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Abstrakt 
 

Dagens människa är ytterst beroende av webbtjänster och med tiden har det blivit fler och 

viktigare tjänster som startat upp på internet. Viktiga tjänster som internetbanker. Oftast är 

det bara ett användarnamn och ett lösenord som krävs för att bli autentiserad så man skulle 

kunna tro att användarna håller hårt i sina lösenord och att de väljer starka/unika lösenord. 

För många verkar det dock, enligt källor, vara ett besvär. Borde man ha associeringar för att 

lätt komma ihåg sitt lösenord eller är det för riskabelt? Det har visat att många tycker om att 

använda ord som förknippas med webbsidan. LinkedIn hade för ett tag sedan 6,46 miljoner 

konton hackade då studierna visade att många använt ord som “link”, “work” och “job”; 

lösenord som är förknippade med sidans innehåll. 

Det är inte bara ovana användare som slarvar med sina lösenord, det har kommit fram att 

även många IT-administratörer väljer simpla lösenord eller förvarar viktiga 

inloggningsuppgifter på lättåtkomliga lappar. Frågan är vems fel det egentligen är. Ska alla 

som inte har ett starkt och unikt lösenord för varje tjänst skylla sig själva eller är det 

omänskligt att förvänta sig detta? Finns det alternativa vägar att gå och vad är för- och 

nackdelarna med dessa metoder? Vad vår litteraturstudie samt enkät påvisar är att vid vissa 

fall kan alternativa metoder för autentisering behövas. Det vanliga textbaserade lösenordet 

kanske inte alltid är det ultimata alternativet. Vad är så bra med ersättningarna då? Hur 

kommer det sig att vi inte ser mer av de biometriska alternativen t. ex? Vi har undersökt de 

idag mest kända autentiseringsmetoderna med säkerhetsbrister, användarvänlighet och om 

vissa metoder är i olika syften bättre att använda än dagens lösenordsmetod. Resultatet vi har 

kommit fram till har visat att användare är villiga att testa nya metoder motiverat utifrån 

dagens användaresituation. Säkerhetsmässigt är flera metoder bättre än lösenord. Varje 

metod har sina för- och nackdelar och varför nya metoder inte testas mer är fortfarande 

oklart.  
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Förkortningar och förklaringar 

 

OTP - One-time password 

 

FAR - ett mått på sannolikheten att biometriska säkerhetssystem felaktigt kommer att 

acceptera ett åtkomstförsök av en obehörig användare. 

 

FRR - ett mått på sannolikheten att biometriska säkerhetssystem felaktigt kommer att avvisa 

ett åtkomstförsök av en behörig användare. 

 

GMAT - ett test som visar ens kunskaper i Engelska, i förberedelse för ett program på 

universitet. 

 

Med anändarvänlighet ovan åsyftar vi hur lätt det är att använda för användaren. T.ex att man 

slipper komma ihåg information, ta med sig dosor/kort eller att det går snabbt. 
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1. Introduktion 
 

 

Problemet är att det är så vanligt att folk inte hanterar sina inloggningsuppgifter på ett säkert 

sätt och när man väl blivit hackad är det försent. Det är ett enkelt sätt att avsevärt försvåra det 

för IT-brottslingar men ändå verkar det vara få som verkligen bryr sig[5]. Om en annan 

person har ditt lösenord kan de, i datorns ändamål, vara du. Detta sträcker sig långt bortom att 

bara läsa din e-post.  För att göra något åt problemet hjälper det att veta huvudanledningarna 

till att folk slarvar och sen identifiera autentiseringsalternativ, vilka vi har jämfört för- och 

nackdelar med för att se en bättre lösning till autentisering.  

 

Att man har ett användarnamn och lösenord för sina tjänster är för många en självklarhet. Det 

är i dagsläget den populäraste metoden men det finns alternativa vägar att gå. Det finns 

artiklar som skriver att det finns problem med dagens autentisering på Internet[4][5][6] och 

artiklar som skriver om enstaka andra metoder för att autentisera sig[3][21][27][29]. Vi har 

inte hittat någon studie som undersöker vad vanliga användare tycker om andra 

autentiseringsmetoder än lösenord eller som jämför flera metoder för att ta reda på om det 

finns någon värdig ersättare till lösenord. 

Det finns många artiklar som skriver om biometrisk autentisering[13] [17] [20] [25]. 

Oftast är artiklarna inriktade på hur tekniken fungerar, vi har inte hittat någon som jämför de 

biometriska metoderna med andra metoder som lösenord, eller dosa. Inte heller någon som 

undersökt hur villiga användarna är att byta en autentiseringsmetod och om de känner olika 

för olika tjänster. 

 

Vårt första mål var att hitta de största punkterna till varför användare inte hanterar sina 

inloggningsuppgifter. Detta har hjälpt oss att hitta alternativ som vi har jämfört för att kunna 

hitta bättre eller i alla fall alternativa metoder för att autentisera sig på internet. Efter det 

undersökte vi varje metods säkerhetsbrister, användarvänlighet, kostnader och om metoden 

passar bra i något område men mindre bra i ett annat.  

Vi har gjort en litteraturstudie där vi jämfört resultat mellan olika artiklar och har genomfört 

en egen enkät för att besvara frågor som vi inte kan hitta någon annanstans. Eftersom vi 

skriver om vanliga användare kommer vi samla in data från våra vänner som har blandade 

datorerfarenheter. 

Vårt största mål är att kartlägga alla de mest använda autentiseringsmetoder som finns och 

som det skrivits om. Vi har jämfört dessa och tagit reda på om användare skulle kunna tänka 

sig att byta från nuvarande autentiseringsmetoder. Vi har skrivit om möjliga säkerhetsbrister 

och problem som existerar i varje metod. För att motivera detta har vi även skrivit om 

problemen med dagens lösenordshantering och tagit reda på hur effektivt det egentligen är.  

 

 

Det principiella resultatet av avhandlingen är en översikt av hur olika metoder är lämpliga 

beroende av säkerhetsbehov, kostnad, användning och användningsområde. Till detta resultat 

bidrar avhandlingen med kunskaper och struktur som behövs för beslutsfattande.  
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Många av de metoder vi kommer skriva om ingår i gruppen biometrisk autentisering. Det 

innebär att man använder en egenskap från personen som nyckel, t.ex ansiktigenkänning, 

fingeravtryck eller röstigenkänning. Andra som också uppmärksammas är mjuka- och hårda 

certifikat. Mjuka certifikat är när man autentiserar sig genom en fil på datorn, t.ex. bankID. 

Hårda certifikat är när man använder en fysisk enhet för att logga in, t.ex. ett kort. En annan 

typ av autentisering är engångslösenord som man vanligtvis får genom en dosa, mobil 

applikation, sms eller blir uppringd om. 

 

Autentiseringsmetoderna kan delas in i kategorierna[13]:  

Kunskapsbaserad autentisering: Något du vet(t. ex lösenord) 

Tokenbeserad autentisering: Något du har(fysisk nyckel, smartkort, OTP-dosa) 

Biometrisk autentisering:  Något du är(fingeravtryck, irs, etc) 

 

 

 

 

Forskningsfrågor 

 

Forskningsgapet vi identifierat är att det finns ingen sammanställning av hur olika 

autentiseringsmetoder förbättrar säkerhet och användarvänlighet i olika områden och 

sammanhang. Syftet med studien är att undersöka om säkerheten och användarvänligheten 

föbättras om andra metoder än lösenord används och om vissa metoder lämpar sig bättre än 

andra i olika situationer. 

 

Hypotesen är att säkerheten och användarvänligheten höjs om andra metoder än lösenord 

används. För att undersöka om vår hypotes håller har vi formulerat följande huvudfråga och 

subfrågor som avhandlingen kommer att besvara: 

 

 

Q1 Finns det lika bra eller bättre lösningar än lösenord? 

Q1.1  Vilka används och vilka har det skrivits om? 

Q1.2  Vad har varje metod för för- och nackdelar? 

Q1.3 Vad finns det för säkerhetsbrister med varje metod? 

Q1.4 Vad finns det för brister i användarvänlighet med varje metod? 

Q1.5 I vilka områden lämpar sig en metod bättre än en annan metod?  

  

 

 

Vår huvudfråga och subfrågor har besvarats genom en kombination av litteraturstudie och 

genom svaren vi får från vår enkät. Enkäten har gett svar på deltagarnas lösenordsvanor och 

deras inställning till att använda andra metoder istället för lösenord.  
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2. Metoder 

 
2.1. Forskningsmetodik 

 

Vi har framställt en enkät som 25 personer har deltagit. Vi satsade på att få över 20 för att 

kunna se mönster i svaren. Vi tror det är lättare att nå en större publik genom att sprida 

enkäten på internet. 

Vi har försökt nå ut till vanliga Internetanvändare för att få ett resultat som kan stämma 

överens med större delen av befolkningen. Den första delen av enkäten handlar om 

användarens lösenordsvanor. Utöver det kommer alternativa inloggningsmetoder att granskas, 

om ett alternativ lämpar sig bättre än en annan vid ett speciellt tillfälle. Undersökningen har 

hjälpt oss när vi skrev om dagens problem med autentisering och att få reda på användares 

inställning till nya metoder vid olika tjänster. 

 

En risk med att använda enkäter är att man får för få deltagare. Det går då inte lita på att 

resultatet stämmer överens med en stor skala av personer. Man ska även vara försiktig med 

vilken målgrupp man låter fylla i enkäten. Eftersom vi vill ha resultat som stämmer överens 

med en vanlig internetanvändare är det inte bra om vi skickar enkäten till sidor som består av 

majoriteten IT-experter. [32] (s.248) Forskningsboken „Robsons Real World Research‟ tar 

upp fördelar och nackdelar med webbenkäter och detta har bidragit när vi gjorde enkäten. 

 

Vi har försökt vara tydliga och tänkt på att inte ställa för många frågor, då det finns chans att 

förlora besökarnas intresse. Vi har även tänkt på hur vi ställer frågorna för att inte påverka 

deltagarnas svar. 

 

 

2.2. Enkät 

 

Enkäten har delats med våra bekanta genom Facebook. Eftersom vi ville undersöka vad 

vanliga internetanvändare tycker och hur de hanterar sina lösenord tycker vi att vi fick rätt 

målgrupp. 25 av 600 vänner på Facebook svarade på enkäten. De 25 som svarade är i åldrarna 

20-22 och har ingen större kunskap om autentisering i programvaruapplikationer. Vi har även 

frågat om vilka autentiseringsmetoder dem har använt och om dem skulle kunna tänka sig att 

byta från lösenord i olika tjänster. 
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Figur 1 
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Figur 2 
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2.3. Litteraturstudie 

 

Flera av våra frågor har besvaras med litteraturstudie. Vi har läst om olika sorters 

autentiseringsmetoder och om problemen med dagens lösenordmetod. Vi har refererat till 

flera av dessa artiklar när vi jämfört för- och nackdelar mellan flera metoder. 

 

 

Vi har försökt använda så specifika söktermer som möjligt för att få färre men mer precisa 

artiklar. Vi fick ändå ofta flera hundra träffar så när vi bläddrade bland sidorna letade vi först 

efter rubriker som verkade någorlunda relevanta för att sen läsa deras abstrakt. Beroende på 

hur användbart vi tyckte det var för vårt arbete sparade vi referensen antingen under vår 

rubrik “Teori” eller “Relaterade arbeten”. Teori-referenserna har vi fått stor användning av 

och related work referenserna är värda att nämna men inte lika användningsbara. 

 

 

När vi läste abstrakta letade vi efter om artikeln handlade om antingen autentiseringsmetoder 

eller problem med dagens lösenord. Vi avgjorde sen på känsla om det var något vi trodde vi 

skulle få användning för eller om det var något vi redan hade eller inte behövde. 

 

 

 

Hur sökningen genomfördes och hur den begränsats 
 

Det var två frågor vi huvudsakligen sökte efter. Vad det finns för problem med dagens 

lösenordshantering och vad för alternativa metoder det finns att autentisera sig. Vi sökte på 

olika kombinationer av “password” och hittade flera bra källor vi kommer få användning för. 

Vi har använt oss av BTH Biblioteks informationsresurser. Vi blev rekommenderade att 

använda BTH:s resurser och gick på en föreläsning om hur man använder deras söktjänst på 

bästa sätt.  

 
<http://bth.summon.serialssolutions.com> 
 
Vi har sökt via: 
IEEE Explore (artikeldatabas) 
Engineering Village (referensdatabas) 
Google (sökmotor för hela internet) 

Google Scholar (referensdatabas) 

BTH Arkiv Ex (databas för avhandlingar på BTH) 
<http://link.libris.kb.se> 

 

 

Våra sökord:  

 password      

 survey 

 authentication 

 alternative 

 method 

 biometric 

 recognition 

 voice 

http://bth.summon.serialssolutions.com/
http://link.libris.kb.se/
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 fingerprint 

 retina 

 iris 

 face 

 hand 

 type 

 pattern 

 signature 

 geometry 

 palm 

 vein 

 

 

Söksträngar som använts:  

 “password survey” AND “authentication survey” 

 “alternative authentication” AND (“method” OR “survey”) 

 “ways of authentication” OR “biometric authentication” 

 “voice recognition” AND “biometric” 

 “fingerprint recognition” AND “biometric” 

 “retina recognition” AND “biometric” 

 “iris recognition” AND “biometric” 

 “face recognition” AND “biometric” 

 “hand geometry recognition” AND “biometric” 

 “type pattern recognition” AND “biometric” 

 “signature geometry” AND (“biometric” OR “recognition”) 

 “palm vein recognition” AND “biometric” 

 

 

Av ett hundratal lästa artiklar har vi behållt 30. Vi fick träffar om relevanta ämnen som 

beskrev problem med dagens sätt för inloggning och andra träffar som beskrev andra 

inloggningsmetoder. Vi fick även träffar om hur tjänster bevarar användares lösenord och hur 

det hanteras när det skickas över Internet, detta är inte vår inriktning så vi har hoppat över 

sådana artiklar. Många resultat vi fick av våra sökord handlade om datasäkerhet/integritet i 

autentisering, vilket vi inte riktigt är ute efter. Den kombination som gav oss mest relevanta 

resultat är “alternative authentication survey” på 815 träffar. Om en rubrik verkade intressant 

läste vi artikelns abstrakta för att avgöra om den hörde till vår teori eller relaterat arbete. 

Artiklar som var väldigt nära vårt ämne och våra frågor samlade vi under teori och mindre 

relaterade artiklar men som ändå kan vara intressant samlade vi under relaterat arbete. Det var 

viktigt för oss att välja artiklar som förklarade hur resultatet uppnåtts och att det gjorts på ett 

bra sätt. Vi har tagit hänsyn till målgrupper som använts i undersökningar så den inte går 

utanför vår egna målgrupp. 

 

 

Översikt kriterier: 
 Svenska eller Engelska 

 Ett abstrakt som handlar om autentisering 

 Att målgruppen är vanliga användare 

 Ta hänsyn till datumet. Viss data kan fortfarande vara relevant även om den är 

gammal 
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3. Teori 
 

 

 

Med hjälp av vår enkät och litteraturstudie har vi kartlagt de mest kända 

autentiseringsmetoderna som det skrivits om idag. Vi har undersökt säkerhetsbrister och 

användarvänligheten i samtliga metoder.  

 

 

3.1. Lösenord 

 

 

Säkerhet 
Lösenords säkerhet hänger till stor del på användaren. Använder man samma lösenord till alla 

sina tjänster räcker det med att ett konto blir hackat för att förövaren ska få tillgång till alla 

konton. Det är även viktigt att man har många tecken, gemener, versaler och specialtecken för 

att försvåra det att få fram lösenordet genom brute force. Har man ett vanligt lösenord blir det 

lättare att gissa sig till det eller låta program använda ordlistor för att testa sig fram.  

 

 

För att lyckas med allt detta är det lätt hänt att man förvarar lösenorden på en lapp eller 

liknande, vilket också är en brist då det räcker med att någon hittar lappen för att få tillgång 

till alla uppgifter. 

 

 

Utöver användarens ansvar hänger även en stor del på systemet man använder. Det händer att 

lösenordsdatabaser blir hackade och att nätverk sniffas. Därför är det viktigt att systemen 

hanterar användarnas lösenord väl med kryptering och stabila system. 

 

Många programvaror som involverar pengar eller annat värde använder idag ett extra 

engångslösenord för att förhindra åtkommelse om lösenordet blir hackat. Det brukar fungera 

genom en dosa som har en PIN-kod men det finns även alternativ där man man måste ringa 

eller skicka sms för att få engångslösenordet[36]. 

 

 
Användarvänlighet:  
Lösenord kan vara lätta att hantera om man minns dom väl. Men om man vill ha full säkerhet 

krävs det många och olika tecken som inte är lätt att gissa sig till. Det kan bli väldigt jobbigt 

att minnas och hantera om man är med i många tjänster. Har man glömt sitt lösenord brukar 

det vara lätt att få ett nytt genom sin e-mail, men det är inte alltid det går så lätt och om man 

har glömt sitt mailkonto också kan det beroende på tjänst bli mycket besvärligt att få tillbaka 

sitt konto. 

 

Enligt vår och flera andra studier slarvar majoriteten med sina lösenord, förmodligen för att 

det är så mycket enklare än att hantera det med säkerhet. Många delar sina kontouppgifter 

med andra vilket både är bra och dåligt. Säkerheten sänks men om man av olika anledningar 

vill dela sitt konto med en annan person är det enkelt att göra med lösenord jämfört med T.ex 

röstigenkänning eller fingeravtryck. 
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Användningsområden: 

Lösenord är idag den absolut vanligaste metoden i programvaror. I teorin är det en bra idé 

men i praktiken är det mycket jobbigt att hantera säkert. Konton som inolverar mycket pengar 

brukar ha ett extra skydd eftersom det är för riskabelt att endast förlita sig på ett lösenord. 

 

En fördel med lösenord är att man enkelt kan dela med sig av kontot till andra genom att bara 

säga sitt användarnamn och lösenord till personen. Detta är enligt våt studie ganska vanligt 

men det sänker samtidigt säkerheten. 

 

Enligt vår studie är det många som kan tänka sig att använda röstigenkänning, fingeravtryck 

eller ansiktsigenkänning istället för lösenord för att logga in på sin telefon. Flera av metoderna 

går redan att använda idag. Man kan tänka sig att många tycker att det är opraktiskt att skriva 

långa lösenord på mobilen, särskilt när det är svårt att se om man trycker fel. När allt fler 

tjänster flyttar till mobilen kan man tycka att även dom borde byta metoder eller iallafall ge en 

alternativet att välja. 

 

 

 

 

3.2. Voice recognition  

 

Det finns två typer av röstigenkänning; 

“Text dependent”: Användaren säger en fast fras (lösenord) som är densamma för registrering 

och verifiering. Eller så blir användaren anledd att upprepa en slumpmässigt genererad fras. 

“Text independent”: Igenkänning baserat på vad användaren säger.  

 

 
Figur 3 - Figuren är en illustrering av företaget VoiceTrust. Deras produkter bygger på 

röstigenkänningssystem.  
 

 

Autentiseringen, som Figur 3 illustrerar, består av fyra steg; röstinspelning, 

särdragsextraktion, mönstermatchning och beslut. 

De akustiska mönstren av rösten kan visualiseras av ljudstyrkan eller frekvensen vs. tiden. 

Röstigenkänningssystem analyserar frekvensen samt attribut som dynamik, tonhöjd, längd 

och styrka på signalen. 

Under särdragsextraktionen skärs röstinspelningen i fönster av samma längd som kallas 

“frames” och är oftast från 10 till 30ms. Mönstermatchningen tar dessa “frames” och jämför 

mot kända modeller för ljudnivåer, för att få en unik röst[20]. 
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Säkerhet 
En anledning till att denna teknik inte blivit så populär är för att dess “rejection rate” är 

alldeles för hög, på grund av bakgrundsljud och andra variabler[27]. 

 

Den största säkerhetsfrågan, som först kom på tanke när studien om denna teknik påbörjades, 

är hur man hanterar spoofing. Hur svårt är det egentligen att spela in en persons röst och sen 

använda inspelningen för att autentisera sig som den personen? Lösningen mot detta är att 

slumpmässigt generera en fras som måste upprepas. Bedragaren kan då inte genomföra detta. 

Men hur ofta genereras dessa fraser?   

 

Användarvänlighet 
Med en kombination av fysiologiska och beteendemässiga faktorer är rösten en unik funktion, 

mer unik än ett fingeravtryck[20]. Om man bortser från säkerhetsfrågan med spoofing, så är 

det en stor fördel att kunna använda tekniken över telefon eller datorns mikrofon, även om 

ljudkvaliteten är nedsatt. 

Ett problem med denna teknik är att rösten förändras med åren och är också påverkat av 

faktorer som sjukdom, trötthet, stress, osv. Denna metod är givetvis inte anpassningsbar för 

personer som är stumma eller har nedsatt röst på grund av sjukdom eller liknande. 

 

Användningsområden 
Röstigenkänningsmetoden är mest använd för telefon-baserade applikationer, exempelvis för 

telefonbank eller hotell- och flygbokningar.  

 

 

 

3.3. Fingerprint recognition 

 

 

Människor har använt fingeravtryck som identifiering i mer än 140 år[15]. Ett fingeravtryck 

är mönstret av åsar och dalar på ytan av en fingertopp och är unikt för varje person. 

Fingerskanning är den teknik som hittills kommit närmast att ersätta det text-baserade 

lösenordet. Men är det fortfarande något som hindrar tekniken att gå längre? 

 

Säkerhet 
Automatiserad identifiering kan vara olämpligt på grund av genetiska faktorer, åldrande, 

miljö, eller yrkesmässiga skäl (t.ex. kan arbetare ha skärsår på fingertopparna som håller på 

att förändras).  

Brottslingar kan täcka sina fingrar med falska fingeravtryck gjorda av ämnen som lim eller 

kan de avsiktligt stympa sina fingrar för att undvika att identifieras av automatiserade system 

eller mänskliga experter[29]. 

 

Användarvänlighet 
Fingeravtrycksläsare finns både i externa och interna former av ett system. Antingen har du en 

läsare kopplad in i t.ex. datorns USB-port eller integrerad i enheten. Trots att det många 

gånger finns tillgängligt, väljer användare att autentisera sig med lösenord istället. Kanske är 

det för att det går fortare att logga in när man är van med sitt lösenord. 

 

Ett problem med denna teknik är att den kräver en stor mängd dataresurser, speciellt vid drift 

av identifieringen[28].  
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Användningsområden 
På platser där säkerheten prioriteras, som flygplatser och passkontroller vid gränsövergångar, 

används fingeravtrycksläsare ofta. Det är vanligt att datorer också har fingeravtrycksläsare 

inbyggda vid dess pekplatta.  

 

 

3.4. Iris recognition 
 

Säkerhet 
Irisigenkänning är en av de säkraste metoderna för autentisering som finns. Det är helt unikt 

för varje mäniska och mycket svårt att replikera. Precis som med andra biometriska metoder 

är det något man har på kroppen som inte går att tappa bort. 

 

Men som mot alla system finns det flera kända attacker även mot irisigenkänning. T.ex. kan 

man försöka hålla upp en bild på ett öga eller skapa en lins som liknar offrets öga. Men det 

finns flera system för att förhindra detta och en lins skiljer sig markant från ett riktigt öga(se 

bilder nedan). Ögonen gör alltid ofrivilliga rörelser även om man försöker hålla blicken stilla 

och på så sätt kan man avgöra om ögat är en bild eller verkligt. Det går även att testa ögats 

reaktioner mot T.ex. ljus för att testa reflektioner eller pupillens reaktion[21]. 

 

     
Figur 4[21]- Äkta iris   Figur 5[21]- Imiterad iris på kontaktlins 

 

Användarvänlighet 
Irisigenkänning är praktiskt då man slipper tänka på att ta med sig ögonen och de är svåra att 

bli av med. Jämfört med fingeravtryck är det mer hygieniskt då man inte behöver ha fysisk 

kontakt för att autentisiera sig. Endel personer kan dock känna obehag och vara rädda för 

strålning då ögat är ömtåligt och tekniken kan vara främmande.  

Sannolikheten att ett inloggningsförsök ska misslyckas är mycket låg och ögonen förändras 

inte efter man är ett år gammal. Jämfört med andra biometriska metoder skiljer sig iris mer 

från person till person och man kan uppfattta skillnader mellan olika irisar på upp till en 

meters avstånd. Ögonen är också starkt skyddade från skador och smuts som kan påverka 

skanningen[21]. 

 

Irisigenkänning är relativt tidskrävande. En flygplats i Amsterdam har testat ett system där 

man registrerar sin iris i ett smartkort för att slippa dela med sig av sin iris i databaser. Det tar 

ca 15 minuter att skapa detta kort men efter det kan man ställa sig framför en irisskanner och 

stoppa in kortet. Denna process tar cirka 10-15 sekunder[31]. 
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Enligt en artikel från 2012 “The Biometric Wallet”[25] är irisigenkänning väldigt precis men 

för långsamt för att användas i stressiga bankmiljöer där kunder snabbt vill ta ut pengar och 

gå vidare. 

 

 

Användningsområden 
Irisigenkänning lämpar sig bra om man vill ha hög säkerhet. Det har dock sitt pris, att ha flera 

stationer kan bli väldigt kostsamt. Banker i Storbritannien har testat metoden och både 

användarna och kunderna är nöjda med resultatet. Enligt bankerna blev det dock mycket 

dyrare än vad bedrägeriskostnaderna skulle minska med. Det är mycket mer lönsamt att 

använda irisigenkänning för andamål där man har färre stationer. Det finns dock mycket 

snabbare metoder så det lämpar sig kanske inte bäst med irisgenkänning för stressiga 

situationer som affärskassor eller bankomater. Istället kanske irisigenkänning är bra för T.ex. 

flygplatser eller sjukhus då man oftast har mer än 10-15 sekunder[21][31]. 

 

 

 

3.5. Face recognition 

 

Ansiktsigenkänning använder den fysiska geometrin av utmärkande drag i ansiktet för att 

identifiera en person. Denna metod används främst inom spårning av brottslingar och 

försvunna. 

Kameran tar en bild på ansiktet som programvaran använder för att lokalisera ansiktet (face 

detection). När ansiktet valts, analyseras dess geometri. Programvaran genererar en mall med 

en uppsättning av uppgifter som unikt identifierar en individ baserat på ansiktsdragen. 

Vid allmän igenkänning (t.ex. övervakningskamera) jämförs mallen med en uppsättning 

kända mallar i en databas (identifikation). Vid autentisering jämförs mallen med en specifik 

mall. 

 

 

Av många av de autentiseringsmetoder som finns är denna teknik den mest flexibla.  

 

 

Säkerhet 
Problem som ofta kommer med ansiktsigenkänning: 

 

 

 Varierande belysning och bakgrund i bilden gör det svårare för programvara att 

lokalisera ett ansikte. 

 Delar av ansiktet är täckta, t.ex. långt hår, gör det svårare för programvaran att 

lokalisera och identifiera ett ansikte i bilden. 

 Personen tittar inte rakt in i kameran. 

 Olika typer av kameror (med olika belysning, upplösning, osv.) gör det svårare för 

programvaran att känna igen ett ansikte. 

 Ett ansikte förändras med åldern. 

Vid autentisering bör man titta rakt in i kameran och kameran bör försäkra konstant belysning 

och bakgrund för att höja träffsäkerheten.  
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För att förhindra att någon använder en bild eller mask när man blir skannad, har några 

säkerhetsåtgärder gjorts. När användaren blir skannad kan systemet be honom att blinka, le 

eller nicka huvudet[34]. 

 

 

Användarvänlighet 
Pålitliga ansiktsigenkänningssytem är dyrt. Hemanvändare och småföretag har det svårt att 

hitta en prisvärd lösning. Leverantörer fokuserar fortfarande på stora företag, men detta 

kommer med stor säkerhet förändras under de kommande åren[38]. - “The ability of 

computers to identify faces has gotten 100 times better, a million times faster, and 

exponentially cheaper.” - Lesley Stahl. 

 

För vissa människor kan denna teknik inte fungera lika bra som för andra. T.ex. kan 

temporära förändring som långt hår, skägg eller solglasögon göra det svårt för systemet. 

Tekniken kan inte heller skilja enäggstvillingar. 

 

Det finns säkerligen integritetsfrågor när övervakningssystem används för att spåra var en 

människa befinner sig. Personer kan identifieras utan att de ens vet om det. Men att tillämpa 

ansiktsigenkänning för åtkomstkontroll accepteras lättare än andra lösningar eftersom ingen 

direkt kontakt behövs. Och i allmänhet föredrar personer att ta ett foto på ansiktet hellre än 

t.ex. en irisskanning.  

 

 

Användningsområden 

Till skillnad från andra biometriska metoder, kan ansikten fångas upp på avstånd med t.ex. en 

övervakningskamera. På så sätt kan denna teknik användas utan att personen vet att han har 

iakttagits. Detta gör ansiktsigenkänning lämplig för att spåra brottslingar eller för att finna 

försvunna barn med hjälp av övervakningskameror. 

2010 lanserade Facebook en funktion som ger förslag på personer att tagga på bilder. Här 

används “face detection”. Användningen var kontroversiell och Facebook var tvungna att 

stänga av sin funktion[33]. Men funktionen är tillbaka och nu har dessutom funktionen 

utvecklats på så sätt att Facebook kan nu koppla namn och ansikten[37]. 
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3.6. Säkerhetsdosa 

 

 

En säkerhetsdosa används för att skapa en delad hemlighet mellan en lokal enhet och ett 

system. Detta kan användas för autentisering, data kryptering och integritetsskydd.  

 

 

Säkerhet 
Konton som är skyddade med säkerhetsdosa är mycket svåra att attackera. Metoden är redan 

idag populär för att skydda konton av högt värde över Internet T.ex. bankkonton. Oftast får 

man en kod när man ska autentisera sig som man skriver in i dosan. När man gjort det får man 

tillbaka en temporär kod från dosan som man kan logga in med inom oftast 30-60 sekunder. 

Detta gör att man måste ha tillgång till den fysiska dosan för att skapa en inloggningskod och 

på så vis försvåras det avsevärt för hackarare att komma åt konton. 

En möjlig attack mot detta är att använda en Nätfiske eller “Phishing site”. Detta är en falsk 

hemsida skapad av hackaren för att lura åt sig kontouppgifter. Direkt efter offret har fyllt i 

data i den falska hemsidan tar hackaren detta och fyller i på den riktiga hemsidan. Om det är 

flera steg kan hackaren skicka tillbaka nästa sida till offret för att få behövlig data här. Detta 

går att använda mot andra metoder T.ex lösenord, också. En fördel med säkerhetsdosa är att 

hackaren måste agera direkt för att engångslösenordet inte ska gå ut. Man kan även behöva 

skapa ett nytt lösenord med dosan om man ska flytta över pengar till ett annat konto. Koden 

brukar då innehålla banknumret så användaren kan märka att något är fel[35][36]. 

 

 

Användarvänlighet 
Det kan vara besvärligt att alltid ha med sin dosa och om man loggar in ofta kan det vara 

irriterande att alltid behöva ta detta extrasteg.  

 

 

Användningsområden 
Flera banker och andra tjänster som inolverar mycket pengar använder redan säkerhetsdosor 

idag.  

Eftersom säkerheten är hög men det finns flera besvär med att använda säkerhetsdosor passar 

det bra att bara använda det när det verkligen behövs. Man kanske inte bryr sig om någon tar 

ens Facebook-konto eller inlogg till något spel, men om man loggar in ofta och på olika 

platser kan det vara jobbigt att alltid ha med sig säkerhetsdosan och att behöva ta det 

extrasteget. I dagsläget har varje tjänst med dosor sin egna dosa. Det betyder att man behöver 

ha med sig flera för att använda metoden med flera tjänster vilket inte är så praktiskt. 

 

 

Det finns flera tjänster som låter säkerhetsdosa vara ett valmöjligt alternativ till lösenord. 

Detta kan vara ett bra system för att låta de med ett högt värde på sina konton få chansen att 

säkra sig utan behöva tvinga på de som inte har något att skydda. 
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3.7. Palm vein recognition 

 

 

Auerintentisgen använder en individs venmönster i handflatan som personlig 

identifieringsdata. 

 

 

 
Figur 6.  Figur 7.  Figur 8.  Figur 9. 

 

 

Den kontaktlösa autentiseringstekniken består av bildavkännande och mjukvara. Sensorn 

(Fig.9) fångar infraröd bild av handflatan. När den infraröda bilden tas, till skillnad från den 

bild som ses i Fig.6, är endast blodkärlets mönster synligt som en serie av mörka linjer 

(Fig.7). Baserat på denna funktion, översätter autentiseringsenheten de svarta linjerna i den 

infraröda bilden som blodkärlets mönster i handflatan (Fig.8), och sen matchar det med 

tidigare registrerade mönster av individen. 

 

 

Säkerhet 
Som ett resultat av Fujitsu‟s forskning med hjälp av 140.000 handflator (70.000 personer), har 

Fujitsu bekräftat att dess FAR* är mindre än 0.00008% och en FRR* på 0,01%[19].  

 

En av de mest ökända bankomat-bedrägerierna hände i Japan 2004 då tjuvarna satte upp små 

kameror för att avläsa PIN-koder[25]. Efter detta bestämde sig Japan för att höja säkerheten 

på bankomater och vände sig till högteknologiföretagen för hjälp, och både Hitachi och 

Fujitsu trädde fram. Nu, tack vare biometrin, har mer än 80.000 bankomater i Japan blivit 

oerhört mycket säkrare.  

 

 

Fördelen med venmönster jämfört med andra biometriska metoder, som fingeravtryck, röst- 

och ansiktsigenkänning, är högre säkerhet vid identifieringen. Fingeravtryck kan kopieras 

med avgjutningar, och i extrema fall har kriminella valt att skära av ett finger för att använda 

dess unika avtryck. Den möjligheten finns inte med venmönster eftersom allt blod måste 

finnas kvar i venerna. 

 

 

Användarvänlighet 
Användarvänligheten är hög med denna teknik. Den är kontaktlös, jämfört med 

handigenkänning.  

I fråga om säkerhet, precision och enkel användning är denna autentiseringsmetod väldigt 

lovande för framtiden. Vid första användning tar processen ca. 30 sekunder för att registrera 

handflatemönstret[32].  
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Användningsområden 
Större banker i Brasilien, Polen och Turkiet har nyligen integrerat Hitachi och Fujitsu-

skannrar i sina bankomater, med mer framöver. GMAT‟s provlokaler har sen 2009 amvänt 

denna teknik och varit lyckat[33]. Övriga lyckade användningsområden är sjukhus, bibliotek 

och finansinstitut. 

 

 

 

 

3.8. Type pattern recognition 

 

 

Type pattern recognition undersöker hur man skriver en text med tangentbordet. Varje 

människa skriver på ett relativt konsistent och unikt sätt. Vad man kan jämföra är mönster i 

hur länge man trycker ner knapparna. 

 

 

Säkerhet 
En undersökning med 43 deltagare från 2005 undersökte hur bra type pattern fungerade i 

praktiken[39]. 9,62% av fallen blev autentiseringen  felaktigt avvisad och 0,88% av fallen 

blev fel personer felaktigt accepterade. Undersökningen är ganska gammal och tekniken har 

förmodligen förbättrats sen dess men det är fortfarande skrämmande att på mindre än 200 

försök kommer fel person kunna logga in på någon annans konto. Tekniken går dock att 

kombinera med lösenord/användarnamn för att öka säkerheten då man både måste kunna 

lösenordet och skriva det på rätt sätt för att verifieras. 

 

 

Användarvänlighet 
Beroende på hur man använder tekniken kan användarvänligheten bli bättre och sämre än 

lösenord. Om man kombinerar metoden med lösenord kommer det från användarens 

perspektiv fungera likadant men på grund av extrakontrollen blir det svårare att verifieras för 

både angripare och en själv när man loggar in. Det kommer hända att man blir avvisad när 

man skriver in rätt lösenord och det kan bli väldigt irriterande om det händer flera gånger. 

 

Om man istället får en text att skriva när man loggar in slipper man att komma ihåg lösenord. 

Det blir dock lite mer ansträngande att skapa sitt konto då man behöver skriva en text några 

gånger för att registrera sin stil. I ett test[39] fick användarna välja en text på 30-40 tecken att 

skriva 9 gånger vid registrering. Vid inloggning skrev man sitt användarnamn men iställer för 

lösenord såg man sin text man blev ombedd att skriva in. 

 

 

Användningsområden 
Vi har inte hittat att type pattern används någonstans idag förrutom i experiment och i tester. 

Att balansera säkerheten med användarvänligheten för denna metod är ett problem då det blir 

fler felaktigt avisade försök om man höjer hur strikt kollen är vilket kan vara frusterande för 

användarna.  

Att enbart förlita sig på denna metod är riskabelt men kombinerat med lösenord kan det 

försvåra det för angripare att logga in på andras konton. 
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4.  Resultat 

 

 
Vår enkät fick slutligen 25 svar som är tillräckligt många för att ge oss ett tydligt mönster. 

Målgruppen var då vanliga användare, då den delades med vänner på Facebook.  
 
De metoder vi hittat som kan ersätta det textbaserade lösenordet är dessa:  
 

 
 Voice recogintion 

 Fingerprint recognition 

 Retina recognition 

 Iris recognition 

 Face recognition 

 Hand geometry recognition 

 Type pattern recognition 

 Signatur geometry 

 Palm vein recognition 

 Grafiskt (prickar) 

 Bild-lösenord (rita mönster från en bild) 

 Mjukt certifikat (fil på datorn, BankID) 

 Hårt Certifikat (kort) 
 

Engångslösenord 
 Bankdosa 

 sms/uppringd 

 

 

 

 

 

 

1. Har du associationer i ditt lösenord? 

 
Figur 10- 

Här ville vi få fram hur vanligt det är med användandet av associationer. I enkäten beskrevs 

vad som menas med association så att deltagarna inte missförstod frågan. 

Det visade sig att på de 25 vi fått svar från är det inte värst vanligt, vilket vi inte förväntat oss 

heller. Associationer kan hjälpa en att minnas sina lösenord men det kan samtidigt minska 

säkerheten då det blir lättare att gissa sig till det. 
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2. Hur minns du ditt lösenord?

 
Figur 11- 

Att minnas sitt lösenord är förmodligen det säkraste sättet av förvara det på. Men att minnas 

längre och säkrare lösenord kan vara svårt. Särskilt om man har olika för varje konto man 

har. Enligt vår nästa fråga använder majoriteten samma lösenord för flera tjänster, då blir 

det även lättare att minnas. Man kan tänka sig att fler skulle förvara lösenord på andra sätt 

om de blev tvingade att använda olika och mer komplicerade lösenord. Det skulle i så fall 

leda till en annan säkerhetsbrist då alla ens konton kan bli stulna genom att någon t.ex. ser 

ens lapp där det står nedskrivet. 

 

 

 

3. Använder du samma lösenord för flera tjänster?

 
Figur 12- 

Vårt resultat visar att majoriten av deltagarna använder samma lösenord för flera tjänster. 

Ungefär en fjärdedel använder ett system eller helt olika lösenord. Om det är säkra system 

eller inte är dock oklart. Ett känt system är att ha några olika lösenord och använda dem 

beroende på hur värdefullt ens inlogg är. T.ex. kan man ha ett lösenord för sin e-mail men 

använda samma för sin dator och till Skype. På så sätt förlorar man 

inte allt om ett konto skulle bli stulet. 
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4. Delar du någonsin ditt lösenord med andra personer?

 
Figur 13- 
För ungefär hälften händer det att de någon gång delar med sig av sitt lösenord. I vilka 

sammanhang är oklart men oavsett är det alltid en säkerhetsbrist att någon annan än 

personen själv kan lösenordet. Många andra autenticeringsmetoder tvingar användaren att 

logga in genom att t.ex. använda något från kroppen, som fingeravtryck. Detta skulle 

förhindra delandet av konton och då höja säkerheten. Det kan dock samtidigt försämra 

användarvänligheten för användare som har nytta av att dela konton. Om det är tänkt att 

konton ska ha flera användare i en tjänst går det istället att lösa med flera inlogg till samma 

konto. T.ex. att det finns två möjliga tummavtryck för att logga in. 

 

 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att ersätta textbaserade lösenord mot  

5.1 Bank account

 
Figur 14- 
Nästan hälften av deltagarna svarade att de skulle kunna använda andra metoder när de 

loggar in till sin bank. Man kan fråga sig om deltagarna reflekterade över säkerheten eller 

endast användarvänligheten. Det finns fortfarande säkerhetsproblem med dessa metoder, t.ex. 

att ens röst kan bli inspelad för att loggas in av någon annan[20]. Men om vi bara kollar på 

resultatet kan vi se att 12 av 25 kan tänka sig att byta och 8 av 25 kanske kan tänka sig att 

byta. 
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5.2 Social networking service (e.g Facebook)

 
Figur 15- 
Liknande resultat som mot bank. Några fler svar på både “ja” och “nej”, och istället minder 

på “kanske”. Man kan tänka sig att säkerheten är mindre prioriterad till Facebook än till sin 

bank och att man istället vill kunna logga in snabbt. Resultatet säger dock inte så mycket. 

 

5.3 Mail

 
 
Figur 16- 
Liknande resultat igen. Tanken med frågan var att det är något man använder dagligen men 

inte lika värdefullt som bankkonton men kanske värdefullare än sociala nätverk. 

 

 

5.4 Phone

 
Figur 17- 
Dessa frågor gav relativt lika resultat förutom när det handlade om att byta ut lösenordet i 

mobilen. Kanske är det för att de biometriska metoderna redan funnits ett tag för just 

inloggning till sin smartphone. Dock visar resultaten att de flesta skulle tänka sig att byta ut 

det text-baserade lösenordet för dessa fyra tjänster. Vi gissade att fler skulle vara motvilliga 

att byta till någon främmande metod när det gäller bankkonton då det redan hanteras med 

säkrare metoder som BankID men någon sånt resultat fick vi inte. 



24 
 

 

 

 

6. Hur många tecken använder du i ditt lösenord? 

 
Figur 18- 

De flesta har ca 6-10 tecken långa lösenord. Om man endast använder gemener och inga 

specialtecken eller siffror i sitt lösenord är det en massiv skillnad mellan ett 6 tecken långt 

lösenord och 9 tecken. 

 

 

Här är en lista på hur lång tid det tar att med brute force hacka olika långa lösenord om 

datorn hinner gissa 1000 lösenord per sekund. [30] 

5 tecken: 3,43 timmar 

6 tecken: 3,72 dagar 

7 tecken: 3,19 månader 

8 tecken: 6,91 år 

9 tecken: 180 år 
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7. Vilken av dessa metoder har du testat?

 
 

 
Figur 19- 
Här var vi lite förvånade över hur många metoder som har testats. Kanske var det så att vissa 

användare inte hade så stor koll på vad vissa metoder är. Sen är dessa resultat inte fullt 

pålitliga heller i och med så få deltagare. 
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5. Slutsats och diskussion 
  

 

Andras arbeten relaterar till vårat på det sättet att vi har samlat kunskap om några specifika 

autentiseringsmetoder genom deras arbete och jämfört dessa med varandra och tagit reda på 

om det skulle kunna vara en lämplig ersättare till lösenordet i syfte på säkerhet, kostnad, 

användarvänlighet och användningsområden. 

 
Enkätens resultat är en indikation på att vanliga användare kan behöva hantera sina lösenord 

bättre och att det finns intresse för användning av alternativa autentiseringsmetoder. 
 

Det är viktigt att förstå att idiotsäkra autentiseringsmetoder ej existerar och kommer kanske 

aldrig att göra. Men vi har lärt oss att i nuläget är det populärt med autentiseringsmetoder som 

ersätter det text-baserade lösenordet och det är säkert att biometri kommer att ha en djup 

inverkan framöver.  

     

Säkerhet 
När man pratar om säkerhet inom biometrisk autentisering kommer ofta bekymmer upp. Det 

är för att nu handlar det om att bekräfta en individs identitet på vad hon är istället för vad hon 

minns. Självklart ställer man sig frågan om hur långt kriminaliteten vågar gå för att stjäla en 

identitet. 

Enligt vår undersökning är det många som inte hanterar sina lösenord på ett säkert sätt. Det är 

av flera anledningar svårt eller ansträngande att behöva minnas långa och olika lösenord för 

varje tjänst man använder. Det finns fler brister med lösenord och flera tjänster använder 

redan idag andra metoder när det handlar om konton av högt värde eftersom det inte går att 

lita på lösenords säkerhet. Detta är en stor anledning till att man har börjat utveckla alternativa 

autentiseringsmetoder. Det finns flera metoder som räknas som säkrare än lösenord men med 

nya metoder kommer även nya problem. Brottslingar kan istället för att hacka ens lösenord 

komma på sätt att stjäla ens biometriska identitet. Om det händer kan man inte byta 

inloggningsuppgifter då det är något man är. Detta landar också i hot mot integriteten. Till 

exempel, om ett biometriskt system kan mäta en egenskap hos en individ utan kontakt kan det 

uppfattas som användarvänligt och hygieniskt. Dessutom kräver biometriska teknologier 

väldigt lite samarbete eller deltagande från användarna, vilket kan uppfattas som mer praktiskt 

för användaren. Däremot, biometriska kännetecken som inte kräver användarnas medverkan 

kan fångas utan användarens vetskap och detta kan upplevas som ett hot mot integriteten för 

många. På den ljusa sidan, kan biometri användas för att skydda den personliga integriteten. 

Till exempel, om en person tappar bort sitt bankkort och någon olämplig hittar det så kan 

personens kredithistorik äventyras. Men om bankkortet kan användas endast när användaren 

förser sina biometriska kännetecken så är användaren skyddad. 

 

För att höja säkerheten har kombinationer av metoder använts, t. ex. smartkort tillsammans 

med irisskanning, och detta verkar fungera. Men samtidigt tappar man användarvänlighet. 

 

 

Kostnad 
Flera metoder som är användarvänliga och säkra är istället mycket kostsamma som t.ex. 

fingeravtrycksigenkänning eller irisigenkänning. Frågan är när det är värt att byta till något 

mer kostsamt altenativ. En bank i Storbrittanien var mycket nöjd med irisigenkänning som 

autentiseringsmetod men kostnaden för att bygga nya stationer och att samla in alla personers 

data översteg bedrägeriskostnaderna, därför blev det ett nej[21]. Om det är något av mycket 
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högt värde på ett fåtal platser kan man tänka sig att det är värt att satsa på ett dyrare alternativ. 

Om man ofta behöver nya stationer och underhålla flera platser kan driftkostnaden bli enorm. 

 

 

Användarvänlighet 
Det finns både metoder som är mer och mindre användarvänliga än lösenord. Vad som brukar 

göra att en metod inte är användarvänlig är att man måste ha med sig något fysiskt, som en 

bankdosa. Det kan också vara mer tidskrävande eller kräva en att utföra fysiska aktiviteter. I 

olika tjänster är användarvänligheten för att autentisera sig olika högt prioriterad. Till konton 

med mycket högt värde kanske man tänker fullt ut på säkerheten och mycket lite på hur 

användarvänligt det är.  

Efter att ha granskat både biometriska och autentiseringsmetoder kan vi säga att biometri har 

högre användarvänlighet. 

 

 

Användningsområden 
Hur väl anpassad en specifik biometrisk teknik är beror mycket på kraven för 

programdomänen. Ingen enskild teknik kan överträffa alla andra i alla operativa miljöer. Till 

exempel, är det väl känt att både fingeravtrycksskanning och irisskanning är mer exakt än 

röstigenkänningstekniken. Men i “telephone banking”, där transaktioner görs över telefon, är 

det mest lämpligt att använda röstigenkänning.  

 

 

            

            Figur 20. Bilden tagen från [25]. 

 

 

 

Fig.20 är en bra jämföring av fem metoder som vi granskat. När det gäller precision kan röst -

och ansiktsigenkänning fortfarande inte riktigt mäta sig med iris-, fingeravtryck- eller 

venmönster-metoderna. Venmönster-metoden och irisigenkänning fungerar bäst i 

säkerhetssyfte.  
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Om vi skulle gjort en likadan bild med resterande autentiseringsmetoder vi undersökt skulle 

det sett ut såhär[figur 21]. Nedan har vi motiveringar till hur vi tänkt. 

 

 

Jämfört med andra metoder är lösenord inte lika lätt att använda då man har många lösenord 

att hålla reda på och om man hanterar det som det är tänkt är varje lösenord långt med olika 

sorters tecken. Dosa är heller inte lätt att använda jämfört med andra metoder då man alltid 

måste ha den med sig och det tar tid att skriva in koder på flera ställen. Type pattern kan vara 

både enkel och svår att använda. Om det används tillsammans med lösenord blir det inte 

svårare att använda förrutom att man ibland kommer bli felaktigt avvisad. Om metoden 

istället används för sig själv räcker det med att skriva in en text man ser på skärmen. 

 

Priset på dessa metoder är mycket låg då det inte behövs någon utrustning förrutom till 

säkerhetsdosor. Oftast brukar användaren behöva bekosta dosan för en mindre summa själv 

men det brukar även finnas en gratisversion man kan använda i sin telefon. 

 

Type pattern är inte så exakt då man relativt ofta blir felaktigt avvisad och det händer att fel 

person kan logga in på fel konto. Lösenord och säkerhetsdosor är exakta eftersom det aldrig 

blir fel om man skriver rätt lösenord. 

 

Säkerheten för varje metod är svår att säga ett ja eller nej för men om man tänker på till vilka 

system metoderna används för idag kan man säga att säkerhetsdosor är säkra än lösenord då 

man behöver få tag i själva dosan och kunna PIN-koden för att kunna autentiseria sig. 

Metoden används i flera tjänster med konton av högt värde t.ex. för bankkonton. 

Säkerheten för type pattern är låg eftersom den inte är särskilt exakt. Men om man 

kombinerar type pattern med lösenord kan det höja säkerheten. 

 

 

Lösenord Dosa    Type pattern 
Easy to use                   X 

Cheap         X   X            X 

Accurate         X   X   

Secure    X   
Figur 21 
 

 

 

 

 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

 

De flesta har någon gång i sitt liv lämnat sitt fingeravtryck eller en bild av sina ögon eller iris 

osv och detta kommer att fortsätta i större grad i framtiden. Man “tvingas” att lämna ifrån sig 

sin unika identitet. Därför vill vi, om vi ska ge ett förslag på fortsatt forskning, 

uppmärksamma frågan om den personliga integriteten och privatliv vid användningen av 

biometriska system. 
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