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Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde.  

 

1 Sammanfattning av projektet 
När datakrävande metoder som Machine Learning blir allt mer populära tillkommer också ett behov av 

att samla in stora naturtrogna dataset. Detta kan, emellertid, även riskera att personuppgifter, i till 

exempel formen av bilder på personer, samlas in utan personernas uttryckliga medgivannde. 

Anonymiseringsalgoritmer är en möjlighet för att kunna lösa denna utmaning, men enklare varianter 

riskerar att även ta bort viktig information som gör datan värdelös för ML syften. Vi föreslår därför en 

anonymiseringsmetod som bevarar viktig icke-personlig information och ersätter den borttagna 

informationen med datorgenererade alternativ. Vi har utvärderat metoden både kvalitativt och 

kvalitativt. Från den kvantitativa evalueringen gick det att fastslå att ett annat Machine Learning nätverk 

som är tränat på att känna igen ansikten på kända personer gick från en identifikationsträffsäkerhet på 

100 % till 7 % efter anonymisering. I den kvalitativa utvärderingen skapades en enkät där deltagarna fick 

gissa vem det var som hade anonymiserats i en uppsättning av bilder på anonymiserade kända personer. 

Av helkropps bilder kunde deltagarna känna igen 50,5 % av personerna och i bilder på endast ansikten 

21,6 %. Detta kan jämföras med en igenkänningsfaktor på 87,8 % och 78,4 % på originalbilderna. De 

element som deltagarna ansåg hade störst betydelse för att göra detektionerna var hår och kläder, vilka 

inte har anonymiserats.  

 

2 Syftet med projektet 
 

Teknologin kring Artificiell Intelligens (AI) och mer specifikt metoder som Machine Learning (ML) har 

dragit till sig stor uppmärksamhet på ett antal användningsområden. Ett av dessa områden är 

trafiksäkerhet där några exempel är autonoma fordon, smart infrastruktur och igenkänning av 

förarbeteenden. ML är en datadriven metod som kan användas för att träna modeller som lär sig känna 

igen generella mönster utifrån historisk data istället för manuellt uppställda regler. En av nackdelarna 

med denna typ av metoder är dock att om en ny situation kommer för långt ifrån de som nätverket har 

tränats på kan förmågan att fatta korrekta beslut försämras. För att minska risken för detta är det i 

många fall fördelaktigt att samla in stora datamännngder med mycket variation för att undvika 

situationer som inte påminner om tidigare scenarion.   



Datainsamling är dock mycket kostsam och sker fördelaktigt i en så naturtrogen miljö som möjligt för att 

modellen ska kunna tränas för att kunna fatta bra beslut i verkliga situationer. För insamling av 

trafikdata är det därför eftersträvansvärt att kunna samla in data på vägarna. En typ av data som är 

mycket vanlig att samla in är videodata. När denna typ av data samlas in i riktig trafik finns stor risk att 

personuppgifter också samlas in från till exempel andra trafikanter eller fotgängare. Det finns därför 

stort intresse av att hitta metoder för att samla in data i riktig trafik, för att öka säkerheten på ML 

modeller, men samtidigt skydda personuppgifter och följa lagstiftningen kring GDPR - General Data 

Protection Regulation (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/). 

Ett naturligt sätt att undvika att samla in data med personuppgifter är att anonymisera denna direkt vid 

insamlingen så att personlig informationen aldrig sparas. Detta projekt har arbetat med att undersöka 

möjligheten att utföra anonymisering av data från personer men samtidigt behålla icke-personlig 

information som ansiktsuttryck och blickriktning.  

En alternativ metod som hade kunnat varit simplare är att ta bort de delarna av datan som innehåller 

personuppgifter och ersätta dem med en enfärgad ruta. Denna typ av lösning lämpar sig tyvärr inte väl 

för data som ska användas för att träna ML nätverk.  Som tidigare nämnt tränas ML modellen för att 

hitta mönster utifrån datan och använder gärna den enklaste vägen. Om man till exempel skulle träna 

en ML modell att detektera fotgängare i bilder utifrån ett dataset där alla ansikten har ersatts med en 

enfärgad låda är det sannolikt att modellen kommer lära sig att leta efter dessa lådor istället för 

fotgängare. När samma modell sedan testas i verkligheten blir detta problem uppenbart då den sällan 

lyckas detektera fotgängare, även om den lyckades bra på träningsdatan. Samma problem riskerar att 

uppstå om man skulle tillverka ett påhittat standardansikte att ersätta originalansiktena med eftersom 

modellerna antagligen skulle leta efter detta ansikte på samma sätt som en enfärgad låda. Det är därför 

viktigt att kunna behålla så mycket som möjligt av den icke-personliga datan i bilderna och ersätta 

personinformationen med liknande information från en icke-verklig person, som i detta projekt, 

genereras med generativa ML metoder.  

3 Erhållen trafiksäkerhetsnytta 
 

Ett fordon, som med hjälp av sensorer och/eller infrastruktur, kan upptäcka faror i god tid och förhindra 

att olyckor sker är en framtidsvision som bygger på att systemen kan hantera stora variationer av 

situationer. AI-baserade system är ett exempel på dessa. Sådana algoritmer kräver i många fall stora 

mänger data för att kunna prestera väl i realistiska scenarion. Projektets mål är att undersöka verktyg 

som kan användas för att underlätta insamling av data och skydda personuppgifterna av trafikanter. De 

önskade effekterna är tvåfaldiga. Den första är att personuppgifter från alla de som kan tänkas bli med 

på bild från kameror, monterade på till exempel fordon eller infrastruktur i säkerhetssyfte, inte behöver 

sparas ner för att träna ML modeller. Den andra är att underlätta insamling av data som annars inte 

hade stöttats av GDPR. Med den ökade möjligheten för datainsamling uppkommer nya möjligheter att 

förbättra de modeller som både håller på att utvecklas och som redan finns i trafiken. Det kan även 

motivera utvecklingen av andra säkerhetssystem där en bristande mängd data eller problematiken med 

insamling av data försvårar processen. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


4 Bakgrund 
Utifrån den litteraturstudie som utförts i projektet förklaras en uppsättning av relevanta nätverkstyper 

närmare. 

4.1 GANs – Generative Adverserial Networks 
Ett GAN [1] kan beskrivas som ett tvådelat nätverk med en generator och en diskriminator.  Generatorn 

använder en input (vanligen en vektor med slumpmässigt valda siffor) för att skapa en output, i denna 

rapport en bild. Diskriminatorn använder sig av den genererade bilden eller en riktig bild från ett dataset 

som sin input och försöker avgöra om den är en verklig eller genererad. Tanken är att dessa två nätverk 

får tävla mot varandra, därav “adverserial”, för att uppnå ett läge där generatorn presterar bra nog för 

att förhindra diskriminatorn från att hitta skillnader mellan de genererade och verkliga bilderna.  Denna 

metodik har visat sig prestera väl för applikationer som att generera ansikten. Framförallt två typer av 

GANs har varit av intresse för detta projekt, nämligen StyleGAN (A Style-Based Generator Architecture 

for Generative Adversarial Networks[2]) och Face Swapping GAN (FSGAN) [3].   

Några andra exempel på olika varianter av GANs[4]: 

Architecture-variant GANs 

• FCGAN (Fully connected GAN) 

• LAPGAN (Laplacian Pyramid of Adversarial Networks) 

• DCGAN (Deep Convolutional GAN) 

• BEGAN (Boundary Equilibrium GAN) 

• PROGAN (Progressive GAN) 

• SAGAN (Self-Attention GAN) 

• BigGAN 

Loss-function GANs 

• WGAN (Wasserstein GAN) 

• WGAN-GP (Wasserstein GAN with Gradient Penalty) 

• LSGAN (Least Square GAN)  

• f-GAN (f-divergence GAN) 

• UGAN (Unrolled GAN) 

• LS-GAN (Loss Sensitive GAN) 

• MR-GAN (Mode Regularized GAN) 

• Geometric GAN 

• RGAN (Relativistic GAN) 

• SN-GAN (Spectral Normalization GAN) 

 

4.2 StyleGAN 
En GAN arkitektur som har gjort stora framsteg inom generering av naturtrogna bilder, och framför allt 

ansikten, är StyleGAN. Denna arkitektur är baserad på en tidigare GAN-variant kallad PROGAN, som 

progressivt genererar större och större bilder genom att succesivt öka upplösningen tills dess att den når 

den önskade upplösningen. En annan aspekt av denna typ av GAN är att den använder en 

normaliserings-metod kallad AdaIN för att kunna applicera så kallade "Styles" i varje 

upplösningsökningssteg. I Figur 1 illustreras flödet i PROGAN- algoritmen [5]. En vektor med 

slumpmässiga nummer skickas till en generator som omvandlar dessa till en figur som sedan kan skickas 

till en diskriminator som ger ut en siffra som indikerar hur realistisk figuren är. Diskriminatorn tränas 

varierande på genererade figurer och hämtade från datasetet. 
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Figur 1. Arktitektur för PROGAN. Hämtad från [6] 

Arkitekturen för StyleGAN går att se i Figur [2]. Den stora skillnaden går att se i hur generatorn är 

uppbyggd. I StyleGAN innehåller generatorn två delar ett “mapping” närverk och ett “synthesis” nätverk. 

I en mer klassisk typ av GAN omformateras inputen och används som bas för det första 

uppsamplingssteget. För detta nätverk används istället mappingnätverket för att skapa en ny tränad 

vektor som skickas in i varje uppsamplingssteg istället. Det är dessa vektorer som bär med sig 

informationen om "styles". Det är i synthesisnätverket som aggregeringen av informationen från 

mappingnätverket, brus och information från tidigare uppsamplingsteg sker samt uppsamplingen av 

resultatet. 

 

Figur 2. StyleGAN arkitektur. Hämtad från [6] 

Ett problem med denna version av StyleGAN är att det ibland uppstår artefakter av olika former till 

exempel ett droppliknande brus. Detta attribuerade författarna till AdaIN-lagren. För att hantera dessa 

problem skapade de en ny version StyleGAN v2[7]. Skillnaderna mellan version 1 och 2 går att se i Figur 



[3] där (a) och (b) visar strukturen i version 1 och (c) samt (d) den nya arkitekturen. Bland annat 

inkorporeras brus och bias i den senare versionen utanför uppsamplingsblocken. Förändringarna ska 

enligt författarna bidra till att göra resultaten mer förutsägbara och ökar prestanda på de 

evalueringsmått som användes[7]. 

 

 

Figur 3. Jämförelse av StyleGAN v1 och v2. Hämtad från [7] 

4.3 FSGAN 
FSGAN är en metod som kan användas för att byta ut ett ansikte mot ett annat i bilddata. Nätverket 

består framförallt av tre komponenter som illustreras med ett exempel i Figur 4.  

(a) Figuren utgår från att vi har två bilder Is och It där Is är källan som används att byta ut målet It. För 

det första steget används två nätverk Gr och Gs. I Gr omvandlas Is till Ir, alltså omvandlas bilden tills dess 

att vissa attribut överensstämmer med It. I Gs separeras ansiktet och håret från resterande del av 

bilden.  

(b) För att det utklippta ansiktet från Is och It ska stämma överens används Gc för att fylla ut saknad 

information.  

(c) I det sista steget appliceras det modifierade ansiktet av Ir från Gc i It och ett nätverk Gb anpassar den 

resulterande bilden till att bli mer naturlig.   

 



 

Figur 4. FSGAN process flöde. Hämtad från [3] 

4.4 ALPR - WPOD 
En variant av Automatic license plate recognition (ALPR) har tagits fram i [8] för att öka prestandan i fall 

då nummerskylten är i en vinkel som försvårar läsningen. Metoden använder sig först av YOLOv2[9] för 

att detektera bilar i ursprungsbilden. För att detektera nummerskylten på en detekterad bil har 

författarna tagit fram ett CNN-baserat nätverk som de kallar Warped Planar Object Detection Network 

(WPOD-NET). Ett annat YOLO-baserat nätverk från [10] används för att läsa texten i den detekterade 

nummerskylten. Koden för denna artikel har publicerats på [11]. 

4.5 Pix2Pix 
Av de olika varianterna på GANs finns det en uppsättning som inte använder sig av en input baserat på 

slumpmässiga värden utan använder sig av information från till exempel en bild för att anpassa den bild 

som ska genereras. Ett sådant fall är Pix2Pix- arkitekturen [12] som använder en bild som input, vilken 

får agera ritning för den generade bilden. För detta används en modifierad träningsfunktion som inte 

enbart styrs av hur diskriminatorn uppfattar de genererade och riktiga bilderna. Nätverket tvingas även 

att se till att den genererade bilden ska efterlikna den bild som ritningen har skapats efter.    

4.6 Beskrivning av metod och material 
Två metoder har testats för syftet att ersätta ett ansikte med ett annat datorgenererat. Den första 

använder sig av ett StyleGAN-nätverk samt nätverket i [13] för att representera en bild i mängden av 

StyleGANs bilder. Den andra använder sig av en kombination av StyleGAN och FSGAN för att generera 

ett ansikte av en icke existerande person och byta ut ett originalansikte mot det genererade. 

4.7 StyleGAN representeringsmetod 
StyleGAN-nätverket tränas för att ta in en vektor av siffror och baserat på dessa genererar det en bild. 

Det finns även varianter som gör det omvända. Ett exempel på dessa är i [13] där ett nätverk, en så 

kallad “encoder”, har tränats för att omvandla en bild till motsvarande vektor till StyleGAN. En bild kan 

då omvandlas till en vektor som skickas till StyleGAN och återigen genereras en bild liknande originalet 

men eftersom det är osannolikt att det går att perfekt representera originalbilden som en vektor i 

StyleGAN och för StyleGAN att perfekt återskapa originalbilden via vektorn uppstår det skillnader mellan 



originalet och den genererade varianten. Vissa element av bilden bevaras dock bättre, vilket kan 

användas för att bevara olika typer av information. Detta går att använda för att modifiera en bild men 

samtidigt bevara vissa aspekter bättre. 

Figur 5. Arbetsflöde för en anonymiseringsmetod baserad på att representera en bild på ett format som gör det möjligt att 
delvis återskapa den i StyleGAN. 

Flödet i arkitekturen går att se i Figur 5. Där tre olika steg beskrivs. I det första sker förbehandlingen som 

inkluderar att upptäcka var i bilden om alls det finns ett ansikte att byta ut. Sedan klipps de delar av 

bilden som innehåller ansikten ut separat och skickas till encodern för omvandling till vektorform. Den 

resulterande vektorn omvandlas i StyleGAN tillbaka till en bild och kan efterbehandlas. Detta steg består 

av att återinföra den nya bilden i originalbilden. Det får även att lägga till ett steg i förbehandlingen som 

kallas “tracking” detta steg är betydelsefult i en videosekvens där man följer hur ett objekt rör sig genom 

sekvensen för att enklare återfinna det i senare bilder.  

4.8 FSGAN metod 
Processen för den FSGAN-baserade metoden illustreras i Figur 6. Förbehandlings- och 

efterbehandlingsstegen i denna metod liknar den i förgående metod. De stora skillnaderna går att finna i 

hur mellansteget är uppbyggt. Även i detta fall används StyleGAN för att skapa ett anonymt ansikte men 

det sker nu istället baserat på en slumpvis utvald vektor (detta steg hade kunnat modifieras för att 

använda en vektor med vissa specifika attribut). Den genererade bilden används då tillsammans med 

originalbilden i FSGAN för att byta ut ansiktet i originalbilden mot det genererade.   



Figur 6. Arbetsflöde för metod att anonymisera bilder genom att datorgenerera en anonym person att ersätta originalpersonen 
med. 

4.9 Nummerskyltsanonymisering 
Processenen att ersätta en nummerskylt med en annan kan utföras i ett fåtal steg och har, i detta 

projekt, baserats på koden i [14]. Det första steget i processen är att detektera alla nummerskyltar i en 

bild. Sedan genereras en ny felfri nummerskylt, från vilken konturerna extraheras som skickas till ett 

tränat Pix2Pix nätverk [12], [15]. Syftet med detta steg är att använda den felfria nummerskylten som en 

ritning för att nätverket ska kunna genera en med samma nummer och bokstäver men som är anpassad 

till att se mer realistisk ut. Slutligen införs den genererade nummerplåten i bilden igen. 

För att detektera nummerskyltarna används i detta fall en variant av ALPR som bygger på CNN anpassat 

för att läsa nummerskyltar som är svårlästa. Varje separat nummerskylt kan sedan processas enskilt i 

följande steg. 

Steget att generera en ny nummerskylt börjar i detta fall med att skapa en mall som är en datoruppritad 

skylt där siffror och bokstäver är placerade i tänkt ordning och plats. Valet av dessa nummer och 

bokstäver kan förslagsvis ske slumpmässigt. När mallen är färdig extraheras konturerna. Anledningen till 

detta är att Pix2Pix modellen har tränats för att omvandla konturerna till en mer naturtrogen bild av 

motsvarande nummerskylt. Som sedan kan återinföras i originalbilden med till exempel en Poisson-

baserad bladningsmetod [16] för att den resulterande bilden ska passa bättre in. 

En aspekt att överväga är om de nya nummerskyltarna bör ha en nummer- och sifferkombination som 

representerar samma land som originalet eller om de bör skapas för ett icke-existerande land. Detta är 

för att undvika att införa en nummerskylt från en annan existerande bil, vilket hade motverkat syftet. 

Om en nummerskylt från ett icke-existerande land hade använts kan det vara av intresse att variera 

kombinationerna i hur siffor och bokstäver är placerade och hur stort antal för att minska risken att en 

modell ska lära sig att leta efter en speciell placering. 

5 Resultatredovisning 
Nedan presenteras resultaten från de olika metoderna för att anonymisera ansikten och nummerskyltar 

med hjälp av exempel som illustrerar förändringen.  



5.1 StyleGAN representation 

 

Figur 7. Exempel på resultat från StyleGAN representations metoden för anonymisering av ansikten. Den övre raden är 
originalbilder och den nedre är den anonymiserade motsvarigheten. 

I Figur 7 finns fyra par av bilder där den övre raden är originalen och den nedre raden är 

representationen av motsvarande bild efter att den har omvandlats till vektorform och sedan blivit 

återskapad av StyleGAN. Resultaten får ett naturtroget utseende även att de inte innehåller samma 

detaljnivå som originalen. Utifrån figuren kan man se att vissa aspekter som ansiktsuttrycken bevaras, 

även att de inte perfekt återskapas (se figur längst till höger). En potentiell anledning till detta är att den 

typen av uttryck kan skilja sig kraftigt från de i det dataset som användes för att träna StyleGAN och 

därför kan det inte heller återskapas väl. 

 Andra problem som uppstår är att bakgrunden inte längre är den samma. Detta hade enkelt kunnat 

åtgärdas genom att använda en metod liknande den i FSGAN för att klippa ut området precis kring 

ansiktet och ersätta samma område i originalbilden. Detta kräver också en metod för att släta ut 

eventuella artefakter i området där bilderna har sammanfogats.  

5.2 FSGAN 
I Figur 8 finns ett exempel på processen för att anonymisera ett ansikte. Det första steget för att 

anonymisera ett ansikte med denna metod är att generera ett naturtroget ansikte med StyleGAN. I 

detta exempel har två ansikten genererats och är markerade med texten "GAN”. Ansiktet vi vill 

anonymisera i detta fall är det som finns med i vår “Target”. Denna segmenteras först för att detektera 

och separera ansiktet med resterade bild. Detta steg är markerat med rött i bilden. Sedan ersätts det 

rödmarkerade området med de två olika exempelansiktena och motsvarande resultat går att se i 

kolonnen längst till höger.  

 



Figur 8. Exempel resultat av FSGAN metoden för anonymisering av ansikten. Ett originalansikte ersätts med två olika ansikten. 

Det bör noteras att segmenterings steget och särskilt den del som styr detektion av ansiktet är av största 

vikt för att kunna använda denna metod. Om ett ansikte inte kan detekteras till att börja med går det 

inte heller att anonymisera det. Därför kan det vara av intresse att undersöka olika former av 

ansiktsigenkänning för att öka säkerheten i algoritmen. Med denna metod bevaras bakgrunden 

eftersom den delen av bilden som skall ersättas segmenteras och byts ut till skillnad från den första 

metoden där en hel bild genererades. 

Vissa effekter är svårare att återskapa väl, som i det mellersta exemplet där hårlinjen är lägre i den 

genererade bilden än i originalet blir det en skugga i den resulterande bilden.  

5.3 Nummerskyltar 
Vanligtvis extraherar nummerskylts igenkänningssystem nummerskyltens nummer från en bild genom 

följande steg: 

• Bild insamling: Bilder samlas in från en scen med hjälp av kamerasensorer. 

• Detektion/extraktion av nummerskylt: Detektera och lokalisera nummerskylten från de 

insamlade bilderna. Detta kan involvera detektion av bilen först för att öka detektions 

frekvensen. Följt av en estimering av distorsioner, extraktion och korrigering av nummerskylten. 

• Nummerskyltsigenkänning (OCR): Extrahera nummer och siffror från nummerskylten. 

Den metod som har använts inom MIDAS för att anonymisera nummerskyltar är följande:  

• Extrahering av nummerskylten från en insamlad bild: Vi använder WPOD metoden [8] för att 

detektera och lokalisera nummerskylten i bilden (se Figur 9) 

• Träning av Pix2Pix modell för att mappa dessa två mängder: de extraherade bilderna på 

nummerskyltar och bilder med endast textens siluetter. 

• Generering av en artificiell nummerskylt med en fördefinierad mall från [17] för den svenska 

nummerskylten. Se Figur 10. 



• Beräkna siluettbilden från den slumpmässigt genererade nummerskylten i föregående steg och 

med den tränade Pix2Pix modellen generera den nya mer realistiska nummerskylten. Se Figur 

11.  

• Ersätt originalnummerskylten med den nya genererade med hjälp av en Poisson-bild-

editeringsmetod  

 

Figur 9: Nummerskylts detektion på en insamlad bild (bilden är hämtad från [18], under licensen: CC BY-SA 4.0[19]). 

 

Figur 10: Genererade slumpmässiga svenska nummerskyltar efter mallen. 

 

Figur 11: Genererade slumpmässiga nummerskyltar, siluett och GAN bilder. 

 



5.4 Evaluering 
Av dessa metoder ansågs FSGAN metoden vara den mest lovande och har evaluerats i två delar. I den 

första utförs en kvantitativ utvärdering och i den andra en kvalitativ utvärdering. Syftet med den 

kvantitativa utvärderingen är att undersöka om en annan ML metod kan känna igen personen i den 

anonymiserade bilden. Den kvalitativa utvärderingen är istället riktad mot hur anonymiserad en bild 

uppfattas vara av en person. 

5.5 Kvantitativ evaluering 
Den kvantitativa evalueringen är baserad på ett nätverk som är förtränat på att detektera en 

uppsättning kända personer. Det nätverk som har använts för att utföra testen är framtagen av [20]. 

Detta nätverk har sedan anpassats till Keras av [21] och applicerats i den exempelkod skapad av [22] 

som använts i detta projekt. Nätverket ger ut ett namn på en känd person för varje bild som skickas in. 

Vi använder en uppsättning av 100 anonymiserade bilder, som ursprungligen kommer från [20], och 

undersöker hur ofta svaret är korrekt. För att underlätta jämförelsen har vi valt ut 100 bilder som alla 

klassificeras som rätt person i originalbilden. Machine Learning modellen kunde identifiera 7 av 100 

anonymiserade bilder. 

Metoden att generera ett ansikte med StyleGAN, genom att byta ut det mot originalet med FSGAN 

kräver att ett ansikte väljs ut från de bilderna som är genererade av StyleGAN. Baserat på hur det väljs 

kan man då uppnå en bild som ser mer eller mindre realistiskt ut men det påverkar även hur lik den blir 

originalbilden. Att automatisera denna process och skapa bilder som ger en bra avvägning är ett 

intressant område för framtida arbete. I den kvantitativa utvärderingen har vi för enkelhetens skull 

genererat två bilder som har använts för att anonymisera bilderna även att det hade kunnat vara 

fördelaktigt att generera en per bild som ska anonymiseras.  

5.6 Kvalitativ evaluering 
För att få en ökad insikt i hur väl FSGAN-metoden lyckas anonymisera ansikten skapades en enkät. 

Denna bestod av 30 bilder där 10 var helkropps bilder och 20 med endast ansikten. Till varje bild fanns 

en kopplad uppsättning av frågor av formen: 

 

• Känner du igen personen: ja/nej 

• Vem tror du det är: ange namn 

• Hur säker är du på identifieringen: 1-10 (inte alls - definitivt) 

För helkroppsbilder: 

• Vilka element var avslöjande: hår, bakgrund, ansikte, kläder, annat 

För ansiktsbilder: 

• Vilka element var avslöjande: hår, bakgrund, näsa, mun, ögon, annat 

Samt alla 30 originalbilder med ja/nej frågan om de kände igen personen. 

Vi har hittills samlat in 10 svar på formuläret och planerar att samla in mer inför de artiklar som vi 

arbetar med relaterat till projektet.  



Utifrån enkäten kunde vi se att för helkroppsbilder lyckades deltagarna detektera korrekt person i 50,5% 

av fallen medans i bilder av endast ansikten lyckades de i 21,6% av fallen. Detta kan jämföras med att i 

87.8% av fallen skedde en korrekt detektion på originalbilden för helkroppsbilderna och 78.4% för 

originalansiktsbilderna. Notera dock att originalansiktsbilderna även hade kvar en del av bakgrunden 

som de anonymiserade ansiktsbilderna hade klippts ut från, vilket kan öka siffran. 

En identifierad problematik med att göra en kvalitativ utvärdering av anonymiserade bilder är att den 

grupp personer som anonymiseras också behöver vara personer som alla känner till i största möjliga 

utsträckning. Detta begränsar även urvalet för en gissning då en person vet om att bilden har blivit 

ändrad och ombeds att gissa vilken känd person som är i originalet. I ett fall på realistiska data när det 

inte är kända personer i bilderna samt att mängden personer det kan vara inte är begränsad till kända 

personer blir det också svårare att kunna gissa vem personen är.  

Från tabell 1 och 2 går det att utläsa vilka element som av deltagarna ansågs vara avslöjande för att 

detektera personerna. Det är värt att nämna att dessa värden är baserat på de svar då en person ansåg 

sig känna igen personen även att det inte nödvändigtvis var korrekt person. De största posterna för 

detektion av helkroppsbilder var hår och kläder, vilka inte har anonymiserats. För ansiktsbilder vår håret 

den största faktorn. Dessa resultat skulle kunna antyda att det finns ett behov av att viderutveckla 

algoritmen för att även inkludera andra faktorer som hår och kläder. För ansiktsbilderna visade sig även 

mun och ögon vara viktiga. Dessa element är en del av det som byts ut med algoritmen men det hade 

kunnat vara av värde att vidare utforska hur mycket av grundbilden som består och hur olik den 

genererade bilden är som används för att byta ut med. Detta är frågor som vi för stunden arbetar med 

och hoppas skicka två artiklar till FastZero [23] på ämnet. 

 

Avslöjande 
element 

Hår Bakgrund Ansikte kläder annat 

Andel av 
fallen det 
angavs som 
avslöjande i 
% 

76,8 % 37,5 % 33,9 % 80,4% 51,8% 
 

Tabell 1. Avslöjande element för detektering av personer i anonymiserade helkroppsbilder angivet i procent. 

 

Avslöjande 
element 

Hår Bakgrund Näsa Mun Ögon Annat 

Andel av 
fallen det 
angavs som 
avslöjande i 
% 

76,8 % 5,4 % 19,6 % 50 % 44,6 % 23,2 % 

Tabell 2. Avslöjande element för detektering av personer i anonymiserade ansiktsbilder angivet i procent.  

 



6 Hur spridning och implementering av resultatet och erfarenheter av 

projektet sker och till vem 
Projektets resultat förväntas dissemineras i fyra separata sammanhang: 

• Två artiklar till FastZero 

• SAFER seminarium 

• Seminarium på divisionen Mobility and Systems inom RISE 

• Seminarium inom RISE AI 

För stunden pågår arbete med att sammanfatta två av de frågor som har belysts i denna rapport till 

sammanfattningar som planeras skickas in till FastZero’21. Där de sedan kan vidareutvecklas till artiklar 

om de godkänns. De frågor detta berör är projektets metod samt frågeställningen kring vad som 

kvarstår av originalbilden i den slutliga anonymiserade bilden. På de nämnda seminarierna planerar vi 

att sprida mer kunskap om projektet, resultaten och de områden som hade varit av intresse att vidare 

utforska.  

7 Slutsatser 
 

Dessa metoder for anonymisering av ansikten och nummerskyltar demonstrerar en möjlig väg framåt för 

att lösa problematiken med insamling av data för att träna ML algoritmer på realistiska data. Det gick att 

visa på att det blev svårare att identifiera en person vars bild blivit processad med hjälp av 

anonymiseringsalgoritmen. Däremot visade det också att det finns områden kvar att arbeta på för att 

kunna förbättra algoritmerna till den grad att de tar bort all identifierbar information. Frågorna kvarstår 

fortfarande gällande hur mycket av originalbilden som återstår efter anonymisering samt vilka andra 

element i bilden som kan användas för att identifiera personen. Även automationen av att generera ett 

ansikte som är tillräckligt likt originalansiktet för att resultatet ska bli realistiskt och olikt nog för att 

personen inte ska gå att känna igen är ett framtida arbetsområde. Ett annat område är att applicera 

FSGAN metoden på andra former av data som nummerskyltar. 
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