelse af personlige data omhandlende ham eller hende. 
2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på 

grundlag af samtykke fra den pågældende person, eller et andet berettiget ved lov 
fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører 
ham eller hende, og retten til at få det udbedret. 

3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndighedskontrol. 
(CIG, 2004) 

Som resultat af test er ePasset blevet udstyret med BAC som ekstra sikkerhedsforanstaltning. 

Nylige tests i Prag har bl.a. været systemtest hvor sammenspillet med eksterne systemer testes 

i den sammenhæng står der i whitepaperet The Register som konkrete data til elektronisk pas; 

”tests to establish that second-generation passports matched international standards, the 

Prague tests included checks on how well the passports interoperated with inspection 

systems” (Leyden, John, 2008). Implementeringen har til med fordel at gøre nytte af 

erfaringer fra andre lande, som allerede har implementeret det elektroniske pas. Den 

efterfølgende implementering vil også være af afgørende betydning om projektet bliver en 

succes. Kategorien er medtaget da et nyt system kræver en succesfuld implementering og 
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overvejelser som omgivelser, type, hastighed, omkostning osv. Generelt spiller det finansielle, 

administrative samt tekniske investeringsovervejelser en vigtig rolle. 

6.1.4.2 Hypoteser 
Der er flere hypoteser i forbindelse med teknologien bag det elektroniske pas, hvilket er 

summen af de teoretiske indsigter funderet ud fra kodekategorierne i tabel 10. 

Hypotese: Beskrivelse: Funderet fra koden: 
H1 Forbedret produktivitet Gennemløbstid 
H2 Gladere og mere produktive 

medarbejdere 
Sikkerhed herunder egenskaben 
optimering 

H3 Forbedret sikkerhed Sikkerhed 
H4 Krænkelse af privacy Privacy / verifikationstyper 
H5 Færre forsøg på falskneri Sikkerhed 
H6 Flere afgange Gennemløbstid (større indtjening) 
H7 Flere rejsende Sikker herunder ansvar for tryghed 
H8 Multimodal sikreste system Verifikationstyper 
H9 Sikre hurtig implementering 

vha. samarbejde med andre 
lande 

implementering 

Tabel 11 - Hypoteser til ePas 
Følgende er uddybet et udsnit af hypoteserne i tabel 11 grundet rapportens omfang. 

H1: Ifølge Hitt & Brynjolffson (1996) er produktivitet, en af de effekter en ny teknologi skal 

bidrage med. Denne omhandler det marginale udbytte, der opnås ved at ny teknologi påvirker 

produktionen når slutproduktet ”overgår” til råvaren. Her drejer det sig om at minimere 

tidsforbruget i bearbejdningsprocessen dvs. kontrollen, så der kan komme flere igennem på 

kortere tid derved gennemløbstiden.  

H2: Investeringen i systemer, der simplificerer medarbejdernes arbejdsrutiner, bevirker til 

gladere og mere produktive medarbejdere.  

H3: Sikkerheden vil stige kraftigt og dokument falskneri vil være i nedgang. Denne hypotese 

kan fører til en antagelse om, at der i fremtiden sker en væsentlig tilbagegang i 

menneskehandel og samtidig illegal indvandring idet passet ikke kan kopieres.  

H4: Privacy vil ikke blive krænket idet retningslinierne nøje følges af autoriserede 

myndigheder af systemet. Dog kan man forestille sig negative hypoteser, som at andre får 

indsigt i personlige sygdomme, som eksempelvis grå stær der har effekt på iris scanning. 

Dette kan tænkes vil komme til nytte for forsikringsselskaber i fremtiden, i forbindelse med 

udregning helbredsforsikringer, hvis selskabet får fat i disse følsomme data. 

6.1.5 Modulering 
Der er to vigtige hovedpunkter at få på plads inden der arbejdes videre. Disse er 

problemområdet og anvendelsesområdet. Succesen i systemudviklingen afhænger af, hvor 

godt man forstår brugssammenhængen. Endvidere er det vigtigt at kunne holde disse 

definitioner adskilt, for at kunne danne sig et billede af, hvem der eksempelvis administrerer 
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systemet og hvem der anvender det. Problemområdet er den del af omgivelserne, som skal 

administreres, overvåges eller styres ved hjælp af det biometriske system. I denne case vil 

problemområdet bl.a. være enhver, der har brug for at benytte offentlig lufttrafik, 

grænseovergange og asylansøgere. Disse skal registreres, tjekkes, flyttes osv. Processen 

hjælper med at det er rette person, som ønsker at komme om bord på et fly, samtidig med 

efterlyste eller mistænksomme personer tilbageholdes. Anvendelsesområdet vil være politiet, 

der skal administrer trafikken igennem paskontrollen.  

 

For at vise ePassets arbejdsgang er der i figur 9 genereret en form for rigt billede over 

processen.  

 
Figur 9 - Rigt billede over ePas produktions scenario med chip 
integreret data side 

 
Dette er valgt da det er en overskuelig selvforklarende model, der er nem at forstå. Det er en 

subjektiv proces, hvor billedet kun viser det vigtigste i processen over hvilke faser der har 

hvilke roller og i tilfælde af problemer, kan det undersøges hvad der kan gøres for at indse 

dette. på grund af strukturen i funderet teori, findes procesbeskrivelsen under afsnittet 

”Offentlig nøgle og RFID”. 

6.1.7 Sammenligning 
efter gennemgang af casen sammenlignes og vurderes om systemet lever op til de forskellige 

krav der stiles til teknologien og filosofien bag. 
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6.1.7.1 Basiskomponenter og karakteristika 
Det kan fastsættes at systemet opfylder de 5 basiskomponenter, der er opstillet i kapitel 3 

omkring opbygningen af et biometrisk sikkerhedssystem. Samtidig er de opstillede 4 

karakteristika, der er vigtigt for brugeren at besidde opfyldt i og med der er tre 

verificeringsmuligheder. I tabel 4 er vist en oversigt over præstationsniveauet og da alle 

betegnes som mellem og høj sandsynlighed for indsamlingsmulig, må det antages at alle 

personer vil have mulighed for at kunne gennemføre sikkerhedstjekket, på baggrund af en 

unikhed hos personen. Ansigtets unikhed er dog ikke høj i tabel 4, men det er både finger og 

iris. Bestandigheden og alsidigheden for alle tre ligger som medium eller høj i tabellen (Jain, 

Anil., Bolle, Ruud., Pankanti, Sharath, 1999).  

6.1.7.2 Grounded theory’s krav 
I forhold til den funderet teori’s krav, er ePas relevant taget nutidens problemer i betragtning 

som allerede er diskuteret flere steder i rapporten, anvendelig på baggrund af de tre mulige 

verificeringsmuligheder og modificerbar da der er mulighed for opdateringer og udskiftning i 

komponenterne hvor der allerede nu arbejdes med 2. og 3. udgaver ifølge tidsskriftet The 

Register (Leyden, John, 2008).  

6.1.7.3 Positivistiske paradigme evalueringskrav 
Det positivistiske paradigme, har flere evalueringskrav, hvilket er intern gyldighed, som 

lægger op til DeLones og McLeans acceptance model der kræver en vurdering af relation 

mellem variablerne informations-, system- samt service kvalitet, bruger tilfredshed- og 

intention samt udbytte.. Det må antages at systemet gør arbejdet væsentligt lettere for politiet, 

samtidig med kontrollen går hurtigere hvilket referer til system kvaliteten. Udbyttet bliver 

hermed forbedret i form af den rationaliserede proces. Ekstern validitet er påvist i det 

tilfældige forhold i en lufthavn kan generaliseres til alle lufthavne og grænseovergange. 

Pålideligheden afhænger af stabilitet, overensstemmelse, forudsigelse og nøjagtighed. I form 

af det multimodal system der ligger bag ePasset samt kvaliteten i de valgte teknologier, må 

kravet anses som opfyldt. Sagligheden kan først vurderes når ePasset er fuldt integreret som 

tiltænkt, for en række observatører, kan sammenligne deres individuelle målinger og 

erfaringer.  

6.1.8 Alternative metoder 
Dette afsnit tager udgangspunkt i ulemperne omkring ePas. Det er fristende at se på nogle 

alternative metoder, set i lyset af de mange ulemper. Dog skal man have i tankerne at dette 

kan have store finansielle, administrative samt tekniske investerings omkostninger og 

overvejelser til følge.  

 
Ifølge IBG’s test viser har 2% ikke et aflæseligt fingeraftryk. Ansigts genkendelse er 

følsomme overfor ændring i lys, samt stillingen af personers hoved hvilket gør at multimodal 
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sikkerheden, er yderst anvendelig. Da disse to biometriske systemer viser svagheder er der 

andre typer, som kunne være bedre at bruge. Stadig skal der dog tages i mente at mange 

faktorer er i spil, idet det ikke kun er sikkerhedsaspektet, men også hastigheden samt 

brugervenligheden af systemet der er vigtig. Multimodal systemer kombinere konklusioner 

foretaget af uafhængige biometriske indikatorer, hvilket kan overvinde nogle af 

restriktionerne i den enkelte teknologi. 

 
Hånd genkendelse kunne være en god substitut for fingeraftrykket, idet denne har en høj 

sikkerhed hvis der bruges mere end en vektor til at udføre verifikationen af brugeren. Den 

bruger tre dimensionalt perspektiv til at udføre verificeringen. Der bruges to typer af udstyr, 

til at måle specifikke karakterer i en persons hånd, hvilket bruger over 90 målinger af 

længden, bredden, tykkelsen samt overfladen af håndfladen og fingrene. Ydermere for at 

forstærke holdningen til denne erstatning, tager det kun 1 sekund at aflæse alle disse 

informationer. I modsætning til fingeraflæsningssystemet, tager hånd geometriske aflæsere 

ikke højde for naturlige overfladedetaljer, så som ar og skidt. Det er  nemt at bruge, meget 

robust samt har lave omkostninger, hvilket alle gør at det er en god erstatning til 

fingeraftrykket (Rakshit, Soumyadip, 2008). Ifølge Soumyadip Rkashit er teknologien rent 

teoretisk set veludviklet og gennemtestet samtidig med den nemt accepteres af brugeren. Den 

tilbyder en god balance imellem udførelse og brugervenligheden. I forhold til ePas er 

systemet egnet da det ses som robust og samtidig har det en lav omkostning. Dog viser 

sammenligningen i tabel 4, at løsningen er medium unik, i forhold til fingeraftrykkets høje 

rangering.  

 
Iris genkendelsen er en god verificeringsmåde, og vil blive svær at kunne erstatte. En 

mulighed kunne være retina scanningen. Dog set i forhold til tabel 4, fremstår den ringere i 

både indsamlingsmuligheden og bestandigheden. Ved denne type ser systemet på mønstre i 

blodårerne bag øjet som er unikt for hver person. Dog er det en længere proces på 15 

sekunder hvilket kan skabe problemer i forbindelse med ePas systemet, set i forhold til iris 

systemets 2 sekunders valideringstid, idet ideen om at effektivisere gennemgangs tiden vil 

falde til jorden. 

6.2 Fujitsu Siemens 
Denne case angår den privates brug af biometriske systemer. Faktiske data omkring Fujitsu 

Siemens (FS) stammer fra FS’s vision. Det aktuelle systemet er produceret af FS, der er 

Europas førende IT infrastruktur leverandør med strategisk fokus på næste generation af 

produkt løsninger og serviceydelser inden for mobilitet og Det Dynamiske Datacenter. 

Målsætningen for FS og måden hvorpå virksomheden ønsker at differentiere sig fra andre 
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leverandører udtrykkes bedst ved deres vision “Understanding you better – serving you best” 

(Dustin). FS Computers ønsker at være tæt på deres kunder – lytte til dem, analysere deres 

behov og forsyne dem med den bedste løsning. Visionen går hånd i hånd med deres løfte “we 

make sure” og deres fokus på at tage ansvar. At FS Computers tager ansvar, ser de som en af 

deres vigtigste styrker – en styrke de konstant plejer og videreudvikler. Den er afgørende for, 

hvordan FS Computers omgås deres kunder og partnere.(Dustin) 

6.2.1 Åbne fase 
I forhold til virkeligheden i dag, er brugen af biometriske systemer hos private indenfor det 

sidste år steget. Denne udvikling sker da systemerne er gået fra at koste mange tusind dollars, 

til kun nogle få hundrede dollars, der gør teknologien til hvermandseje. Det ses også i 

interviewene i bilag 2, som teoretisk ser på det biometriske emne ud fra privates synspunkt, at 

23,8% mener systemerne er omkostningsrige, hvilket ikke er en stor procentdel og kan 

skyldes både at systemerne netop er blevet billigere, men samtidig kan årsagen være at 35,7% 

ikke havde hørt om biometriske systemer før interviewet og helt op imod 66,6% aldrig har 

brugt systemet. Hovedsageligt bærbare computere får i dag flere og flere forskellige 

biometriske systemer, såsom fingerscanning der sidder foran tastaturet eller irisscanning i et 

webcam over skærmen. Også producenter af mus og tastatur bruger forskellige former for 

biometri. I denne case omhandlende privates brug af de biometriske systemer, er FS valgt, da 

firmaet i dag er en af de førende leverandører af kunde fokuserede IT og kommunikations 

løsninger på det globale marked. Producenten er pålidelig, og er indehavere af et 

verdensomspændende net af eksperter på IT området. FS lancerede hvad de selv promoverede 

som ”verdens første kontaktløse biometriske autentikations system”. Ifølge FS er problemet 

med den personlige computer ikke meget anderledes end ved andre større virksomheder. 

Forglemmelse af kodeord og misbrug er en stor faktor. FS produkt kaldes PalmSecureTM og 

casen ser på produktets brug som login kit og PC mus. Verifikationssystemet der bliver brugt 

i forbindelse med PalmSecureTM er som navnet angiver håndfladen. Selve maskinen er vist i 

billede 4. 

Håndfladegenkendelse 
I henhold til John Vacca benytter 

håndfladebiometrien under verificering 

teoretisk set mange af de samme teknikker som 

fingerscanningen, men anvender i stedet hele 

hånden. Han beskriver at begge systemer 

bruger højderyg mærkerne som information. 

Samtidig har begge typer også en unikhed og 

 
Billede 4 - Fujitsu Siemens PalmSecure 
maskine 
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bestandighed, som gør dem meget populære. Håndaflæsningen afgiver en række mørke linier, 

der repræsentere strukturen i håndens mønstre. Systemet skal nu tolke de optagede data og 

klassificere disse hvorefter der bliver udpakket en række detaljerede data, som lige akkurat er 

nok til at gennemsøge en database for match. Detaljerne er begrænset til placering og retning 

af højderyggenes afslutninger og forgreninger. Scanningen kan formalistisk set  foregå på 

flere måder ifølge John Vacca. Enten sker den på samme måde, som ved fingerscanningen 

dvs. detalje scanning, hvilket også er den mest udbredte. Korrelations baseret sammenligning 

er at sætte to scanninger op imod hinanden og se om der er match. Sidst er højderyg baseret 

sammenligning der bruger netop højderyggene, men samtidig sved pore, geometriske 

karakteristikker af højderyggene og/eller lokal struktur analyse. Denne er hurtigere og undgår 

nogle problemer i den detaljeorienteret sammenligning, ved eksempelvis dårlige billeder 

(Vacca, John R., 2007). Der er dog en ekstra mulighed, hvilket må betegnes som den mest 

sikre metode, til at afgøre om hånden tilhøre rette person. Det er denne metode FS bruger i 

deres PC login kit i forbindelse med brugen af håndscanning. Det er en nyere metode, dog 

opfundet i 1984 men ikke udbredt før efter 2004 hvor opfinderen Joseph Rice’s patent udløb. 

Konkrete data til FS’s løsning, viser at metoden læser venerne i hånden, dvs. blodårerne der 

fører blodet mod hjertet, hvorfor den kaldes vene mønstre analyse genkendelse. De 

vaskulære20 mønstre er en unik del af mennesket, samtidig med de ikke ændres i takt med 

alderen, hvilket gør den til en god verificeringsmulighed. Metoden bruger subkutane blodåre, 

der ligger lige under huden (Vacca, John R, 2007). FS har både lanceret scanneren, som et 

login kit og mus. Det er nødvendig i og med denne model bruges til hjemmebrug at 

sikkerhedsmarginerne er større dvs. f-vurderingerne, så systemet er mere tolerant omkring 

verificeringen, distancen og håndens vinkel.  

Procesanalyse 
FS er ikke ny indenfor biometriske systemer. Firmaet har lanceret biometriske systemer 

indenfor fingeraftryk, stemmeføring, ansigtsscanning og som i aktuelle case blodåre 

genkendelse. Konkret til netop denne cases biometriske løsning, omhandlende blodåre 

analyse, mener FS selv de er nået et langt stykke vej mod bruger accept, i og med bedre 

hygiejne og mindre nærgåenhed giver højere accept hos slutbrugeren, ’high authentication 

accuracy and application versatility, a biometric identifier internal to the body that makes 

forgery extremely difficult, hygienic and non-invasive authentication for greater user 

acceptance’ (Fujitsu). I forhold til interviewenes 42 brugbare besvarelser, mener dog kun 

11% at det er en vigtig del af systemet. Brugervenligheden i systemet er vigtig i og med 40% i 

undersøgelsen mente det var betydningsfuldt, hvilket også ses i form af det er et af de 

                                                
20 Blodkarrene i kredsløbssystemet 



Handelshøjskolen Århus Universitet  

Nicky Chirholm Nielsen  Side 60 af 115 

positivistiske krav. Her er Soumyadip Rakshits konklusion omkring netop 

håndafladeaflæsningsmetoden vigtig idet han som tidligere forklaret mener metoden er yderst 

brugervenlig, robust og billig. Metoden bruger som nævnt årene i hånden, hvor den kan læse 

blodårernes mønstre i håndfladen, uden at gøre brug af fysisk kontakt. Hånden holdes over en 

sensor hvor et infrarødt lys fanger et billede af hæmoglobinet, som transportere ilt rundt i 

kroppen. Håndens blodåre absorbere det infrarøde lys, og viser sig som sorte streger på det 

færdige billede, hvilket er vist i billede 5. 

Softwaren gemmer nu dataene som 2D 

billeder, og sammenligner med gemte 

data i databasen. Ifølge konkrete data 

til indeværende case blev systemet 

inden indsættelse på markedet testet af 

700 personer i alderen 10-70 år dvs. 

1400 hånd profiler. Under denne 

undersøgelse blev f-vurderingerne fastlagt til (FRR) 1% og (FAR) 0,5%.  

 
Igen findes der kategorier tilhørende den aktuelle case. Til PalmSecureTM er der ligesom med 

sidste case både interne og eksterne kategorier. Kategorierne er vist i bilag 13. 

Kernekategorien forudsættes her at være ”Brugervenlighed”, hvilket er valgt på baggrund af 

at system skal sælges til den private bruger, hvor det er yderst vigtigt at denne nemt kan gøre 

nytte af systemet og ser fordelen i det frem for det almindelige kodeord. Samtidig viste 

interviewene, at netop brugervenligheden var noget de adspurgte respondenter havde af 

overvejelser omkring systemet, hvilket 40,1% angav. Samtidig er det vigtigt, som en 

sikkerhedsopgradering hvilket 26,1% angav i deres overvejelser omkring biometrisk system. 

Det er en høj procentdel set i forhold, til svarene, men igen kunne den være højere, hvis der 

havde eksisteret en mere udbredt viden omkring biometriske systemer. Håndgribelige data fra 

FS omkring netop PalmSecure PC login, er sikkerhedsopgraderingen betydningsfuld idet 

autentificering af identiteten på personer, som bruger en bestemt PC er vigtig, for at hindre 

tilfælde af oplysninger, der tilgår uvedkommende personer opstået ved uautoriseret adgang 

eller identitets fusk (Fujitsu Siemens, 2007). I forhold til interviewene, havde mange af 

respondenterne benyttet sikkerhedsforanstaltningerne virus scanner med 73,8%, opdateringer 

som nummer 2 med 61,9%, backup som nummer 3 med 59,5% og sidst biometrisk system 

med kun 4,7%. Dette viser at oplysninger i fremtiden omkring sikkerheden i systemerne, helt 

sikkert vil vise fremskridt i salget, idet folk generelt er meget opmærksom på 

sikkerhedsaspektet. I interviewene overvejede kun 14,2% at skifte til systemerne og 80,9% 

 
Billede 5 - Billede af hånden ved infrarød scanning 
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overvejede ikke at skifte. 9% havde ikke besluttet sig endnu, men det er klart at de 14,2% vil 

stige i nærmeste fremtid, når der sker en større udbredelse. 

6.2.2 Selektive fase 
I forhold til casen omkring PalmSecureTM, er der gjort en række overvejelser omkring 

vurderingskriterier forbundet med login kittet. Efter disse vil de vigtigste kategorier udvælges 

fra bilag 13. 

6.2.2.1 Vurderingskriterier 
PalmSecureTM Fordele 
Der er flere fordele forbundet med et biometrisk system til den private hjemmecomputer. I 

løbet af afhandlingen er der set på forskellige fordele, men i forhold til netop håndscanningen, 

er det specielt de lave omkostninger, der er forbundet med systemet. Modulet som skal aflæse 

hånden er ikke bekostelig  og samtidig er der ikke forbundet nogen stor 

implementeringsproces i forløbet. Konkret fra FS’s hjemmeide med data omkring enheden 

som udgør aflæsningen, indsættes i computerens USB stik hvorefter det fungere. Det er en 

god løsning til hjemmet, da maskinen har flere måder at aflæse på, hvilket gør den alsidig og 

brugervenlig (Fujitsu, 2006). Teoretisk set er teknikken ligesom de andre biometriske 

systemer yderst vanskelig at forfalske, her fordi årene er gemt inde i hånden og det er 

nødvendigt med blodgennemstrømning for at skabe et billede, hvilket gør flere af de 

diskuterede trusselsvektorer ubrugelige. Specifikke data omhandlende login kittet viser at det 

er et brugervenligt system hvilket også teoretisk fastslås af Soumyadip Rakshits, der er 

hygiejnisk i det den er berøringsfri hvilket er med til at få en hurtigere accept hos brugeren. I 

forhold til kodeord osv. er der ikke nogen yderligere ventetid, for en verificering til at få 

adgang til den personlige computer. Ifølge Stan Li m.fl., blev det fastslået på en international 

konference omkring biometriske systemer afholdt i Seoul i 2007, at med en Intel Pentium IV 

processor (1.4GHz) med 128 mb ram, hvilket dog ikke er nogen stor PC, vil det tage ca. 1 

sekund at få adgang. Derudover er aflæseren i stand til at virke helt op til 60oC, der også gør 

at den kan bruges udendørs i solen, i dele af verden hvor det ellers er svært at benytte sig at 

systemerne. FS yder verdensomspændende support til systemet (Li, Stan Z, 2004). 

PalmSecureTM Ulemper 
Ulemperne ved håndscanningsmetoden ligger op af de samme problemer, som blev beskrevet 

i ePas casen under fingerscanning problemerne. Teoretisk set er problemet det samme, men 

da casen her drejer sig om privat personer, vil det ikke have betydning idet folk med 

problemer i hænderne, blot holder sig fra anskaffelsen af en sådan aflæser. I ePas casen var 

det mere vigtigt da det er obligatorisk for folk, som ønsker at komme igennem 

sikkerhedskontrollen at opgive disse personlige data og systemerne er valgt ud fra hele 

verdens befolkning, og ikke det enkelte individ. Da der stadig vil være mulighed for FRR 
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samt FAR er det nødvendigt for en PC at kunne tilbyde et alternativ til det biometriske 

system, da en blokering af computeren for den rette bruger dvs. FRR, kan have uheldige 

følger. Dermed kan det ikke antages at en PC bliver væsentlig sikrere i forhold til kodeordet, 

blot nemmere og smartere for brugeren, mest fordi teknologien stadig er ny og spændende for 

mange private. I og med modulet pt. er eksternt, er det muligt brugeren ikke skal huske sit 

kodeord, men han vil altid skulle medbringe dette ekstra apparat for at kunne blive godkendt 

til sin PC.  

De vigtigste kategorier er valgt ud fra bilag 13 og vist i tabel 12.  

Kode 
nr. 

Interne Eksterne Egenskaber 

K8  Brugervenlighed  
K9 Brug af mennesket / 

Verifikationssystem  
 Håndflade genkendelse vha. 

blodåre mønstre genkendelse 
 

K10  Sikkerhed o Trusler, misbrug, 
sårbarheder, angrebstyper, 
backup 

o Optimering  
o Opdatering 

o BPR 
o Proces og kundefokus 
o Markant og målbare 

forbedringer 
o Udvikling 
o Eksisterende 

processer 
K11  Validerings hastighed  
K12  Cost/benefit  
K13  Fremtidssikkert  
K14  Øget forretningsværdi  

Tabel 12 - vigtigste kategorier plus tilhørende koder for Fujitsu Siemens 

Igen er det den teoretiske fase som går i dybden med kodekategorierne. 

6.2.3 Teoretiske fase 
Denne fases opgave er forklaret i forrige case, hvilket kort sagt er sammenligning af 

kodekategorierne samt opstilling af hypoteser. Der argumenteres for tabel 12 indeholdende 

koderne hvorefter der opstilles hypoteser. 

6.2.3.1 Kodning 
Kodningen omhandler de faktiske koder med tilhørende egenskaber til de vigtigste kategorier 

vist i tabel 12. De teoretiske koder der er begreber for relationer, som binder de faktiske 

kategorier sammen hvor kategorierne er relateret til hinanden, foretages i denne teoretiske 

fase. 
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Kodekategorierne ses ud fra den privates synsvinkel. Ifølge FS egne konkrete data omkring 

dette login kit er der sat fokus på en brugervenlig autentikation for brugeren, hvilket også er 

sat som kernekategorien. Brugervenlighed var også fokusområdet i 2008 under en konference 

afholdt af Danish Biometric i samarbejde med ITEK21 med titlen ”En skandinavisk vision for 

fremtidens biometri” med deltagelse af en række eksperter på området. Det aktuelle kits 

brugervenlighed er yderst vigtig da produktet er baseret på at skabe en enkel og hurtig løsning 

at tilgå sin PC på, hvilket enhver skal have mulighed for at udnytte (DB). Samtidig vil 

brugervenligt system give færre opkald til helpdesk hvilket sparer FS omkostninger. 

Interviewene viste at rent teoretisk var sikkerhed et vigtigt aspekt set fra den private bruger, 

hvor emnet i spørgsmål 10 blev rangeret som den absolutte vigtigste grund til at anvende 

systemet. Dette støttes også af systemets modtagne priser, som eks. ”Fujitsu's palm vein 

authentication technology was honored with The Wall Street Journal 2005 Technology 

Innovation Award in the Security (Network) category” (Fujitsu). På baggrund af 2. udgave af 

en trend rapport fra 2007 med titlen ”Biometrics in Europe” udgivet af EBP22 kan det 

argumenteres at FS kan spille på koden fremtidssikkert. I rapporten vises teoretiske 

eksempler på hvor det i fremtiden vil kunne bruges hvilket bl.a. er ved forskellige 

indskrivelser, betalinger, udstedelser, helpdesk og sidst lufthavne som forrige case 

omhandlede. Rapporten viser tre områder, som vil blive store indenfor biometrisk 

genkendelse i fremtiden; ”For Europe, we rapidly present hereafter three of the most recent 

trends, where we foresee future large applications: Registered passengers, fight against 

welfare and identity fraud, biometrics to facilitate financial transactions” (EBP). 

 

Da teknologien afløser kodeordet skal den ikke kun være mere sikker, men samtidig skal den 

skabe en kortere autentikations proces. Brugen af menneske kroppen til håndaflæsning gør 

det nemmere og lettere i fremtiden at tilgå en lang række aktiviteter. Koden er medtaget da 

den er essentiel  idet det hele drejer sig om brugen af mennesket som kodeord. 

Valideringshastigheden er ifølge et white paper fra Bioguard med specifikke data omkring 

palm vein authentikations teknologien helt nede på 2,13 sekunder hvilket også pointere 

teknologiens høje brugervenlighed; ”Additionally, the palm vein authentication device 

achieved a median Recognition Attempt Duration of 2.13 seconds, significantly lower than 

that of iris recognition Technology” (Bioguard). Sikkerheden er dog ikke på samme niveau 

som ePasset i og med, der kun er en måde at validere sig på som bruger, hvilket gør at 

fleksibiliteten omkring f-vurderingerne skal være væsentligt højere. Cost/benefit er medtaget, 

                                                
21 Et branchefællesskab i dansk industri for virksomheder indenfor it, tele, elektronik og kommunikation 
22 European Biometric Portal 
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da det er nødvendigt med overkommelige priser, hvis den private skal med på den biometrisk 

bølge. Samtidig pointere Bioguard rapporten også omkostningseffektiviteten; ”Cost-Effective 

– Attractively priced while saving you the huge potential costs of malpractice litigation, 

privacy violations, etc. Provides a high level of security at a reasonable cost” (Bioguard). 

Systemet er først og fremmest møntet til den private hvorfor de fleste kategorier, som også 

pointeres rent teoretisk af Phillip Kotler omkring B2C i stedet handler om at få skabt positiv 

omtale og afsætning af produktet på konsument markedet, da det endnu ligger som et 

spørgsmålstegn hvis man ser det i forbindelse med Boston modellen (Kotler, Phillip). Netop 

denne placering er valgt idet der opereres på et høj vækst marked, men stadig er 

markedsandelen for biometriske sikkerhedssystemer relativ begrænset. Ifølge Hitt og 

Brynjolfssons (1996) artikel omkring tre forskellige måleenheder som bruger IT, er en vigtig 

del ny teknologi til konkurrencemæssige fordele hvorfor kodekategorien øget 

forretningsværdi som den kaldes af dem, medtages i forhold til FS casen. 

 

Kategorierne sammenlignes nu og der opstilles en række hypoteser til casen. 

Sikkerhedsniveauet på den personlige computer er ifølge casens argumenter og diskussioner 

hævet, så den følger det digitale samfund.  

6.2.3.2 Hypoteser 
I tabel 13 er de knyttede hypoteserne til Fujitsu Siemens PalmSecureTM listet. Samtlige er 

funderet i kodekategorierne i tabel 12. 

Hypotese: Beskrivelse: Funderet fra koden: 
H10 Stigning i sikkerhed for PC Sikkerhed 
H11 Hurtigere valideringshastighed Valideringshastighed 
H12 Færre login problemer Brugervenlighed 
H13 Mere åbenhed omkring BS23 Øget forretningsværdi 
H14 Stor brugervenlighed Cost/benefit 
H15 Lave omkostninger Cost/benefit 
H16 Større anvendelighed Cost / benefit 
H17 Vanskelig at forfalske Sikkerhed / verifikationstype 
H18 Hygiejnisk system  større accept Brugervenlighed 
H19 Nødvendigt med alternativ ellers 

svagere sikkerhed baseret på F-rates 
Sikkerhed 

H20 Forbedret markedsposition Forretningsværdi 
Tabel 13 - Hypoteser Fujitsu Siemens 
Et udsnit af hypoteser fra tabel 13 er uddybet herunder. 

H10: Systemet bevirker en større sikkerhed på den personlige computer, dog med forbehold i 

H19, som pointere at der skal være alternativ til det biometriske system, da en evt. FRR  kan 

opstå, skal det stadig være muligt at tilkomme sine data uden en fuldstændig blokering af 

harddisken. 
                                                
23 Biometriske systemer 
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H13: Større bevidsthed omkring BS vil give bedre fremtidsudsigter, dermed mere åben 

overfor systemerne i forbindelse med både forretningsmæssig, medicinsk og grænsemæssig 

brug. Dette kan også åbne op for fremtidsscenarier hvor det bruges i stedet for kreditkort og 

samtidig ved netbank som følgende case omhandler. 

H15: Omkostningerne er lave for at tilvælge modulet og H12 påpeger stor brugervenlighed, 

hvorfor systemet spås en værdiskabende livscyklus i H20.  

6.2.5 Modulering 
Problemområde i denne case er den private bruger af systemet og anvendelsesområdet er det 

biometriske system/PC’eren, der er den eneste vej til at få adgang til operativsystemet. I bilag 

14 er processen for brugerens adgang illustreret ved hjælp af et sekvensdiagram. Forskellen 

fra dette diagram og de tidligere udarbejdet dataflow diagram i figur 3, er at dette 

udelukkende viser arbejdsgangen ved én metode hvorimod figur 3 viste en multimodal 

arbejdsgang. Forklaring på opbygningen af sekvensdiagrammet er ydermere beskrevet i bilag 

14. 

 

Som forrige case er denne processen forklaret tidligere med mere konkrete data i forhold til 

FS’s produkt, under afsnittet ”procesanalyse”, på grundlag af grounded theory strukturen, end 

det ses i bilag 14. 

6.2.6 Sammenligning 
Igen vurderes systemernes opfyldelse af de overordnede krav. 

6.2.6.1 Basiskomponenter og karakteristika 
På baggrund af enheden arbejdsmåde fastslås det at de fem krav under afsnittet ”Den 

Biometriske Verden”, som kræver en sensor, krypteringsfunktion, database, 

sammenligningsproces og sidst en tolkning opfyldes. De 4 karakteristika, der er vigtigt for 

brugeren at besidde må også siges at være opfyldt, da alle med en hånd har individuelle data 

omkring venernes sammensætning, dog kan enæggede tvillinger have en ens sammensætning 

hvilket er et brist i teknologien. Muligheden for indsamlingen i tabel 4 ligger som høj 

sandsynlighed og anses også som at være til stede idet blot en hånd er tilstrækkeligt. Da 

systemet er til privat brug i denne case, vil der ikke opstå problemer da folk uden hænder ikke 

vil købe produktet, og samtidig er der specialfremstillet PC’ere som arbejder med stemmen, 

der bruges til handicappede og ikke almindelige tastatur hvorfor disse karakteristika er opfyldt 

(Jain, Anil., Bolle, Ruud., Pankanti, Sharath, 1999). Bestandigheden i hånden må anses for at 

være høj idet det er venerne som måles.  

6.2.6.2 Grounded theory’s krav 
Den funderet teoris krav opfylder PalmSecureTM da den er relevant i forhold til tidens trends 

omkring den digitale verden, anvendelig på baggrund af brugervenligheden og den nemme 
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installationsproces. Modificerbarheden ligger i muligheden for opdateringer og udskiftning i 

komponenterne.  

6.2.6.3 Positivistiske paradigme evalueringskrav 
I forhold til positivistiske paradigme ses kravet om intern validitet atter i forhold til 

acceptance modellen som opfyldt da det er nemmere for brugeren, blot at placere hånden og 

samtidig er det en hurtigere måde at logge sig ind i systemet på hvilket referer til system 

kvaliteten. Systemet er let forståeligt og samtidig let at installere hvilket omhandler 

information kvaliteten og gør bruger intentionen mere sandsynlig. Samtidig stiger 

brugertilfredsheden og dermed det endelige udbytte for brugeren. Ekstern validitet påvises 

idet alle Windows baserede computere starter op på stort set samme måde, og dermed kan 

disse generaliseres. Pålideligheden kan diskuteres. Det er en berørings fri maskine, som gør at 

der ikke kommer noget form for skidt på den, hvilket henleder til stabiliteten, men da den 

bruges privat skal f-vurderingerne nedsættes hvilket gør at nøjagtigheden kan diskuteres. 

Dette krav kan opfyldes, men er individuelt i forhold til opsætningen. Sagligheden må 

betragtes at være opfyldt på baggrund af de 700 test personer, der har gennemgået processen i 

systemet hvorefter det er godkendt. 

6.2.7 Alternative metoder 
Det er svært at finde gode alternativer til PalmSecureTM, i det systemet er yderst velegnet til 

den private bruger, på baggrund af omkostningen for anskaffelsen, brugervenligheden i 

systemet og robustheden. En alternativ metode, som dog er meget ens håndscanningen er 

fingerscanning, som har den fordel at den er mindre og dermed kan enheden nemmere 

fastsættes direkte på en bærbar computer. Dette har Hitachi benyttet sig i en af deres 

modeller, hvor der også bruges typen der scanner venerne, men i fingeren, i stedet for det ydre 

aftryk. De tekniske omkostninger er ikke store ved at ændre til fingerscanningen. 

6.3 ABN AMRO bank 
ABN AMRO bank, sættes i fokus når det biometriske case studie bevæger sig over i 

forretningsøjemed. I indeværende case, vil der blive set på en virksomhed, der benytter sig af 

en biometrisk stemme genkendelses løsning til kunderne. Specifikke data fra en rapport om 

ABN AMRO’s strategi og partner skabs tilgang specificere, at bankens vision bygger på et 

ønske om at møde kundens behov ved i stigende omfang at  arbejde i et globalt 

forretningsmæssigt miljø. De tilbyder en verdensomspændende ekspertise, innovative 

processer og informations teknologier på et operationelt niveau for at optimere 

kapitalinvesteringer udvide den globale rækkevidde og tilføje bredde og dybde i kundens 

transaktions kapaciteter (Financial Institutions, 2007). 
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6.3.1 Åbne fase 
Det er klart set i forhold til de tidligere case studier, at der i dag ikke forekommer mange 

brugere af systemerne. I forhold til respondenterne i interviewene som havde til hensigt at 

give et billede af privates tanker omkrig teknologien, var det kun 11,9% som bruger 

biometriske systemer på arbejdet. Her skal dog også medtages at 4,7% var i alderen 0-19 

hvilket højst sandsynligt er studerende, 54,7% var i alderen 20-29 år, hvor en stor del også 

kan være studerende. 9,5% var 60-69 år og må antages ikke at være på arbejdsmarkedet 

længere, hvilket gør at kun 30,9% af respondenterne er i alderen 30-59 og teoretisk set danner 

størstedelen af denne gruppe arbejdsstyrken. Denne uvidenhed omkring systemerne gør at der 

skal være ekstra fokus på implementeringsdelen og forandringsledelsen. 

 
Konkrete data om ABN AMRO fra tidligere case studie foretaget af virksomheden 

VoiceVault i forbindelse med implementeringen af teknologien, specificere at denne er en stor 

international bank, som operer i over 3000 brancher og strækker sig over 60 lande og 

territorier. Banken modtager over 35 millioner opkald om året, hvor 80% bruger en PIN 

(personlig identifikations nummer) til autentikation, hvorfor investering i biometriske 

systemer er en stor fordel. Ifølge VoiceVault firmaet ønsker bankkunder over hele verden en 

vedvarende og nem adgang til deres bankoplysninger 24/7. I forhold til disse postulater fra 

leverandøren af teknologien skal der dog medtages en hvis kritisk indgangsvinkel, i og med 

denne med alt sandsynlighed angiver diverse grunde for at skabe et billede af at produktet er 

uundværligt. For at skabe en 24 timers service for kunderne, gør bankerne i dag brug af både 

Internettet samt telefonen. Verifikationen sker oftest med en PIN, blandet med forskellige 

sikkerhedsspørgsmål og bank detaljer. Disse oplysninger kan som tidligere nævnt glemmes 

eller stjæles af andre. For at undgå sådanne problemerne, har ABN AMRO bank nu 

implementeret stemmegenkendelses løsningen til bankens system, kaldet ”Voicevault” 

(VoiceVault). 

 

Teoretisk syn på banken henleder til Leavitt’s diamant omhandlende komponenterne 

struktur24, aktør25, forretningsproces26 og teknologi27 (Leavitt, 1964). Fokuset vil for banken 

være teknologi idet der indføres ny teknologi. Ændres en komponent i diamanten, påvirkes de 

tre andre hvorved det her udledes at teknologi i organisationer ikke blot handler om at drage 

nytte af fordelene ved teknologien, men også at de spredes og forankres til enhver 

organisatorisk enhed hvilket styrker påstanden om, at forandringsledelse og selve 
                                                
24 Ændringer i organisationsform, kommunikationsveje, strategi etc. 
25 Ændringer ved ny viden i form af nye medarbejdere, flere medarbejdere, uddannelse til de eksisterende etc. 
26 Ændringer i arbejdsopgaver, ansvarsområde etc. 
27 Ændringer ved nyt udstyr/maskinel f.eks. teknologi, teknikker, systemer, maskiner, programmer etc. 
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implementeringen skal gennemtænkes og samtidig at der er mange faktorer, der er med i spil. 

I mange tilfælde er det ikke pga. produkt tekniske mangler at en teknologi ikke opnår succes, 

men snarere at organisationen ikke har været i stand til at transformere den teknologiske 

værdi til virksomhedens foretagende. Derfor er det vigtigt at forstå og indse, den værdi 

teknologi kan tilføje virksomheden og hvordan den balancerer og styrker virksomhedens 

kerneprocesser. 

Stemmegenkendelse 
Denne teknologi er et adfærdsbestemt biometrisk system. John Vacca forklarer i bogen 

Biometric Technologies and verification systems hvordan ABN AMRO bankens system 

teoretisk set virker. VoiceVault udregner 110 målinger ud fra kundens stemme rør hvorefter 

algoritmer omdanner disse til et stemme aftryk, der repræsentere en unik digital 

repræsentation af den individuelles stemme. Der ligger to elementer i systemet hvilket 

betegnes som lav og høj grad. Høj grad drejer sig om karaktertrækkene vi mennesker også 

bruger til at genkende hinanden, hvilket eksempelvis er dialekt, accent og udtalelse. Lav grad 

af informationer, drejer sig eksempelvis om stemmeleje, tone, rytme og frekvens. Der er flere 

muligheder at anvende systemet på hvilket er forklaret i tabel 14. 

Metode Arbejdsmåde Fordele Ulemper 
Tekst 
afhængig/ 
Tale 
verifikation 

Forud indspillet kodeord 
gentages hvor enten en 
stokastisk model anvender 
tilfældige ord og herudfra laver 
en stikprøve af stemmen til 
bestemmelse af parametre eller 
en skabelons model udtager 
eksempler af samme ord udtalt 
flere gange. 

Sikrest idet kun rette 
person kender 
sætningen. 

Stadig huske på 
et kodeord. 

Stemme 
uafhængig/ 
tale 
identifikation 

Ingen speciel sætning, men alt 
tale analyseres ved at 
sammenligne en fil med 
brugerens karakteristiske træk. 
Brugerens stemme er på forhånd 
kendt og analyseret af systemet. 

Vanskeligere at 
snyde da der ikke 
kan forud indspilles 
en sætning. 

Højere fejl 
frekvens. 

Tabel 14 - Voicevault arbejds metoder (Vacca, John R., 2007) 

Procesanalyse 
Konkrete data viser at ABN AMRO Bank bruger som førnævnt VoiceVault til at verificere 

deres kunder over telefonen. Ifølge det tidligere case studie anvender de en to faktor 

autentikation for at hæve sikkerheden for kunderne. De bruger både noget vi er og noget vi 

ved i systemet. Kunden har selv optaget deres eget unikke hemmelige spørgsmål og svar i 

systemet. Dermed skal kunden hver gang der foretages en opringning til banken, besvare sit 

eget spørgsmål, som også spørges af dem selv. Systemet tjekker svaret og bruger de udtalte 

ord til biometrisk stemme verifikation. Dermed kan det konstateres at banken bruger den 
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tekstafhængige/tale verifikations metode. Denne verifikation anvendes på baggrund af en 

stokastisk model. De gemte data gemmes i en krypteret 512bit data (VoiceVault). 

 
Kategorier for VoiceVault systemet i ABN AMRO banken, omfatter som set i tidligere cases 

både interne og eksterne kategorier hvilket er vist i bilag 15. 

 
Kernekategorien for denne case, anses for at være ”investeringsafkastet” for banken. Tidligere 

banksystem har været med henblik på høj sikkerhed lige såvel, som det biometriske system er 

det. I og med begge systemer er sikkerhedsmæssigt af høj kvalitet, må tiltaget være med 

investeringsafkast i henseende specielt med henblik på færre opkald til bankens helpdeske. 

Dog er der yderligere betydeligt vigtige aspekter i tiltaget hvilket behandles i den teoretiske 

fase.  

Banken er målbevidst om ifølge et citat fra det tidligere 

case studie; ’employing innovative technology to provide 

the highest quality of service to its customers’. Det er 

samtidig vigtigt for banken at holde omkostninger nede og 

stadig levere en service på højde med konkurrenterne 

(VoiceVault). I forhold til Porters tre generiske strategier 

må den anses at den ligger i cost leadership strategien i 

figur 10, idet der satses på teknologi og systemer der kan automatisere transaktionerne og 

herved reducere omkostningerne. 

6.3.2 Selektive fase 
I denne fase udvælges, ligesom tidligere de vigtigste kategorier, som er noget anderledes end 

det var tilfældet i den private sammenhæng, da en implementering i en stor virksomhed er et 

væsentligt større projekt, som skal være planlagt og testet ned til mindste detalje. Efter 

vurderingskriterierne forbundet med VoiceVault analyseres og diskuteres de vigtigste 

kodekategorier fra bilag 15. 

6.3.2.1 Vurderingskriterier 

VoiceVault fordele 
Implementeringen af VoiceVault giver banken en stor økonomisk fordel, i form af færre 

helpdesk opkald, hvor kunder har glemt PIN eller ligger inde med andre problemer. En 

udregning for banken med faktiske data og tal om banken fra VoiceVaults case studie, viser 

en stor årlig besparelse for alle bankens helpdeske. 80% af opkaldende er fra kunder med 

PIN. 83% af kunderne er ifølge VoiceVaults case studie positive over at skifte til den nye 

teknologi. Dermed vil de 35 millioner opkald kunne skæres ned til 16.408.000 opkald da 80% 

af de 35 millioner er 28 millioner. Af dem antages det at 83% anvender VoiceVault på 

 
Figur 10 - Porters generiske 
strategier 
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baggrund af reaktionerne. Dermed er der 17% tilbage, som stadig anvender PIN, dvs. 

4.760.000. Derudover regnes med at kun 20% af de kunder som er overgået til VoiceVault 

stadig har brug for hjælp på baggrund af reaktionerne fra testpersonerne i forbindelse med 

ABN AMRO banken, hvor de ansatte testpersoner udtalte ’considered the solution to be more 

straightforward, convenient and secure than the existing system’. Med en supporttime 

omkostning på 33$28, og der regnes med 5 minutter pr. opkald, vil den årlige besparelse med 

disse kriterier være på 51.128.000$. Udregningen af dette er vist i tabel 15. 

Opkald årligt. 35.000.000 
80% PIN opkald 28.000.000  
83% af PIN kunder overgår til VoiceVault (28.000.000 * 0,83) = 23.240.000 (Resterende 

PIN kunder: 4.760.000) 
80% af VoiceVault kunder som ikke 
længere ringer 

(23.240.000 * 0,8) =18.592.000 

Sparret opkalds timer 18.592.0005
60

1.549.333timer 

Ved 33$ pr. supporttime bliver årlige 
besparelse 

(1.549.333 Timer * 33 $) = 51.128.000$ 

Tabel 15 - udregning af årlig besparrelse 

Kunderne vil få en verdensomspændende service, der er tilgængelig 24 timer i døgnet. Dette 

er vigtigt set ud fra interviewene i bilag 2, hvor der blev rangeret de 3 vigtigste områder i det 

biometriske system. Her blev service support rangeret som nummer 2. Der skal ikke de store 

ændringer til i forhold til kunders udstyr og samtidig viser reaktionerne kun positive 

fremtidsudsigter i forhold til de 83% som ønsker at bruge systemet. En almindelig telefon 

eller en mikrofon og et almindeligt lydkort er nok, til at kunne benytte systemet hvilket er 

med til at gøre det brugervenligt. For banken er softwaren heller ikke en bekostelig løsning, 

idet alt efter databasens størrelse vil en professionel løsning koste mellem $10.000 og 

$100.000, som på baggrund af de udregningen i tabel 15 ikke vil bremse tiltaget. En stor 

fordel ved systemet er, at det er svært at snyde, i og med der testes for liv i stemmen ved 

verifikationen. Ved hjælp af nogle akustiske mønstre i stemmen, kan det afgøres om det er en 

båndoptager eller en person som taler. Det er en meget essentiel del da bankoplysninger 

betragtes som meget følsomme oplysninger. I interviewene i bilag 2 blev sikkerhed også 

rangeret, som det vigtigste i et biometrisk system. Implementeringen af systemet er hurtigt og 

der kræves ingen oplæring af brugeren, hvilket er en meget vigtig del set i forhold til 

omkostningerne. Ofte tales der om problemer i forbindelse med de forskellige biometriske 

systemer, i takt med brugeren bliver ældre eller kommer ud for sygdom. VoiceVault systemet 

optager ændringer i en persons stemme i takt med denne aldres, og samtidig vil en evt. 

forkølelse ikke slå systemet ud, da der bruges flere faktorer til at genkende en bruger. 
                                                
28 Udregnet vha. jobindex.dk lønberegner på http://www.jobindex.dk/cgi/cv/salaryindex.cgi og omregnet af 
EURO Investor på http://www.valutakurser.dk/ 
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VoiceVault ulemper  
Baggrundsstøj er et af problemerne, der er forbundet med VoiceVault. Det bedste for en 

succesfuld verificering vil være, at sidde i samme omgivelser, som var tilfældet under den 

første opringning hvor stemmen blev lagret. Systemet har indbygget nogle specielle filtre og 

algoritmer, som skal afhjælpe problemet omkring forskellig omgivelser og baggrundsstøj. 

Bankens brug af et spørgsmål, kan skabe problemer hvis brugeren glemmer svaret til 

spørgsmålet og dermed give omkostninger til helpdesk som skal genskabe brugerens konto, 

hvilket i udregningen er sat til at 20%. Grunden til det ikke er 80% som var tilfældet ved det 

tidligere system, er at VoiceVault spørger brugeren om et spørgsmål, hvor svaret udgør 

kodeordet hvilket i tilfælde af forglemmelse hurtigt vil associere brugeren til at huske svaret, i 

stedet for det gamle system hvor der ikke blev stillet et spørgsmål. Systemet har som sagt 

svaghederne med baggrundsstøj, men samtidig er det vigtigt at udtalelse, hastigheden i 

stemmen og attituden er den samme for  at systemet kan genkende denne. 

De vigtigste kodekategorier fra bilag 15 er valgt ud fra et virksomhedens perspektiv, og vist i 

tabel 16 med analyse i den teoretiske fase. 

Kode 
nr. 

Interne Eksterne Egenskaber 

K15  Cost/benefit Investeringsafkast 
K16  Service  
K17 Brug af mennesket / 

Verifikationssystem  
 Stemme genkendelse 

 
K18 24/7 adgang   
K19  Sikkerhed o Trusler, sårbarheder,misbrug 

angrebstyper, backup  
o Ansvar for tryghed 
o Optimering 
o Opdatering 

o BPR 
o Proces og kundefokus 
o Markant og målbare 

forbedringer 
o Udvikling 
o Eksisterende processer 

K20  Privacy o Retningslinier, lovgivning, 
standarder, forsikring 

K21  Database Størrelse 
K22  Test  
K23  Produktivitet  
K24  Forretningsværdi  
K25  Merværdi for kunderne  

Tabel 16 - vigtigste kategorier plus tilhørende koder for ABN AMRO bank 

6.3.3 Teoretisk fase 
Den teoretiske fases opgave er en sammenligning af kodekategorierne efterfulgt af hypoteser 

omkring casen.  
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6.3.3.1 Kodning 
Kodningens udgangspunkt er kodekategorierne i tabel 16. Kernekategorien er cost/benefit 

herunder egenskaben investeringsafkastet, da den forrige sikkerhed også var af høj kvalitet, 

dermed ikke sagt at det ikke er vigtigt her, hvilket netop er fastlagt i VoiceVault fordele på 

baggrund af oplysningerne og interviewene vist i bilag 2, men ændringen er sket for at opnå 

besparelser og bedre service for kunden, hvilket udledes af de specifikke data omkring 

bankens vision hvor der bl.a. diskuteres; ’want to satisfy customer demand for comprehensive 

banking solutions and efficient service delivery, across a broader geography, at a more 

competitive level’. Også VoiceVault case studie  pointerer at kunden får 24/7 services og 

testpersonernes respons udtrykker yderligere en bedre service. Derudover beviser 

udregningen i tabel 15 en enorm besparelse. I denne case drejer systemets succes sig om en 

stor virksomhed, hvor de vigtigste kategorier er anderledes end ved den private case 

omhandlende Fujitsu Siemens. Det handler om at få implementeret en løsning, som giver et 

bedre økonomisk grundlag for banken og samtidig en situation hvor kunden føler han har fået 

en stor fordel. Fordelene udtrykker også en forbedret produktivitet, på baggrund af en 

argumentation for et formindsket tidsforbrug på kunden i form af minimeringen i helpdesk 

opkald, samtidig med nemmere adgang for kunden, så der produceres mere, idet tiden nu 

bedre kan udnyttes på andre opgaver og tiltag hvilket giver gladere og mere produktive 

medarbejdere. ”VoiceVault Caller Authentication will enable ABN AMRO's customers to 

quickly and more conveniently access their accounts and places the bank at the forefront of 

customer service technology innovation”. (VoiceVault) 

 

Hitt & Brynjolffson (1996) diskutere hvad IT teoretisk set skal bidrage med, hvor der 

medtages øget forretningsværdi, hvilket for bankens vedkommende er sket i form af banken 

er i stand til at bruge den nye teknologi til at give konkurrencemæssige fordele og øge 

rentabiliteten hvilket forstærkes idet ikke mange konkurrenter har efterlignet den udbudte 

service. Tiltaget har ydermere skabt merværdi for kunderne hvilket endvidere er med i Hitt 

& Brynjolffson teoretiske forventninger og mål af hvilken værdi ny teknologi skal give 

virksomheden. Denne merværdi udledes af forbedret produktivitet i form af 24/7 adgang og 

øget virksomhedsværdi, der gør det muligt for virksomheden at differentiere sig i forhold til 

konkurrenterne; ”provide customers with 24/7 banking services”(VoiceVault). VoiceVault  

bidrager til at banken kan opnå en yderst favorabel position på markedet. Verifikationstypen 

stemme genkendelse er selvfølgelig også en af de vigtige kodekategorier, som referer til 

investeringsgraden idet det er en nem løsning, og billig for kunderne at gøre brug af. 

Databasens størrelse afgøre omkostningerne for den tilhørende software af systemet, hvorfor 
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den har stor reference til kernekategorien og er samtidig en essentiel del i udregningen 

omkring rentabiliteten. Privacy spørgsmålet er også et vigtigt aspekt, så banken overholder 

retningslinierne for hvordan kundens oplysninger skal opbevares, så kunden overbevises om 

at de kontraktmæssige krav opfyldes. Standarden ISO/IEC 27001 indeholder en lang række 

regler og retningslinier i forhold til denne del af systemet. Systemet giver adgang til kunders 

konti, hvilket er meget følsomme oplysninger, som ikke må komme i de forkerte hænder. Det 

giver sikkerheden en vigtig rolle, der ikke kan undgås. På trods af der tidligere også var høj 

sikkerhed, vil denne stadig være en meget vigtig del af det nye system og er derfor med i 

kodekategorier på baggrund af VoiceVault case studie hvor det pointeredes ’security was 

paramount - any new system had to be extremely robust and meet our stringent standards’. 

Sidste del inden ’go alive’ er testen af systemet. Konkrete data omkring ABN AMRO bank 

casen viser det blev testet af 1450 individuelle personer, hvoraf ansatte udgjorde 1300 og 150 

var kunder. Personerne var både, almindelige individuelle, familiemedlemmer og  identiske 

tvillinger. Der blev foretaget over 25.000 opkald til at udfører over 10 millioner automatiske 

verifikationstests. Banken brugte altså flere test typer på samme tid. Ud fra Dansk IT’s 

testbegrebsliste konkluderes det at der er brugt en systemtest hvor sammenspillet med 

eksterne systemer testes, samt sikkerhedsforhold og test af typiske sagsforløb. Samtidig var 

det en pilottest hvor der testes hvordan systemet fungerer ude i virksomheden, også en ekstern 

test hvor den modtagne organisation tester. Sidste kategori af testtyper er accepttest 

(overtagelsesprøve), hvor der fokuseres på om systemet lever op til de aftalte krav. I casen var 

tilfældet en beta test, hvor udvalgte brugere anvender systemet, i en driftslignende situation 

eller i rigtig drift (Dansk IT, 2006 og Dansk IT, 2004). Sidst er implementeringens forløb 

vigtig for at succesen fuldendes hos slutbrugeren, dette er dog ikke medtaget, da det er 

producentens opgave og ikke bankens (VoiceVault, 2009). 

6.3.3.2 Hypoteser 
Som i tidligere cases listes en række hypoteser funderet fra kodekategorierne her i tabel 17. 

Hypotese: Beskrivelse: Funderet fra koden: 
H21 Hurtigere adgang til konti oversigt Merværdi for kunderne 
H22 Nemmere adgang til helpdesk 24/7 adgang 
H23 Bedre ROI for banken Cost/benefit 
H24 Bedre kundeservice Service 
H25 Større arbejdsglæde Produktivitet 
H26 Større målgruppe pga. ny teknologi Forretningsværdi / verifikationssystem 
H27 Nem integrering for kunden Service / Merværdi for kunden 
H28 Bedre position på markedet Forretningsværdi + sikkerhed herunder 

egenskabern udvikling 
H29 Løsningen er ikke omkostningsrig  Databasen 
H30 Stor årlig besparelse Cost/benefit 
H31 Højere sikkerhed Sikkerhed 

Tabel 17 - hypoteser for ABN AMRO bank 
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En mere dybdegående beskrivelse af udvalgte hypoteser i tabel 17 er følgende:  

H21: Denne påpeger at kunden opnår en hurtigere adgang til deres konti oversigt og samtidig 

opbakkes denne af H22, der påpeger en nemmere adgang til helpdesk, idet der vurderes færre 

opkald hertil. Dog skal det medregnes at en del stillinger i helpdesk kan skæres væk, hvorfor 

banken skal vurdere hvor mange det drejer sig om for fortsat at opretholde en hurtigere 

adgang hertil.  

H23: Denne hypotese angiver en bedre økonomi for banken hvilket forstærkes af udregningen 

i tabel 15. Denne vil samtidig hjælpe med en besparelse af stillinger og dermed give et bedre 

investeringsafkast. 

H24: Bedre kundeservice med 24/7 verdensomspændende adgang giver en større tilfredshed 

til kunderne, hvilket giver god omtale, udvider målgruppen og dermed forbinder H26. 

6.3.5 Modulering af sekvensdiagram 
Problemområdet i ABN AMRO banken er kunderne, der ønsker adgang til deres konti og 

generelle kundeoplysninger, hvor de har mulighed for at udføre opgaver, ligesom vi kender 

det fra den almindelige netbank. Anvendelsesområdet er bankens sikkerhedspersonale, der har 

til opgave at det biometriske system konstant arbejder optimalt uden fejl. En modellering af 

processen er ligesom ved Fujitsu Siemens vist i bilag 14, da de overordnede arbejdsgange at 

godkende en bruger af systemet foregår på samme måde. 

6.3.6 Sammenligning 
6.3.6.1 Basiskomponenter og karakteristika 
VoiceVault arbejder som beskrevet ved at kryptere en række karakteristika i stemmen og 

sammenligne disse med allerede foretaget optagelser, hvilket gør det biometriske system 

opfylder de fem krav i afsnittet ”den biometriske verden”. De 4 karakteristika, der er vigtigt 

for brugeren at besidde, må også siges at være opfyldt, da alle bruger som ønsker at benytte 

sig af det biometriske system, må antages at muligheden for indsamlingen er tilstede, og 

brugeren dermed har en brugbar stemme hvilket gør at en middel del af befolkningen har 

mulighed for at udnytte teknologien set ud fra tabel 4. Det er ikke en tvang fra bankens side, 

men nærmere et tilbud til kunden og dermed vil brugere af systemet opfylde karakteristikaene 

ellers må de bruge alternativet dvs. den almindelige netbank. I tabel 4 ligger alsidigheden som 

middel, men unikheden er lav og det samme er tilfældet med bestandigheden hvilket ifølge 

foregående analyse ikke er et problem for banken (Jain, Anil., Bolle, Ruud., Pankanti, 

Sharath, 1999).  

6.3.6.2 Grounded theory’s krav 
Teoriens krav omkring det biometriske systems relevanthed er opfyldt, idet både kunden og 

virksomheden får glæde af systemet, anvendeligt da det ikke er tvang, hvilket gør at stumme 

personer, stadig har et alternativ og sidst modificerbar må atter siges at være opfyldt, idet der 
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ligesom ved de forrige biometriske systemer er mulighed for opdatering og udskiftning af 

komponenter.  

6.3.6.3 Positivistiske paradigme evalueringskrav 
Det interne validitetskrav fra det positivistiske paradigme, opfyldes idet brugeren får en 

nemmere måde at komme i forbindelse med deres konti på og samtidig en hurtigere adgang til 

support hvis det er nødvendigt. Service kvaliteten må anses for at ligge hos et rapid response 

team. Udbyttet bliver sparet tid og omkostninger på længere sigt. Ekstern validitet bevises 

idet opringningen til banken, må anses som en generel handling, ens for alle brugere dog kan 

kravet diskuteres på baggrund af omgivelser og baggrundsstøj, vil handlingen ikke 100% 

kunne generaliseres. Der er en overbevisende pålidelighed i systemet, da de bruger to måder 

at genkende brugeren på, hvilket giver en god nøjagtighed og overensstemmelse samtidig 

med de mange tests er med til at hæve en forudsigelse om robustheden. Disse tests er også 

grundlaget for at saglighedskravet er opfyldt.  

6.3.7 Alternative metoder 
Alternative metoder til bank løsningen er svær, i og med brugeren skal kunne sidde et hvert 

sted på kloden og have mulighed for at logge sig ind. Netop dette krav gør at der ikke er andre 

muligheder for at blive godkendt i systemet. Der er stadig den almindelige PIN, hvilket må 

anses som et sikkert alternativ, men dog stadig med de gamle risici og trusler i forbindelse 

med sikkerhed. Man kan forestille sig at fremtiden byder på muligheden for at bruge egen 

hånd-, finger- eller irisscanner etc. som vil blive en del af den bærbare pc i fremtiden, men da 

disse ikke er udbredt blandt den private bruger endnu er det længere ude i fremtiden dette 

tiltag skal gøres. 
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7. Sammenfattende case analyse 
Efter gennemgang af tre case studier omhandlende biometriske systemer i tre forskellige 

miljøer, indeholder indeværende kapitel 7 summen af de teoretiske og empiriske indsigter. 

For at give læseren et overskueligt billede af de håndfaste ligheder er der i tabel 18 og tabel 

19 udarbejdet en sammenligning af henholdsvis kodekategorierne samt hypoteserne.  

ePas FS ABN AMRO Bank 
(K1) Sikkerhed (K10) Sikkerhed (K19) Sikkerhed 
(K2) Verifikationssystem (K9) Verifikationssystem (K17) Verifikationssystem 
(K5) Gennemløbstid (K11) Valideringshastighed  
(K3) Privacy  (K20) Privacy 
(K4) Database  (K21) Database 
(K7) Test  (K22) Test 
 (K12) Cost/benefit (K15) Cost/benefit 
 (K14) Forretningsværdi (K24) Forretningsværdi 

Tabel 18 - Kodekategorisammenligning 

ePas FS ABN AMRO Bank 
H1 H11 H21 
H2  H25 
H3 H10 & H17 H31 

 H12 H24 
 H14 H27 
 H15 H29 
 H20 H28 
 H13 H26 

Tabel 19 - Hypotesesammenligning 
De vigtigste konklusioner fra de tre case studier er herunder sammenfattet til 5 

delkonklusioner. 7.1, 7.2 og 7.3 påpeger hovedsageligt de tre kernekodekategorier. 

7.1 Bruger accept 
Bruger accepten er ifølge forfatteren til bogen ”Biometrics for Network Security” Poul Reid 

det vigtigste aspekt. H13 har fokus på denne side af emnet samtidig med H26 giver ABN 

AMRO banken en større målgruppe, hvilket i led med deres brugervenlige løsning viser et 

positivt billede og giver større interesse. Samtidig støtter H14 samt H27 op omkring 

problematikken omhandlende brugerens accept, idet de berører brugervenligheden hvilket 

også er en vigtig del i figur 1. Denne påpeger også at brugeren skal se systemet, som en hjælp 

i dagligdagen, hvilket koderne K12 & K15 cost/benefit er en del af. Udover følelsen af 

udbytte i hverdagen, kan dette også afgøres af opringninger til support, hvilket H22 påpeger 

samtidig med koden K18. I led med accepten skal ydermere tænkes i ergonomi hvilket H18 

viser et eksempel på, idet FS’s produkt er hygiejnisk, samt brugeren ikke kommer til at blive 

skræmt, på trods af det er en adfærdsmæssig teknologi. Derudover skal softwaren hjælpe 

brugeren til at angive den biometriske nøgle korrekt hvor H12 og H24 kommer ind i billedet. 

Accepten ligger ikke kun i brugeren af systemet, men også personerne i virksomhederne hvor 
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de implementeres, hvor H2 og H25 henleder til optimeringen giver en bedre produktivitet 

samt gladere og mere positiv stemning, idet en rutinemæssig arbejdsbyrde automatiseres. 

7.2 Sikkerhed 
Omdrejningspunktet for systemerne er, at der skulle opstå en større grad af sikkerhed og 

tryghed omkring de omgivelser hvor de anvendes, hvilket K1, K10 & K19 henviser til. De 

omtalte f-vurderinger som angiver sikkerheden, kan give brugeren problemer og kræve flere 

forsøg før godkendelse. Dette fastslår positivismen i form af intern validitet, som er 

overensstemmelsen i de mange sammensætninger omkring valg af det rigtige system til 

omgivelserne, indeholdende de rigtige komponenter, som er afhængig af prisen og samtidig 

brugervenligheden, sikkerheden, fleksibiliteten etc. hvilket K2, K9 og K17 henviser til. Det 

kan også konkluderes ud fra bilag 14, at måden hvorpå systemerne arbejder på mod en 

verifikation er ens, hvilket ses ved en sammenligning af Fujitsu Siemens samt ABN AMRO 

bankens to forskellige systemer. Pålideligheden hvilket er et af de positivistiske krav henleder 

til netop nøjagtigheden dvs. disse f-vurderingerne hvilket bekræfter H3, H10, H17 og H31. 

Kravene til disse afhænger af omgivelserne. H19 belyser, denne påstand idet i tilfælde af at 

der ikke eksistere alternativer, vil denne være lav hvilket ABN AMRO banken har taget højde 

for idet den almindelige netbank supplere VoiceVault løsningen. Alternativer kan både være 

andre biometriske systemer, men også gamle metoder som kodeordet. Her skal der også 

medregnes, at en del af befolkningen afskæres ved hver type hvilket går under f-vurderingen 

FTE undtagen teknologien DNA.  

7.3 Gennemløbstid 
Her kommer koderne K5 og K11 samt hypoteserne H1, H11 samt H21 til sin ret 

omhandlende valideringstiden af en bruger hvilket kan blive altafgørende for, om det bliver til 

en succes eller fiasko. Denne bliver ifølge case studierne forbedret idet teknologien oftest kun 

tager et par sekunder om at godkende/afvise en person. Dette er med til at effektivisere flowet 

og give mulighed for, at flere personer kan komme gennem et system, hvilket eksempelvis 

kan være en fordel i lufthavnen hvor det kan lede til flere afgange og gennemstrømningen af 

mennesker igennem lufthavnen på et døgn, hvilket H6 angiver. 

7.4 Omkostninger 
Den almene private bruger er stadig tilbageholdende overfor teknologien, som først nu er på 

vej ned i pris, der gør at alle kan være med, hvilket også er med til at gøre dem populære, 

hvorfor billedet om 5 år vil se fuldstændig anderledes ud. Dermed påpeges omkostningerne, 

som en meget vigtig del, idet uanset brugervenligheden, anvendes det ikke hvis det er for 

omkostningsrigt. H15 samt H29 henviser til denne side af emnet samtidig med K12 & K15 

cost/benefit. Ikke kun softwaren, men også indmeldingsmodulet er essentielt her tænkes på  

hvad der er nødvendigt til de givne omgivelser, eksempelvis kan det diskuteres, om 
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termografisk sensor, der kan teste for liv er nødvendig. Sidst er service og support 

omkostningerne en vigtig del. 

7.5 Yderligere konklusioner 
K6 henleder til systemets indkøringsfase omkring bl.a. installering af server samt 

opsætningen som skal tages med i overvejelserne. Også privacy viser sig som en essentiel del 

i de enkelte systemer, hvilket K3 og K20 konstaterer. Det vigtige her er EU’s direktiv 

95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 

af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Systemerne skal indeholde 

EU's databeskyttelsesregler, herunder principperne om nødvendighed, proportionalitet, 

formålsbegrænsning og datakvalitet. Der skal navnlig tages hensyn til, at kravene i artikel 16 

og 17 i direktivet vedrørende fortrolighed, sikkerhed og kravene vedrørende 

netværkssikkerhed og fortrolighed i forordning (EF) nr. 45/2001 overholdes (EU, 1995 & EF, 

2001). I og med teknologien er i en stor udvikling, bliver virksomhederne som implementere 

løsningerne sat i en bedre position på markederne. Dette konkludere K14, K24, H20 samt 

H28 i led med Hitt og Brynjolfssons (1996). Sidste vurdering i positivismen er sagligheden i 

systemet, der afgøres af en række individuelle bedømmelser af systemet, hvilket ofte også kan 

afgøres ud fra en række tests. Dette viser K7 og K22, som har været speciel en vigtig del for 

ABN AMRO bank.  
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8. Fremtiden 
Når der ses på markedet, kan det i teoretisk øjemed fastslås at populariteten omkring 

biometriske systemer gør, at teknologien er gået fra introduktions fasen, til vækst fasen i 

forbindelse med Produkt Livs Cyklus kurven (PLC). Ifølge Phillip Kotler skal der i denne 

fase kommunikeres fra early adopters og innovatorer til massemarkedet. Salget af systemerne 

forøges markant og der kommer nye konkurrenter, med nye funktioner der udvider 

distributionen. Priserne på systemerne falder, men profitten for producenterne stiger idet 

reklameudgifter spredes over en større salgsvolumen. Tendenserne er tydelige i case studierne 

omkring både prisfaldet og i forhold til afsnittet ”verifikationstyper”, ses det store udbud af 

systemer. Fremgangsmåden for de enkelte producenter kan ses ud fra Svend Hollensens 

saglige CAGE model (Hollensen, Svend, 2007), der rent teoretisk set drejer sig om distancen 

til det valgte marked. Da den globale konkurrence gør at markedet nu er hele verden (dog 

hovedsageligt højt liggende lande i ”human development index” (HDI)), idet disse lande har 

økonomisk kapacitet til at føre an i udviklingen (HDI, 2008), skal producenten gøre sig klart 

omkring den kulturelle distance. Her ses på landendes sprog, etniske forskelligheder, religion, 

tillid og sociale normer. Administrativ distance ser på regeringens lov bestemmelser og 

politiske processer. Producenterne har en fordel idet landende bliver tættere i forbindelse med 

EU samarbejdet, som også åbner grænser, fællesmønten er indført og samtidig bliver 

handelshindringer mindre strenge. I det hele taget er det politiske samarbejde blevet 

væsentligt effektiviseret. Den geografiske afstand er ydermere et vigtig aspekt, i forbindelse 

med producenternes ekspansion. Dette er både psykisk og fysisk afstand som spiller ind. 

Geografisk afstand er både kilometermæssigt, men i høj grad også klimamæssigt sammen 

med grænseområderne. Sidste distance er den økonomiske distance, hvilket blandt andet 

omhandler løn og distributionssystemer. EU samarbejdet afspejler en større økonomisk lighed 

mellem de Europæiske lande. Samtidig ligger landende, hvor der er materiale omkring 

biometriske systemer højt i ’human development report’, hvilket er vigtigt i og med indexet er 

en måling af forhold som uddannelse og levestandarder (HDI, 2008). Alt dette er med til at 

flere virksomheder i lande listet i HDI, begynder at integrer løsninger med den biometriske 

teknologi for at kunne forblive en vigtig strategisk spiller på markedet 

 

De biometriske systemer viser et stort spektrum af muligheder, og nye biometriske 

verifikations typer er på vej, samtidig med eksisterende systemer optimeres. Udviklingen 

indenfor biometri, vil med stor sandsynlighed bringe den verden vi har i dag, til et helt nyt 

teknologisk niveau. Udviklingen inden for biometri er i enorm fremdrift, og vil komme til at 

fylde en stor del i vores hverdagsliv. Det er vigtigt at omkostningerne holdes nede, der er stor 
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bruger accept og brugervenlighed samt at de er sikre. Det er stadig et fåtal af bærbare 

computere samt telefoner, som indeholder et biometrisk system, hvilket både skyldes 

omkostningerne på systemet for kunden, hvilket ikke kan sænkes da profitten på de omtalte 

produkter, er meget lave for forretningerne. Der skal også tages alle scenarierne i mente, hvor 

systemerne har problemer, hvis bilen eksempelvis ikke vil autentificere en person eller døren 

til hjemmet ikke vil åbne, kan det gå hen og blive et større problem. Et biometrisk system kan 

ende ud i at være lige så problemfyldt som et kodeord eller en nøgle. 

8.1 Optimering af eksisterende systemer 
Konkret set omkring hvad der i fremtiden bliver aktuelt, i forbindelse med optimering af 

allerede eksisterende systemer, vil det blive nemmere at fange efterlyste personer med 

ansigtsgenkendelse. Dette er forudsagt ændringer i privatlivets rettigheder og de forskellige 

love, idet brugen af overvågning eksempelvis i en elevator, hvor en person normalt vil se på 

den røde blinkende lampe i toppen af elevatoren med etage markering, og denne så skal kunne 

genkende ham i en database med mistænkte, vil i dag ikke være lovligt. Samme type system 

kan fange ansigter i det offentlige rum, hvilket vil minimere retslige bekymringer. Dette 

bruger en database, som kan interagere med andre overvågningssystemer. Ansigtsgenkendelse 

er allerede blevet brugt i forbindelse med pågribelse af korttællere, butikstyve, kriminelle og 

terrorister i bymæssig bebyggelse. Ud fra interviewene i bilag 2 er flertallet uenige i, at der i 

dag er for meget overvågning og samtidig mener respondenterne at overvågning hjælper med 

at sænke kriminalitet. Det viser sig også at størstedelen af respondenterne ikke føler sig 

utilpas af overvågning, hvilket giver fremtiden en god forhåbning om at befolkningen, vil 

støtte op omkring et mere overvåget samfund, for at kunne sænke kriminaliteten. Der er i 

Danmark større opmærksomhed på kriminaliteten netop i år, i forbindelse med bandekrigene, 

som optrappes hvilket medfølger flere skyderier, som vi ikke tidligere har været vant til. 

Justitsminister Brian Mikkelsen, har udarbejdet en bandepakke, hvilket drejer som om 

væsentlig hårdere straffe, samtidig med der vil komme yderligere overvågning på udvalgte 

områder, som netop skal kunne genkende gerningsmændene. Disse tiltag skal hjælpe med at 

sænke problemerne imellem Hells Angels og indvandrerbanderne i København (EB, 2009). 

 
I fremtiden kunne man også forestille sig, at e-handlen ændre procedurer. Mange er i dag 

stadig skeptiske over at udlevere deres kredit oplysninger på nettet, samtidig er det en 

kendsgerning at der hackes en stor del kredit og personlige oplysninger på de mange netværk, 

der i dag findes i de fleste hjem. De fleste anvender den gamle sikkerhedsløsning kaldet WEP, 

som blev bevist i DR udsendelsen ”Testen” d. 06-05-2009 at kunne brydes på få minutter, 

hvorefter personlige oplysninger er blottet. Dermed kunne det tænkes at der i fremtiden 

kommer til at ske en verifikation af kunden, ved at benytte en fingeraflæser eller hånd aflæser, 
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som er placeret i det private hjem, idet en biometrisk enhed kommer til at stå i de fleste hjem i 

fremtiden, ligesom den personlige computer står hos 9 ud af 10 danske familier i dag (DST, 

2008). Det samme vil blive tilfældet i butikker, hvor kreditkortets PIN udskiftes med 

kroppens unikke nøgle. 

 
På Handelshøjskolen Århus Universitet er der nu indført Internet eksamen, hvor den 

studerende sidder hjemme til en skriftlig eksamen. Her vil der kunne anvendes 

stemmegenkendelse, til at verificere den studerende. Dvs. stemmen sendes fra hjemmet til en 

fjernserver, hvor den verificeres, hvilket vil være med til at hjælpe mod snyd. 

 
Vene typen kunne også komme til at blive et velkendt fænomen i fremtiden, idet der 

undersøges muligheden for helt at droppe bilnøglen, og i stedet bruge kroppen som nøgle. 

 
Nye avancerede kameraer har i fremtiden mulighed for at bruge fingeraftryk fra distance, 

hvilket gør det muligt at identificere personer, som eksempelvis prøver at kapre en taxa eller 

overgiver sig hvor de hæver hænderne over hovedet.  

 
Der diskuteres også muligheden for at tage DNA ved fødslen, ligesom man i dag meldes til 

folkeregisteret. Dette vil hjælpe med en stigning i opklaringsprocenten, og samtidig vil det 

have en præventiv effekt, hvilket hjælper med besparelser af en masse omkostninger og 

ressourcer. Ifølge interviewene er respondenterne overvejende enige om, at alle burde 

registreres ved fødslen, for at vi i fremtiden nemmere kan finde gerningsmænd. Allerede i dag 

tages blodprøver af alle nyfødte, som opbevares på hospitalet, så hvorfor ikke skabe et 

register med DNA. Det kan dog også tage overhånd, i og med vi nu kan begynde og tænke på 

det næste skridt, nemlig hvornår får vi en chip i nakken, så det altid er muligt og spore en 

person. Det sker at personer spores i dag, men ikke ud fra en chip, men mobiltelefonen som jo 

er en del af dagligdagen.  

 
Sygesikringsbeviset kunne tænkes som et smart card i fremtiden, indeholdende digitalt billede 

samt fingeraftryk, ligesom det er tilfældet med det elektroniske pas. Derudover vil det kunne 

bruges til lagring af oplysninger om receptdata, udleveret medicin samt persondata, hvilket 

der allerede i dag arbejdes med som forsøg for personer der lider af parkinson syge. 

8.2 Nye systemer 
Der kendes til flere nye biometriske systemer, som i dag ikke er udbredt eller stadig er i 

udviklingsfasen. Øret har flere identifikations detaljer end de fleste andre steder på den 

menneskelige krop. De ændres heller ikke i stadiet hvor et barn bliver voksen. Øre modellen 

bruger en række diskrete 3D toppunkter, som skal korrespondere med øre spiral samt 
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antispiral dele. Der bruges et billede taget fra siden af ansigtet, der udpakker små punkter i en 

computer, hvorefter disse udvides, gøres tyndere og grupperes i forskellige regioner 

omhandlende øret, hvilket sker i tre billedbehandlings steps. Regionen med den mindste 

usikkerhed i middelværdien, bliver valgt til den del der påviser øre regionen. I mellemtiden 

identificeres de omtalte spiraler og antispiraler. Man kunne forestille sig dette system kunne 

bruges over en mobiltelefon, dvs. eksempelvis i casen omkring ABN AMRO banken, kunne 

øre formen være en alternativ metode, til at sikrer sig kundens identitet. Krops duft kan også 

bruges som identifikation dvs. ånde og spyt. Menneskets lugt er en unik del, som er 

sammensat af tusindvis af molekyler. Denne form for system, er stadig i sin tidlige barndom 

og der mangler endnu meget forskning, før den kan tages i brug udenfor laboratoriet. Lugten 

laves af ustabile kemikalier og omdannes til en skabelon ved hjælp af en række sensorer, der 

opfanger kroppens lugt uden at være nærgående, eksempelvis fra håndryggen. Systemet er et 

berørings frit system, der analysere kropsduften og omdanner den til en unik data streng 

(tekst). En anden anvendelig teknologi er ifølge Soumyadip Rakshit kroppens saltindhold 

som kan måles ved at udnytte det naturlige indhold af salt i kroppen, og identificere ved at 

bruge et elektrisk felt, som sendes igennem kroppen, hvorved data kan udtages.  

 

Den ultimative biometriske teknologi, som vil producere en næsten fuldstændig sikker 

identifikation, med en sikkerhedsprocent på 99.999% af et individ, er ”deoxyribonucleic acid” 

(DNA) sammenligning. Denne teknologi bliver stadig undersøgt som biometrisk teknologi, 

men en egentlig implementering er flere år ude i fremtiden (Rakshit, Soumyadip, 2008). 

Strukturen i DNA er den samme for alle mennesker såvel som dyr. Der hvor den unikke del 

kommer ind i billedet, er ved basis par, hvilket der findes mange millioner af i hver person. 

Eksperter bruger dog kun en lille del af disse, som er valgt ud fra hvor det er vi mest skiller os 

ud fra hinanden. John Vacca forklarer at DNA indeholder en dobbelt spiral struktur, hvor hver 

spiral er en lineær del af fire nukleotider eller baser. Disse er: A-adenin, C-cytosine, G-

guanine og T-thymine. Mellem disse fire er der kun to mulige kemiske parringer. A med T og 

G med C. DNA er en langsommelig proces, hvorfor den ikke er en velegnet mulighed til et 

biometrisk sikkerhedssystem, med mindre det ikke er et problem, med en længere tid før en 

adgangstilladelse godkendes. DNA er en yderst velegnet løsning, hvis alt andet ikke er muligt 

idet dens FTE, som blev forklaret i afsnittet “f-vurdering”, betragtes som ikke eksisterende 

(Vacca, John R., 2007). 

 
Ser man længere ud i fremtiden, kunne man forestille sig biometriske systemer, der bygger på 

elektro magnetiske felter omkring mennesket, hjernebølger eller væv og knogle identificering 
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igennem nogle lydbølge frekvenser, hvilket kunne være yderst anvendeligt, steder hvor folk 

bruger handsker og andet udstyr, som vanskeliggøre andre biometriske sikkerhedssystemers 

funktioner. Også tungefarven er unik og kan bruges som biometrisk måling. 

 
Fremtidens fordele kunne tænkes at ende ud i en entre på din favorit restauranten, og maden 

automatisk kommer i køen hos køkkenet, man går igennem sin favorit smykkebutik, hvor ens 

navn bliver råbt op hvorefter det oplyses den seneste årstids, en person man ikke bryder sig 

om kommer op til husdøren, som så ikke åbner. Samtidig kan alle disse scenarier også skabe 

problemer i forbindelse med privacy. Samler restauranten en persons købevaner og 

efterfølgende sælger dem videre eller medicin producenter får fat i følsomme data. 

Smykkeforretningen kan også sælge ens præferencer videre, hvorefter det ikke er muligt at gå 

nogen steder, uden at blive udsat for personlig markedsføring. Et personligt autentikations 

udstyr, kan også tænkes at blive stævnet af politiet, for at bevise en association med en anden. 
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9. Konklusion 
Afhandlingen tog afsæt i biometriens verden ud fra et teknologisk, økonomisk og socialt 

perspektiv, med et beskrivende undersøgelsesdesign. Ud fra dette kan drages følgende 

hovedpunkter. 

 
Teknologisk set kan biometri henledes til to emner hvilket er sikkerhed og administration. 

Sikkerheden giver anledning til at det drejer sig om beskyttelse af aktiver, der rangeres 

kunde data, finansielle data, ansattes informationer og generelle filer. Med systemerne 

vurderes det at sikkerheden højnes, ved en præcis personlig autentikation af brugeren. Dette 

er en forstærkning i integriteten, idet kun bemyndigede personer har mulighed for at tilgå 

systemerne samt læse og ændre på dataene, da  kroppen anvendes som kodeordet og ikke to 

personer besidder identiske karakteristika. Dette er med til at komplicere udlån, 

forglemmelse, tyveri, forfalskning, svindel etc. hvilket forbedre en lang række miljøer samt 

skaber en større tryghed, som ved eksempelvis lufthavnstrafik. En fordel for virksomheder er 

at skabe en risiko vurdering med tilhørende risikoanalyse i forbindelse med 

sikkerhedspolitikken. En forbedring i sikkerheden kan ske vha. multimodal systemer, som 

sammenkæder flere teknologier til ét system, hvilket også skaber en større målgruppe. 

Administrationsdelen referer til en optimering og effektivisering af sikkerhedsprocesserne. 

Dette ses i form af cost/benefit hvilket giver udslag i besparelser omkring bl.a. helpdesk 

personale og vagter hvilket er med til at forbedre investeringsafkastet. Benefit kommer i form 

af hurtigere valideringstider, fleksibilitet, automatisering samt fremvæksten af en bedre 

position på markedet.  

 
Økonomi diskutere værdien af systemerne for virksomheder, dvs. det organisatoriske miljø 

hvilket primært henviser til organisationens aktører. Teknologien skaber her-og-nu resultat 

der giver ansatte med direkte kontakt til teknologien, en lettere arbejdsgang samt større 

sikkerhed og tryghed. Dette er relevant for en kommende idealproces hvor fremtiden byder på 

en mere omfattende automatisering af flere dele i virksomhederne, hvorledes en positiv 

indstilling er en stor fordel. Samtidig henledes til at teknologien vil bringe os til et nyt stadie, 

hvor samtlige mennesker vil få udbytte heraf, idet den bliver en del af hverdagen i form af 

bl.a. bil-, og husnøgler samt overvågning på gaden som skal forårsage mindre kriminalitet. De 

økonomiske besparelse ses i form af investeringsafkastet samt det marginale udbytte, der 

opnås ved at ny teknologi påvirker produktionen når slutproduktet ”overgår” råvaren. 

 
Socialt set er udfordringen med teknologien en accept af systemerne. Problematikken skal 

overvindes ved at påvise trygheden og fordelen ved at man ikke skal huske eller kan miste sin 
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adgangstilladelse. Dermed skabes et bedre forhold imellem bruger og sikkerhedssystemet. En 

vigtig del er også at påpege brugervenligheden samt respekten for privacy aspektet i 

teknologien. 

 
Succesen i teknologien ligger i at skabe en bred viden omkring systemerne, hvilket er med til 

at skabe tryghed. Pris, brugervenlighed, sikkerhed og privacy er ydermere vigtige aspekter til 

at skabe en forståelsesramme, der skal give mulighed for at forholde sig til teknologien. 

Samtidig skal det hjælpe med en succesfuld implementering i virksomheden og samfundet 

generelt. Kommunikationen er vigtig idet teknologien ikke er svær at forstå, men de mange 

emner, som ligger bagved hvilket bl.a. er økonomien og opbakningen fra de involverede 

parter er essentiel. Dermed er kommunikation og information omkring systemerne vigtige, for 

at give en forståelse af hvad det helt præcis kan gøre, for at hjælpe den enkelte person, hvad 

enten det er en ansat, borger, leder, rejsende eller lignende. 

 
Som det ser ud i dag, er der ikke fokus nok på biometrien i forhold til den private dansker, 

hvilket er vigtigt for at udbrede forståelsen og accepten af systemernes fremdrift, som er i en 

hastig udvikling. Der skal samles erfaringer fra miljøer hvor den allerede er implementeret og 

fjerne en tvivl fra potentielle områder for teknologien.  
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11. Bilag 
Bilag 1 - Dokumentation for afhandlingens størrelse 
Officielle krav: Aktuelle data: 
60 – 75 sider +/- 10 % = 54 – 82,5 sider 80 sider 
 
De aktuelle data er uden forside, forord, summary, indholdsfortegnelse, litteraturliste 
samt bilag. 
 
Dermed overholder afhandlingen de omfangsmæssige formelle krav.
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Bilag 2 - Spørgeundersøgelse  

 

 

 

 
Other:  
- Lufthavn i Thailand 
- Norges lufthavne + thailand 
- Thailand 
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- Militæret 
- Jeg mener ved indrejse i USA i lufthavnene 
- Tror måske det bruges på forskningscentre, hospitaler, bankverdenen.... 
- Region Jylland Midt inden for Sundhedssektoren (vist på forsøgsbasis endnu) 
- Equinox Fitness center 
- computere, banker, lufthavne, biler og huslåse 
- Fingerscanning på computer 
- Ja, arbejdscomputere med følsomme oplysninger. 
- Norge 
- Fængsler 
- Fingerscanning på pc 
- Politi, sygehuse computere 
- Fingertryks aflæser på pc 
- I forsvaret 
- Computere som du selv nævner, men ellers kender jeg ikke specifikt nogle steder. Men det ville da 
være oplagt i lufthavne, og indgang til virksomheder og lignende. 
- Disney World 
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    Other: Hvad nu hvis det ikke fungere ordentligt...? 
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Uddybende svar: 
- hjemme, andre steder end på min pc når det er muligt 
- Som erstatning for PIN-koden til dankortet 
- på min computer.. tlf. div. låse 
- Fingeraflæser i min pc 
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Bilag 3 - Databasen 
 

 
Beskrivelse: 
Klassediagrammet indeholder 3 klasser, med tilhørende relationer – disse dækker over 

de data og relationer, som er aktuelle i et biometrisk sikkerhedssystem. Beskrivelse af 

klassediagrammet er følgende. 

Bruger 
Klasserne er relateret med forskellige associationer. Hvis der kigges på den første 

klasse, ”Bruger” sætter man navnet på klassen foroven. Næste felt viser klassens 

variable, hvor man kan se hvilke data det gemmes – og hvilken type disse er.  

 

Bruger er en superklasse med tilhørende nedarving af ”certificeret bruger”. Derudover 

har klassen relation til den anden klasse i diagrammet. Som variable til klassen Bruger 

der også nedarves, er der BrugerID (brugerens nummer, fornavn, efternavn, 

fødselsdato, adresse, postnr, tlfnr, e-mail, nærmeste leder, billede/fingeraftryk/iris 

(afhængigt af systemet), dato, billede sti, sidst autentikation. Det sidste felt viser 

klassens metoder som alle er public (offentlige) vises vha. plusset. Dvs. at de kan 

tilgås fra andre Forms, altså er metoder som kan kaldes alle steder fra i systemets 

kode. Bruger  er relateret til klassen ”Biometrisk system”, og er en en til mange 

relation ( ), hvilket vil sige, at ”Biometrisk system” kan have mange brugere 

og brugere kun kan skaffe adgang en vej. Metoden for Brugere er Adgang() da de kun 

har denne ene mulighed at forsøge adgang til systemet. 
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Certificeret bruger: 

”Certificeret bruger” er en nedarvning, som nedarver de metoder og attributter som 

Bruger har, altså superklassen. Klassen har dog en variable som er unik, hvilket er 

CertID og certificeringsgraden der bestemmer hvor meget personen har tilladelse til. 

Derudover har certificeret bruger en række metoder hvilet er: 

 Indskrive() 

o Opretter en bruger i databasen 

 Slet() 

o Sletter en bruger med tilhørende skabeloner og informationer i 

databasen 

 Opdatere () 

o Her opdateres en persons data i tilfælde af eksempelvis ny adresse. 

Men vigtigst er de biometriske genkendelsesmetoder, som opdateres 

med alder samt en opdatering af biometriske målinger. 

 Vurdere() 

o Dette drejer sig mest om identificeringssystemere, hvor der kan 

forekomme flere resultater og den certificerede bruger så skal vurdere 

ægtheden. 

Biometrisk system 

Bruger er relateret til denne klasse, som har attributterne, BioID, F-vurderinger samt 

skabeloner. Metoderne for klassen er; 

 Lagring() 

o Her lagres nye skabeloner (brugere) 

 Udpakning() 

o Her udpakkes de indkomne biometriske data. 

 Detaljesammenligning() 

o Sammenlignes med allerede eksisterende skabelon. 

 Autentificere/identificere() 

o Afhængig af systemets biometriske afhængighed. 

 Acceptere / afvise() 

Vurdere ud fra F-vurderingerne. 
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Bilag 4 - sammenligning af verifikationstyper 
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(Fàbregas & Faundez-Zanuy, 2008). 
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Bilag 5 - Forsvars foranstaltninger29 
 Input 

apparats 
sikker-
hed 

Input 
data 
beskyt-
telse 

System 
data 
beskyt-
telse 

Data 
lager 

Undgå 
system 
forfalsk-
ning 

Sikre 
kommuni-
kation 

Udfordring/reak
tion 

√ √ √ √ √ √ 

Tilfældig input 
af biometriske 
data 

 √ √  √  

Livsbekræftigel
se 

 √ √  √  

Multi biometri  √ √  √  

Multimodal 
Biometri 

 √ √  √  

Multi faktor 
autenficering 

 √ √  √  

”blød” biometri   √  √  

Signal og data 
integritet 

 √ √ √ √ √ 

Kryptering og 
digital signatur 

 √ √ √ √ √ 

Skabelons 
integritet 

  √ √ √  

Slette biometri   √ √ √  

Hardware 
integritet 

√ √ √ √ √  

Netværks 
hygiejne 

√ √ √ √ √ √ 

Fysisk 
sikkerhed 

√ √ √ √ √ √ 

Aktivitet, login, 
politik og 
overholdelses 
tjek 

√ √ √ √ √ √ 

                                                
29 Roberts, Chris 
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 Bilag 6 - EPC diagram over verificeringsprocessen 

 

Ønske om 
Indskrivelse

Indsamlet 
data

Bearbejde 
data

Beslutnings-
modul

XOR

Ja Nej

Data 
krypteret

Sammenlig
ner 

Rådata

Karakteri-
stik vektor

Data 
sammenlignet 
med skabelon

Skabelon

Karakteristik 
lager

Valg af 
beslutning på 
baggrund af 

scoren

 
Diagrammet er bygget op vha. funktioner de grønne bløde firkanter. Disse reagere på 

en aktivitet, der har behov for at blive aktiveret. Funktioner skildrer dermed 

transformationen fra den indledende tilstand gennem transformationsprocessen til den 

endelige tilstand. Derudover er der brugt hændelser, illustreret som røde heksoganer. 
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Hændelser er inaktive elementer i EPC modellen. En enkelt hændelse beskriver hvilke 

forhold funktionen skal berøre. En hændelse beskriver dermed situationen før og efter 

omstændighederne i en funktion der er blevet udført. Ydermere er der brugt logiske 

forbindelsesled, hvilket er bindeleddet til at samle processen. Der er brugt typen XOR 

hvilket er et ”enten eller” og dermed gensidig udelukkende. Dødningehovederne i 

diagrammet viser særligt udsatte punkter i forbindelse med angreb. Dette er ved 

indskrivningen, de samlede rå data, ved beslutningsmodulet samt ja/nej beslutningen.  
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Bilag 7 - Angrebs vektor liste 
1. Denial of Service 

a. Her findes flere typer: 

i. Buffer overflod 

1. Sender mere trafik til netværksadressen end data 

bufferen er beregnet til 

ii. SYN angreb  

1. Drejer sig om at udnytte resterende buffer fra TCP 

klienten og serveren, som bruges til at etablere en ny 

forbindelse og sende en stor mængde forbindelse 

forespørgsler af sted mod denne uden at svare på disse. 

Herved er der ingen andre brugere som kan benytte 

systemet, herved vil det biometriske system vil være 

ude af drift i et stykke tid 

iii. Teardrop agreb 

1. Ved denne type indsætter hackeren egen IP erstatning, 

hvor den originale IP skulle ha delt en fil op i 

fragmenter, for at det næste led eks. en router kan 

håndtere denne i tilfælde af den er for stor. Dette kan 

nedbryde systemet. 

iv. Smurf angreb 

1. Her sendes IP ping hvilket er en forespørgsel om 

bekræftelse om modtagelse, men modtager IP adressen 

er sat til en anden adresse, hvor der nu sendes 

bekræftelser til, så den uskyldige IP adresse nu ikke har 

mulighed for at modtage rigtig trafik. 

v. Virus 

vi. Fysisk infrastruktur angreb 

1. Dette kan eksempel være at klippe et optisk kabel over 

så systemet er ude af drift. 

2. Falsk registrering (falsk legitimation/fysisk biometri) 

a. Falsk identitet gør at registreringen vil være biometrisk korrekt men 

identiteten vil være forkert match 
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3. Falsk digital Biometri  

a. Bruger enten falske digitale ansigtsdata og digitaliserede fingeraftryk. 

Det kan også være en slags replay angreb der foregår inde i systemet 

hvilket kræver kendskab til systemet og ofte også adgang til dette.   

4. Latent print reaktivering  

a. Aftrykket som sidder tilbage pga det fedt mennesket har i fingrene. 

Dette aftryk kan bruges til genskabelse af fingeren. 

5. Genbrug af restaftryk  

a. Nogle systemer gemmer de sidst brugte fngerftryk i en lokal database, 

hvilket er farligt hvis en hacker får adgang til dette lokale datalager. 

6. Genafspille Angreb / False Data Injicér (Replay) 

7. Tilsidesæt karakteristik udpakning  

8. Tilsidesættelse af system parameter / Modifikation  

a. Dette er en tilretning af f-vurderingerne  hvilket kan gøre systemet 

mindre sikkert. 

9. Uautoriseret system adgang  

10. Skabelon genskabning 

a. Dette kan ske ved ”Hill Climbing” eller ved at finde små fragmenter 

fra tidligere brugte filer i databasen. Kræver system adgang.  

11. Syntetisk karakteristik vektor 

a. Data række med falske data input i systemet. Dette er det såkaldte 

”Hill Climbing” som iterativt ændre dataene og kun beholder 

ændringerne som forbedre scoren indtil der er et acceptabelt match.  

12. Uautoriseret skabelon ændring  

a. Skabeloner er ændret, genplaceret eller tilføjet i et system. Dette 

medfører at man kan udføre en rigtig adgangsscanning, men på en 

falsk skabelon og tilgå adgang i systemet.  

13. Eksternt system kompromis 

a. Ofte er kontrollen til denne hvorfor den er særligt udsat 

14. Aflytning af lagerenheden og Data Injicer  

a. Dette angreb kan gå udover både gemte data samt det kørende system. 

Hvis hackeren har adgang til systemet, er opbevaring et nemmere mål 

da skabelonerne er mindre og data sættene mindre kompleks end 

uforarbejdede biometriske data. 
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15. Falsk sammenligning 

a. Et angreb på enten software, firmware eller system konfigurationerne 

og parametrene. Skabelonerne er oftest ukrypteret når 

sammenligningen sker hvorfor de er nemmere at korrigere for 

uautoriserede personer her.  

16. Falsk accept 

a. Dette er en slags bypass angreb som overskriver beslutningsdataene og 

benytter en acept/acept tilgang.  

17. Ændre adgangsrettigheder  

a. Dete kan medfører et DoS angreb. Ofte er ændringen lavet til 

systemadminisrator.  
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Bilag 8 - Angrebs vektorer illustreret i EPC diagram 
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Bilag 9 - Protokol eksempel for fingerscanning 
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Bilag 10 - Risiko vurdering 
 
Beskrivelse Trussels klassificering Sandsynlighed Konsekvens af hændelsen Betydningen af skaden Udsættelses 

graden 

Server(Fysisk) - Afbrydelse (eks. strøm) 
 

- Middel - Tabt tillid - Seriøs skade - 5 

Database – retnings 
info 

- Utilsigtet sletning 
- Data tyveri 

- Middel 
- Høj 

- Tabt data 
- Tabt data 

fortrolighed 

- Mindre seriøs 
- Seriøs skade 

- 4 
- 9 

Netværk - Afbrydelse 
 
 
- Uautoriseret adgang 

- Høj 
 
 
- Lav 

- Tabt kommunikation 
og tillid. 

 
- Tabt fortrolighed 

- Seriøs skade 
 
 
- Seriøs skade 

- 8 
 
 
- 6 

7 eller højere skal have opmærksomhed! 
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Bilag 11 – Risikoanalyse 
Panel 1:             
Trusler Omkostning Sandsynlighed for truslen Forventet tab       
A) Utilsigtet sletning $500.000 15% $75.000       
B) Data tyveri $2.000.000 5% $100.000       
C) Uautoriseret adgang $100.000 5% $5.000       
    TFT: $180.000       
Panel 2 – Muligheds kontrol:             

Kontrol Beskyttet imod Anskaffelsesomkostning Driftsomkostninger 
Ændring af 
fejl     

1) Biometrisk adgangskontrol C $10.000 $10.000 5%     
2) Baggrunds tjek B $50.000 $0 5%     
3) Angreb på Drivers A+B $25.000 $10.000 1%     
4) Opdatering af skabeloner forbyggende 
FAR, FRR & FTE C $0 $4.000 15%     
Panel 3 – Muligheder:             
Kontrol Anskaffelsesomkostning Ubeskyttet tab Beskyttet tab TFO TFO   TFT Rank 
1 $20.000 $175.000 $250 $195.250 NO GO #N/A 
2 $50.000 $80.000 $5000 $135.000 OK 9 
3 $35.000 $5.000 $1.750 $41.750 OK 2 
4 $4000 $175000 $750 $179.750 OK 11 
1+2 $70.000 $75.000 $5250 $150.250 OK 10 
1+3 $55000 $0 $2000 $57.000 OK 3 
1+4 $24000 $175000 $1000 $200.000 NO GO #N/A 
2+3 $85000 $5000 $6750 $96.750 OK 5 
2+4 $54000 $75000 $5750 $134.750 OK 8 
3+4 $39000 $0 $1600 $40.600 OK 1 
1+2+3 $105000 $0 $13750 $118.750 OK 7 
1+3+4 $59000 $0 $2750 $61.750 OK 4 
1+2+3+4 $109000 $0 $7750 $116.750 OK 6 
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Forklaring på risikoanalysen 
Panel 1 viser de tre trusler, der er valgt til eksemplet med tilhørende omkostning, 

sandsynlighed for at de forekommer samt et forventet tab ved hændelsen. Panel 2 

viser muligheder i forbindelse med at beskytte systemerne imod de bestemte trusler. 

Der er fire muligheder for sammensætning af beskyttelsesmuligheder hvor de 

forskellige trusler er inkluderet. Yderligere er vist anskaffelsesomkostninger, 

driftsomkostninger samt procentsatsen for omkostning af udbedring af fejlen hvilket 

bruges i panel 3. Panel 3 indeholder forskellige sammensætningsmuligheder af 

kontroltyperne med anskaffelsesomkostninger, der udregnes ved at addere 

anskaffelsesomkostningerne med driftsomkostningerne fra panel 2. Ubeskyttet tab 

udregnes på baggrund af truslerne, som ikke er medtaget i sammensætningen af 

kontrollen i panel 2. Udregningen sker på baggrund af deres forventede tab taget fra 

panel 1. Beskyttet tab bruger procentsatsen fra panel 2 og udregner på baggrund af det 

ubeskyttede tab i panel 3. Totale forventede omkostninger (TFO) udregnes ved at 

addere anskaffelsesomkostninger, ubeskyttet tab samt beskyttet tab. Herefter vurderes 

muligheden ved at sammenligne TFO med total forvente tab (TFT), idet man skal 

være opmærksom på hver kontrol har et formål. I forbindelse med denne kontrol er 

det vigtigt, ikke at lade omkostningerne overstige værdien af det aktiv som 

kontrolleres, hvilket er vist i panel 1. Dette resultere i at hvis TFO   TFT, vurderes 

løsningen til at være acceptabel og der afsluttes med en rangering. 
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Bilag 12 – Kategorier for med ePas 
Interne Eksterne Egenskaber 
Brug af mennesket / 
Verifikationssystem  

 Ansigtsgenkendelse 
Iris genkendelse 
Fingerscanning 
Retina genkendelse 
Håndflade genlkendelse 
Dynamisk signatur 
Stemme genkendelse 
Bloråre mønstre genkendelse 
Øre forms genkendelse 
Krops lugt  
Tasteanslag 
DNA 

Automatisering   
F-vurdering  Fejlrater 
 Gennemløbstid  
 Sikkerhed o Trusler, misbrug, sårbarheder, 

angrebstyper, backup  
o Opdatering 

o BPR 
o Proces og kundefokus 
o Markant og målbare 

forbedringer 
o Udvikling 
o Eksisterende processer 

 Privacy o Retningslinier, lovgivning, 
standarder, forsikring 

 Database Størrelse 
 CRM  
 Forandringsledelse  
 Kravsspecifikation o Funktionelle 

o Ikke funktionelle 
o Use cases 
o Use cases templates 

 Villighed hos folk  
 Gruppestørrelse  
 Fleksibilitet  
 Formål/mål 

overvejelser 
 

 Kravsspecifikation  
 Systeudviklingsmodel  
 Cost/benefit  
 Investeringsafkast  
 Integration  
 Implementering  
 Test  
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 IT  
 Villighed hos folk  
 Fleksibilitet  
 Brugervenlighed  
 Pålidelighed  
 Omgivelser  
 Big Brother  
 Kontrol  
 Målinger  
 Psykisk perspektiv  
 Privacy trussel  
 Overvågning  
 Backup Rapid response team 
 Forbedret produktivitet  
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Bilag 13 – Kategorier for Fujitsu Siemens 
Interne Eksterne Egenskaber 
Brug af mennesket / 
Verifikationssystem  

 Ansigtsgenkendelse 
Iris genkendelse 
Fingerscanning 
Retina genkendelse 
Håndflade genlkendelse 
Dynamisk signatur 
Stemme genkendelse 
Blodåre mønstre genkendelse 
Øre forms genkendelse 
Krops lugt  
Tasteanslag 
DNA 

Automatisering   
Hygiejne  Berøringsfri 
F-vurderinger  Fejlrater (FRR) & (FAR) 
 Validerings hastighed  
 Sikkerhed o Trusler, misbrug, 

sårbarheder, angrebstyper, 
backup  

o Opdatering 
o BPR 

o Proces og kundefokus 
o Markant og målbare 

forbedringer 
o Udvikling 
o Eksisterende processer 

 Database Størrelse 
 Cost/benefit  
 Villighed hos folk  
 Fleksibilitet  
 Implementering Plug-in 
 Test  
 IT  
 Brugervenlighed  
 Pålidelighed  
 Rubusthed  
 Omgivelser  
 Big Brother  
 Kontrol  
 Målinger  
 Psykisk perspektiv  
 Privacy trussel  
 Overvågning  
 Fremtidssikkert  
 Øget forretningsværdi  
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Bilag 14 - Sekvens diagram over Fujitsu Siemens samt ABN 

AMRO Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *   
 
 
 ** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekvensdiagrammet viser hvordan systemet foretager autentifikationen af brugeren. 

Aktøren dvs. brugeren scanner sin biometriske data i systemet hvorefter der udregnes 

de påkrævede krypterede data, der skal bruges til sammenligning. Derefter pakker 

databasen indeholdende oplysningerne vist under objektet ”bruger” i 

klassediagrammet i bilag 3 eksisterende datafiler ud hvilket er sammenfattet under 

objektet ”biometrisk system” i bilag 3 til ”BioID” og ”skabeloner” for efterfølgende 

at sende dem til ”:Kontrol” objektet, som nu indeholder både den netop angivne 

biometri samt den eksisterende allerede gemte fil, der nu er pakket ud. Her 

sammenlignes de to scanninger og der bestemmes [match=godkend/afvis). 

Godkendes brugeren som den rette person han udgav sig for, sættes match = godkend. 

Brugergrænsefladen viser hvad der bliver synlig for brugeren. her vil han få en 

godkendelses meddelelse, hvorefter operativsystemet starter op automatisk.

Aktør (bruger) 
:Kontrol 

:Brugergrænseflade 

Indled() 

:Database 

Indled() 

Scanning() 

Udregning() 

Sammenlign() 

(Match=Godkend/Afvis) 
AngivSynlig(Sand) 

*note: Her tjekkes om: [Stemmealgoritmen = Skabelonen] 

**note: Her gives besked på der er foretaget match. Nu startes funktionsvalget. 
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Bilag 15 - Kategorier for ABN AMRO Bank 
Interne Eksterne Egenskaber 
Brug af mennesket / 
Verifikationssystem  

 Ansigtsgenkendelse 
Iris genkendelse 
Fingerscanning 
Retina genkendelse 
Håndflade genlkendelse 
Dynamisk signatur 
Stemme genkendelse 
Bloråre mønstre genkendelse 
Øre forms genkendelse 
Krops lugt  
Tasteanslag 
DNA 

Automatisering   
F-vurderinger  Fejlrater (FRR) & (FAR) 
24/7 adgang   
 Validerings hastighed  
 Sikkerhed o Trusler, misbrug, 

sårbarheder, angrebstyper, 
backup  

o Opdatering 
o BPR 

o Proces og kundefokus 
o Markant og målbare 

forbedringer 
o Udvikling 
o Eksisterende processer 

 Privacy trussel Retningslinier, lovgivning, 
standarder, forsikring 

 Database Størrelse 
 CRM  
 Forandringsledelse  
 Kravsspecifikation o Funktionelle 

o Ikke funktionelle 
o Use cases 
o Use cases templates 

 Villighed hos folk  
 Gruppestørrelse  
 Fleksibilitet  
 Formål/mål overvejelser  
 Kravsspecifikation  
 Systeudviklingsmodel  
 Cost/benefit Investeringsafkast 
 Integration  
 Implementering  
 Test  
 IT  
 Villighed hos folk  
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 Fleksibilitet  
 Brugervenlighed  
 Pålidelighed  
 Omgivelser  
 Big Brother  
 Kontrol  
 Målinger  
 Psykisk perspektiv  
 Overvågning  
 fremtidssikret  
 Backup Rapid response team 
 Produktivitet  
 Forretningsværdi  
 Merværdi for kunderne  
 

 


