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Sammanfattning 

I examensarbetet har ett underlag tagits fram åt Speed Identity för att utvärdera om 

en handläggarfri process för passförnyelse är möjlig och hur den i så fall ska vara 

uppbyggd. En passförnyelseprocess är en komplex och ovan situation för de flesta 

användare. För att möjliggöra passförnyelse utan hjälp av handläggare måste därför 

komponenter, flöde, instruktioner och utformning av passtationen vara anpassat för 

användaren, vilket varit examensarbetes fokusområde.   

Rapporten ‖Biometrics and Usability‖, skriven av en forskargrupp på NIST (National 

Institute of Standards and Technology), har fungerat som en handbok under 

examensarbetets första fas, förstudien. Intervjuer med användare, experter, 

handläggare och personal på Speed Identity har utförts. Vilket tillsammans med 

studiebesök, granskning av liknande produkter och egna tester av Speed Identitys 

redan utvecklade prototyp, legat till grund för de lösningar som presenteras i 

examensarbetet. En ny prototyp har tagits fram för iterativa tester och förbättringar 

under projektets gång, men även för att demonstrera utarbetade lösningar. 

Resultat som framkommit under examensarbetet visar att instruktioner i passtationen 

bör ges med synkroniserad text och tal till användaren, där bland annat en pekskärm 

används som gränssnitt. En kombinerad passläsare för streckkod- och RFID-läsning 

bör användas för att öka passtationens användbarhet och funktionalitet. Genom att 

använda så kallad ‖Live-feedback‖ kan processen för fotograferingen bli betydligt 

bättre ur både ett funktionellt och användarvänligt perspektiv.     

Resultatet tyder även på att en handläggarfri passförnyelseprocess är genomförbar, 

men att mer utvecklingsarbete krävs för att garantera att kraven från ICAO 

(International Civil Aviation Organization) på passfotot uppfylls. Väljer man att låta 

passtationen vara halvautomatisk, där flera passansökningar kan behandlas av en 

handläggare finns lösningar på tekniken att tillgå redan idag. 
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Abstract 

For the master thesis, a research has been carried out to investigate if a passport 

renewal process without a supervisor is feasible, and how to develop it.  

Passport renewal is a complex and unused procedure for most of the user. In order 

to achieve an automatic process without a supervisor, the vendor has to be user 

friendly with well suited components, process flow, instructions and design. The 

master thesis has therefore been concentrated on the usability development. 

The report ―Usability and Biometrics‖, written by scientists from NIST (National 

Institute of Standards and Technology), has been used as a handbook under the first 

period of the master thesis. The solutions presented in this report have been 

obtained mostly from interviews with users, experts, supervisors and staff from 

Speed Identity. Together with observations, tests of similar products and tests of 

Speed Identitys already developed prototype. To make continuous tests for best 

usability possible, a new prototype has been developed during the master thesis, it 

has also been used to implement and demonstrate solutions.  

Results from the research designate that instructions should be carried out with 

synchronized text and speech, where a touch screen is used as interface. A 

combined passport reader, for both barcode and RFID reading will improve usability 

and fasten the process time substantially, as well as live feedback instructions in the 

photo process. 

The result also indicates that a fully automatic passport process is possible, but more 

work has to be done in order to ensure that the requirements from ICAO 

(International Civil Aviation Organization) on passport photos will be fulfilled. Another 

solution is to make the passport process semi-automatic, when one supervisor serve 

several users at the same time, with the main task to check the accuracy in the 

photos. For semi-automatic passport process, solutions and techniques already exist.  
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Förord 

Efter ett studiebesök på Speed Identity föddes en idé om ett gemensamt 

examensarbete där Speed Identity behövde hjälp att utforma ett underlag för 

utvecklingen av en handläggarfri passtation. Idén konkretiserades och 

examensarbetet genomfördes under höstterminen 2010, där många personer bidrog 

till att projektet blev lyckat.    

Ett speciellt stort tack riktas därför till våra handledare, Mikael Hellgren på KTH och 

Stefan Lundgren på Speed Identity, som med stort engagemang hjälpt oss på vägen 

och möjliggjort utförandet av examensarbetet. 

Vi vill även passa på att tacka Niklas Winell, Torbjörn Nilsson och Jonas Wilen på 

Speed Identity, som alla bidragit med erfarenhet och kunskap i såväl frågor för 

passförnyelse som javaprogrammering och systemutveckling. Åke Walldius, 

(professor på KTH, människa-datorinteraktion) som gav oss grundläggande 

orientering och handledning i användarvänlig utveckling, samt Josephine Sullivan, 

universitetslektor på KTH, för stor hjälp och vägledning i arbetet med våra 

fördjupningsstudier. 

Under arbetets gång har vi även bollat många idéer och fått hjälp av 

Serviceavdelningen på Speed Identity.  
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Nomenklatur 

Nedan följer en förklaring till vanligt förekommande namn och förkortningar i 

rapporten.  

Prototyp v1 (Prototyp version 1)  

Prototyp v1 är den obemannade passtation Speed Identity utvecklat för att visa 

investerare hur en handläggarfri passförnyelseprocess skulle kunna se ut.  

Prototyp v2 (Prototyp version 2) 

Prototyp v2 är den prototyp som utvecklats under examensarbetet. 

G3 (Generation 3) 

G3 är Speed Identitys senaste bemannade passtation för passförnyelse som 

fortfarande är under utveckling. G3:an är portabel och menad att användas bland 

annat på ambassader.     

 

NIST (National Institute of Standards and Technology) 

NIST är en organisation som arbetar med standarder inom teknikområdet. 

 

ICAO (International Civil Aviation Organization) 

ICAO är det organ som bland annat sätter riktlinjerna för hur ett pass ska vara 

utformat.  
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund 
När en person i dagsläget ska förnya sitt pass sker detta på ett poliskontor eller 

ambassad. En handläggare kontrollerar personens identitet manuellt. När identiteten 

är styrkt tar handläggaren hjälp av en passtation från Speed Identity för att fullfölja 

passförnyelsen. Förutom display består passtationen av en kamera, en 

fingertrycksläsare och en digital läsplatta för namnteckning. När foto, fingeravtryck 

och namnteckning är tagna godkänns uppgifterna av den sökande och 

handläggaren, för att sedan skickas till produktion av nytt pass. 

Processen då personal från polisen kontrollerar och hjälper personer att förnya pass 

är framförallt kostsam för polisen som är i behov av personal och resurser till mycket 

annat. Processen har även vissa säkerhetsbrister då en handläggare som 

kontrollerar en människas identitet lätt kan bli distraherad och påverkad att fatta fel 

beslut. 

1.2. Problembeskrivning 
Speed Identity som redan idag tillverkar de passtationer som handläggaren använder 

vill automatisera passtationen så att handläggare frikopplas, vilket drastiskt skulle 

sänka kostnaderna för passförnyelse och minska risken för felbedömningar.  

Automaten ska då både verifiera personen mot det gamla passet och vägleda 

personen genom passförnyelseprocessen.  

Speed Identity har utvecklat en prototyp för att kunna visa upp konceptet för 

investerare. Prototypen är dock gjord som ett första test utan grundligare förarbete 

och med överblivna komponenter från tidigare automater. Den befintliga prototypen 

är därmed inte anpassad för ett flöde utan handläggare ur ett funktionellt och 

användarvänligt perspektiv. I fortsättningen kommer denna benämnas ‖prototyp v1‖. 

I ett flöde utan handläggare krävs det, som tidigare nämnts, att automaten verifierar 

personens identitet. Detta är inget som har krävts i tidigare automater. Speed Identity 

har dock redan en ganska stor kunskap i området då de även utvecklar 

passersystem med biometrisk identifikation.   

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett underlag åt Speed Identity för att 

utvärdera om en automat för passförnyelse utan handläggare är möjlig och hur den i 

sådana fall ska vara uppbyggd. 

Given funktionalitet i automaten kommer vara biometrisk identifiering i form av 

ansiktsigenkänning och fingeravtrycksläsning tillsammans med fotografering och 
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namnteckningsinläsning. Syftet är att sammanfoga all funktionalitet för att utreda 

möjligheten att helt koppla bort handläggaren. 

1.4. Avgränsning 
Uppgiften har avgränsats till ett rimligt arbete för två personer under 20 veckor. 

Uppgiften innebär att utvärdera i vilken mån det är möjligt att skapa en passtation 

utan handläggare, som majoriteten av befolkningen lätt kan förnya sitt pass i. Fokus 

har lagts på användarvänligheten, vilket inbegriper fysisk utformning, val av 

komponenter och metoder för att presentera instruktioner. För att möjliggöra tester 

har en ny prototyp utvecklats, med såväl mjukvara som hårdvara, vilken vi härefter 

kommer benämna prototyp v2.  

Aspekter som inte är direkt kopplade till ovan nämnda punkter, men som också 

studerats är objektidentifierng av Fredrik och ‖head pose tracking‖ av Niclas. Dessa 

områden har studerats för att utvärdera möjligheterna att säkerställa att bilderna som 

tas vid fotograferingen är korrekta. Det är viktigt att inga tillåtna objekt får finnas med 

på bilden och att personen är korrekt orienterat vid fotograferingen. 
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1.5. Metodbeskrivning 
Vid examensarbetets början fanns varken målgrupp eller kravspecifikation. Miljön 

som den tilltänkta automaten ska befinna sig i var i viss mån definierad, men inte på 

papper. Ett första och därför viktigt steg blev att fylla dessa luckor. En målgrupp 

liksom tilltänkt miljö definierades och dokumenterades för att konkretisera för vilka 

automaten utvecklats. Vidare sammanställdes en heltäckande kravställning för att 

målen med automaten skulle bli tydliga. Dessa dokument har sedan reviderats under 

projektets gång. 

Problemställningen blev under denna fas mer tydlig och behovet av metoder för att 

förbättra användarvänligheten blev nu tydligt. En gemensam fördjupningsstudie 

gjordes i ämnet människa-datorinteraktion för att hitta lämpliga metoder till 

utvecklingen av användarvänligheten. Resultaten från studierna har sedan använts 

under resten av projektet. 

De har inneburit att prototyp v1 har utvärderats liksom liknande produkter till den 

tänkta automaten. Ett flertal intervjuer har gjorts med bland annat vägverket, polisens 

passexpedition, experter och personal på Speed Identity. 

Komponenter har utvärderats ur ett funktionellt och användarvänligt perspektiv för att 

passa automaten optimalt. 

Dokument rörande lagring av biometri har studerats. Dessa dokument tar också upp 

hur man på bästa sätt inhämtar data från användaren. Dokumenten har givit en viktig 

översiktlig bild av ämnet biometri och bör därför omnämnas. [Biometric data 

interchange Formats - Part 2], [Biometric data interchange Formats – Part 4], 

[Biometric data interchange Formats – Part 5 – Face, Conditions for taking 

Photographs], [Biometric data interchange Formats – Part 5 – Face Image Data], 

[Broekhaar, J]. 

Tidigt i projektet insågs att fotograferingen skulle bli problematisk att automatisera. 

Därför lades mycket energi på att hitta lösningar till problemet, där fokus låg på 

tekniska lösningar med bildbehandling och datorseende. Två fördjupningar i ämnet 

gjordes där Niclas behandlade ämnet ‖head pose Tracking‖ och Fredrik ‖Object 

Detection‖. Förslag till lösningar presenterades men de gick aldrig vidare från teori till 

implementation under projektet. 

Utefter den information och data som inhämtats under förstudien har sedan ett 

koncept utvecklats. Som övergripande projektmetod användes V-cykeln. V-cykeln är 

väl lämpad som metod i projekt med mycket utveckling där tester är ett viktigt 

redskap för att säkerställa kvalité. 



4 Inledning | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

1.6. Systemöversikt 
För att underlätta läsningen av rapporten presenteras här en systemöversiktsbild av 

den tilltänkta passenheten, se Figur 1.  

 

 

  

 

Figur 1: Systemöversiktsbild 
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1.7. Kartläggning av målgrupp 
Målet med automaten är att den ska täcka så stor del av svenska befolkningen som 

möjligt. Automaten kommer dock inte vara anpassad för att täcka alla tänkbara 

personer och behov utan koncentrerar sig på den stora massan. För människor som 

behöver extra hjälp kommer handläggare fortfarande finnas att tillgå. För prototyp v2 

som utvecklas under examensarbetet kommer fokus ligga på den svenska 

marknaden, men med åtanke på vidareutveckling för en internationell marknad.  

Karakteristik Bakgrund/Beskrivning Kvantifierad 
målgrupp 

Frågor att betänka 

Ålder Den svenska befolkningen är 
utspridd mellan 0 och drygt 100 
år. Innan en ålder av 6 år tas inte 
fingeravtryck för lagring i pass. 
Första förnyelsen av pass med 
lagrade fingeravtryck sker därför 
inte innan en ålder av ca 10 år.  

10-65år  

Kön Målgruppens kön fördelar sig lika 
mellan män och kvinnor.  

Män och Kvinnor   

Längd Målgruppen för automaten har 
en medellängd på ca 170cm med 
en spridning på ca (-70) - 
(+40)cm. 

100-210cm -Skillnaden i längd inom målgruppen 
är stor, och detta måste tas i 
beaktande då det är avgörande för 
bilden att ansiktets position är rakt 
framför kameran. 
-Vidare är det viktigt att det är lätt 
att se bildskärmen tydligt. 

Etnicitet 
Kultur 
Språk 
Nationalitet 

Förnyelse av pass är i Sverige 
endast möjlig för svenska 
medborgare. Andelen med andra 
språk än svenska som 
modersmål kommer dock vara 
betydande. Många kulturer, 
religioner och etniciteter 
kommer vara representerade. 

-Stor andel med 
annat modersmål än 
svenska 
-Stor variation i 
etnicitet 
-Nationalitet: svensk 
-Stor variation i 
religion/kultur 

-Den stora variationen i etnicitet 
kommer betyda att hudfärgen 
kommer att variera. Detta är en 
viktig aspekt då detta påverkar 
bildkvalitén. 
-Brist på kunskaper i svenska kan 
försvåra processen om hänsyn inte 
tas till detta. 
-Personer med religiösa/kulturella 
attribut såsom burka/turban är 
specialfall som kan vålla problem i 
en automat. 

Utbildning Spridningen i utbildning för den 
svenska befolkningen är väldigt 
stor. Alltifrån analfabeter till 
akademiker är representerade. 
Kunskap om biometriska system 
kan antas vara låg eller 
obefintlig. 

Utbildningsgraden 
kan antas vara väldigt 
spridd, men 
användaren bör 
kunna läsa eller ha 
med sig läskunnig 
person. 

-För att automaten ska klara av den 
spridda utbildningsgraden måste vikt 
läggas på använda ett enkelt språk. 
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Erfarenhet/kunskapsnivå Processen för passförnyelse 
kommer ske med en fem års 
cykel för varje användare. Varje 
individ kommer därför kunna ses 
som 
nybörjare/förstagångsanvändare 
varje gång automaten används. 

-Nybörjare eller 
förstagångsanvändare 

-Många förstagångsanvändare av 
automaten, skapar behov av 
utförliga instruktioner. 

Funktionshinder Inom målgruppen finns även ett 
stort antal människor med 
funktionshinder.  
 
I Sverige finns det ca 100 000 
personer med nedsatt syn som 
behöver kompletterande 
instruktioner via tal eller 
blindskrift. Automaten kommer 
inte i ett första skede att vara 
anpassad till blinda, dock 
kommer processen anpassas för 
att instruera personer med 
mindre synfel.  
 
Färgblindhet förekommer hos 8 
% av männen och 1 % av 
kvinnorna.  
 
I Sverige är ca 10 000 personer 
döva. Det finns dock över 1 
miljon människor med nedsatt 
hörsel.  
 
I Sverige finns det 90 000 
rullstolsburna.  
 
I gruppen av människor som 
förnyar pass finns det även ett 
stort antal med läs och 
skrivsvårigheter. Målet är att 
anpassa automaten för att 
åtminstone personer med lättare 
läs och skrivsvårigheter ska 
kunna använda automaten. 

-Personer med 
nedsatt syn 
-Färgblinda 
-Personer med 
nedsatt hörsel och 
även döva. 
-Personer med lättare 
läs och 
skrivsvårigheter. 
-I ett första skede 
kommer inga 
ytterligare 
anpassningar att 
göras för 
rullstolsburna, helt 
döva eller helt 
synskadade. 

-Personer med nedsatt syn har svårt 
att tyda liten text.  
-Automaten bör vara anpassad på så 
sätt att färger inte spelar någon 
avgörande roll för förståelse. 
-Personer med nedsatt hörsel har 
svårt att tyda talinstruktioner. De 
påverkas också ofta av störande ljud 
från omgivningen. 
-För döva personer krävs det visuella 
instruktioner. 
-Personer med lättare läs och 
skrivsvårigheter behöver längre tid 
på sig för att tyda textinstruktioner. 
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1.8. Kartläggning av omgivning och miljö  
Karakteristik Bakgrund/Beskrivning  Påverkningsfaktor Potentiella effekter 

Placering Automaten för passförnyelse 
kommer först och främst stå på 
poliskontor runt om i landet.  
 
De bemannade automaterna 
används idag även på ambassader. 
Det är möjligt att även de 
obemannade automaterna kommer 
att användas på ambassader. 
 
I ett senare skede finns möjligheten 
att automaten kan placeras ut på 
flygplatser och andra stora 
knutpunkter för resande. 

-Poliskontor 
-Ambassad 
-Flygplats 

-En effekt av att automaten bara finns 
på poliskontor och på ambassader är 
att man inte kan dra nytta av en 
automats fulla potential. En automat 
placerad på en flygplats skulle kunna 
användas dygnet runt utan extra 
kostnader. 

Belysning Belysningen kan variera stort 
mellan olika lokaler och tider på 
dygnet. Alltifrån direkt solljus till 
dämpad belysning i instängda 
lokaler kan förekomma.  

-Varierande från dunkel 
belysning till direkt 
solljus 

-Om automaten är beroende av ljus 
från omgivningen finns risk för dålig 
bildkvalité. 

Ljudnivå Även ljudnivån kan förväntas 
variera. Alltifrån ett högt sorl av 
pratande människor till dämpad 
ljudnivå av ett fåtal personer eller 
inga alls.  

-Låg till hög -Om talinstruktioner används i 
automaten finns risk för att en hög 
ljudnivå i lokalen överröstar 
instruktionerna. 
-Ljud från omgivningen kan dra 
uppmärksamheten från processen. 

Assistans  
Hjälp 

Automaten kommer vara 
obemannad och en förutsättning är 
att användarna klarar hanteringen 
utan assistans från handläggare. I 
ett första skede när automaten står 
på ett poliskontor kommer dock 
personal finnas i anknytning.  

-Helt obemannad eller 
med personal i närheten. 

-På bemannade kontor finns risk att 
personer som är osäkra tar den 
"säkra" vägen via handläggare, trots 
att de skulle klarat av den automatiska 
processen. Detta minskar nyttan av 
automaten. 
-I obemannade lokaler är risken större 
för skadegörelse. 
-Står automaten i en obemannad lokal 
är risken större för bedrägeriförsök.  
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1.9. Kravställning 
Vid projektets början fanns ingen kravspecifikation för passförnyelseautomaten. En 

ordentlig kravställning bör ske i varje större utvecklingsprojekt, och NIST 

rekommenderar det särskilt starkt vid utveckling av produkter där 

användarvänligheten är viktig. En kravställning är viktig av flera orsaker. När man gör 

en kravspecifikation tvingas man konkretisera sina mål och göra dem mätbara. Detta 

är många gånger viktigt för att alla projektdeltagare och uppdragsgivare ska vara 

enade om vad som ska göras i projektet. När man konkretiserar sina mål måste man 

också fundera på hur man ska kunna mäta de mål som man har satt upp. Kan man 

inte mäta målet, vet man inte om man har lyckats vid projektets slut. 

Den kravspecifikation som gjorts i projektet kan läsas i Bilaga A - Kravställning. Den 

innehåller målen som ska uppnås, men också hur man ska mäta om målet har 

uppnåtts. Kravställningen har utvecklats inom ramen för examensarbetet och 

godkänts av Speed Identity. 
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1.10. Missbruk av automat 
En viktig aspekt för att lyckas med konceptet för en automatisk passförnyelse är 

säkerheten.  

När processen för passförnyelse går från manuell handläggning till automatisk, finns 

en stor risk att människor försöker utnyttja automaten till att skapa falska pass. Med 

den teknik som idag finns att tillgå och som kommer användas i passtationen bör 

dessa problem vara möjliga att undgå. 

Två tekniker kommer användas för att säkerställa den passökandes identitet, 

fingeravtryck- och ansiktsmatchning. 

För att lura systemet kommer därför den passökande vara tvungen att stjäla ett pass 

från en annan människa, med näst intill identiska fingeravtryck och utseende. Den 

passökande kan dock med hjälp av en ansiktsmask eller rentav en fullskalig bild på 

den rätta passägaren, lura passtationen genom att hålla upp bilden vid 

fotograferingen. Fingeravtrycksläsaren är däremot svårare att lura, men med hjälp av 

professionella imitationer och modeller av den rätta passägarens fingeravtryck, gör 

man klokt i att förutsätta att det går att manipulera även dessa i automaten. 

Resultatet man får är dock ett pass med en annan människas fingeravtryck och 

fotografi, vilket var precis det man redan hade i det stulna passet, d.v.s. ett pass som 

inte matchar ens egen biometri och som därmed inte går att använda vid 

passkontroller. 

Utlämningen av pass kommer dessutom fortfarande ske manuellt, där man 

identifierar sig med hjälp av det gamla passet för att få ut det nya. Passautomaten 

kommer även vara utformad så att insyn för mänsklig övervakning är möjlig. Även 

övervakningskameror kan komma att användas.      

Den automatiska processen har därför potential att till och med bli säkrare än den 

manuella hanteringen, där det alltid finns en risk att handläggaren kan manipuleras 

att göra fel av skickliga bedragare.  
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2 Fördjupningsstudie  

2.1. Användarvänlighet – National Institute of 

Standards and Technology 
Användarvänlighet eller användbarhet handlar om att sätta användaren i fokus och 

utveckla produkten därefter. Målet för en användarvänlig produkt är att den tilltänkta 

användaren ska lyckas utföra uppgifterna effektivt, korrekt och med ett 

tillfredställande resultat.  

 

Idag räcker det inte med att en produkt är tekniskt avancerad för att den ska lyckas 

slå igenom på marknaden. En större kompetens och högre medvetenhet bland 

användare tillsammans med ökad konkurrens gör att utvecklare i allt högre grad 

måste sätta användaren i fokus när produkter utvecklas. Hur elementärt det än låter, 

har detta tyvärr varit allt annat än självklart för många företag och utvecklare.   

Apple är ett bra exempel på ett företag som har lyckats med användarvänliga 

produkter och som revolutionerat mobiltelefonmarknaden med deras Iphone. Apple 

har inte direkt tillfört någon ny teknik till marknaden, den stora förändringen ligger 

snarare i utökning och förbättring av användarvänligheten. 

Utveckling av biometriska produkter går åt samma håll och användarvänlighet har 

tagit en allt större roll i utvecklingen. Det finns idag ett flertal erkända 

tillvägagångssätt och riktlinjer för att utforma en produkt med användbarhet i fokus. 

På National Institute of Standards and Technology (NIST), har en projektgrupp inom 

‖Biometrics and Usability‖ tagit fram en handbok i användbarhet för att hjälpa 

utvecklare av biometriprodukter att konstruera användarvänligt [Mary Theofanos, B. 

S.]. Handboken har varit en stor inspirationskälla till utformandet av automaten.  

En punktlista med de mest applicerbara metoderna från NIST har översatts och 

tolkats fritt, för att ta fram ett underlag för utvecklingen av passtationen. Metoderna är 

kortfattat beskrivna för att läsaren ska få en förståelse för hur de är uppbyggda. För 

vidare information ges hänvisning till handboken.  

 Bestäm målgrupp 

 Definiera omgivning/miljö 

 Analys av konkurrenters produkter 

 Analys av nuvarande system 

 Inspektion av befintlig produkt 

 Observation i naturlig miljö 

 Intervju av användaren 

 Expertgranskning 

 Test av användbarhet 
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2.1.1. Bestämma målgrupp 
Det primära vid utvecklingen av en användarvänlig produkt är att veta för vem/vilka 

produkten är menad. Steg 1 är därför att definiera målgruppen.  Ålder, kön, etnicitet 

och utbildning är exempel på faktorer som måste bestämmas.  

2.1.2. Definiera omgivning/miljö  
Produktens omgivning och miljö är viktig för dess utformande. Ska till exempel 

produkten stå utomhus eller inomhus blir de fysiska kraven väldigt olika. Andra 

faktorer är bland annat om miljön är lugn eller livlig och om eventuell lokal har gott 

om plats eller om det är trångt.  

2.1.3. Analys av konkurrenters produkter 
Finns det konkurrenter som utvecklar liknande produkter är dessa en stor 

kunskapskälla. Genom att analysera liknande produkter från andra företag kan man 

inspireras till god design och undvika misstag de redan gjort. 

2.1.4. Analys av nuvarande system 
Har man tillgång till befintliga produkter och system är de bra att använda dessa för 

att utvärdera produktens styrkor och svagheter. Typiska egenskaper att titta på är 

systemets ‖data‖. Genom att samla mätvärden för de befintliga systemen kan sedan 

jämförande tester göras för att se att utvecklingen går åt rätt håll. Mäter man till 

exempel tiden för varje moment i det befintliga systemet ser man tydligt om ändringar 

i systemet ger positiva eller negativa resultat på processens tidsåtgång. Andra viktiga 

data för biometriska produkter är t.ex. hur många användare som klarar de olika 

delmomenten utan att stöta på problem.  

2.1.5. Inspektion av befintlig produkt 
Finns det redan en befintlig produkt att tillgå är det bra att utvecklarna testar den 

befintliga produkten så som den är tänkt att användas vilket gör att många 

användarvänliga brister kan upptäckas. 

2.1.6. Observation i naturlig miljö 
Med inspektion av befintlig produkt försöker man se med användares ögon när man 

betraktar en process eller produkt. Det går dock aldrig att ersätta ett sådant test med 

observation av den riktiga användaren i dess naturliga miljö. Här är det viktigt att man 

som utvecklare tar sig till den miljö där processen sker eller ska ske och observerar 

användaren i sin naturliga miljö. 

2.1.7. Intervju av användaren 
Intervjuer med användaren är ett värdefullt sätt att inhämta information om 

existerande produkter och processer. 
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2.1.8. Expertgranskning  
Processen betraktas utifrån vetenskaplig fakta och riktlinjer för användarvänlighet. 

Även här finns olika modeller att utgå ifrån. Den modell som valts att arbeta med är 

en från Jakob Nielsen, som är känd för sin forskning om användarvänlighet i 

produktutveckling. Jacob Nielsen har tagit fram en steg för steg metod för att främja 

användbarheten i utvecklingsarbetet. Genom att använda denna metod så kan man 

agera expert, med sina nyvunna kunskaper. Nielsens program rekommenderas både 

av NIST projektgrupp och av Åke Walldius, doktor i Människa-datorinteraktion på 

KTH. Även [Tognazzini, B] har varit en stor inspirationskälla.  

2.1.9. Test av användbarhet 
Den här metoden syftar på att låta användare i den definierade målgruppen få testa 

produkter och prototyper i ett verkligt flöde, utan övrig hjälp eller handledning. 

Noteringar om var användaren har problem och vad som kan göras bättre görs under 

testen.  

2.1.10. Utförande 
Undersökningarna sker iterativt och kontinuerligt under produktens utvecklingsfas. 

Det är viktigt att man redan vid förarbetet till undersökningarna tänker på hur 

ändringar i produkten ska testas för att se om de ger förväntade resultat. Här 

används med fördel teorin från V-cykeln vilket ger direkt koppling mellan test och 

förarbete.  

Parallellt med undersökningarna för användarvänligheten i produkten är det viktigt att 

ställa upp en kravspecifikation som dels är inriktad på kraven för användaren, men 

även de andra kraven som är starkt sammankopplade, d.v.s. organisations-, 

funktionella- och ickefunktionella krav.    
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2.2. Användarvänlighet – Nielsens stegmetod 
Vid utvecklingen av en produkt är processen för att göra den användarvänlig ofta 

väldigt resurskrävande och kostsam. En uppsjö av böcker finns skrivna i ämnet för att 

underlätta utvecklingen och i vissa fall anlitas specialister som arbetar enbart med 

frågorna i månader. Har man inte de resurser som krävs för att göra en fullskalig 

utvärdering av användarvänligheten i sin produkt finns ett antal genvägar för att 

åstadkomma ett godkänt resultat med betydligt mindre resurser. 

 

Jacob Nielsen är en erkänd doktor i ämnet användarvänlighet och har bland annat 

skrivit böcker i ämnet människa-datorinteraktion och användarvänligt utvecklande. 

Däribland en lathund med en flerstegsmetod för interaktionen mellan människa och 

dator.  

Lathunden, [Nielsen, J], består av de enligt Nielsen viktigaste aspekterna vid 

användarvänlig utveckling för människa-datorinteraktion. De moment som är särskilt 

relevanta för utformningen av passtationen har fritt tolkats och sammanfattats i en 

lista. Listan har sedan använts som en checklista för att kontrollera att utformningen 

av automaten hela tiden följer de riktlinjer som är utsatta.  

2.2.1. Håll användaren uppdaterad 
För att användarna aldrig ska känna sig villrådiga är det viktigt att alltid ge feedback 

på vad som händer i systemet.  

2.2.2. Prata användarens språk 
Det finns ingen anledning att informera användaren med tekniska termer. Språket 

ska vara bekant och komma i en för användaren naturlig och logisk ordning. 

Användaren ska inte behöva fundera på om två ord betyder samma sak. Finns det en 

standard för språkval så är det bra att använda dessa.  

2.2.3. Kontroll och frihet 
Det bör alltid finnas alternativ för att avbryta eller backa/göra om en process utan att 

ta allt från början.  

2.2.4. Förebygg fel 
Bättre än god felhantering är att förebygga problemen från början.  

Uppstår ett fel som inte går att förebygga är det viktigt att detta meddelas på ett 

korrekt språk så att användaren förstår (inga koder) och att användaren får lämpliga 

förslag på att lösa problemet.  

2.2.5. Flexibelt system 
Kan målgruppen för produkten variera i kunskap och snabbhet är det viktigt att bygga 

ett system där den långsamma användaren får den tid och hjälp som krävs för att 
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klara processen, samtidigt som den snabbare kan välja att skynda processen framåt, 

för att inte behöva vänta längre än nödvändigt.  

2.2.6. Prioritera information  
All information konkurrerar med varandra. Med extra information finns risk att den 

viktiga informationen drunknar. 

2.2.7. Bekräfta 
Genom att låta användaren klara några enkla moment i början fås en känsla av att 

det inte är så svårt att klara av uppgiften. Bekräfta och ge positiv feedback för små 

som stora moment.  
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2.3. Computer Vision – Objektdetektering 

2.3.1. Bakgrund 
För att en automatisk process för passförnyelse ska 

fungera ställs höga krav på automatens funktionalitet och 

säkerhet. Automaten ska vara lättanvänd och fungera 

felfritt oberoende på vem i målgruppen som använder 

automaten, ett krav som visat sig vara särskilt svårt att 

tillgodose vid passfotograferingen. Anledningen är främst 

att kraven på passbilden är högt satta från ICAO för att 

underlätta identifieringen av passinnehavaren vid 

passkontroller. 

Grundkraven i passbildens utformning är att ansiktet och 

början av axlarna ska vara visas på passinnehavaren, se 

Figur 2. Proportionerna mellan ansikte och bild är 

givna för att säkerställa att ansiktets storlek på 

passbilderna ska vara något sånär konstant. 

För mer information om positionering och 

identifiering av ansikte se 2.4 Detektering av 

huvudets position och vinkel - Head pose tracking. 

Förutom kraven på ansiktetsutryck och positionering 

får inte heller otillåtna objekt förekomma i bilden. 

Objekt som inte får förekomma på passfotot är 

sådana som försvårar identifieringen av personen. 

Som Figur 3 visar är det  t.ex otillåtet att använda 

glasögon med tonat glas eftersom de skymmer 

personens ögon, medan det är helt ok att använda 

vanliga glasögon.  

När handläggare som vanligtvis kontrollerar den 

sökandes attribut efter otillåtna objekt vid 

fotograferingen frikopplas, uppstår en stor utmaning 

för att lyckas med automatkonceptet. Hur passbilden 

ska bli godkänd av ICAOs regelverk utan mänsklig 

övervakning. 

En intuitiv metod för att lösa problemet är att ge den 

sökande god information om vad som inte är tillåtet 

på passfotot och på så vis förhindra användandet av objekten. En metod som mycket 

väl kan förhindra att en majoritet av användarna fotograferar sig med dessa objekt. 

Men metoden är osäker och garanterar inte att kraven följs.  

 

Figur 2: Rätt proportioner på 
passbilden 

 
Figur 3: Otillåtna objekt i passbilden 
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En mer tillförlitlig metod som kan komma att ersätta den mänskliga kontrollen och 

som valts att studera i fördjupningen är datorbaserad objektdetektering. 

2.3.2. Datorbaserad objektdetektering 
Datorbaserad objektdetektering är ett relativt nytt område med stor potential och 

användningsområde. Forskningen i området är intensiv och flera olika metoder har 

utvecklats för att identifiera föremål med hjälp av datorer. Beroende på typ av objekt 

som ska identifieras är olika metoder lämpliga att använda. Ska till exempel ett 

ansikte detekteras är den vanligaste metoden troligtvis att använda Viola and Jones 

algoritm. Se Bilaga D – Head pose tracking i 2D-bild för mer information om Viola 

and Jones algoritm.   

 

Objektdetektering i bilder från en passtation är långt ifrån en omöjlig 

uppgift utan kan tvärtom ses som en förenklad situation eftersom 

ansiktet redan kan detekteras i automaten. Letar man sedan efter 

ett par glasögon räcker det med att söka efter dem i ett område 

nära ögonen, se Figur 4.  

I en fotoautomat används vit bakskärm och där bakgrunden är känd 

är det lätt att göra en så kallad background subtracktion vilket 

innebär att all bakgrund ignoreras när datorn söker efter objekt. 

En stor fördel för automaten är även att alla objekt förekommer med ungefär samma 

avstånd från kameran, vilket gör att programmet inte behöver arbeta med 

skalningsfaktorer på objekten. En jämförelse kan göras med en människa som står 1 

meter från kameran och en som står 10 meter ifrån. Människan som befinner sig tio 

meter från kameran kommer verka betydligt mindre på bilden jämfört med människan 

som står 1 meter ifrån.  

Objekt som kan komma att detekteras i automaten är i första hand de vanligast 

förekommande objekt som inte är tillåtna. Däribland: 

 Glasögon med reflekterande glas.  

 Solglasögon. 

 Mössa, keps och andra huvudbonader. 

 Textilier som skymmer ansiktet t.ex. slöja, burka etc.  

 Stora smycken t.ex. örhängen. 

2.3.3. Val av metod 
Olika objekt detekteras bäst med olika metoder. Den här fördjupningen inriktar sig på 

objekt med klara konturer, så som glasögon och smycken. För att detektera dessa 

objekt i ett passfoto kommer två tekniker gås igenom vilka samarbetar för att 

upptäcka objekten. Den fösta, Histogram of Oriented Gradient (HOG) skapar en 

 
Figur 4: 

Lokalisering av 
objekt 



17 Fördjupningsstudie | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

matematisk representation av bilden som sedan används av metoden Support Vector 

Machine (SVM) för att klassificera om objektet finns med i bilden eller inte. Teorin 

bakom metoderna finns att läsa under Bilaga C - Objektdetektering med HOG och 

SVM. 

2.3.4. Implementering 
För att implementera objektdetektering i passtationen undersöktes alternativen att 

köpa in ett färdigutvecklat program för detektering av objekt, som sedan skulle kunna 

anpassas för de aktuella objekten, eller att utveckla ett eget program för 

objektdetektering.  

Det färdigutvecklade programmen som undersöktes var tyvärr för opålitliga för att 

användas i passtationen.  

För att utveckla ett eget program för objektdetektering undersöktes alternativet att 

använda OpenCV. OpenCV står för ‖Open Computer Vision‖ och är ett öppet 

bibliotek med funktioner och algoritmer för bland annat objektdetektering. Biblioteket 

är omfattande och består av allt från små primitiva funktioner till omfattande 

algoritmer för att med relativt liten egen insats detekterar objekt.  

OpenCV har för bara några månader sedan utökats med fullskalig HOG funktionalitet 

och SVM har funnits som standard i OpenCV i ett par år, [Kaehler, G. B].  

För ett relativt dugligt program till passtationen beräknades en tidsåtgång på minst tre 

månader, men det är rimligt att anta att betydligt större insatser krävs för att göra 

programmet robust och effektivt. Därför valdes att inte gå vidare med implementering 

av objektdetekteringen i examensarbetet utan stanna vid en teoretisk analys.  

En automatisk passförnyelseprocess har dock mycket att vinna på ett system som 

använder objektdetektering och rekommenderas starkt för framtida utveckling av en 

automatisk passtation. De största vinsterna ligger framförallt i minimeringen av 

felorsaker till fotograferingen. Kan en passbild där användaren har på sig 

solglasögon eller annat otillåtet objekt stoppas direkt i en kontroll av automaten, 

riskerar inte användaren att stöta på problem vid utlämningen av passet eller i värsta 

fall på resan när passet inte går att använda som identifiering.   
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2.4. Detektering av huvudets position och vinkel - 

Head pose tracking 
Ett problem som frekvent återkommer vid passförnyelse i dagsläget är dålig kvalité 

vid fotografering. Det finns flera orsaker till att bilderna inte uppfyller kraven. Ibland är 

ljuset dåligt, men många gånger är underkännandet en direkt följd av att personen 

inte är korrekt placerad relativt kameran. I en automatisk process kommer detta 

problem med stor sannolikhet bli än viktigare att finna en lösning på. Användarna ska 

själva placera sig i en position som ger en godkänd bild, utan handläggare som kan 

hjälpa till med instruktioner. 

På vägverket finns det idag obemannade automater för fotografering till körkortet. I 

dessa har man löst problemet genom att låta kunden se sig själv i en spegel med en 

ritad linje, vilken kunden naturligt placerar sina ögon utefter. Kunden kan höja och 

sänka stolen så att de hamnar på rätt höjd. Detta är en väldigt enkel lösning och 

genererar ett relativt bra resultat. Kunden går sedan till disken där en handläggare 

kontrollerar om bilden är godkänd och processen fortsätter. Man har därmed en 

mänsklig kontroll av bilderna och det gör därför inte så mycket om en del bilder inte 

blir godkända. Kunden kan direkt gå till automaten och ta om bilden. I den tilltänkta 

passförnyelseautomaten kommer dock ingen handläggare att kontrollera bilden på 

plats varför det är väldigt viktigt att bilden är korrekt. Den enkla lösningen på 

vägverket är därmed inte lämplig, då den fortfarande släpper igenom en relativt stor 

mängd ej godkända foton. 

2.4.1. Möjliga lösningar 
För att lösa detta har det diskuterats om huruvida aktiv feedback skulle kunna ges 

direkt i automaten. En intressant metod är ‖head pose‖-tracking. Automaten beräknar 

kontinuerligt användarens position och vinkel på huvudet och ger feedback till 

användaren för att denne ska kunna placera sig korrekt. En omfattande studie av 

detta område har utförts av [W. Zhao], men metoderna nedan är en grov 

sammanfattning av möjliga tekniker., 

Olika tekniker för head pose tracking 

Stereokamera 

För att kunna urskilja vinkel på ett objekt är det lättast om man har en 3d-bild av 
objektet. Detta kan åstadkommas genom en stereokamera som tar två synkrona 
bilder från olika riktningar. Sedan analyseras förskjutningarna i de två bilderna för att 
räkna ut avståndet i bilden. Mer om tekniken bakom stereokameror kan läsas i 
rapporten av [Miran Gosta, Mislav Grgic]. Tekniken har börjat mogna och kan 
numera hittas i konsumentprodukter. Microsoft använder bland annat denna teknik i 
XBOX kinect. 
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Aktiva sensorer 

En annan teknik är att sända ut strålar med ljus för att sedan fånga reflektionerna av 

dessa och beräkna avstånd. Principen är densamma som för den som används av 

IR-sensorer för avståndsbedömning, men med den skillnaden att man har ett stort 

antal av dessa placerade i de vinklar där man vill veta avståndet. Av data från dessa 

kan man sedan bygga upp en 3d-bild av motivet. Det krävs dock god precision för att 

kunna urskilja de små avståndsförskjutningar som en vridning av ett huvud ger 

upphov till på en fix punkt i ansiktet. 

Utplacering av kända punkter 

En annan möjlig teknik bygger på att man på objektet placerar ut minst tre stycken 

punkter på objektet med inbördes känt avstånd mellan punkterna. I den tagna bilden 

lokaliserar man sedan de tre kända punkterna och kan med hjälp av avståndet 

mellan dessa i bilden beräkna position och vinkel på objektet. Punkterna kan ex. 

utgöras av IR-dioder. Man filtrerar sedan bort allt som inte befinner sig i sökt 

ljusspektra och får då en bild med tre punkter. De tre IR-dioderna kan placeras på en 

keps eller liknande ställning som objektet sedan bär vid fotograferingen. Ett projekt 

som behandlar detta område kan följas på hemsidan www.free-track.net. 

”2d-3d”-modellering 

En metod som dock är mer intressant är att man i en 2d-bild söker efter vissa 

specifika punkter och linjer som är särskilt utmärkande i ett ansikte. När man sedan 

funnit dessa punkter och linjer mappar man dessa mot en känd 3d-modell. Vid 

mappningen försöker man att vrida 3d-modellen så att den ska passa funna punkter 

så gott som möjligt. När man funnit bästa passning mellan 3d-modell och funna 

punkter i 2d-bild kan man i många fall få ut en god approximering av objektets 

vridning. Den 3d-modell som mappningen görs mot är idealfallet en exakt modell av 

objektet. I automatprojektet så kommer objektet bestå av ett ansikte av okänd person 

och någon exakt 3d-modell kommer därför inte finnas att tillgå. Det behövs dock inte 

någon exakt kopia för att man ska kunna beräkna en ungefärlig vinkel och position av 

huvudet. Mänskliga huvuden är så pass lika att det räcker med en mappning mot en 

3d-modell av ett ‖normalhuvud‖. 

2.4.2. Val av metod att studera vidare 
I den automat som kommer utvecklas är det redan planerat en vanlig digitalkamera 

som är tänkt att användas vid fotografering. Det vore fördelaktigt om det var möjligt 

att använda denna även vid feedback-lösningen. Användandet av stereokamera eller 

aktiva sensorer kräver båda ytterligare utrustning och kommer därmed inte att 

studeras vidare. Metoden med aktiva sensorer riskerar att bli väldigt dyr då sensorer 

med hög precision är dyra. Stereokameror är dock något som har potential att sjunka 

i pris då de hårdvarumässigt inte består av något mer än 2 kameror som har 

möjlighet att synkroniseras. Denna teknik är därmed något som mycket väl skulle 

kunna användas i en framtida lösning. 
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Metoden med utplacering av kända punkter på objektet har av uppenbara skäl 

avfärdats som olämplig. Det skulle krävas aktivt handlande av objektet för att denna 

metod ska fungera och den är därmed väldigt opraktisk. 

För att inte behöva använda extra utrustning vid feedbacken och för att göra det 

enkelt för användaren studeras därmed metoden med ‖2d till 3d‖-mappning vidare. 

En fördjupning inom den teoretiska grunden till metoder för ‖head pose tracking‖ från 

en 2d bild har gjorts och kan finnas i Bilaga D – Head pose tracking i 2D-bild. 

2.4.3. Utvärdering av mjukvara 
Vid efterforskningar på Internet har det visat sig att det redan finns färdig mjukvara att 

tillgå för ‖head pose tracking‖. Detta är ett nytt område och man kan hitta många 

forskningsrapporter inom området där de skriver om mjukvaran de har utvecklat. Det 

har dock visat sig vara svårt att få tillgång till denna mjukvara varför den testade 

mängden program varit relativt begränsad. De program som testats är ‖Watson 2.6‖, 

ehci-0.7 och FaceAPI. De två förstnämnda visade sig vara väldigt opålitliga och är 

därmed inte lämpliga i prototyp v2. FaceAPI, se Figur 5, har dock visat sig vara 

mycket stabilt och snabbt. Det beräknar snabbt huvudets position i bilden och 

precisionen är dessutom hög. Belastningen på datorn har dessutom visat sig vara 

relativt låg. Det fungerar bra trots att man har glasögon. Det finns också möjlighet att 

se om munnen är öppen eller stängd vilket skulle kunna vara en funktionalitet att 

studera vidare. På en godkänd passbild ska munnen vara stängd. 

FaceAPI är därmed ett utmärkt programbibliotek och skulle ha stora förutsättningar 

att öka användbarheten och tillförlitligheten i en passtation. Tyvärr visade det sig att 

kostnaden för en utvecklingslicens var för hög för att Speed Identity skulle ha 

möjlighet att köpa in en sådan.  

 
Figur 5: Ansikte med overlay utritat av FaceAPI 

 

2.4.4. Slutsats rörande Head Tracking 
Head Tracking är ett område som är i början av sin utveckling och marknaden för 

mjukvara inom området är därmed fortfarande begränsat. Av de existerande och 
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testade programmen visade det sig att de var antingen undermåliga eller kostade för 

mycket. 

Det kommer dock med stor sannolikhet att dyka upp nya program på marknaden då 

det sker mycket utveckling och forskning inom området.  

Idén med head tracking anses vara fortsatt god och det finns redan mjukvara som 

uppfyller de tekniska krav man kan ställa på dessa. Priset är dock fortfarande högt 

men kommer förhoppningsvis att sjunka med tiden. 

Head Tracking är därmed inget som kommer att användas I detta projekt, men något 

som Speed Identity rekommenderas att studera vidare. 
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3 Undersökningar 
Med inhämtade kunskaper från fördjupningen i användarvänlighet påbörjades arbetet 

för att skapa ett underlag till passtationens utformning. I enlighet med teorierna från 

fördjupningen inhämtades informationen i huvudsak från fältstudier. 

Nedan följer undersökningar som gjorts i samband med förstudien och som ligger till 

grund för de lösningsförslag som presenteras under kapitel 5 Resultat och lösningar.   

 

 Intervjuer med handläggare och personal vid polisens passexpedition. 

 Observationer av användare, handläggare, passtation och miljö i anslutning till 

passansökningar. 

 Intervjuer med servicepersonal och utvecklare på Speed Identity.  

 Analys och test av Vägverkets fotostation för körkort.  

 Intervjuer med handläggare på Vägverket avdelning för körkortansökningar. 

 Observationer av användare, handläggare och miljö vid Vägverkets hantering 

av körkortsansökningar.  

 Projektdeltagarnas testar prototyp v1 för första gången. 

 Granskning av prototyp v1, Vägverkets fotostation och nuvarande passtation 

ur ett strikt användarvänligt perspektiv. 

 Tester av prototyp v1 gentemot den tilltänkta målgruppen.  

 Observationer och intervjuer av användare i samband med tester av prototyp 

v1 gentemot den tilltänkta målgruppen. 

 Observationer tester och intervjuer med användare i samband med mindre ett 

test av prototyp v2.    

   

Tillvägagångssätt, syfte och utförliga resultatet från varje undersökning finns att läsa 

under Bilaga A – Kravställning.  
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4 Analys av tagna bilder 
När en person förnyar sitt pass måste som bekant användarens identitet styrkas. I 

tidigare automater har Speed Identity använt sig av programmet FaceIT för 

ansiktsigenkänning. Utöver ansiktsigenkänning finns det bland annat funktioner i 

FaceIT för att avgöra bildkvalité, om bilden innehåller reflektioner, om ögon är öppna 

eller stängda och vilken position och vinkel ansiktet har i bilden. FaceIT hjälper helt 

enkelt handläggaren en bit på vägen för att avgöra om fotot är bra nog att använda 

till passet. Den kanske viktigaste funktionaliteten i FaceIT är dock dess förmåga att 

matcha ansikten för att avgöra om det är samma person på två bilder. 

Då processen normalt sköts av en handläggare kan vissa av funktionaliteterna 

försummas. En handläggare kan exempelvis enkelt avgöra om ögonen är öppna eller 

stängda, eller om personen är placerad på rätt sätt. 

I en obemannad automat skulle det dock vara en fördel om det går att använda ovan 

nämnda funktionalitet för att avgöra vilka bilder som är godkända som passbilder 

enligt de ovan nämnda kriterierna och om matchningen av ansikten är tillförlitlig. Det 

som inte mjukvaran i automaten klarar av att avgöra måste sedan lösas på annat sätt 

och i värsta fall lämnas till användaren att avgöra. 

De bilder som har tagits i Tyresö C har analyserats med FaceIT, men bilderna har 

även analyserats av ett annat program med liknande funktionalitet från Cognitech. 

Speed Identity har tidigare funderat på Cognitech men inte genomfört några större 

tester på det. 

Det har dock visat sig att de bilder som tagits vid testet i Tyresö C inte är helt 

lämpade för att användas till en analys. De främsta orsakerna är att 

kamerainställningarna inte varit optimala, men också för att användarnas position i 

bilderna varierade för mycket. Detta mestadels p.g.a. bristfälliga instruktionerna vid 

fotograferingen. Funktionaliteten kan därför inte fastställas helt i och med denna 

analys, utan ger en indikation på programmens prestanda.  

4.1.1. Öppna eller stängda ögon 
För att kunna avgöra om en person har öppna eller stängda ögon har det visat sig att 

det är viktigt att personen tittar in i kameran vid fototillfället. För att kunna göra en bra 

analys av bilderna är det därför viktigt att ta hänsyn till detta. De bilder där 

användaren inte tittar in i kameran har inte tagits med vid analysen av öppna/stängda 

ögon. I den färdigställda automaten kan antas att användarna kommer att titta in i 

kameran vid fototillfället. 

FaceIT 
I FaceIT är det mycket svårt att hitta några gränsvärden som har en acceptabel FRR 

(False Rejection Rate) kontra FAR (False Acceptance Rate). Speciellt asiater som 

generellt har smalare ögon vållar problem, deras ögon ger ofta resultatet ‖stängda 
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ögon‖ trots att de har ögonen öppna. I många fall hamnar värdena för personer med 

helt öppna ögon väldigt nära de för personer med helt stängda ögon. FaceIT´s 

ögonfunktion visade sig vara så pass bristfällig att rekommendationen är att enbart 

använda funktionaliteten som en indikation på om ögonen är öppna eller stängda. 

Cognitech 
Cognitech är i detta avseende väldigt mycket bättre än FaceIT. Det har varit relativt 

lätt att hitta ett gränsvärde. Med rätt parametervärde fångas alla med 

stängda/kisande ögon utom en som ligger precis på gränsen, samtidigt som ingen 

person nekas. Cognitech har inte heller visat sig ha samma problem med asiatiska 

människor och människor med små ögon som FaceIT. Om denna funktionalitet 

anses viktig är därför Cognitech att rekommendera. 

4.1.2. Positionering och vridning 
En återkommande felkod vid fotografering har varit ‖Pose‖ och indikerar att 

användaren inte är korrekt placerad. FaceIT har funktionalitet för att avgöra en 

persons vinkel på huvud i alla riktningar. Denna funktionalitet ska även finnas i 

Combitech, men vid analysen fanns bara en av dessa vinklar att tillgå. 

FaceIT 
Analyser av bilderna visar att FaceIT i ett flertal fall har gett felaktiga värden för pose. 

Detta har skett i båda riktningar, FaceIT har både nekat personer med korrekt 

placering liksom godkänt personer med felaktig placering. 

Cognitech 
För Cognitech har endast kontrollen på hur den bedömer vinkeln runt den axel som 

går ut från användarens ansikte kunnat göras. D.v.s. om man lutar huvudet mot 

någondera axel. Det visar sig att Cognitech är väldigt dålig på att bedöma denna 

vinkel och därför sätts inget större hopp till att den skulle vara bättre på övriga vinklar. 

4.1.3. Ögonens riktning 
I Cognitech finns det funktionalitet för att avgöra i vilken riktning en person tittar. 

Detta skulle vara användbart, då objektet bör titta in i kameran på ett passfoto. 

Denna funktionalitet har dock visat sig ge väldigt skiftande resultat. Tyvärr, så 

kommer denna funktionalitet därmed inte kunna användas. 

4.1.4. Öppen eller stängd mun 
Cognitech har även funktionalitet för att avgöra om en person har öppen eller stängd 

mun. Efter analys av bilderna från Tyresö C har det varit möjligt att hitta gränsvärden 

som inte nekar någon med stängd mun, men som ändå fångar ca 2/3 av alla med 

öppen mun. Denna funktionalitet skulle därmed kunna användas för att direkt neka 

majoriteten av de bilder där användaren har öppen mun och ge direkt feedback på 

detta. Resterande 1/3 kommer dock passera. 



25 Analys av tagna bilder | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

4.1.5. Glasögon 
Funktionaliteten finns i båda program och kommer att analyseras i ett senare skede. 

Ingen av användarna i testet bar glasögon vid fotograferingen. Varken FaceIT eller 

Cognitech har heller givit utslag på att någon person skulle ha burit glasögon. Man 

kan därmed sluta sig till att de båda på denna punkt har en låg FRR (False Rejection 

Rate), men ytterligare tester behöver göras för att kunna bedöma hur bra de är på att 

finna befintliga glasögon. 

4.2. Sammanfattning av analys 
Det har tyvärr visat sig att funktionaliteten för att bedöma position och vinkel på 

huvudet också är den som fungerar sämst. Detta är något förvånande då dessa 

program inte har några jättehårda tidskrav. Tidigare har FaceAPI diskuterats som ger 

dessa data korrekt >10ggr/s, dessutom på en relativt svag dator (Intel Core 1,6ghz). 

Att då inte klara detta under analyser som är betydligt längre, ca 2s, är direkt dåligt. 

Detta är förhoppningsvis funktionalitet som kommer att bli bättre i kommande 

generationer av FaceIT och Gognitech.  

Cognitech är i övrigt betydligt bättre på att avgöra om objektet har stängda eller 

öppna ögon. Cognitech har också funktionalitet som kan användas för att detektera 

en del av de objekt som har öppen mun. Det missar dock några fall då munnen är 

öppen och är därmed inte helt tillförlitligt. 

Det finns flera program på marknaden med liknande funktionalitet som FaceIT och 

Cognitech och en god ide vore att se över dessa i framtida undersökningar. FaceIT 

och Cognitech utvecklas fortfarande och det är mycket möjligt att dessa kommer att 

bli bättre i kommande releaser. Ingen mer analys av detta område kommer att ske 

inom ramen för detta projektarbete. 

Efter att sett bristerna i FaceIT så kan man också förstå de höga siffrorna i antalet ej 

godkända bilder vid testerna i Tyresö C. En stor del av de bilder som nekats har blivit 

nekade på felaktig grund och lösningen på dessa problem är alltså att använda ett 

annat analysprogram eller att bortse från de varningar FaceIT gör. 
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5 Resultat och lösningar 

5.1. Flöde 

5.1.1. Estimerad tidsåtgång med små ändringar 
En iakttagelse från testet i Tyresö centrum är att det finns många små förändringar 

som skulle kunna göra samma flöde snabbare i prototyp v1. Förändras endast 

instruktioner och små saker i mjukvaran i prototyp v1, som gavs förslag på vid 

undersökningen i Tyresö Centrum – Tider och flöde, kan den totala tiden förkortas 

avsevärt. Totala tiden för passförnyelsen kan då troligen kortats ner från 188s till 

112s, vilket är en förkortning med hela 77s. Observera att denna tid bygger på 

estimeringar av vad nämnda förbättringar från 9 Tidsanalys av respektive moment i 

prototyp v1 i Bilaga A – Kravställning skulle ge upphov till. Det nya tänkta flödet som 

innehåller samma moment som prototyp v1 kan ses i Figur 6. 

  

 

Figur 6: Estimerade medeltider för det tänkta flödet. 
Detta flöde är reducerat för att kunna jämföras med det gamla flödet. 

20

10

17

11

25

7

15

7

36

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Information om utlämning

Visa pass

Namnteckning

Fingeravtrycksläsning

Fotografering och välj bild

Fotoinformation

Passinläsning med kombinerad läsare

Höjdinställning

Matcha biometri

[s]

Tidsdiagram över reducerat tänkt flöde



27 Resultat och lösningar | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

5.1.2. Nytt flöde 
I Figur 7 kan de uppskattade genomsnittliga tiderna för varje moment samt hela 

flödet läsas ut. I prototyp v1 finns inte alla moment med som kommer att finnas i den 

färdiga automaten. Underlaget för uppskattningen är främst hämtat från de tider som 

prototyp v1 genererat tillsammans med de förslag på förbättringar som gjorts.  

 

En sammanställning av de lösningsförslag som presenterats vid undersökningen av 

tid och flöde i Tyresö centrum har gjorts och ett nytt förslag på ett flöde har satts upp. 

Precis som NIST antyder i handboken om användarvänlig utveckling är lösningen 

inte skriven i sten utan måste testas mot rätt målgrupp för att kunna se om de är rätt 

för automaten.  

Övergripande struktur 
Flödet som användaren ser består av ett antal skärmbilder som representerar ett 

varit moment. Varje moment har individuell utformning, med gemensamma 

funktioner.  

 

 En hjälpknapp bör finnas med på varje skärmbild för den användare som 

behöver extra information.  

 Automaten kommer i en tråd som körs i bakgrunden alltid kontrollera så att 

användaren finns kvar i automaten. Om användaren skulle gå innan 

processen är färdig tas all information bort och automaten börjar om från 

början. Inga data sparas.  

 

Figur 7: Estimerade medeltider för det tänkta flödet. 
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 Det ska även finnas en knapp som avbryter processen helt och hållet om 

någon ångrar sig och inte längre vill förnya sitt pass.  

Invänta person  
Då automaten inte används avvaktar processen tills det 

att en människa registreras. En IR-sensor ligger aktiv 

och läser avståndet till närmaste föremål. Ändras 

avståndet innebär det att en människa kommer in 

automaten och programmet går då vidare till nästa 

skärm, se Figur 8.  

 

Språk/Intro 
Det första som visas på skärmen när användaren 

ställt sig på plats i automaten är en gemensam språk- 

och välkomstskärm. Språkvalet sker så tidigt som 

möjligt i processen för att fånga upp de människor 

som eventuellt inte förstår svenska eller för de som 

känner sig mer hemma med ett annat språk. Eftersom 

språket fortfarande inte är valt minimeras text och tal 

så mycket som möjligt och skärmen måste därför vara 

tillräckligt talande utan att man förstår text och tal. 

Text och tal finns dock med på svenska och engelska. 

Instruktionerna är väldigt korta och så pass enkla att 

de räcker med väldigt grundläggande kunskaper inom 

antingen svenska eller engelska för att man ska förstå 

instruktionerna. Flaggor har valts för att markera olika 

språk, se Figur 9 och Figur 10. 

 

 

Höjdinställning 
Målgruppen har stor variation i längd vilket gör det lämpligt att direkt efter 

välkomsttexten göra en höjdinställning efter användaren, vilket sker genom att 

lokalisera positionen på användarens ansikte och ställa in automaten efter denna. 

 

Figur 8: ”Invänta person”-
skärm i prototyp v2 

 

Figur 9:”Välj språk”-skärm 
prototyp v2 

 

Figur 10:”Välj Språk2”-skärm 
prototyp v2 
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Passläsning 
Det finns flera fördelar med att ha passläsningen i ett 

tidigt skede av flödet: 

 

 Många människor är inte behöriga att förnya sitt 

pass. De får då en respons på detta när passet 

läses in (inte går att läsa in) och kan då lämna 

automaten i ett tidigt skede. 

 Användarna kan få ett personligt välkomnande. 

 Matchning av fingeravtryck och ansiktsbild kan 

starta så fort respektive moment är klart. 

Skärmen för passinläsning kan ses i Figur 11. 

Fotografering 
För att skapa en ny passbild till det nya passet och 

för att verifiera användaren med hjälp av 

ansiktsigenkänning är det nödvändigt att fotografera 

användaren. 

Fotograferingen har visat sig vara det mest 

problematiska momentet och ligger därför tidigt i 

flödet så att eventuella problem uppstår i början och 

inte i slutet av processen.  

 

Skärmarna som är kopplade till fotografering kan ses 

i Figur 12 och Figur 13. 

 

Figur 11:”Passläsnings”-skärm 
prototyp v2 

 

Figur 12: ”Fotoinformations”-
skärm prototyp v2. 

                      

Figur 13: Skärm som visas vid misslyckad respektve lyckad fotografering i 
prototyp v2. 
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Fingeravtrycksläsning 
När fingeravtrycksläsningen är färdig kan 

verifieringen av personen avslutas och det är därför 

bra om fingeravtrycksläsningen kommer direkt efter 

fotograferingen. På detta sätt har man tidigt säkrat att 

det är rätt person och eventuella problem med 

matchningen upptäcks i ett tidigt skede. Skärmen för 

fingeravtrycksläsning kan ses i Figur 14. 

 

Längdangivelse 
I svenska pass finns krav på att längden ska stå med. 

Ett moment där användaren anger sin längd i 

centimeter är därför nödvändigt. Skärmen som visas 

vid längdangivelse kan ses i Figur 15 

 
 

Namnteckning 
Namnteckningen är det sista kritiska momentet som 

användaren gör. Efter given namnteckning får 

användaren själv kontrollera så att namnteckningen 

ser bra ut. Är användaren inte nöjd kan den givetvis 

skrivas om. Skärmen som visas vid namnteckning 

kan ses i Figur 16. 

 

Kontrollera personuppgifter 
När användarens personuppgifter visas ska varje 

enskilt moment gå att göra om ifall något blivit fel. 

Att sedan gå vidare från kontrolluppgifterna betyder 

att man godkänner att informationen i passet är 

korrekt vilket bör framgå tydligt. Skärmen där 

uppgifter ska godkännas kan ses i Figur 17.  

  

 

Figur 14:”Passläsnings”-skärm 
prototyp v2. 

 

Figur 15:”Längdangivelse”-skärm 
prototyp v2 

 

Figur 16:”Namnteckning prototyp 
v2 

 

Figur 17:”Kontrollera 
personuppgifter”-skärm, prototyp 

v2. 
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Utlämning 
För att användarna ska veta var och när de kan hämta ut sitt nya pass är det relevant 

att visa informationen i automaten så att användaren ska slippa vända sig till någon 

annan instans för att få reda på det. Påminnelse via sms och/eller mail ska finnas 

som alternativ för att ge mervärde och underlätta processen för användaren, se Figur 

18. När användaren har valt huruvida den vill ha ‖sms eller mail‖-påminnelse och 

registrerat uppgifter för detta kommer användaren till en skärm som förklarar att man 

är klar och nu kan lämna automaten. 

Betalning 
Var och hur betalning ska ske är upp till respektive köpare av automaten. Information 

måste dock ges om hur betalningen ska ske någonstans under processen. I prototyp 

v2 är dock detta ett moment som inte finns med och där framtida utvecklare får ta 

ställning till hur implementeringen ska se ut. 

Användaren lämnar automaten 
När användaren lämnar automaten kommer höjden ställas in till standardhöjd och 

sedan återgå till välkomstskärmen. 

5.1.3. Prototyp v2 
I prototyp v2 har ovanstående flöde implementerats. All mjukvara i prototyp v2 har 

programmerats med Java, i Eclipse utvecklingsmiljö. Med undantag från 

fingeravtrycksläsaren där C++ använts för att hantera enhetens drivrutiner. Java 

wrappers har i detta fall använts för att C++ koden ska fungera tillsammans med 

huvudprogrammet.  

Programmets uppbyggnad 
Programmet som körs på applikationsservern JBoss börjar med att initiera alla 

enheter och drivrutiner vid start. 

Även en stor del av koden från varje moment laddas från start. Exempelvis skärmens 

layout och bilder. Anledningen till detta är att mindre processtid då krävs i stegen 

mellan momenten. 

 

Figur 18: De skärmar som används för att informera om passutlämning, inmatning av mobilnummer respektive 
avslutsskärm. 
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Från användarens perspektiv tycks processen gå i ett närmast statiskt flöde där ena 

momentet följs av nästa. I programmet däremot jobbar olika processer ‖parallellt‖ för 

att bearbeta information t.ex. för ansiktsmatchning och passinläsning samtidigt som 

kommunikation sker med användaren genom programmets interface.  

Programmet är inte avsett att stängas ner utan börjar direkt om på nytt och väntar in 

nästa användare så fort den föregående har lämnat automaten. 
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5.2. Gränssnitt 
Från undersökningen i Tyresö centrum där prototyp v1 testades kan man ur 

resultaten avläsa att mer än 90 % av testgruppen tyckte informationen i automaten 

var bra eller mycket bra. Kraven för användarvänligheten är dock högre ställd än så 

och med ett antal tillägg och förbättringar kan automaten med all säkerhet ge bättre 

och tydligare information. 

Nedan ges förslag på lösningar om hur informationen bör levereras till användaren. 

Ljusslingor 
Indikeringar visar att ljusslingor kan förbättra användarvänligheten i automaten 

genom att markera de enheter i automaten där användarens fokus bör ligga. I 

prototyp v2 används därför ljusslingor vid varje separat enhet d.v.s. kamera, 

fingeravtrycksläsare, passläsare och namnteckningsläsare. En utökning i 

funktionalitet kan vara att använda ljus som skiftar i färg när statusen för enheten 

ändras. T.ex. Röd = Fel, Gul = Aktiv, Grön = Klar. Blinkande ljus kan även öka 

användarens fokus på objektet.  

Display 
Inga direkta klagomål har uppkommit på displayens storlek på prototyp v1 (13‖). 

Däremot finns möjligheten att öka textstorleken om skärmen blir större vilket för en 

del användare skulle vara behövligt. 17‖-19‖ storlek på skärm är troligtvis det 

optimala för automaten. Till prototyp v2 användes en 17‖ skärm vilket gav 

tillfredställande resultat.   

Pekfunktion på skärm har använts hos både vägverkets fotostationer och på prototyp 

v1 och v2, vilket visat sig fungera väl för såväl äldre som yngre personen i 

målgruppen. Den stora fördelen med pekskärm är framförallt möjligheten att reducera 

antal komponenter vilket underlättar bl.a. vid underhåll och service.    

Bilder/Animering 
För att beskriva delmoment och processer är bilder och animeringar väldigt lämpade. 

Rätt utformade kan det bli väldigt intuitivt och självförklarande. Fördelen är dessutom 

att bilder är gemensamma för alla språk och förstås även av folk som inte kan läsa. 

Vilken metod som passar bäst av statiska bilder eller animeringar är svårt att avgöra 

för varje enskilt moment innan tester utförts. En iterativ undersökning där ett specifikt 

moment förklaras med först bilder och sedan animeringar kan ge svar på vilken 

metod som är mest lämplig att använda för respektive moment. Passinläsningen och 

fingeravtrycksläsningen som bägge är moment där specifika rörelser är viktiga 

beskrivs i prototyp v2 med animerade bilder. 

Video 
Precis som bilder och animering kan inspelade videosekvenser användas för att 

informera användaren. Eftersom det inte finns någon tillgänglig forskning specifikt för 

gränssnitt till en passförnyelseautomat är det viktigt att göra egna tester som visar 
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vad den definierade målgruppen lättast tar till sig för det givna momentet. Rörliga 

bilder har dock den givna fördelen att de drar uppmärksamhet till sig på ett effektivt 

sätt.       

Text 
Instruktioner i form av text som skrivs ut på skärmen ska vara korta, klara 

uppmaningar som talar användarens språk. Där texten överskrider ett fåtal ord bör 

bilder, animeringar eller video användas om möjligt. På många av momenten i 

prototyp v2 börjar informationen med just kort text. Om det sedan visar sig att 

användaren inte lyckas tillkommer mer utförlig text. 

Storleken på texten har visat sig lagom eller något för liten på prototyp v1 vilket lösts 

genom att enbart öka storleken på skärmen i prototyp v2 med samma 

textproportioner och därmed storleken på texten.   

Ljud 
Röstinstruktioner är en förutsättning för en bra användarvänlighet i automaten. För 

människor med nedsatt syn eller lässvårigheter kan ljudinstruktioner möjliggöra 

användandet av automaten men de ökar även mottagligheten för informationen 

avsevärt för de som har fullgod syn när röstinstruktionerna är samspelta med övrig 

information. Är röstinstruktionerna inte samspelta med övrig information är risken stor 

att de snarare tenderar att göra instruktionerna otydliga. Därför är text och 

röstinstruktionerna desamma och väl synkroniserade i prototyp v2.  

Ljud är även lämpliga att använda i automaten för att markera när processer är 

aktiva, klara, väntande, fel m.m. Prototyp v2 har bland annat försetts med klickljud 

när kameran tar fotografiet vilket gett bra resultat.   

Språk 
Informationen ska använda okomplicerade ord som är bekanta för användaren. Det 

kan exempelvis handla om felinformation vid fotograferingen. Är huvudet felaktigt 

vinklat använder branschen termerna yaw, pitch och roll för respektive axel, vilket 

skulle vara helt fel att förmedla till den vanliga användaren. I prototyp v2 används 

istället ord som ‖huvudet vinklat‖ med en bild som visar på vilket sätt. 

Automaten ska ha stöd för de vanligast förekommande språken för att underlätta 

främst för utlandsfödda och de med annat modersmål än svenska. Prototyp v2 har i 

dagsläget stöd för 8 av de vanligaste språken, men inget hinder finns för att lägga till 

betydligt fler.   
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5.3. Passinläsning 
Automaten behöver som bekant en passläsare för att inhämta den information som 

ligger på användarens pass. För att läsa in informationen måste automaten kunna 

läsa av passets streckkod för att få tillgång till informationen på RFID-chipet. På 

marknaden finns idag kombinerade passläsare där man slår ihop de två moment till 

ett, vilket underlättar avläsningen för användaren. 

Under passläsningen är det viktigt att användaren 

hela tiden hålls uppdaterad om vad som händer. 

Direkt när passet är placerat rätt ska information om 

detta ges till användaren samt information om att 

processen arbetar. En tidsstapel (progress bar) är 

universell och indikerar att processen har börjat och 

visar på hur lång tid det är kvar, så att användaren 

inte avbryter inläsningen innan den är klar, se Figur 

19. Det är även viktigt att informera när 

passinläsningen är färdig och vad användaren då 

förväntas göra. 

Som tidigare nämnts har en bild använts för att informera hur passinläsningen ska 

ske i prototyp v1. Då passinläsningen är en relativt komplex uppgift skulle en 

animering kunna vara ett lämpligare alternativ och bör därför testas. 

5.3.1. Fysisk design och funktionalitet 
Den fysiska designen på passläsaren och dess placering spelar en avgörande roll för 

användarvänligheten. För att minska risken för att passet placeras fel i läsaren, vilket 

är den enskilt största anledningen till att passläsningen varit och fortfarande är ett 

problem. Vid fortsatt utvecklingen av automaten bör den fysiska designen 

konstrueras så att passet endast går att placera på ett sätt, det korrekta. 

Utformningen bör även bidra till att enkla instruktioner kan utformas. 

 

Den rekommenderad fysiska designen för passinläsningen är med en smal springa 

vänd uppåt där endast passdelen med bild går ner, vinklat med bilden mot 

användaren. Därmed blir rörelsen naturlig och väldigt lik momentet när man i affären 

betalar med ett kort som har chip. Att passbilden är vänd mot användaren gör att 

instruktionerna blir väldigt lätta att utforma, se Figur 20.  

 

Figur 19: Passläsningsskärm med 
tids-bar. 
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Figur 20: Ide om hur man lätt kan förklara hur man läser in passet med 

den rekomenderade läsaren, Eagle. 

                         

EAGLE Document Reader är en passläsare från 

Canadian Bank Note som har de rätta fysiska 

förutsättningarna och därför är ett tänkbart 

alternativ för passinläsningen i automaten, se 

Figur 21. Denna kan tippas bakåt och sedan 

byggas in för att få en konstruktion enligt Figur 

20. På grund av ekonomiska förhinder kunde 

produkten tyvärr inte testas i prototyp v2. 

5.3.2. Prototyp v2 
I Prototyp v2 används en läsare av märket 3M, denna är tyvärr inte alls optimalt 

utformad för att vara möjlig att placera på det önskvärda sättet. Passinläsningen är 

därmed ett fortsatt problemmoment. Till fortsatt utveckling rekommenderas det starkt 

att se över möjligheterna att använda EAGLE- 

Läsaren, vilket har potentialen att göra passinläsningen till det enkla moment det bör 

vara. 

 

3M-läsaren, se Figur 22, är dock kombinerad och 

läsning av RFID och OCR sker nu i ett steg. Detta 

har medfört att tiden det tar för passinläsningen 

har kortats ned, trots problemet med utformningen 

av läsaren. 

Tidigare föreslagen animering har introducerats 

och denna har visat sig fungera bättre än tidigare 

information med bild, men fortfarande inte helt tillfredställande.  

  

 
Figur 21: Rekommenderad läsare, 

Eagle. 

 

Figur 22: Kombinerad passläsare som 
nu används i prototyp v2. 
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5.4. Foto 
Som tidigare nämnts är fotograferingen ett av de steg i processen som vållar mest 

problem. Det handlar dels om att användaren är dynamisk och inte alltid gör det man 

förväntar sig, men också att alla ser olika ut och har olika förutsättningar. Miljön som 

automaten står i är även den dynamisk. Den aspekt som framförallt påverkar i miljön 

är det omgivande ljuset vilket skiljer sig från lokal till lokal, men som även kan växla 

beroende på tid på dygnet och årstid. För att handskas med problematiken är det 

flera punkter som måste ses över. 

5.4.1. Kamera 
I tidigare pass- och fotoenheter har Speed Identity använt sig av systemkameror 

riktade till konsumentmarknaden, vilka har fungerat tillfredställande. Faktorn 

kvalité/pris är ofta väldigt mycket bättre för 

konsumentkameror än för industrikameror. I 

senare versioner har man dock valt att 

använda en industrikamera, uEye-xs från IDS 

Imaging, se Figur 23. Detta för att säkra 

tillgängligheten på kameran. 

Konsumentkameror tillverkas oftast bara 

under kortare tidsspann varför det är svårt att 

säkra tillgängligheten över en längre tid. 

Speed Identity är hittills nöjda med 

industrikameran och med inrådan från Stefan 

Lundgren (utvecklingschef på Speed Identity) 

har denna kamera valts till prototyp v2. 

Kameran är väldigt liten och kompakt vilket 

lämpar sig väl för inbyggnad. Det ingår också ett välutvecklat SDK vilket underlättar 

justeringar av inställningar. 

Korrekt inställning av kamera 
Vid tester av prototyp v1 har det uppmärksammats att kameran tar bilder i en vinkel 

som är mycket större än nödvändigt, mycket av omgivningen runt omkring 

bakgrundsskärmen har hamnat i bilderna. Då bilden på användaren klipps ut ur 

originalbilden får den inte optimal upplösning. Störande omgivning påverkar också 

eventuella autoinställningar i kameran och det genererar en bild som är svårare att 

analysera i bildigenkänningsprogrammet. Det är därför viktigt att ställa in kameran så 

att den inte fotograferar områden som är ointressanta och riskerar att skapa problem. 

Val av fokus beror på avståndet till användaren. Om noggrann positionering av 

användaren lyckas bör man kunna använda sig av fix fokus med bra resultat. 

Automatisk slutartid har visat sig vara problematiskt då det tenderar till att vålla 

många under- och överexponeringar beroende på användares hud- och klädfärg. I 

den fysiska designen som valts på automaten kommer dock ljuset vid fotograferingen 

 
Figur 23: Kameran från IDS-Imaging som 

nu används i prototyp v2. 



38 Resultat och lösningar | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

inte påverkas så mycket av yttre ljusmiljö varför det även för slutartiden skulle vara 

möjligt att ha denna fixerad. 

5.4.2. Blixt 
Till de pass- och fotoenheter som idag används 

tillsammans med handläggare har 

Passmyndigheten önskat en lösning utan blixt, 

då blixt påverkar handläggarnas arbetsmiljö. 

Speed Identity har därför arbetat mycket med att 

hitta en lösning utan blixt. Man har kommit fram 

till en lösning med en diodpanel som under kort 

tid rampas upp till tillräcklig ljusintensitet. 

Samtidigt har man arbetat mycket med 

positionering av dioderna för att undvika 

skuggbildningar och reflexer som kan uppstå i 

glasögon. Man har även anpassat 

inställningarna för den tidigare nämnda industrikamera som fungerar bra tillsammans 

med diodpanelerna, dessa inställningar är dock gjorda för G3:an, men kunskapen 

som denna process medfört kan förhoppningsvis överföras till 

passförnyelseautomaten. I Figur 24 ses en bild på G3:an med diodpanelerna 

markerade. 

Vid intervju med Peter Hansson som haft den huvudsakliga rollen vid utvecklandet av 

detta koncept visade det sig dock att man helst skulle vilja placera diodpanelerna lite 

annorlunda än på G3:an, men att det för G3:an inte är möjligt då enheten är utformad 

för att vara så kompakt som möjligt. I automaten som ska utvecklas i detta projekt 

finns däremot inte samma restriktioner och placeringen av ljuspanelerna är därför en 

punkt som kan komma att ändras. Med diodpanelerna positionerade på rätt plats 

kommer tidigare problem som fotografering av väldigt mörka och ljusa personer och 

kläder försvinna. Rätt placerade ljuskällor eliminerar också problem med reflektioner i 

glasögon som annars kan uppstå.  

Sammanfattningsvis bör alltså diodpaneler med rampat ljus användas istället för blixt, 

men med annan placeringen av dioderna än i G3:an. 

Vid fotografering är det sedan viktigt att ljus från display och ljusslingor inte försämrar 

ljusbilden. Skärm bör därför släckas vid fotograferingen. Detta får också den positiva 

effekten att användaren inte tittar på skärmen vid fotograferingen. 

 
Figur 24: De delar som ersätter 

”blixt” på G3’an. 
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5.4.3. Feedback 
Att användaren får återkoppling på de handlingar 

som utförs är väldigt viktigt under hela processens 

gång. Det har dock visat sig vara särskilt viktigt just 

vid fotograferingen där stort ansvar för processens 

lyckande eller misslyckande ges till användaren.  

ICAO:s regelverk för passfoton är hård och vid tester 

liksom vid tidigare intervjuer har det framkommit att 

en rad faktorer ofta blir fel vid fotograferingen. De 

vanligaste felen som gör att passfotot blir underkänt 

är: 

 Positioneringen av ansiktet relativt kameran i både X-, Y- och Z- led samt 

huvudets tre vinklar yaw, pitch och roll, se Figur 25.  

 Otillåtna objekt i bilden. 

 Felaktiga ansiktsuttryck. T.ex. stängda ögon och öppen mun.  

Då bilder tas tillsammans med en handläggare utgör inte detta något större 

bekymmer då handläggarna har möjlighet att ge feedback till användaren under 

fotograferingen. De kan också i efterhand avgöra om en bild är godkänd eller inte. I 

en passtation utan handläggare är detta en stor utmaning att lösa.  

Huvudets positionering och vinkel 

Prototyp v1 har viss funktionalitet för att positionera användaren. På golvet i 

automaten finns en matta med två fotsteg på, som användaren blir ombedd att 

placera fötterna på. Fotstegen är placerade så att användaren positioneras på rätt 

avstånd från kameran. Användaren blir då samtidigt korrekt orienterad i sidled. 

Kameran justeras sedan till ögonens höjd automatiskt.  

Under testet i Tyresö centrum visade det sig dock att många hinner flytta sig mellan 

det att informationen ges om fötternas placering till det att fotograferingen sker. 

Följden blir olika beroende på i vilken riktning användaren har flyttat sig. Har 

användaren flyttat sig i sidled måste förflyttningen justeras genom att vinkla huvudet 

(yaw) för att titta in i kameran, eller titta lite åt sidan med ögonen. Om användaren 

hamnar för nära eller för långt bort från kameran riskerar inställningar för fokus och 

ansiktets proportioner att bli felaktiga. 

I prototyp v1 tas tre bilderna vilka sedan analyseras med FaceIT (läs mer under 4 

Analys av tagna bilder). Om ingen av de tre bilderna är godkända visas en felkod för 

respektive bild. En av dessa är ‖Pose‖ vilket indikerar att användaren inte var rätt 

placerad. Tyvärr kommer information relativt långt efter det att bilden är tagen och 

användaren kommer då som regel inte ihåg hur dess position var vid den aktuella 

bilden. 

 
Figur 25: Beskrivande bild av de 
tre axlarna yaw, roll  och pitch. 
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Idén med att använda två fotsteg som användaren placerar fötterna på är bra. Det 

krävs dock att instruktionerna ges väldigt nära inpå fotograferingen för att 

användaren inte ska hinna flytta på sig.  

På prototypen sitter en IR-sensor som används till att kontrollera om det är någon 

användare framför automaten eller inte. IR-sensorn kan användas kontinuerligt under 

fotograferingen för att kontrollera att användaren är på rätt avstånd från kameran. 

En idé som kommer från vägverkets automater är att använda en spegel framför 

kameran som lockar användaren att positionera huvudet rätt framför kameran. Ger 

man spegeln rätt storlek kommer ett ansikte att få plats naturligt i spegeln vid de 

avstånd man önskar att användare står på. Med spegeln kan även användare se 

sina ansiktsuttryck och justera dem om nödvändigt 

innan fotot tas.  

Med hjälp av markeringar för ansiktet placering, ett så 

kallat face overlay, har det visat sig i tester från [NIST 

- Assessing Face Overlay] att människor automatiskt 

positionerar ansiktet rätt utan övriga instruktioner, se 

Figur 26. Ett liknande overlay kan därför vara 

intressant att testa på automaten. 

Lösningarna ses dock mer som provisoriska då 

förhoppningen är att passtationen i framtiden ska vara 

försedd med live-feedback och därmed ta foto endast då bilden är godkänd, för mer 

information om detta görs hänvisningar till avsnitt 5.4.4 Live-feedback och Bilaga D – 

Head pose tracking i 2D-bild. 

Detektering av otillåtna objekt i bilden 
Glasögon med reflekterande ljus är de enda otillåtna objekt som kan detekteras i 

prototyp v1 och v2. Vilket sker med hjälp av FaceIT. I prototyp v2 har hänsyn tagits 

till att bilderna blir underkända om otillåtna objekt finns med på fotot och automaten 

instruerar därför användaren innan fotot tas om de otillåtna objekten genom ett 

bildspel. 

Även här är lösningarna provisoriska och förhoppningen sätts till live-feedback och 

objektdetektering.  

Felaktiga ansiktsuttryck  
I testerna från Tyresö centrum hade användarna stängda ögon på 10 bilder utav 150. 

En metod för att minska problemet är att vid varje fotografering ta två bilder väldigt 

tätt inpå varandra utan att informera användaren (ca 0,1s). Om användaren blinkar är 

som regel ögonen stängda mycket kortare tid än 0,1s. När sedan bilden analyseras 

och programmet upptäcker att användaren har stängda ögon, kan istället bild nr. 2 

användas. Där användaren med stor sannolikhet har öppnat ögonen igen. Vid 

 
Figur 26: Face overlay 
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intervjun med Peter Hansson framkom det också att tiden som ljuset rampas upp är 

en viktig faktor för att användare inte ska triggas att blunda innan fotoögonblicket. 

En viss form av detektering av ansiktsuttryck finns som bekant redan på prototyp v1, 

men denna har dock visat sig vara väldigt godtycklig. Till automaten rekommenderas 

att istället implementera programmet FaceAPI eller program med likvärdig prestanda. 

5.4.4. Live-feedback 
En metod som skulle kunna lösa många av ovanstående nämnda problem är så 

kallad live-feedback. Live-feedback går ut på att ge användaren information utefter 

de förutsättningar som uppstår under körningens gång. I fotoprocessen kan det t.ex. 

handla om att automaten känner av om användaren inte är korrekt placerad och ger 

då information i realtid om hur användaren ska placera sig för att stå rätt. Mycket tid 

har lagts ned på att hitta lösningar och flera program har utvärderats. En lösning som 

uppfyller de tekniska aspekterna har också blivit funnen. Det australiensiska företaget 

Seeing Machines utvecklar ett API som kan användas för Live-detektering av 

huvudets position och vridning. Stor potential finns i programmet, men 

utvecklingslicenserna visade sig tyvärr vara för dyra för att möjliggöra fortsatt 

implementeringen av produkten. API’t har också funktionalitet för att avgöra om 

munnen respektive ögonen är öppna eller stängda. För vidare information om 

FaceAPI se Bilaga D – Head pose tracking i 2D-bild. 

5.4.5. Prototyp v2 
Fotograferingen i prototyp v2 skiljer sig en del från den i prototyp v1. I prototyp v2 

används den spegel som tidigare nämnts.  

Vid spegeln är ögonmarkeringar och linje utritad i 

horisontell ledd, se Figur 27. Fotstegen finns också 

kvar i prototyp v2. På grund av osäkra resultat från 

FaceIT vad gäller bedömning av huvudets position 

har gränserna för detta felmeddelande kraftigt 

reducerats. Stort ansvar ligger därmed numera på 

användaren. 

Flödet - Fotografering 
Flödet för fotograferingen i prototyp v2 skiljer sig även det en hel del från flödet i 

prototyp v1. Eftersom live-feedback rekommenderas för automaten kommer även det 

slutgiltiga flödet skilja sig en hel del från de två tidigare. I prototyp v2 börjar flödet för 

fotograferingen med ett bildspel som visar bilder på hur man ska bete sig för att 

passfotot ska bli godkänt. 

När man gått igenom alla bilder får man valmöjlighet att starta fotograferingen. Nästa 

skärm ber då användaren titta in i kameran samtidigt som lysdioder runt kameran 

tänds. Efter någon sekund släcks skärmen helt och fotograferingen påbörjas. 

 

Figur 27: Fotoenhet 
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När fotograferingen är färdig analyseras passfotot som antingen blir godkänt eller 

inte. Vid underkänt visas bilden och felorsaken upp och alternativet ta om bild visas. 

Om någon/några tidigare godkända bilder redan är tagna finns också alternativet att 

använda en tidigare godkänd bild. Blir bilden godkänd visas bilden och användaren 

kan välja mellan att gå vidare eller ta om fotot.  

Tre godkända bilder får användaren ta innan en av bilderna måste väljas för att 

sedan gå vidare. Idén har testat i mindre utförande på Speed Identity med goda 

resultat och en fotoprocess som blev betydligt snabbare än i prototyp v1. 

I det optimala flödet där live-feedback är rekommenderat att använda får användaren 

i realtid instruktioner om hur denne ska göra för att passbilden ska bli godkänd. När 

kraven är uppfyllda tas foto. På så vis kommer andelen underkända bilder att 

minimeras. Med live-feedback behöver automaten bara påpeka sådant som är 

aktuellt för användaren. D.v.s. har användaren inte hatt på sig finns det ingen 

anledning att påpeka att hatt inte är tillåtet vilket tyvärr måste göras i prototyp v2.   
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5.5. Fingeravtrycksläsare 

5.5.1. Val av läsare 
De fingeravtrycksläsare som sitter i tidigare produkter hos Speed Identity har visat sig 

skapa vissa problem, framförallt för äldre. Även de med torr hud eller utslitna 

fingertoppar har svårt att få ett godkänt fingeravtryck till passet. 

Under studien i Tyresö centrum gjordes tester på en ny fingeravtrycksläsare, Venus 

från Lumidigm. Testresultaten kan ses i Figur 28 och i Figur 54 för större skala. 

Resultaten visar att fingeravtrycksläsaren från Lumidigm presterar markant bättre än 

den äldre läsaren från Identi. 

Läsaren från Lumidigm har också den fördelen att den är väldigt snabb. Placeras 

fingret rätt läses fingeravtrycket av på under en sekund. Då fingret inte är placerat 

rätt så finns det funktionalitet i det medföljande SDK’t för att avgöra i vilken riktning 

fingret ska flyttas för att det ska vara rätt placerat. 

Dessa faktorer tillsammans har potentialen att helt ta bort fingeravtrycksläsningen 

som ett moment som vållar problem. Det i kravställningen uppställda målet på att 

>95% av alla användare ska komma igenom fingeravtrycksläsningen kan därmed om 

detta önskas skrivas upp ännu högre. 

Bättre kvalité på fingeravtrycken underlättar också matchningen, vilket är det 

egentliga målet med att ta fingeravtryck. 

Det är heller ingen stor skillnad i pris mellan de två varför fingeravtrycksläsaren från 

Lumidigm blir ett självklart val att använda. Det är också denna som har valts till 

prototyp v2. 
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Figur 28: Fingeravtrycksläsare 

5.5.2. Rätt finger 
Under testet i Tyresö centrum har det visat sig att många placerar tummarna på 

fingeravtrycksläsarna istället för pekfingrarna, detta trots att en informationsskärm 

‖tydligt‖ beskriver att det är pekfingrarna som ska placeras på fingeravtrycksläsarna 

och det finns en beskrivande bild över hur man ska göra, se  

Figur 29. Då Lumidigm-läsaren testades visade det sig att långt ifrån alla vet på rak 

arm vilket som är pekfingret. Texten som säger att man 

ska placera pekfingret på läsaren blir därmed väldigt 

intetsägande för dessa personer. Att bilden väldigt 

tydligt förklarar vilket finger det är som ska placeras på 

läsaren är därför väldigt viktigt. 

Projektdeltagarnas reflektion över den befintliga bilden 

är att den är något missvisande vad gäller bästa vinkeln 

på fingrarna, men att den inte heller tydligt beskriver 

vilket finger som är pekfingret. Att beskriva vilket finger 

som är pekfingret har dock antagligen inte heller varit 

målet med bilden.  

I Figur 30 ses en principbild över hur det skulle kunna bli 

tydligare vilket finger som avses. De övriga fingrarna 

visas tydligt för att man lätt ska kunna jämföra med sin 

egen hand och därmed se vilket som är pekfingret. 

Pekfingret är dessutom inramat för att tydliggöra att det 

är detta finger som ska placeras på läsaren. Inramningen 

bör dock vara mycket kraftigare.  

Även fysisk placering av fingeravtrycksläsarna påverkar 

vilket finger man väljer att lägga på läsaren. Är 

fingeravtrycksläsarna placerade långt in på ett bord blir 

det genast obekvämt att lägga dit tummarna.  

 

 
Figur 29: Den befintliga 

skärmen vid 
fingeravtrycksläsning 

 

 
Figur 30: Beskriver hur man 

kan förklara vilket finger som 
ska placeras på passläsaren. 
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5.5.3. Hur lång tid ska man ha kvar fingrarna 
Under testet i Tyresö centrum visade det sig också att en del användare hade svårt 

att avgöra hur länge de skulle hålla fingrarna på läsarna. En del placerade fingrarna 

på läsarna för att direkt ta bort dem igen. Informationen som ges förklarar inte hur 

länge man ska hålla kvar fingrarna på läsarna och detta är något som bör åtgärdas. 

Det bör övervägas om en video skulle kunna förklara denna process. 

Med den äldre läsaren händer det ibland att fingeravtrycksläsaren inte lyckas ta 

något fingeravtryck, det lättaste sättet att åtgärda detta är att ta bort fingrarna för att 

åter placera dem på läsarna. Många håller dock kvar sina fingrar väldigt länge på 

läsarna. En fingeravtrycksläsare är för de flesta ny teknik och användarna vet inte hur 

lång tid de förväntas hålla kvar fingrarna. 

Lumidigm läsaren är dock betydligt snabbare än tidigare läsare och lyckas dessutom 

nästan alltid läsa in fingeravtrycket varför tiden då användaren placerar sina fingrar 

på läsaren inte längre är så kritisk.  

5.5.4. Prototyp v2 
I prototyp v2 används som tidigare angetts Lumidigm-läsaren. Med detta har också 

andelen underkända fingerläsningar minimerats. Det finns dock felhantering inlagd 

som tar hand om felaktigt inlästa fingeravtryck om detta 

skulle ske. 

Ny funktionalitet är led-dioder, se Figur 31 placerade på 

fingeravtrycksläsaren som lyser när momentet är aktivt 

och på så sätt hjälper användaren att hitta läsaren. 

Ett problem som uppkom med den snabba inläsningen av 

Lumidigm-läsaren var att användaren inte längre förstod 

att fingeravtrycksläsningen var klar. Användaren 

placerade sitt finger på fingeravtrycksläsaren som 

slocknade efter en halv sekund då läsningen var klar. 

Samtidigt så spelades ett kort ljud upp som syftade till att indikera att läsningen var 

klar. Skärmen byttes sedan snabbt till en namnteckningsskärm. 

För att överkomma detta problem har det nu också lagts till en fördröjning efter det att 

inläsningen är klar under vilken text- och röstinstruktioner förklarar att inläsningen är 

klar.  

Fingeravtrycksläsningen har vid de mindre testerna på Speed Identity fungerat 

mycket bra. 

  

 
Figur 31: Lumidigmläsaren 

tillsammans med dioder. 
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5.6. Namnteckning 
Det formella krav som ställs från passmyndigheten på namnteckningen i dagsläget är 

att användaren ska kunna återupprepa sin namnteckning vid en eventuell 

passkontroll. Användarna i sin tur är måna om att namnteckningen är lätt att skriva 

och ger ett likvärdigt resultat mot en namnteckning på papper.  

För att åstadkomma detta är det viktigt att användarna får god plats att vila 

handflatan mot underlaget i skrivande stund, både från höger och vänster. Det ska 

vara tydligt markerat hur stort område namnteckningen har på passet och sedan 

använda samma proportioner på skrivplattan. Om någon del ska vara större än den 

andra är det bättre om skrivplattan är större och resultatet förminskas. På så vis 

minskar risken för att användaren ser dåliga detaljer i sin namnteckning som sedan 

ändå inte visas på passet. Den skrivplatta som väljs bör ha så likartat 

friktionsmotstånd som möjligt med ett vanligt papper.  Underskriften kan med fördel 

komma upp på skärmen direkt när namnteckningen är avslutad så att användarna 

ser hur den kommer se ut. Viktigt att den relativa tjockleken är densamma på 

skärmen som den sedan blir på passet. Det ska vara lätt att sudda ut och göra om 

underskrift om resultatet inte är tillfredställande. 

 

I passtationen bör man undvika komponenter som behöver underhåll ofta. Det är 

därför inte aktuellt att använda samma skrivplatta som används vid dagens 

passförnyelser där ett pappersark stoppas mellan skrivplatta och penna. Skrivplattan 

på prototyp v1 är betydligt bättre i det avseendet.  

Proportionerna i höjd- och sidled är bra på skrivplattorna som finns på den passtation 

som används av polisen (Benämns G1 på Speed Identity), vilka överensstämmer 

med den yta som finns tillgänglig på passet för namnteckningen. 

 

Det är även viktigt att pennan som används vid namnteckningen inte försvinner ur 

synhåll för användaren om den tidigare besökaren glömt att hänga tillbaks den på 

rätt platts. Resultat från undersökning i Tyresö centrum visade att användare som 

inte såg pennan många gånger började skriva med pekfingret istället. 

 

5.6.1. Prototyp v2 
I prototyp v2 används samma läsare som på prototyp 

v1, se Figur 32. Flödet har dock förändrats. 

Namnteckningen kan liksom tidigare ses på 

skrivplattan under tiden att man skriver. Användaren 

har dock nu möjlighet att sudda ut namnteckningen 

om den inte blivit korrekt. När användaren sedan 

anger att namnteckning är klar visas den på skärmen 

och användaren kan nu se namnteckningen i rätt 

storlek och mot en vit bakgrund. Namnteckningen har 
 

Figur 32: Namnteckningsläsare 
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vid mindre tester på Speed Identity visat sig fungera mycket tillfredställande. 

Ytterligare arbete finns dock att göra för att ytterligare förenkla detta flöde. 

Namnteckningen bör kontinuerligt uppdateras på skärmen så att användaren direkt 

ser denna. Skärmen med bekräfta namnteckningen skulle därmed kunna undvikas. 

Det skulle dock innebära en relativt liten förbättring, som dock kan ta tid att 

implementera, varför detta ännu inte har gjorts. 
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5.7. Längdangivelse 
Längdangivelsen är som tidigare framgått problematisk eftersom det är viktigt att den 

blir rätt, samtidigt som det finns en tendens till att många inte uppger helt korrekt 

längd. Ibland medvetet och ibland omedvetet, ofta i samband med att längden har 

ändrats 

Inmatningen av längd sker lämpligen av användaren på pekskärmen, där ett 

motsvarande siffertangentbord visas, se Figur 15. Som första steg är det viktigt att 

måttstock finns att tillgå i direkt närhet. Människor tenderar att följa minsta 

motståndets lag och risken är annars stor att användaren inte orkar gå iväg för att 

mäta sig och därför bara matar in en gissning på längden.  

För kontroll av riktigheten i längduppgifterna föreslås användande av både tekniska 

och icketekniska lösningar tillsammans.  

Längden finns med på det äldre passet vilket går att detektera. Dock inte som 

standard på passläsare. Här behövs därför troligtvis ett egenutvecklat program som 

läser av passbilden och med hjälp av OCR (Optical Character Recognition) hittar 

personens längd från tidigare pass.  

Den av användaren angivna längden går sedan att matcha mot registrerad längd 

med ett antal kvalificerade gissningar som kontroll. Exempelvis har troligtvis inte en 

23-åring krympt från 18-årsåldern, på samma sätt som en 70-åring troligtvis inte har 

vuxit de senaste 5 åren. Lägger man sedan till den tekniska kontroll som går att göra 

med hjälp av kameran på automaten, som positionerar sig vid ögonen på 

användaren och därför har en god uppskattning om hur lång människan är kan en 

kvalificerad gissning göras. Genom att mäta kamerans höjd vet man att människan 

inte bör vara längre än den längd automaten registrerat (så länge personen står rakt), 

men att personen kan vara betydligt kortare om personen t.ex. använder höga 

klackar på skorna.  

Det är därför rimligt att anta att alla kontroller kan ge ett värde som ligger +5-(-10)  

cm från det riktiga värdet vilket är betydligt mer än de ±3 cm som var gränsfallet 

innan differensen blir så stor så att problem kan uppstå vid en passkontroll. Viktigt är 

därför att använda goda argument för att påverka användaren att ange rätt längd. 

Skrämmande instruktioner i form av ‖Felaktig längd kan ge problem vid passkontroll‖ 

ger enligt intervjuade handläggare på polisen en positiv effekt på riktigheten i 

längdangivelsen. 

5.7.1. Prototyp v2 
I prototyp v2 kontrolleras längden med hjälp av kameran. Utläsning ur passet har 

ännu inte implementerats men är något som bör göras i en framtida version. 

Uppmaningen om att ange korrekt längd då det annars kan orsaka problem vid 

framtida passkontroll finns också med. För att testa detta ordentligt krävs det att 

försökspersonen verkligen ska förnya sitt pass då denne annars inte är lika noga 
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med sin längdangivelse. Inmatning sker enligt föreslagen metod med pekskärmen 

och siffertangentbord används. 

Inmatning av längd har visat sig fungera bra, medan det är fortfarande viktigt att 

studera korrektheten i angiven längd ytterligare. 
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5.8. Kontroll av personuppgifter 
För att fånga användarens uppmärksamhet och göra personuppgifterna lite mer 

intressanta är det en god idé att fortsatt presentera personuppgifterna i form av ett 

pass som i prototyp v1.  

Stämmer inte uppgifterna, eller är användaren inte nöjd med exempelvis sin 

underskrift ska det gå att ändras i det specifika momentet.  

5.8.1. Prototyp v2 

I Figur 17 kan den nya skärmen ses. Instruktionerna har ändrats något och det finns 

möjlighet att ändra längd, foto och underskrift. Om användaren anger att övrig skriftlig 

information i passet inte är korrekt ombeds denne att uppsöka handläggare. 
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5.9. Fysisk design 
Den fysiska konstruktionen är viktig för automatens funktionalitet och bidrar 

dessutom till att främja användandet av automaten.  Tidigare fotoautomater som 

Speed Identity utvecklat, t.ex. de på Vägverket har varit av så kallade ‖box-lösningar‖ 

där användaren sitter i en hytt med tre hårda väggar och en sidovägg som delvis är 

täckt av ett skynke, se Figur 33. 

 
Figur 33: Fotostation på vägverket 

  

Det nya konceptet som Speed Identity utvecklat och som även används i prototyp v1 

är av öppen lösning som är menad att stå i, se Figur 34.  

 
Figur 34: Ny design av passtation. 

 

Bägge formaten har fördelar men ingen av dem är optimal för handläggarfri 

passförnyelse. En ny design har tagits fram som är bättre lämpad för handläggarfri 

passförnyelse. Designen är inspirerad av de två tidigare formaten där de stora 

fördelarna från de bägge passtationerna använts. Prototyp v2 bygger till viss del på 

den nya designen, se Figur 35, men då implementeringen av den fysiska 

konstruktionen inte prioriterats tid, har en full implementering inte varit möjlig.     

I utvecklingen av den fysiska konstruktionen på automaten finns det en hel del 

aspekter att beakta. Nedan följer en lista över de viktigaste egenskaper den fysiska 

designen måste uppfylla.  
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Figur 35: Prototyp v2 

Ljus 
Automaten ska klara av att fotografera användaren med stora variationer i 

omgivningsljuset. Optimalt för den fysiska designen är därför en stängd lösning likt 

den på Vägverket, så att det yttre ljuset inte påverkar känsliga delar av fotografering. 

Med en stängd lösning finns det även bättre möjligheter att placera ljuskällorna med 

större spridning runt användaren vilket medför bättre kvalité på bilderna.  

  

Ljud 
Automaten kommer instruera och guida användaren med hjälp av ljud. För att 

ljudinstruktionerna ska höras i livliga miljöer är det viktigt att minimera störande ljud 

från omgivningen. Det kan bland annat göras med en ‖box-lösning‖ där väggarna är 

ljudisolerande. Med väggar runt användaren reduceras ljudet ut i rummet och risken 

för att flera närstående automater stör varandra minskar.  

Utrymme 
Utrymmet i lokalerna är varierande men platsbrist råder generellt, varför automaten 

bör ta upp så liten plats som möjligt. Minskat utrymme i automaten kan ge en känsla 

av obehag och klaustrofobi. Helt öppen lösning är därför att föredra ur utrymmesskäl. 

En helt öppen lösning rymmer även storvuxna personer bättre. 

Integritet 
Vid passförnyelse, vilket för majoriteten är en ovan situation, kan många känna ett 

visst obehag av att bli uttittad. Det är därför bra om användaren är något avskärmad. 
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Säkerhet 
För kunden som köper in automaten är den upplevda säkerheten nästan lika viktig 

som den faktiska säkerheten. Att personal i lokalerna ska kunna övervaka vad som 

försiggår i automaten är viktigt ur ett brottsförebyggande syfte. Öppen, fullt 

genomskinlig eller från utsidan genomskinligt glas är därför att föredra.    

Sitta eller stå 
Hos Vägverket där fotograferingen i automaterna sker sittandes är användarna nöjda 

med processen, liksom hos polisen där förnyelsen av pass sker stående. 

Processerna är olika och en direkt jämförelse är svår att göra. En undersökning där 

prototyp v2 anpassas för både sittande och stående bruk kan ge svaret på vilket sätt 

som är bäst lämpat för automaten. Att tillsvidare designa automaten så att bägge 

alternativ är möjliga kan därför vara att föredra.      

Höjdinställning 
För att kameran och resterande enhet ska komma i lagom höjd för alla människor i 

målgruppen är det en stor fördel om enheten går att justera i höjd precis som i 

prototyp v1. För höjdinställningen går det med fördel att använda den redan befintliga 

stolpe som utvecklats av Speed Identity och som bland annat används i prototyp v1.   

Moduluppbyggd  
Kraven på automatens fysiska design är likartade vad gäller funktionalitet mellan 

olika kunder. Däremot skiftar automatens omgivning och miljö ute hos kunderna. Det 

kan därför vara svårt att designa en automat som är optimalt anpassad för olika 

miljöer och kundens specifika önskemål. En modulbaserad uppbyggnad av 

automaten kan därför vara en lösning så att varje specifik kund har möjlighet att 

skräddarsy automaten efter lokal och behov.  

Längdmätning 
I samband med passförnyelsen ska längden anges manuellt av användaren. Det bör 

därför gå att mäta sig vid automaten. Antingen inne i automaten eller direkt utanför. 

Finns det endast ett fåtal längdmätningsstationer och i synnerhet om det finns en bit 

bort, riskerar man att användaren struntar i att mäta sig utan knappar in ett 

ungefärligt mått.  

Upphängningsanordning 
För att underlätta för användaren att ta av sig ytterkläderna vid fotografering bör det 

finnas en anordning för att hänga upp klädena i automaten. 
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5.9.1. Designlösning  
Den fysiska uppbyggnaden styrs till stor del av 

kompromisser från de tidigare nämnda 

egenskaper automaten bör ha, se Figur 36. För 

att tillgodose kraven för ljud, ljus, utrymme, 

integritet och säkerhet har automaten en 

heltäckande överdel medan den undre delen är 

öppen. Ljud, ljus och den personliga integriteten 

påverkas därför inte av den yttre miljön, 

samtidigt som utrymmet blir luftigt och inte så 

instängt. På sidorna kan exempelvis tonat glas 

användas vilket ökar känslan av rymd. Är sedan 

glaset helt transparent från en av utsidorna kan 

personal övervaka användarna för ökad 

säkerhet.   

  

 
Figur 36: Förslag till fysisk lösning 
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5.9.2. Komponenter 
Genom att tillverka automaten i moduler finns möjlighet att anpassa automaten efter 

olika kunders önskemål. Nedan följer en lista med förslag på komponenter för 

automaten, se Figur 37.      

Standard – I alla automater 
- Solid bottenplatta med fix fotmarkering. 

- Pelare för fotoenheten.  

- Solid vägg bakom stolpe och passenhet. 

- Solid bakvägg med drygt en halvmeters 

öppet hålrum till golvet. 

Valbar bakvägg 
- Rullstolsanpassad. 

Valbara sidor 
- Solid hel/halvvägg eller dörr. 

- Spegelglas hel/halvvägg eller dörr (se in 

utan att kunna se ut). 

- Halvtäckande tonat glas hel/halvvägg eller dörr. 

- Draperi. 

- Öppen sida.  

Valbar stol/pall 
- Pall/stol för sittande passförnyelse 

5.9.3. Passenhet 
Passenheten är den enhet där interaktionen mellan 

automaten och användaren sker, se Figur 38. En viktig 

förändring som gjorts från prototyp v1 är att öka 

avståndet mellan kamera och bordet. Genom att 

använda ett generellt avstånd krävs endast en 

höjdjustering per användare. I tidigare prototyp v1 är 

avståndet mindre vilket gör att passenheten måste 

justeras till en ergonomiskt höjd efter fotograferingen.   

 
Figur 37: Fysiskt skal i moduluppbyggnad 

 
Figur 38: Passenhet 
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5.10. Omgivning/miljö 
Under testet i Tyresö centrum visade det sig att människor som står och väntar på att 

få förnya sitt pass gärna tittade på den som använde automaten. Det visade sig 

sedan att dessa människor hade en klar fördel av att redan ha sett hur processen 

fungerade när det var deras tur att förnya passet.  

För att efterlikna scenariot i en verklig miljö kan tv apparater fästas i vänthallen som 

spelar instruktionsvideor vilka beskriver passförnyelseprocessen. 
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6 Diskussion och slutsats 
Under arbetets gång har många idéer uppkommit om hur en handledarfri passtation 

för passförnyelse bör vara utformad. Tankar och idéer har kommit från flera olika håll. 

Bland annat från intervjuer, användartester och efterforskningar i litteratur. 

Tester har visat sig vara nyckeln till utvärderingen av nya idéer och förslag till 

förbättrad användarvänlighet. Det är först när idén testas som man verkligen ser de 

förbättringar och eventuella nackdelarna idén medför. 

Inom den begränsade tidsram som examensarbetet pågått har detta efterföljts i den 

mån det varit möjligt. Det har också varit testerna mot vanliga användare som har 

varit de mest givande. 

Syftet med examensarbetet var att ta fram ett underlag åt Speed Identity för att 

utvärdera om en handledarfri process för passförnyelse är möjligt och hur den i 

sådana fall ska vara uppbyggd. 

Passinläsningen har med den kombinerade ‖RFID och OCR‖-inläsningen blivit bättre 

än tidigare. Dock har möjlighet inte funnits att testa den passläsare som egentligen 

varit menad att använda. Detta har medfört att passinläsningen finns kvar som ett 

område där vidare arbete måste göras. 

Många andra förändringar har implementerats i prototyp v2 men några kvarstår att 

implementera. De implementeringar som har gjorts har fallit väl ut och verkar initialt 

fungera såsom tänkt. Ytterligare tester kan dock ge en bättre bas att grunda dessa 

argument. Testerna har också stor potential att bidra till nya idéer om förbättringar. 

Bortsett från passinläsningen anser rapportskrivarna, med bakgrund av utförd 

rapport, att det redan idag finns möjlighet till en handledarfri passförnyelse, men där 

bilderna kontrolleras av en mänsklig instans innan ansökan skickas vidare för 

produktion. Passinläsningen kan dock enkelt åtgärdas med en månads arbete och 

rätt passläsare.  

Ett tänkt scenario skulle kunna vara att en handläggare ansvarar för en grupp 

automater. Handläggaren har då möjlighet att göra en visuell kontroll av bilden innan 

den skickas vidare. Om bilden inte är godkänd kan detta genast åtgärdas genom att 

personen med den underkända bilden får ta om bilden direkt. En handläggare skulle 

på detta sätt kunna betjäna många fler ansökningar än idag. 

För att automaten ska kunna bli helt automatisk kommer det dock att krävas 

betydande mer arbete. 

Tester och efterforskningar visar på att det finns stora möjligheter att lyckas med 

uppgiften att skapa en helautomatisks passförnyelse. För att detta ska vara möjligt är 

det framförallt fotograferingen som kvarstår som ett problemområde. I rapporten har 

det skrivits om lösningar som skulle minska de problem som fotograferingen medför, 
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bl.a. med hjälp av ‖head pose tracking‖ och ‖object detection‖. Till implementeringen 

av ‖head pose tracking‖ finns det ett väldigt konkret förslag, FaceAPI. Det bör inte 

vara några större svårigheter att implementera programmet och göra ordentliga 

tester på detta. ‖Object detection‖ ligger inte lika nära en konkret lösning. 

Programeringsbiblioteket OpenCV har testats och visat sig vara väldigt bra på 

bildbehandling och innehåller många algoritmer för bildigenkänning. Det skulle vara 

intressant att vidare studera OpenCV och dess möjligheter. 

Viktigt att beakta är att utfört arbete bara är ett steg i en iterativ process, automaten 

kommer inte vara klar i och med att examensarbete är utfört, men ha kommit 

närmare en lösning som kan produktifieras och kommersialiseras. Mindre tester av 

prototyp v2 har genomförts, tyvärr kommer inte det större testet av prototyp v2 att 

finnas med i denna rapport. Detta test är dock planerat och kommer att utföras efter 

rapportens inlämnande. 

En rolig nyhet är att Speed Identity har bestämt sig för att fortsätta utvecklingen av 

den automatiska passförnyelsen. Mycket av det som gjorts och utvärderats kommer 

därmed med stor sannolikhet att komma till nytta och i någon form finnas med i en 

framtida automat. 
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7 Fortsatt arbete 
Under examensarbetet har möjligheten att automatisera passförnyelseprocessen 

undersökts. Huvudfokus har varit på användarvänligheten och de tekniska 

svårigheter automatiseringen medför. De resultat och lösningar som presenterats i 

rapporten ger en vägledning till hur automaten bör utformas i sin helhet, men 

framförallt på vilket sätt utvecklingen bör ske, för att automaten ska bli rätt utformad 

för användaren. Långt ifrån alla delar på automaten är behandlade under 

examensarbetet och för att ta automaten från idé och prototyp till fullt fungerande 

produkt är det nödvändigt att fördjupa sig inom vissa av dessa delar ytterligare. 

Förslagen till fortsatt arbete lämpar sig mycket väl för eventuella examensarbeten.  

7.1. Objektdetektering 
Den kanske största faran för att en helautomatisk passförnyelse inte kommer fungera 

är om det inte går att kontrollera om passbilderna klarar de krav som är uppsatta av 

ICAO. Att förlita sig på att varje enskild användare följer de instruktioner och krav 

som är uppsatta kan ge stora problem. Genom att fortsätta gräva i ämnet 

objektdetektering kan problemet möjligtvis lösas.  

En studie kan tänkas där exempelvis en eller två examensarbetare under 20v 

implementerar egna objektdetekteringsalgoritmer för att kontrollera otillåtna objekt i 

passbilden.  

7.2. Detektera ansiktets position och utryck 
Även rätt position och ansiktsuttryck är viktigt för att passbilden ska bli godkänd av 

ICAO. Från analysen av matchningsprogrammen FaceIT och Cognitech framgick det 

att inget av de båda programmen höll måttet för att kunna användas fullt ut till kontroll 

av positionering och ansiktsuttryck.  

Ett första steg för att lösa problemet kan vara att undersöka de nya algoritmerna från 

bland annat FaceIT för att se om de klarar de uppsatta kraven.  

Ett mer omfattande arbete kan vara att implementera de väl fungerande algoritmerna 

från FaceAPI och anpassa dessa för att kontrollera position och ansiktsuttryck. En 

uppgift som kan vara lagom i ett examensarbete för två personer med intresse för 

bildigenkänning.  

7.3. Live-feedback 
Utveckla och implementera live-feedback vid fotografering med hjälp av FaceAPI.  
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7.4. Fysisk konstruktion av live-feedback enhet 
Ta fram en fysisk konstruktion för att möjliggöra att användaren kan se bild- och 

textinstruktioner samtidigt som blicken är rakt in i kameran vid fotografering. Lagom 

som examensarbete för en person med mekanikkunskaper. 

  



61 Referenser | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

8 Referenser 
ANSI. (2005). Biometric data interchange Formats — Part 2: Finger minutiae data. 

New York: American National Standards Institute. 

ANSI. (2006). Biometric Data Interchange Formats – Part 5: Face, Conditions for 

Taking Photographs. New York: American National Standards Institute. 

ANSI. (2006). Biometric Sample Quality – Part 4: Fingerprint Sample. New York: 

American National Standards Institute. 

ANSI, ISO/IEC JTC 1/SC 37, (2005). Text of FDIS 19794-5, Biometric Data 

Interchange Formats – Part 5: Face Image Data. New York,: American 

National Standards Institute. 

Broekhaar, J. (2008). Readable Travel Documents and Passenger Facilitation. ICAO-

NTWG. 

Kaehler, G. B. (2008). Learning OpenCV. Sepastopol: O'Reilly. 

Mary Theofanos, B. S. (2008). Usability & Biometrics. Gaithersburg: Biometrics and 

Usability Project at the National Institute of Standards and Technology 

(NIST). 

National Institute of Standards and Technology - Department of Homeland Security. 

(2008). Assessing Face Overlay. USA: NIST. 

Nielsen, J. (2010, Januari 17). Using Discount Usability Engineering. Retrieved 

oktober 10, 2010, from USIT: http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html 

Tognazzini, B. (2011, Januari 17). First Principles of Interaction Design. Retrieved 

Oktober 1, 2010, from Asktog: 

http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html 

W. Zhao, R. c. (2003). Face Recognition: A literature Survey. Maryland: ACM 

Computing Surveys. 

Miran Gosta, Mislav Grgic. (2010)  Accomplishments and Challenges of Computer 

Stereo Vision. Croatian Post and Electronic Communications Agency, 

Zagreb, Croatia: Department of Wireless Communications , Zagreb, Croatia.   





63 Bilagor | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
 



64 Bilaga A - Kravställning | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

Bilaga A - Kravställning 

1  Användarkrav – Slutanvändare 

Användarvänlig 

Mätmetod 

Iterativa undersökningar mot användare, där de använder automaten och ger 

betyg på automatens användarvänlighet.  

Fråga 1: Hur upplevde du informationen i automaten? Mycket 

bra/Bra/Dålig/Mycket Dålig. 

Fråga 2: Användaren får för respektive moment i automaten ange om det var 

Mycket lätt/Lätt/Medel/Svårt/Mycket svårt. 

Kvantifierat mål 

Fråga 1: >95 % ska ange Mycket bra eller Bra 

Fråga 2: >90 % ska ange Mycket lätt eller Lätt 

Det ska gå snabbt att förnya sitt pass 

Mätmetod 

Fråga 1: Vad anser du om tiden det tog att förnya passet? Mycket 

snabbt/Snabbt/Långsamt/Mycket Långsamt 

Kvantifierat mål 

>90 % ska ange Mycket snabbt eller Snabbt 

Bilden på passet ska vara tillfredställande. 

Mätmetod 

Fråga1a: Vad anser du om bilden som togs till det nya passfotot? Mycket 

nöjd/Nöjd/Missnöjd/Mycket Missnöjd 

Fråga1b: Om svaret på fråga 1a var Missnöjd eller Mycket missnöjd, berodde 

det dåliga resultatet på automaten? Ja/Nej 

Kvantifierat mål 

Fråga: 95 % ska ange Mycket nöjd, Nöjd eller att den dåliga namnteckningen 

inte berodde på automaten. 
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Namnteckningen ska vara tillfredställande. 

Mätmetod 

Fråga1a: Vad anser du om din nya namnteckning på passet? Mycket 

nöjd/Nöjd/Missnöjd/Mycket Missnöjd 

Fråga1b: Om svaret på fråga 1a var Missnöjd eller Mycket missnöjd, berodde 

det dåliga resultatet på automaten? Ja/Nej 

Kvantifierat mål 

Fråga: 95 % ska ange Mycket nöjd, Nöjd eller att den dåliga namnteckningen 

inte berodde på automaten. 

Det ska kännas säkert 

Mätmetod 

Fråga: Hur upplevde du säkerheten vid passförnyelsen? Mycket hög/ 

Hög/Låg/Mycket låg (Svårt att utföra testet i annan miljö än då den används i 

dess rätta miljö). 

Kvantifierat mål 

>98 % ska ange att automaten kändes Mycket säker eller Säker. 

2  Användarkrav - Servicepersonal 

Lätt att transportera 

Mätmetod 

Fysisk mätning av automatens mått. 

Kvantifierat mål 

2 europapallar och delbart. 

Lätt att montera 

Mätmetod 

Tidsstudie 

Kvantifierat mål 

<8h 

Lätt att utföra service på 

Mätmetod 

Fråga personal som utför service på automaten: Hur är det att utföra service på 

automaten? Lätt/Medel/ Svårt 
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Kvantifierat mål 

Personalen ska ange att det är Lätt. 

Lätt att rengöra 

Mätmetod 

Fråga personal som rengör automaten: Hur är det att rengöra automaten? 

Lätt/Medel/ Svårt. 

Kvantifierat mål 

Personalen ska ange att det är lätt. 

3  Företags- och organisationskrav 

Snabbt flöde 

Mätmetod 

Mät tidsåtgång 

Kvantifierat mål 

<5min 

Ska kunna användas utan handläggare för målgruppen 

Mätmetod 

Mät antal godkända passförnyelser utan handläggare. 

Kvantifierat mål 

>90 % av de som går in i automaten, tillhörandes målgruppen, ska lyckas med 

att förnya sitt pass. 

En stor andel av den tilltänkta målgruppen ska välja att förnya passet i automaten 

Mätmetod 

Mät i pilottest vid verklig situation. 

Kvantifierat mål 

>90 % av den tilltänkta målgruppen ska välja att förnya sitt pass i automaten. 

Det är viktigt att automaten inte släpper igenom personer som uppger falsk 

identitet 

Mätmetod 

Testa antalet som automaten godkänner trots att de inte är samma person som 

på passet. 

Kvantifierat mål 

<1/10000 
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Automaten ska ge användaren ett större värde än den manuella processen 

Ex. billigare, kortare väntetid, snabbare process, fler språk, personen får en bild 

på fingeravtryck eller passfotot, att man inte behöver känna sig stressad. 

Mätmetod 

Fråga: Skulle du rekommendera andra att använda automaten eller 

handläggare? 

Kvantifierat mål 

95 % ska rekommendera andra att använda automaten. 

4  Fysiska- och miljökrav 

Ska kunna användas i både dunkel miljö och vid direkt solljus. Lux mellan 0-5000 

Mätmetod 

Mät antalet som anser att de hade problem med ljuset. Mät antalet godkända 

foton enligt ICAO. 

Kvantifierat mål 

Ljusförhållandena ska inte påverka användandet av maskinen. 

Opåverkat resultat (< 3 % variation) oavsett ljusförhållanden inom intervallet. 

Ska kunna användas i livliga miljöer 

Mätmetod 

Mät ljudinsläpp till passtationen. Låt personer med svag hörselnedsättning 

använda automaten och ge omdöme. 

Kvantifierat mål 

<xx dB i automaten trots livlig miljö. 

Personer med hörselnedsättning ska ange att miljön ljud från omgivningen inte 

påverkade deras resultat. 

Ska kunna användas utan att störa omgivning. 

Mätmetod 

Mät ljudutsläpp från automaten. 

Mät ljusutsläpp från automaten. 

Kvantifierat mål 

<xx dB utanför automaten härlett till automaten. 

<xx lux utanför automaten härlett till automaten. 
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Ska kunna användas i lokaler med begränsat utrymme 

Mätmetod 

Fysisk mätning 

Kvantifierat mål 

BxLxH 80cmx120cmx210cm 

Vara stor nog att rymma en fullvuxen person 

Mätmetod 

Testa automat på storväxta personer 

Kvantifierat mål 

Personer inom målgruppen ska kunna använda automaten utan större problem. 

5  Icke funktionella krav 

Ska ha en design som är tilltalande och reflekterar Speed Identity liksom kundens 

varumärke 

Ska ha en design som bidrar till att användaren vet vad som förväntas av den och 

lockar till användning 

Minst 88 % av den tänkta målgruppen som försöker använda den ska lyckas 

förnya sitt pass utan hjälp av handläggare. 

Mätmetod 

Mät procentuellt antal godkända passförnyelser i automaten. 

Kvantifierat mål 

>88 % 

Fotograferingen ska, inom målgruppen, ge godkänd bild enligt ICAO på första 

försöket i 95 % av fallen 

Mätmetod 

Mät procentuellt antal godkända passfoton vid första försöket. 

Kvantifierat mål 

>95 % 

Avläsning av fingeravtryck ska, inom målgruppen, ge godkänt resultat på första 

försöket i 90 % av fallen 

Mätmetod 

Mät procentuellt antal godkända fingeravtrycksläsningar vid första försöket. 
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Kvantifierat mål 

>90 % 

Namnteckning ska, inom målgruppen, ge godkänt resultat på första försöket i 95 

% av fallen 

Mätmetod 

Mät procentuellt antal godkända namnteckningar vid första försöket. 

Kvantifierat mål 

>95 % 

Automaten ska inte kräva några förkunskaper innan man kommer till polisens 

passexpedition 

Mätmetod 

Utförda tester ska generellt göras på förstagångsanvändare för att spegla 

målgruppen 

Användare med en längd mellan 100cm-210cm ska utan stora problem kunna 

använda automaten 

Mätmetod 

Fråga: Anser du att automaten var anpassad efter din längd? Ja/Nej 

Kvantifierat mål 

>99 % av den tilltänkta målgruppen ska anse att automaten är anpassad efter 

deras längd. 

Ska vara lätt att förstå för användare som inte har svenska som modersmål 

Mätmetod 

Jämför svar på övriga frågor mellan de med svenska som modersmål och de 

med annat modersmål. 

Kvantifierat mål 

Inga signifikanta skillnader ska kunna urskiljas. 

Automaten ska kunna användas av personer med synnedsättning 

Mätmetod 

Jämför resultat med användare utan synnedsättning. 

Kvantifierat mål 

Inga signifikanta skillnader ska kunna urskiljas. 
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Automaten ska kunna användas av personer med hörselnedsättning 

Mätmetod 

Jämför resultat med användare utan hörselnedsättning. 

Kvantifierat mål 

Inga signifikanta skillnader ska kunna urskiljas. 

Automaten ska kunna användas av personer med mildare skriv och lässvårigheter 

Mätmetod 

Jämför resultat med användare utan läs och skrivsvårigheter. 

Kvantifierat mål 

Inga signifikanta skillnader ska kunna urskiljas. 

6  Funktionella krav 

Läsa in användarens nuvarande pass 

Mätmetod 

Test: Hur ofta lyckas passinläsningen. 

Kvantifierat mål 

>99,5 % 

Ta en bild till användarens nya pass som uppfyller krav och bestämmelser enligt 

ICAO 

Mätmetod 

Test: Hur ofta lyckas fotoprocessen 

Kvantifierat mål 

>99 % 

Ta fingeravtryck som uppfyller krav och bestämmelser enligt ICAO 

Mätmetod 

Test: Hur ofta lyckas fingeravtrycksläsningen. 

Kvantifierat mål 

>95 % 

Ska verifiera användarens identitet 

Mätmetod 

Test: Hur ofta lyckas verifieringen av användarens identitet. 
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Kvantifierat mål 

>99 % 

Ta underskrift som uppfyller krav och bestämmelser enligt ICAO 

Mätmetod 

Test: Hur ofta lyckas namnteckningen uppfylla kraven från ICAO. 

Kvantifierat mål 

>99,5 % 

Låta användaren skriva in mail och/eller mobilnummer, dit meddelande skickas 

när passet är färdigt, om så önskas 

Mätmetod 

Test: Hur ofta lyckades användaren skriva in mail och mobilnummer korrekt. 

Kvantifierat mål 

>99 % 

Få ett godkännande från användaren på att uppgifter kopplade till passet är 

korrekta 

Under processen ska det gå att betala för det nya passet 

Ska finnas tillräckligt med information för att de vanligaste frågorna vid 

passförnyelse ska vara besvarade när användaren lämnat automaten. 

Användaren ska veta vart den ska vända sig för mer information. 

Mätmetod 

Fråga: Har du några frågor kopplade till passförnyelsen som inte har blivit 

besvarade under processen? Ja/Nej 

Kvantifierat mål 

>95 % Ska ange Nej 

7  Tekniska krav och systemkrav 

Uppfylla krav för CE-märkning 

Mätmetod 

Kontrollera slutprodukt mot regelverk 

Kvantifierat mål 

Den ska vara godkänd, bör även möta framtida hårdare krav 
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Systemet ska vara tillräckligt skalbart för att inte vålla stora problem vid 

uppgraderingar av mjukvara eller hårdvara 

Mätmetod 

Testa att implementera nya programvaror och komponenter 

Kvantifierat mål 

<1 arbetsdag för att byta ut en komponent eller uppgradera mjukvara. 

Systemet ska klara av längre perioder utan underhåll av servicepersonal 

Mätmetod 

Mäta tiden mellan nödvändig service. 

Kvantifierat mål 

<6mån 

Systemet ska ha en livslängd på 10 år? 

Mätmetod 

Mäta automatens livslängd 

Kvantifierat mål 

>10år 

Systemet ska skydda användarnas integritet och uppgifter. 

Mätmetod 

Låta experter inom IT-säkerhet gå igenom automaten.  Informationen ska vara 

oåtkomlig för obehöriga. 

Kvantifierat mål 

Godkänt från expertis 

Ska kunna kommunicera med andra system 

Mätmetod 

Simulerade långtidstest med mycket kommunikation. 

Kvantifierat mål 

Kommunikationen ska fungera felfritt >99,9 % av tiden. 

Systemet ska klara kortare avbrott i kommunikationen 

Mätmetod 

Testa att automaten kan hantera nya sökanden och lagra informationen till dess 

att kommunikationen är tillbaka. Användarna ska inte märka av att automaten är 

bortkopplad. 



73 Bilaga A - Kravställning | Handläggarfri Passförnyelse | Speed Identity 

 

Kvantifierat mål 

Automaten ska klara en bortkoppling av kommunikation i 1 dygn utan att 

manuell överföring måste ske.
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Bilaga B – Undersökningar för utveckling 

av användbarhet i passtation 

1  Inspektion av prototyp v1 
Tidigt i projektets skede testades prototyp v1 av projektets deltagare (Fredrik och 

Niclas). Prototypen utvärderades med användaren som referensram. Brister och 

problem som fanns på prototypen noterades, men även dess fördelar. Iakttagelserna 

skedde individuellt för att ge ett oberoende resultat, som sedan sammanställdes i en 

gemensam rapport. 

1.1 Resultat 
I resultatet tas endast de konceptuellt viktiga noteringarna upp. En utförligare rapport 

finns med i externa bilagor som finns att hämta på KTH mekatronikinstitutionen, där 

även små noteringar gjorts som är värda att tänka på vid utvecklingen av automaten. 

Automatens passläsare 
En stor nackdel som uppdagades tidigt i testet var passläsarna till automaten. 

Streckkodläsaren är placerade på olämpligt ställe vilket gör det svårt att dra passet. 

Passläsningen är uppdelad på två enheter, en streckkodsläsare och en RFID läsare. 

En sammanlänkning av dessa två skulle spara in ett moment.  

Genom att flytta passläsningen till början av processen kan matchningen av 

ansiktsbild ske i bakgrunden medan användaren är sysselsatt med annat.  

Fotografering 
Det är viktigt att den som förnyar sitt pass inte blir distraherad av information på 

skärmen då det är viktigt att se rakt in i kameran vid fotografering.  

Höj/Sänkfunktion 
Det är onödigt att hela automaten åker upp och ner före och efter fotografering. 

Genom att endast låta kameran röra sig och ha resterande del på fast position kan tid 

sparas.  

Går det att utelämna manuell höjdjustering helt? 

Display 
Är touch display en självklarhet för alla? Går det att tydliggöra dess funktion.  

Ljud 
Vid vissa moment skulle ljud vara en bra informationskanal, t.ex. vid fotografering då 

blicken ska vara på kameran.  
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Återkoppling 
Om inte fel kan avhjälpas automatiskt bör användaren få så tydlig information som 

möjligt om vad som är fel och hur man kan avhjälpa problemet. Ett exempel är vid 

fotografering där det finns en fördel att visa ett underkänt passfoto så att användaren 

själv kan se vad problemet är.  

Markera aktiv komponent 
För att lättare flytta användarens fokus till rätt komponent kan ljusslingor indikera 

vilken komponent som är aktiv för tillfället.  

Extern hjälp 
En knapp i automatens som påkallar extern hjälp skulle kunna avhjälpa många 

problem. Möjligheten finns då att ha support i lokalen eller på helt annan ort.  
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2 Vägverket 
På Vägverkets kontor för körkortsfrågor står ett flertal fotostationer som fotograferar 

den som ansöker om nytt körkort. Dessa är utvecklade av Speed Identity men skiljer 

sig i en viktig aspekt från de befintliga passtationerna genom att den är obemannad. 

Den hanterar dock bara fotograferingen. Den tagna bilden i fotoautomaten skickas 

sedan till handläggare. Resten av processen hanteras sedan vid disk av 

handläggaren. Detta inbegriper namnteckning och personuppgifter.  

Som en del i undersökningen gjordes ett besök hos vägverket för att betrakta 

fotostationen som en inspirationskälla med fokus på att granska användarna av 

fotoautomaten, intervjua handläggare och testa automaten som användare.  

2.1 Resultat 
Efter diskussioner med handläggarna på vägverket framgick det att fotograferingen 

fungerar bra. Vissa äldre människor har ibland problem med fotograferingen och då 

fick de som handläggare hjälpa till. En anledning till att fotograferingen inte är något 

stort problem, beror delvis på att det är lätt att gå tillbaka till automaten och ta ett nytt 

foto då handläggare inte anser att den första bilden uppfyller kraven. Målgruppen är 

också relativt begränsad, då majoriteten av de som använder automaterna är 

ungdomar 18+. 

Namnteckning 
Namnteckningen ser tjockare ut på Vägverkets display än de gör på körkortet vilket 

resulterar i att många ville göra om namnteckningen i onödan. Ett problem som är 

relativt lätt avhjälpt och kan snabba på processen. 

Instruktioner 
En klar fördel med fotoenheten var dess stöd för röstinstruktioner. När 

röstinstruktionerna synkroniseras med bilder är de väldigt effektiva på att förmedla 

information. 

Foto 
Ett transparent spegelglas mellan kamera och objekt gjorde positioneringen av 

ansiktet naturligt. En ögonmarkering på sidan av spegeln visade i vilken nivå ögonen 

skulle vara och positionerade därmed in ansiktet ytterligare. Kan en linjemarkering i 

vertikal led centrera ansiktet på samma sätt som ögonen preciserar ansiktet i 

höjdled? Spegeln fungerar som direkt feedback till användaren som därför är 

medveten om ansiktsuttryck och positionering redan innan bilden tas. 
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3  Polisens passexpedition 
Passexpeditionen på Kungsholmen är det enskilt största kontoret för nyskapande 

och förnyelse av pass. Under en dag studerades flödet för passförnyelse, 

personalen, passtationerna, omgivningen och inte minst användarna. Målet med 

undersökningen var att: 

 Samla information och data över processen, så som tid för varje 

passförnyelse.  

 Undersöka vad personalen som jobbar med passfrågor anser om den 

nuvarande processen och få deras synpunkter på en kommande automatisk 

process.  

 Observera processen, användarna och personalen för att upptäcka styrkor 

och svagheter i den manuella processen.  

3.1 Resultat 
Från besöket på polisens passexpedition noterades viktiga delar av passförnyelsen. 

En sammanställning gjordes och presenteras här i komprimerad form.  

Språk 
På polisens passexpedition på Kungsholmen, arbetar många människor med stor 

spridning i språkkunskaper. Det gör att de klarar av att handleda människor med 

varierande modersmål. På mindre kontor där endast en eller ett fåtal handledare 

arbetar är det däremot ett större problem när människor med språkproblem ska 

förnya sitt pass.  

I en automat kan detta enkelt avhjälpas med ett stort språkutbud. 

Fotografering 
Ett problem som uppstår vid fotografering hos polisen är kamerans inställningar som 

ibland kompenserar för vita/svarta tröjor och ansikten vilket gör att bilden som helhet 

blir för mörk eller för ljus. I dagsläget löser handläggarna problemet med att hålla upp 

en pärm för att skärma av exempelvis en tröja. Problemet bör dock gå att lösa med 

hjälp av efterbehandling av fotografi eller andra inställningar på kameran.  

Instruktioner 
Handläggarna anser att informationen ska förmedlas till användarna med korta, enkla 

order. 

Längdangivelse 
I dagsläget uppger personen som ska förnya sitt pass sin längd till handläggaren 

som gör en visuell bedömning om detta är rimligt. Många gånger anger människor 

sin längd felaktigt av olika anledningar. En felaktig längdangivelse på mer än 3cm 

kan ge problem vid identifiering med hjälp av passet och det är därför viktigt att 

längden är korrekt angiven. 
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Fysisk design 
Automaten bör ha en anordning för att hänga upp kläder på då man vintertid vill att 

personen ska ta av sig ytterkläder vid fotografering. Normalt läggs annars kläderna 

på golvet. 

Betalning 
Vid betalning är det fortfarande en stor andel människor som betalar med kontanter. 

För att automaten inte ska vara begränsande, är detta en aspekt att beakta. 

Frågor 
I samband med passförnyelsen hos polisen är det många som har ytterliga frågor. Ett 

mervärde skapas om användarna har möjlighet att få dessa frågor besvarade även 

när passförnyelsen sker automatiskt.  

Namnteckning 
Många människor är osäkra på hur deras namnteckning ska skrivas. Måste det vara 

samma som förra gången? Måste man skriva med skrivstil? Är två av de vanligast 

förekommande frågorna. Kravet för namnteckningen är att den ska skrivas så att 

passinnehavaren kan återskapa namnteckning vid en identitetskontroll och kan i 

övrigt se ut hur som helst. Eftersom namnteckningen inte matchas eller kontrolleras 

är det viktigt att automaten påverkar användaren att skriva en ‖ordentlig‖ underskrift. 

Text och Tal 
När handläggarna informerar de sökande måste de många gånger informera med 

hjälp av både text och tal. Enligt handläggarna är det därför en förutsättning att 

automaten kan informera på bägge sätt för att göra den effektiv och nå ut till en stor 

målgrupp.  

Glasögon 
Glasögon kan påverka fotograferingen. Många människor är beroende av glasögon 

och behöver använda dem för att läsa instruktioner. Det kan därför bli ett besvärligt 

moment om användaren måste ta av och på sig glasögonen under fotograferingen. 

Många människors identitet är även starkt ihopkopplad med deras glasögon och de 

vill därför ha dem med på passfotot.  

Passläsare 
En passläsare till den automat som ska utvecklas bör kunna läsa utländska pass 

också. För att kunna meddela personer som vill förnya sitt pass att man måste vara 

svensk medborgare. Gärna på samma språk som passet.  

Tyvärr kommer många människor som inte får förnya sitt pass helt i onödan till 

polisens passexpedition på grund av bristfälliga kunskaper om vad som krävs för att 

få ett nytt pass eller förnya ett gammalt. För att dessa människor ska kunna avbryta 
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sin process så tidigt som möjligt är det lämpligt att passläsningen är det första som 

sker i automaten.   

Efterlysta personer 
Kommer en efterlyst person för att förnya sitt pass bör ett särskilt meddelande gå till 

berörd polisenhet. 
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4  Serviceavdelningen 
Speed Identitys serviceavdelning monterar, reparerar och underhåller alla nuvarande 

passtationer runt om i världen. Det är till dem kunderna ringer när problem uppstår 

och serviceteknikerna är därför en stor kunskapskälla för att undvika att återupprepa 

redan begångna misstag från tidigare automater. 

4.1 Resultat 

Ljus 
Ett problem som bör åtgärdas är fotoenhetens känslighet för omgivningens olika 

ljusförhållanden. Dålig bildkvalité är ett vanligt fel som uppstår när omgivningens ljus 

skiftar i intensitet och riktning.     

Loggar 
Servicepersonalen arbetar över hela världen och resor är vanligt förekommande. Kan 

man i förväg se via loggar var problemen sitter finns ökade möjligheter att dessa kan 

lösas på distans. En grundlig genomgång mellan utvecklare och servicetekniker bör 

göras för att se vilka problem som uppstår och vad som skulle kunna lösas med hjälp 

av loggar. 

Fysisk design 
Rörliga delar är alltid ett problem hos produkter och genom att minimera de rörliga 

delarna kan felkällor i den fysiska designen minskas. 

Vid transport är det viktigt att hålla nere volymen på automaten för att minska 

transportkostnader. Det är även viktigt för att komma igenom dörrposter och andra 

trånga utrymmen.  En europapall är standardmått som inte bör överskridas.  

Det är en stor fördel om automaten är lätt att montera/demontera vid transport.  

När service utförs är det ofta i trånga områden som är svåra att komma åt. För att 

underlätta detta kan löstagbara väggar och fysiska skal användas. 
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5  Intervju med Peter Hansson 
En stor del av de problem som uppstår vid fotograferingen beror på ljusförhållandena 

i omgivningen. I projektet tillfrågades en expert inom området fotografering och ljus, 

Peter Hansson, för att utreda hur man på bästa sätt löser problemen. Peter jobbar 

som konsult på Optronics. Peter Hansson är inhyrd till Speed Identity för att 

konstruera en god ljussättning till G3:an. 

5.1 Resultat  

Fysisk utformning 
Peter ser en hel del fördelar i att ha en stängd automat som i de fotoboxar som står 

på stan. Tack vare deras inneslutning påverkar inte det yttre ljuset bilden, samtidigt 

som det blir väldigt mycket lättare att placera ljuskällor på bättre positioner för större 

spridning.  

Ljus 
Peter tror inte på användningen av blixt så länge man väljer att använda en 

industrikamera istället för en system-konsumentkamera. De industrikameror som är 

aktuella för en automat hinner inte ställa in slutartiden i förhållande till den mängd ljus 

som blixten ger. 

Peter jobbar just nu med ett koncept att rampa upp ljuset för att efterlikna en fotoblixt. 

Med denna metod slipper man många av de negativa konsekvenserna blixt medför. 

Samma koncept skulle även kunna användas i prototyp v2. Då man använder 

tekniken med rampat ljus har det visat sig att man kraftigt begränsar det tidigare 

förekommande problemet med över/under-exponeringar. Men den primära 

anledningen till att man började med denna metod är för att en normal blixt inte är 

förenlig med en god arbetsmiljö för handläggare. 

Ljus från andra källor än blixten bör också beaktas, så som ljus från bildskärmen. En 

bildskärm kan lätt ge den negativa konsekvensen att ljuset speglas i eventuella 

glasögon. Ett förslag för att undvika reflexer är att släcka/tona ner ljuset i bildskärmen 

när foto tas. 

Optik  
Rent optiskt är det viktigt att avståndet mellan ansikte och lins är korrekt. Detta för att 

ansiktet ska få rätt proportioner. Näsan blir t.ex. större än i verkligheten om ansiktet 

kommer för nära linsen. Därför är det viktigt med bra instruktioner så att användaren 

hamnar på rätt avstånd från kameran.   
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6  Tyresö centrum – Enkät 
Prototyp v1 togs till Tyresö centrum där 

förbipasserande fick testa på att förnya sitt 

pass i automaten, se Figur 39. Syftet med 

testet var att i så god mån som möjligt 

återspegla passförnyelse av människor i 

målgruppen och se hur väl de klarade av att 

förnya sina pass i automaten. En viktig del i 

testen var även att få information från 

användaren om vad som var lätt/svårt, 

bra/dåligt med automaten. 

Eftersom människor i ett centrum vanligtvis 

inte har med sig pass användes två testpass 

till alla deltagare. Innan testet ställdes tröskelvärdet för access till 0 vilket gjorde att 

alla passerade matchningen som godkända. Tyvärr gick det därför inte att kontrollera 

den nuvarande algoritmen för matchning.  

Ett antal frågor om automatens användarvänlighet ställdes i samband med testet. 

Frågorna är utformade med [Höckert, O] i tanken. Svaren på frågorna ska framförallt 

ses som riktvärden till framtida enkäter. Genom att ställa samma frågor när ändringar 

av automaten gjorts kan man avläsa om förändringen varit positiv eller negativ. 

Totalt så testade 30st personer automaten med en ålders-, kön- och kulturell 

spridning motsvarande den definierade målgruppen, se Figur 40.  

6.1 Resultat 
Fråga 1: Hur upplevde du informationen i automaten? 

 
Figur 39: Foto taget vid testerna i Tyersö 

Centrum. 

 

Figur 40: Åldersfördelning 
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Fråga 2: Hur upplevde du storleken på texten? 

 

Figur 42 Storlek på text 

 

  

 

Figur 41 Information i automat 
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Fråga 3: Vad anser du om tiden det tog att förnya passet? 

 

Figur 43 Tid för att förnya pass 
 

 

Fråga 4: Vad anser du om bilden som togs till det nya passfotot? 
 

 

Figur 44 Bilden till passfotot 
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Fråga 4b: Om svaret på fråga 4 var Dåligt eller Mycket dåligt, berodde det dåliga resultatet 
på automaten? 
 

 

Figur 45 Automatens fotoprocess 

 

Fråga 5: Ange svårighetsgrad för respektive moment under passförnyelsen. 

 

Figur 46 Svårighetsgrad per moment 
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Fråga 6: Vad anser du är en rimlig kö/vänte-tid för att förnya ditt pass?  

 

 

Figur 47 Maximal tid i kö 

 
 
Fråga 7: Skulle du kunna tänka dig att förnya ditt pass i en automat? 

 

Figur 48 Andel positiva till att förnya pass i automat 
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7  Tyresö centrum – Insamling av data 
Syftet med testet var att i så god mån som möjligt återspegla passförnyelse av 

människor i målgruppen och se hur lång tid respektive moment tar för en 

normalanvändare. 

Testet hade också som syfte att visa svårigheten i de olika delmomenten. En metod 

för att mäta detta är att räkna antalet gånger processen har avbrutits på grund av att 

användaren gjort fel i processen. 

Innan testet utfördes hade det flera gånger påvisats att fotoprocessen var ett moment 

som ofta vållar bekymmer i redan befintliga produkter. Alla bilder som togs under 

testet sparades därför tillsammans med den eventuella felkoden för respektive bild. 

Bilderna har sedan kunnat användas för att analysera felorsaker under 

fotoprocessen. 

Vid testerna loggades även den tid det tog för användaren att utföra respektive 

moment i automaten. Loggningsfunktionerna var något som innan testerna 

implementerats i mjukvaran och var inget som var synligt för användarna.  

Ett annat syfte med testerna i Tyresö Centrum var att testa en ny 

fingeravtrycksläsare mot den redan befintliga på prototyp v1. Kvalitén på 

fingeravtrycken loggades då användarna testade automaten. Efter att de genomgått 

testet i automaten fick de även testa den nyare fingeravtrycksläsaren. Testet utfördes 

på användarnas båda pekfingrar och kvalitén mättes enligt NIST-NFIQ(ett verktyg 

utvecklat av NIST för att bedöma kvalité på fingeravtryck).  

7.1 Resultat 

Tidsstudie 
I Figur 49 ses ett diagram över medeltid för hela processen, respektive för varje 

enskilt moment. Momentens medeltider har förts samman så att man kan se hur 

tiderna fördelar sig över hela processen. 

Förklaring av hur tider beräknats 

En viss förklaring av hur tiderna i detta diagram beräknats kan behövas. Många 

användare har avbrutits under passförnyelseprocessen och varit tvungna att göra om 

alla tidigare moment. Då detta har skett har bara tiderna för det första försöket 

använts i de moment som upprepas, bortsett från det moment som orsakat att 

användaren har avbrutit. Tiderna för detta moment har adderats. Ex. användaren har 

i sitt första försök inte dragit sitt pass i tid och därmed har processen avbrutits, 

användaren gör därför om hela processen i ett andra försök och lyckas. Då tiderna 

beräknats för denna användare har respektive moment i det första försöket fram till 

passläsningen använts. Tiderna för de två försöken vid passläsningen har adderats. 

För de moment som kommer efter passläsningen har tiderna från försök två använts. 
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Figur 49: Tidsdiagram över respektive moments medeltid 
 

 

Avbrutna moment 
I Figur 50 visas antalet användare som har lyckats passera respektive moment. Den 

blå stapeln visar andelen användare som klarat momentet på första försöket. Den 

röda stapeln visar andelen användare som under något försök tog sig igenom 

momentet. Användare räknas bara en gång per moment. Ex. en användare som 

lyckats med fotograferingen 3ggr men varje gång blivit avbruten vid dragning av pass 

räknas bara som att de har klarat fotograferingen en gång. Resterande försök för 

fotografering ignoreras.  
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Figur 50: Andel användare som klarade fotografering, passinläsning respektive hela processen. 

 

Felkoder under fotoprocessen 
De felkoder som gavs för samtliga bilder under fotoprocessen kan ses i Figur 51. Av 

dessa bilder är dock en stor mängd genererade av samma användare då problem 

med fotoprocessen tenderar att ‖drabba‖ samma användare på alla deras bilder. 

Detta får följden att de måste göra om fotoprocessen. Fotoprocessen är också ett av 

de första stegen i processen, vilket resulterat i att alla användare som avbrutits 

någonstans i passförnyelsen varit tvungna att göra om fotograferingen. För att få en 

alternativ uppfattning om hur felen distribuerats över användare har därför ett 

diagram skapats som bara innehåller respektive användares tre första bilder, se 

Figur 52. Diagrammen visar tydligt att fotograferingen är ett steg i processen där 

mycket måste ses över. 
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Figur 51: Fördelningen av felkoder på samtliga tagna bilder. 
 

 
 
 

 

Figur 52: Fördelningen av felkoder på respektive användares tre första bilder. 
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Fingeravtrycksläsare 
Det betyg som ges av programvaran representeras av en siffra mellan 1 och 5. Där 1 

är det bästa betyget och 5 det sämsta. NIST som utformat mjukvaran och skalan 

anger respektive siffra till följande gradering: 1=Excellent, 2=Very Good, 3=Good, 

4=Fair, 5=Poor. Är fingeravtrycket  

 

en 3:a eller bättre blir den godkänd för biometrisk matchning. I Figur 53 kan resultatet 

för den äldre läsaren från Identi ses och i Figur 54 resultatet för den nya läsaren från 

Lumidigm. 

 

Figur 53: Kvalitet enligt NIST på fingeravtryck tagna i Identi-läsaren. 

 

Figur 54: Kvalitet enligt NIST på fingeravtryck tagna i Lumidgim-läsaren. 
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8  Tyresö Centrum – Observationer och 

reflektioner 
Under testerna i Tyresö centrum fanns möjligheten att studera användarna under 

tiden att de testade automaten. Nedan följer de observationer som gjordes. 

8.1 Automatisk höjdinställning 
Automaten påbörjar inte alltid höjdjustering direkt och användare blir osäkra på vad 

de ska göra. 

8.2 Infoskärm innan fotografering 
Första gången användaren aktivt måste använda pekskärmen är vid infoskärmen 

innan fotograferingen. Vid detta moment är det många som blir osäkra på vad de ska 

göra. 

8.3 Fotograferingen 
Användare är osäkra på om något händer vid fotograferingen. En anledning kan vara 

att knäppljudet vid fotograferingen inte hörs i den sorliga miljön. Men det kan också 

betyda att övrig information inte är tillräckligt informativ. 

Många användare står fel vid fotograferingen. Vissa har hunnit flyttat på sig sen 

information om vart man ska ha fötterna gavs. Några har helt missat informationen. 

8.4 Val av bild 
Då val av bild ska göras blir vissa förvirrade av den tidsstapel som räknar upp längst 

ner på skärmen. Några går inte vidare med processen för att de tror att man ska 

vänta ut denna klocka. Många är också osäkra på vad de förväntas göra vid denna 

skärm. 

8.5 Dra pass i passläsare 
Väldigt många har problem med placeringen av OCR-läsaren för passet. Några drar 

passet med fel sida i läsaren.  

Tiden är också väldigt kort för detta moment vilket resulterar i att processen avbryts 

för många användare. 

8.6 Läsa av Passets RFID-chip 
Det är många som inte direkt förstår hur/vart de ska placera passet vid RFID-

läsningen. Instruktionerna ger information om vilken sida man ska hålla mot läsaren. I 

praktiken spelar det dock ingen roll då läsaren ändå fungerar. Detta resulterar främst 

i att detta moment tar längre tid än vad det skulle behöva göra. 
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8.7 Fingeravtrycksläsning 
Några placerar fingrarna på läsaren under en väldigt kort tid <0,5s, vilket inte är 

tillräckligt för att läsa av fingeravtrycken. 

Då fingeravtrycksläsningen inte lyckas direkt händer inget alls på skärmen. Först när 

användarna tagit bort fingrarna och åter placerat dem på läsarna kan inläsningen 

påbörjas på nytt. Det ges dock ingen information om detta varför många blir stående 

länge vid detta moment utan att göra något. 

Några använder tummarna vid fingeravtrycksläsningen vilket är fel. Vid den separata 

fingeravtrycksläsningen med Lumidigm-läsaren visar det sig att en del blir osäkra när 

man säger pekfingret och måste tänka efter en stund innan de listat ut vilket finger 

som menas. Troligtvis är det därför vissa tar med tummarna då de struntar i att tänka 

efter. Tydligare bilder kan kanske eliminera problemet.  

8.8 Namnteckning 
Många tar lång tid på sig vid namnteckningen för att de inte hittar pennan. Om 

användaren innan inte placerat pennan på avsedd plats hänger den ofta på sidan av 

automaten och är därmed inte synlig. 

8.9 När är processen slut 
Några användare undrar om de är färdiga när passet med bild har kommit upp. 

En större andel tror att processen är klar då de fått information om vart de ska hämta 

ut passet, vilket den inte är. För att processen ska gå tillbaka till välkomstskärmen 

måste användaren trycka på ‖Ok‖ på denna skärm. Lämnar man automaten innan 

bör därför automaten själv avsluta och gå till startläge då inget kritiskt händer efter.  
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9  Tidsanalys av respektive moment i prototyp v1 
 

Figur 55: Medelvärde av tidsåtgång för respektive moment vid testerna i Tyresö C. 

 

 

Höjdinställning 

Höjdinställningen är flödets första moment 

och tar 8s vilket är den tid det tar för 

automaten att ställa in sig till rätt höjd för 

fotoprocessen. Denna tid skulle kunna bli 

snabbare med en snabbare motor, men 

en grundinställning som matchar 

medellängden på användarna bör också 

kunna korta ner den distans som 

automaten måste färdas i detta skede. 

Fotoinformation 

Fotoinformationen tar 11s och är den tid 

det tar mellan att automaten ställt in sig till 

rätt höjd och användaren läst instruktionerna, se Figur 56, och fram till det att denne 

har tryckt på ‖Ok‖ för att fortsätta processen. Tiden bör kunna kortas ner genom att 

korta ner instruktionerna. En observation som gjorts är att många inte är helt säkra 

på om de ska trycka på ‖Ok‖ för att processen ska fortsätta. Tiden skulle därmed 

kunna kortas ner ytterligare genom att göra detta mer tydligt. Detta är första gången i 

processen där användaren behöver använda touch displayen, varför det är viktigt att 

tydliggöra var och hur man ska trycka. 

 
Figur 56: Fotoinformationsskärm från prototyp 

v1. 
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Fotografering 

Fotograferingen som helhet tar 39s per användare. Den höga siffran beror på att det 

är många som behövt göra om moment flera gånger. Själva fotograferingen tar 23 

sekunder att utföra. Här tar kameran tre på varandra följande bilder med några 

sekunders mellanrum. Trotts detta misslyckas många med att ens få en bild godkänd 

under första sekvensen. Målet i kravspecifikationen är att mer än 90 % ska lyckas 

under första försöket. För att det ska vara möjligt krävs det därför att felorsakerna 

åtgärdas. Detta skulle kunna korta ner tiderna för fotograferingen drastiskt.  

Då användaren misslyckas i detta moment visas en skärm som beskriver 

anledningen till att bilden inte är godkänd och tiden som användaren befinner sig vid 

denna skärm är inräknad i tiden för fotograferingen. Nyttan av informationen är dock 

tveksam, varför det finns möjlighet att korta ner tiden ytterligare genom att helt enkelt 

inte visa skärmen.  

En annan faktor som skulle minska tiden är att bara ta singelbilder och låta 

användaren välja direkt om de tycker bilden är godkänd. På detta sätt skulle det inte 

alltid krävas att det tas tre bilder innan processen kan fortsätta. Förhoppningen är att 

många användare väljer den första bilden. Detta är dock något som måste 

utvärderas i ytterligare test. 

Välj bild 

Skärmen välj bild, se Figur 57, tar i snitt 16s 

och är den skärm som visas då användaren får 

välja bild om flera blivit godkända. En orsak 

som drar upp tiden är att många inte förstår 

instruktionerna. De förstår inte hur de ska välja 

bild och när de sedan förstått detta väntar 

många på att tidsstapeln som visas i botten av 

skärmen ska ta slut. Stapeln visar dock bara 

hur lång tid användaren har på sig att välja bild 

innan automaten själv väljer första godkända 

bild. En väldigt enkel lösning skulle därför vara 

att göra instruktionerna tydligare och helt enkelt 

ta bort tidsstapeln för att undvika förvirringen som den har visat sig ge. 

Höjdinställning 2 

Nästa steg i processen är återigen en höjdinställning. Nu ska automaten förflyttas till 

en mer ergonomisk höjd. Förflyttningen tar i snitt 17s, vilket är en väldigt lång tid och 

ett moment som borde ses över. En tanke som uppkommit är att placera kameran 

och ‖arbetsbordet‖ på ett större avstånd från varandra så att arbetsbänken 

automatiskt befinner sig på en ergonomisk höjd när kameran justerats till ögonhöjd. 

Alternativt separera dessa två delar helt och ställa in arbetsbordet på en generell 

höjd och endast justera kamerans höjd. Bägge metoderna skulle helt eliminera en 

andra höjdinställning. 

 

Figur 57: ”Välj bild”-skärm från prototyp 
v1. 
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Avläs textremsa i pass  

I Figur 58 visas den skärm som användaren ser 

under detta steg. 20s är en lång tid för ett moment 

som skulle kunna gå betydligt fortare. Placeringen 

av läsaren har dock visat sig vara väldigt 

problematisk, då det är väldigt svårt att komma åt 

att dra sitt pass genom läsaren. Om användaren 

inte drar sitt pass inom en viss tid avbryts 

momentet och hela processen.  

Kombinationen av att det är svårt att dra sitt pass 

och att tiden man har på sig att dra passet är 

väldigt liten ger följdeffekten att väldigt många får 

sin passförnyelseprocess avbruten. Tiden det tar för andra försöket är även den 

medräknad i medeltiden för delmomentet. Att inte avbryta processen så tidigt och att 

göra det lättare att dra passet skulle drastiskt minska tiden det tar för momentet. 

Avläs RFID i pass 

I Figur 59 visas den skärm som användaren ser 

under detta steg. Själva avläsningen går relativt 

fort, ca 7s. Resterande 13s är alltså den tid det 

tar innan användaren har förstått instruktionerna 

och placerat sitt pass mot läsaren. Vid 

observationer av användaren uppmärksammades 

att många är osäkra på åt vilket håll de ska 

placera passet. Vid test av RFID-läsaren har det 

dock visat sig att det inte spelar någon roll hur 

man håller passet. En förenkling av 

instruktionerna är därmed möjlig. 

Fingeravtrycksläsning 

Fingeravtrycksläsningen tar 14s vilket är relativt fort. Ser man till de individuella 

tiderna ser man dock att fingeravtrycksläsningen 

tar betydligt längre tid för vissa personer. Då 

fingeravtrycksläsningen inte fungerar direkt så 

kommer oftast läsningen inte lyckas om man inte 

tar bort fingrarna från läsaren och åter placerar 

dem mot läsarna. Det ges dock inga instruktioner 

om detta, se Figur 60, varför det tar relativt lång 

tid innan användaren själva tar initiativ och 

försöker detta. Genom att ge feedback till 

användaren då avläsningen inte lyckas direkt bör 

moment kunna förkortas. 

 

 
 

Figur 58: ”Avläs OCR”-skärm från 
prototyp v1. 

 

 
Figur 59: ”Avläs RFID”-skärm från 

prototyp v1. 

 

 
Figur 60: ”Fingeravtrycks”-skärm från 

prototyp v1. 
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Matcha biometri 

Matchning av biometri tar 2s. Den tid som moment förlänger totaltiden på flödet bör 

helt kunna undvikas genom att placera matchningsanalysen parallellt med övriga 

moment. För att möjliggöra detta bör dock passinläsningsmomentet placeras innan 

fotografering och fingeravtrycksläsning. 

Namnteckning 

Namnteckningen tar 20s. I Figur 61 visas den 

skärm som användaren ser i samband med 

namnteckningen. Observationer under testerna 

visade att en orsak som gör att detta moment tar 

längre tid än nödvändigt är att pennan inte alltid är 

lätt att finna. Om den tidigare användaren inte 

placerat pennan i dess hållare hänger pennan ofta 

på sidan av automaten och är därmed inte synlig. 

Genom att göra det lättare att hitta pennan bör 

tiden för moment kunna förkortas. 

Visa pass 

Visa Pass tar i snitt 10s. Skärmbilden låter 

användaren se hur deras nya pass kommer att 

se ut, se Figur 62. Det är tveksamt hur mycket 

man ska förlita sig på denna tid då användarna 

under testerna inte förnyade sitt pass på riktigt 

och därmed antagligen inte är lika intresserade 

av passet än användaren i en verklig situation. 

Den imiterade passbilden är i övrigt ett utmärkt 

redskap för att fånga användarens intresse för 

personuppgifterna vilket måste verifieras av 

användaren.  

Information om utlämning 

Information om utlämning, se Figur 62, tar 20s. En anledning till långa tiden är att 

användaren inte avslutar momentet genom att trycka på ‖Ok‖, utan antar att de är 

färdiga i och med att denna skärm visas. För användaren spelar det ingen större roll 

då den egentliga passförnyelsen redan är klar. Denna skärm bör automatiskt hoppa 

vidare då användaren lämnar automaten. 

  

 

Figur 61: ”Namntecknings”-skärm 
från prototyp v1. 

 
Figur 62: ”Visa pass”-skärm från 

prototyp v1. 
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Bilaga C - Objektdetektering med HOG 

och SVM 
Under examensarbetet granskades flera olika tekniker ytligt för att se vad som 

lämpade sig bäst för objektdetektering i bilderna från passtationen. Efter handledning 

av Josephine Sullivan [Sullivan J.], forskare och lärare på KTH inom området 

computer vision, stod det klart att de enklaste och mest lämpade teknikerna för att 

detektera föremål med tydliga konturer var HOG och SVM. Det här avsnittet 

behandlar därför de två teknikerna som tillsammans används för att detektera 

föremål med tydliga konturer i bilder. 

Följande avsnitt om Histogram of Oriented Gradient är en fritt tolkad och översatt 

sammanfattning från [Wikipedia, HOG], [Navneet Dalal, B. T.], [CVAP Nada], 

[Junyuan, L.]. 

11  Histogram of Oriented Gradient 
För att detektera ett objekt i en bild med HOG normaliseras först bilden, se Figur 63, 

så att objektens kanter blir tydligare representerade. 

 
 

Figur 63: Vanlig och normaliserad bild på glasögon. 

 

Ur den normaliserade bilden skapas sedan vektorer mellan bildpunkterna, se Figur 

64. Är skillnaden stor mellan punkter i bilden blir vektorn stor. Med stor skillnad 

menas att färgerna i pixlarna ligger långt ifrån varandra, t.ex. svart och vitt. Detta 

medför att vektorer skapas med ortogonal riktning med kanterna på objektet där 

kontrasterna är skarpa, se Figur 65.  

 

Figur 64: Vektor mellan bildpunkter 

 

http://www.csc.kth.se/~sullivan
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Figur 65: Vektoriserad bild 

 

Sedan delas bilden in i kvadratiska celler bestående av n x n bildpunkter. 

Vektorernas storlek och riktning adderas sedan i ett histogram där noggrannheten 

bestäms av histogrammets upplösning (antal staplar) som representerar vektorernas 

olika vinklar, se Figur 66.  

 

Figur 66: Histogram med varierande upplösning 

 

Cellerna sätts ihop till block vilka utgör den fullskaliga bilden. Blocken överlappar 

varandra och varje cell används därför flera gånger, se Figur 67. Genom att sedan 

normalisera värdena ges ett resultat som är betydligt mer robust för variation i bildens 

ljus och kontraster. Vilket gör att det är lättare att detektera ett objekt även om 

kontraster och skärpa skiljer sig mellan bilderna.    
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Figur 67: Cell och blockindelning 

 

När alla block är normaliserade sammanförs vektorerna för varje block i det aktuella 

bildfältet till en ‖Feature descriptor‖, eller ‖Feature vektor‖.  

Feature descriptorn är i själva verket en matematisk representation av bilden i form 

av en vektor. Vektorer som representerar bilder där samma objekt finns med, får 

väldigt liknande värde vilket man drar nytta av när man sedan ska klassificera om 

bilden innehåller ett specifikt objekt eller inte.   

12  Support Vector Machine 
Avsnittet Support Vector Machine är en fritt tolkad och översatt sammanfattning från 

[Wikipedia, SVM], [Joachims, T], [DTREG], [CVAP Nada], [Burges, C. J]. 

Support Vector Machine (SVM) är en så kallad klassificerare som delar in data från 

bilderna i två läger. Antingen anser den att objektet förekommer i bilden eller inte.    

Vill man få reda på om ett objekt finns i en bild börjar man med att ‖träna‖ 

klassificeraren. Genom att använda bilder med och utan objekt kan man få 

klassificeraren att dela upp datat i två läger. Feature vektorn får som bekant ett 

karaktäristiskt värde om ett objekt finns med i bilden. Mappar man värdet till en högre 

dimension ser man att bilder med det specifika objektet hamnar i närheten av 

varandra medan de bilder som inte innehåller objektet hamnar en bit bort, se Figur 

68.  

Ju fler bilder klassificeraren får att träna på desto bättre kan den sedan avgöra till 

vilken klass den okända bilden tillhör. SVM utmärker sig särskilt väl som en 

användbar klassificerare när mängden testdata är begränsad. Med upp till ett par 

tusen träningsbilder är ofta SVM det bästa alternativet, men finns tillgång till hundra 

tusen träningsbilder eller fler är ofta boosting en mer fördelaktig metod.  
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Figur 68 SVM klassificerare 

 

De två klasserna (bilder med objekt och bilder utan objekt) separeras genom en 

skiljelinje. Linjen mellan de olika klasserna kan dras på många olika sätt, se Figur 68, 

men för att maximera klassificeraren prestanda dras skiljelinjen mitt emellan och 

ortogonalt mot de närmaste punkterna i de två klasserna. I fallet på bilden ovan ger 

linje H2 den bästa separationen. Skiljelinjen kallas hyperplan och har alltid 

dimensionen p-1 där p är dimensionen för de mappade feature vektorerna. Ju större 

avståndet är mellan hyperplanet och de närmast punkterna i klasserna desto säkrare 

är klassificeraren, se Figur 69.    

När den okända bilden ska klassas mappas dess feature vektor till den högre 

dimensionen. Vilken sida av skiljelinjen bilden hamnar på är det som avgör om SVM 

anser att det specifika objektet finns med i bilden eller inte.  

 

Figur 69: Hyperplan med varierande marginal 

 

För att ta fram skiljelinjen/hyperplanet görs först träningsbilderna om till feature 

vektorer med hjälp av HOG algoritmen. Genom att sedan indexera varje vektor som 

innehåller objektet med en 1:a och de som inte innehåller objektet med en -1:a delas 

bilderna in i klasser. Träningsdata erhålls därför som           där xi är en p-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Svm_separating_hyperplanes.png
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dimensionell reell feature vektor och             
  där 1 motsvarar att objektet finns 

med i bilden och -1 att den inte gör det.  

Hyperplanet kan sedan beräknas genom formeln         där   betecknar 

skalärprodukten. w är den vektor som går ortogonalt från hyperplanet och b är 

hyperplanets offset till origo, se Figur 70.  

 

Figur 70: Avstånd mellan klasser 

 

Det är inte alltid lätt, eller alls möjligt att separera feature vektorerna, se Figur 71. Det 

finns då två vanligt förekommande sätt att lösa problemet. 

 

Figur 71: Klasser med otydlig skiljelinje 

 

Genom att överföra det komplexa systemet från en lägre dimension till en högre kan 

en tydlig separation av klasserna skapas, se Figur 72. En högre dimension genereras 

av kombinationer av vektor features. En vanlig metod för den här sortens mappning 

kallas Radial Basis Funktion.   
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Figur 72: Mappning till högre plan 

 

Om det inte går att hitta ett hyperplan som separerar de båda klasserna i 

träningsdatat kan man använda sig av en så kallad mjuk gränslinje/hyperplan, se 

Figur 73. Den mjuka gränslinje kan överskridas av feature vektorer från de båda 

klasserna, men kommer då bestraffas av systemet med en viktad konstant. Här 

uppkommer därför en tradeoff mellan att tillåta fel och få skiljelinjen så rak som 

möjligt. 

 

Figur 73: Icke separerbara klasser 
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Bilaga D – Head pose tracking i 2D-bild 
En metod för hur 2d till 3d mappning kan gå till är tidigare överskådligt beskriven. Det 

är en stor utmaning att få en dator att utföra dessa beräkningar och dessutom så 

pass snabbt som det krävs för att lösningen ska kunna användas vid ‖real time 

feedback‖.Det finns redan befintliga lösningar, men många har väldigt vag 

dokumentation eller obefintlig dokumentation då dessa säljs kommersiellt och 

lösningarna därmed är företagshemligheter. 

På internet kan man följa ett projekt som handlar om att skapa mjukvara för ‖head 

pose tracking‖, se referens [Daniel Ba]. De har gett hänvisningar till de metoder som 

använts vid utvecklingen av mjukvaran. Metoden som används är i många 

anseenden väldigt komplicerad, men också effektiv. Nedan finns en sammanfattning 

av dessa metoder. 

1    Hitta ett huvud 
Viola and Jones, [Paul Viola, Michael Jones], har utvecklat en väldigt snabb algoritm 

för att beräkna var i en bild ett ansikte befinner sig. Metoden är inriktad på 

ansiktsigenkänning, men kan anpassas till annat än detta. Tekniken bygger på 

Adaboost, [Raul Rojas], en teknik som bygger på att man genom att lägga ihop flera 

svaga kännetecken (weak classifier) kan få en stark indikation (strong classifier) på 

om en bild innehåller ett ansikte. 

1.1 Weak classifier 
En weak classifier består i en väldigt enkel igenkänningsmekanism. Ex. är området 

vid ögonen ofta mörkt, medan området runtomkring är ljust. Hittar man ett mörkt 

område med ett ljust område runt omkring är detta en svag indikation på att man 

hittat ett ansikte. Mörka partier med ljusa näraliggande partier är väldigt vanliga. Men 

faktum är att redan ett väldigt litet antal sådana matchningar kan ta en långt i 

sökandet. I Figur 74 kan man se två stycken weak classifier. Med de två 

matchningarna i Figur 74 så kan man utesluta 60 % av alla regioner i en bild och 

fortfarande vara nästan 100 % säker på att man inte uteslutit något ansikte. 
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Figur 74: Två weak classifiers som snabbt kan 
utesluta 60 % av en bild. 

 

För att hitta en weak classifier letar man igenom ett stort antal bilder med ansikten 

och större delen av huvud. Bilden är skalad till 24x24pixlar. Se Figur 75 för exempel 

på de bilder som använts i Viola and Jones för att hitta weak classifiers. 

 

 
 

Figur 75: Bilder som har använts för att hitta 
features. 

 

När man sedan letar efter vilka features som kännetecknar ett ansikte så tittar man 

inte på pixel för pixel utan snarare på hur närliggande regioner förhåller sig till 

varandra. Man adderar alla pixlar i ett område och subtraherar från det i ett annat 

område. Viola Jones använder 4 olika grupper av något de kallar ‖haar-like features‖, 

se Figur 76. Pixlarna i de mörka områdena i respektive figur adderas och de vita 

subtraheras. De olika featurena kan ha varierande storlek, men även sidornas storlek 

relativt varandra varierar, liksom dess position i bilden. 
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Figur 76: De fyra grundfeatures som används av 
Viola and Jones. 

 

De fyra olika typerna av features placeras i ansiktsbilden 24x24pixlar i 45396 olika 

kombinationer. När dessa features har kontrollerats mot alla bilder ser man till varje 

feature och ser till om någon storlek av featuren på någon speciell plats har gett 

något medelvärde skiljt från noll. En slumpmässig kombination av bilder bör ge 

slumpmässiga pixlar och därmed borde medelvärdet för varje featurekombination 

vara noll. Eftersom de kontrollerade bilderna alla innehåller ansikten tyder ett värde 

skiljt från noll på att man hittat en kombination som kännetecknar ett ansikte. Varje 

enskilt kännetecken är normalt bara en väldigt svag indikation av ett ansikte. I Viola 

and Jones har 200 av dessa som är starkare indikationer är övriga valts ut. Det är 

sedan dessa 200 features som kommer att användas när man ska leta efter ett 

ansikte i en bild. 

Denna process behöver man inte göra varje gång man ska använda Viola and 

Jones. Normalt så använder man en uppsättning av features som någon har räknat 

ut. 

De 200features som räknats ut av Viola and Jones själva kan hitta 95 % av alla 

ansikten (PAR) medans bara 1/14000 bilder anges innehålla ansikten utan att göra 

detta (FAR).  

1.2 Skalning av weak classifiers 
Denna starka ansiktsigenkännare man hittat fungerar på ansikten i storleken 

24x24pixlar. När man sedan ska titta på en bild med fler pixlar låter man denna 

ansiktsigenkännare på 24x24pixlar vandra över bilden. När detta har gjort har man 

funnit ansikten i den stora bilden som är 24x24 pixlar. För att kunna använda sin 

ansiktsigenkännare på andra ställen skalar man nu bara upp ansiktsigenkännaren. 

Skalar man upp den med faktor 1,5 kommer man med denna kunna hitta ansikten 

med storleken 36x36pixlar. På detta sätt kan man leta efter ansikten i bilden med 

olika storlekar.  
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1.3 Haar-Kaskad 
Med ovan nämnda metod kan man hitta ansikten relativt fort. Viola and Jones har 

dock utvecklat metoder för att göra processen snabbare. 

Man använder också något som kallas ‖haar cascade‖ för att gruppera de 

200featureserna i olika hierarkiska nivåer. I varje grupp finns en bestämd 

kombination av weak features. I varje grupp får sedan varje feature rösta om 

huruvida bilden innehåller ett ansikte eller inte. Om majoriteten anser att den 

innehåller ett ansikte går bilden vidare till nästa grupp. Men då en grupp röstar ner 

bilden behöver inte nästa grupp kontrollera denna bild. Om alla grupper röstar ja till 

att bilden innehåller ett ansikte anser man att man har hittat ett ansikte. 

Istället för att matcha 200 svaga punkter på en gång delar man upp dessa i grupper 

och börjar med att kontrollera bilden mot den första gruppen. Om den första gruppen 

godkänner bilden fortsätter man med nästa. Om en nivå i kaskaden anger att denna 

del av bilden inte innehåller ett ansikte behöver resterande grupper i kaskaden inte 

kontrollera denna del, detta område kommer anses inte innehålla något ansikte. På 

detta sätt undviker man många onödiga beräkningar på platser som med största 

sannolikhet inte innehåller något ansikte. 

1.4 Behandling av bilder 
För att skillnader i ljusförhållanden inte ska påverka normaliseras bilden innan man 

påbörjar beräkningarna. 

De features som används i Viola Jones rapport bygger som tidigare nämnts ut på att 

man subtraherar ett områdes summa från ett annat områdes. Denna metod blir 

väldigt tidskrävande om man för varje område featuren vandrar över ska addera alla 

pixlar. Viola Jones har utvecklat en ny typ av bild som de kallar integralbild. Man ritar 

en ny bild av samma storlek som den gamla där varje pixel är summan av de som 

ligger över och till vänster. Man har därmed räknat ut integralen för varje punkt i 

bilden innan man börjar vandra med sin feature. Se Figur 77. 

 
 

Figur 77: Integralmatris 
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När man sedan ska beräkna summan av pixlarna i sin feature, räcker det nu med 

hämta värden från de punkter i integralmatrisen som motsvarar områdets fyra hörn 

och sedan göra en enkel aritmetisk operation. Om man i vill räkna ut summan av alla 

pixlar i område D, Figur 78, använder kan man från integralmatrisen hämta värdet i 

punkterna 1,2,3 och 4. Summan blir då D=P4-P2-P3+P1. 

 
 

Figur 78: Illustration som visar integralmatris och 
det hörn som behövs för att finna det eftersökta 

värdet för område D. 

 

Viola and Jones kan med ovan nämnda tekniker lokalisera ett eventuellt ansikte i en 

bild och detta med hög hastighet. 

2    Hitta intressanta punkter i ansiktet 
När ansiktet sedan är funnet används programbiblioteket OpenCV från Intel, [David 

Stavens]. I detta finns det en inbyggd funktion vid namn cvFindGoodFeatures. 

Ansiktet som tidigare hittats med Viola and Jones skickas in i denna funktion och ut 

kommer en vektor med data över intressanta punkter i ansiktet. Funktionen letar efter 

skarpa förändringar i bilden. Där ett vitt område övergår till ett svart är detta värde 

särskilt starkt. Men även områden som käkar och ögon utmärker sig som stora 

områden där förändringen är stor mellan de närliggande pixlarna. Det man söker 

efter är stora egenvärden till den funktion som kan ses i Figur 79. Matrisen kommer 

ge ett stort egenvärde vid tvära förändringar inom det område som betecknas 

neighboorhood. 
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Figur 79: Funktionsmatris som används för att hitta featurepoints 

 

3    Mappa punkter mot en 3d-modell 
De punkter som kommer ut ur denna funktion är inte nödvändigtvis en del av 

ansiktet, det enda man vet är punktens position i bilden. För att kunna utesluta de 

punkter som inte är en del av bilden samtidigt som de korrekta punkterna mappas till 

en 3d-bild används en algoritm som kallas RANSAC, [Wikipedia. (2011, Januari 17). 

RANSAC], (RANdom SAmple Consensus). Kortfattat går metoden ut på att man 

placerar ut sin modell på bilden utefter en liten del av de kända punkterna. Sedan ser 

man vilket avstånd övriga punkter har till modellen. De punkter som ligger tillräckligt 

nära modellen anses som att de är en punkt som har sin motsvarighet i modellen, se 

Figur 80. Övriga punkter anses vara brus eller tillhöra något annat objekt än 

modellen. Ligger tillräckligt många punkter nära modellen går man vidare till nästa 

steg, annars avbryts processen. I nästa steg optimeras modellens position utefter de 

punkter man valt att fortsätta med. Sedan beräknas det totala felet mellan de valda 

punkterna och modellen. Denna procedur itereras fram till det att man hittat en 

passning med tillräckligt många punkter och med ett acceptabelt fel. 
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Figur 80: Punkter som matchats med hjälp av RANSAC 
mot en modell i form av en linje 

4    Beräkna vridning på huvud 
När punkterna i 2d-bilden är mappade mot 3d-modellen är man redo att beräkna 

vinkel på huvudet. Detta görs med en metod kallad POSIT, [Philip David, Daniel 

DeMenthon, Ramani Duraiswami, Hanan Samet]. Genom jämförelser mellan 2d-bild 

och 3d-modell är det möjligt att enkelt finna 4 variabler i systemet med sex okända 

variabler som används då vinkel och position beräknas för ansiktet. Genom att anta 

att alla delar av objektet befinner sig på samma avstånd från kameran kan man få ett 

ungefärligt värde för den 5:e variabeln. Den sjätte variabeln sätts godtyckligt och man 

kan på så sätt få ett approximativt värde för vinklar respektive position. Dessa värden 

kan sedan användas som ingångsvariabler till samma funktion och genom att 

återupprepa denna process kan man komma väldigt nära den korrekta lösningen 

trots att man bara har 4 kända variabler i systemet med sex variabler. 
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