
Kandidatuppsats 
Digital design och innovation 180 hp

Datalagstiftning och Bildigenkänning

Informatik 15 hp

Halmstad 2019-10-17

Minna Danielson och Tove Swenson



Abstrakt 
Artificiell intelligens är smarta maskiner och system som är konstruerade för att efterlikna 
individers tankar och beteenden. De skapar många möjligheter, dock är det viktigt att stärkt 
säkerhet av personlig integritet byggs in i systemen. I Europa gäller The General Data 
Protection Regulation (GDPR) som är till för att skydda personlig integritet vid automatisk 
behandling av personuppgifter. Utvecklingen av AI går fort fram vilket leder till att lagar och 
regler som skyddar den personliga integriteten hamnar i otakt med utvecklingen. AI-system 
som bildigenkänning är någonting som polisen nyligen börjat använda sig av för att 
identifiera kriminella. För polisen som ska förmedla trygghet är det då extra viktigt vid 
användning av AI-system att skydda individers personliga integritet under hela processen.  
  
Studien undersöker forskningsfrågan: Vilka utmaningar finns det med datalagstiftning och 
polisens implementering av bildigenkänning? Studien är en kvalitativ intervjustudie med 
deltagare från NFC, Datainspektionen och en forskare inom bildigenkänning.   
 
Studien visar på att det finns tre utmanande områden vid implementering av bildigenkänning 
hos polisen. Dessa områden är Utveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv, Insyn i systemen 
och Data och dess syfte.  
 
Nyckelord: Artificiell Intelligens, Biometri, Personlig integritet, GDPR, Stärkt 
datalagstiftning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



  

Abstract 
Artificial intelligence is smart machines and systems designed to mimic individuals' thoughts 
and behaviors. They create many opportunities, but it is important that strengthened security 
of personal integrity be built into the systems. In Europe, The General Data Protection 
Regulation (GDPR) applies to protect personal privacy in the automatic processing of 
personal data. The development of AI is progressing rapidly, which means that laws and rules 
that protect personal integrity end up with developments. AI systems such as image 
recognition are something that the police have recently begun to use to identify criminals. For 
the police who are to convey security, it is especially important when using AI systems to 
protect individuals' personal integrity throughout the process. 
  
The study examines the research question: What are the challenges with data legislation and 
the police's implementation of image recognition? The study is a qualitative interview study 
with participants from the NFC, the Data Inspection and a researcher within image 
recognition. 
  
The study shows that there are three challenging areas when implementing image recognition 
at the police. These areas are Development from a law-conscious perspective, transparency in 
the systems and Data and its purpose. 
  
Keywords: Artificial Intelligence, Biometrics, Privacy, GDPR, Enhanced Data Law 
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1 Inledning 
Automatiserade system som behandlar personuppgifter i Europa behöver förhålla sig till The 
General Data Protection Regulation (GDPR) (Mantelero, 2017). Namn och personnummer är 
typiska personuppgifter som behöver skyddas men ljudupptagning, bilder och film  av 
individer som behandlas av en dator är också personuppgifter [1]. I Sverige finns det lagar 
och regler om stärkt datalagstiftning som innebär att behandling av personuppgifter måste 
förhålla sig till GDPR [2]. Enligt GDPR får personuppgifter endast samlas in och behandlas 
om de förhåller sig till de sex principerna: personuppgifterna ska behandlas lagligt, korrekt 
och öppet, de får endast samlas in enligt ändamålsbegränsning, de får samlas in med så få 
uppgifter som behövs för syftet vilket är uppgiftsminimering, uppgifterna måste vara riktiga 
och korrekt uppdaterade, personuppgifterna måste förvaras i en sådan form att de inte går att 
identifiera, och de får slutligen endast behandlas på ett sådant sätt som värnar om den 
personliga integriteten [1]. Ett exempel på automatiserade system som behöver ta hänsyn till 
GDPR är Artificiell Intelligens. 
  
Artificiell Intelligens (AI) är smarta maskiner och system som är konstruerade att efterlikna 
individers tankar och beteenden (Humerick, 2018). AI används bland annat för att 
automatisera system och för bild- och mönsterigenkänning genom att samla in stora mängder 
data (Humerick, 2018). AI-system är uppbyggda av algoritmer för att systemen själv ska hitta 
lösningar på problem (Gal, 2017). Kvalitén av ett AI-system är beroende av den data som 
samlas in (Ballardini et al, 2018). Det förekommer en del etiska utmaningar med AI (Stahl & 
Wright, 2018). Det kan bland annat vara svårt att veta konsekvenser av de etiska 
utmaningarna eftersom tekniken är så pass ny (Stahl & Wright, 2018). Dock är en av de mest 
frekventa frågorna som uppkommer om individen som använder systemen och den personliga 
informationen som bearbetas är tillräckligt skyddad (Stahl & Wright, 2018). Ett område inom 
AI som behöver välutvecklade etiska förhållningssätt kopplat till skyddandet av den 
personliga data som samlas in är Deep learning (Nakamura, Nitta & Babaguchi, 2019). 
  
Deep learning är avancerade och välutvecklade metoder som används vid bildigenkänning 
(Nakamura et al, 2019). Deep learning och bildigenkänning används till exempel hos polisen 
för att identifiera individer genom övervakningskameror (Xue, Liu, Cai och He, 2015). Den 
data som används inom Deep learning och bildigenkänning för att identifiera individer heter 
biometri (Ranjan, Sankaranarayanan, Bansal, Bodla, Chen, Patel, Castillo & Chellappa, 
2018). 
  
Biometri är teknik som kan känna igen och identifiera individer med hjälp av deras biologiska 
faktorer och beteenden. Identifieringen kan bland annat verifieras med ansiktsigenkänning, 
fingeravtryck eller signaturen (Evans, Marcel, Ross & Toeh, 2015). AI-system som 
bildigenkänning är något polisen använder sig av för att ta fast brottslingar genom att matcha 
skisser och foton med bilder på redan kriminella (Klare, Li & Jain, 2011). 
  
För att polisen ska kunna utvecklas och fullfölja sina mål med att behålla stärkt säkerhet i 
samhället så är digitalisering ett av deras fem strategiska initiativ för en säkrad framtid [3]. 
Polisen och den offentliga sektorn måste förhålla sig till lagar och regler och prioritera fokus 
på utkomsten av användandet av AI (Oswald, Grace, Urwin & Barnes, 2018). Därför är det 
viktigt att uppnå en säker utveckling av AI-system så att allmänheten känner sig säker vid 
användning av systemen och att de etiska målen är noga utvecklade (Winfield & Jirotka, 
2018).  
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En av de främsta anledningarna till varför polisen använder AI-system är för att effektivisera 
sitt arbete och för att förstärka samhällets säkerhet (Srivastava, Bisht & Narayan, 2017). Vid 
användning av ansiktsigenkänning vet systemet exakt hur individen ser ut (Lampinen, Curry 
& Erickson, 2015). Data som används för att identifiera individer kan samlas in från till 
exempel övervakningskameror (Bochrika, 2018). Övervakningskameror kan användas för att 
avskräcka brott men också spåra brott som har begåtts genom att följa och identifiera förövare 
(Bochrika, 2018). Bildigenkänning är också ett exempel på ett område som behöver 
välutvecklade etiska förhållningssätt kring personlig integritet då även den kringliggande data 
av individer behöver hanteras för att skydda den personliga integriteten (Nakamura et al, 
2019). 
  
Det är viktigt för polisen att förmedla trygghet, ordning och att fullfölja de regler och lagar 
som finns om etik och personlig integritet (Joh, 2017) och GDPR är skapat för att reglera och 
försäkra att individers privata data förblir skyddad (Kingston, 2017). Dock finns det inte 
några tydliga etiska regler och lagar som bestämmer hur algoritmerna ska byggas (Stahl & 
Wright, 2018). Företag bör uppdatera sina system, regler och arbetssätt så att de följer GDPRs 
regler för tekniska artefakter (Shmueli & Greene, 2018). Användandet av AI-system hos 
polisen effektiviserar deras arbetssätt och förstärker säkerheten i samhället (Srivastava et al, 
2017). Det är därför viktigt att balansera polisarbetet och användning av AI-system såsom 
bild- och ansiktsigenkänning för att försäkra att etik och personlig integritet prioriteras (Joh, 
2017). Genom att skydda personlig data i AI-system blir det en nyckelfaktor till att systemen 
kommer att fungera i samhället (Butterworth, 2018). 
  
Därför ämnar studien undersöka: 
Vilka utmaningar finns det med datalagstiftning och polisens implementering av 
bildigenkänning?  
 
1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur polisen implementerar bildigenkänning under 
nuvarande lagar och regler kring personlig integritet samt vilka utmaningar som uppkommer 
vid implementering av bildigenkänning kopplat till personlig integritet. 
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2 Relaterad Litteratur 
Litteraturstudien presenterar de centrala ämnesområden för uppsatsen och frågeställningen. 
De centrala begrepp som studien inkluderar kan förenklas och presenteras inom tre olika 
områden. De områdena är artificiell intelligens, biometri och personlig integritet.  
 
Artificiell Intelligens och Deep Learning beskrivs i litteraturstudien för att få en insikt i de 
områdena då Biometri består av AI och Deep Learning. Biometri är ett viktigt begrepp i den 
här studien eftersom biometri är den typen av data som polisen använder sig av vid 
ansiktsigenkänning. Ramverken som inkluderas i litteraturstudiens sista del är ramverk som 
berör stärkt datalagstiftning och GDPR. Ramverken vill bidra med att skydda den personlig 
integriteten, bygga upp säkerhetsåtgärder gällande personlig integritet, algoritmerna i relation 
till GDPR och processen när självtänkande systemen hanterar personuppgifter. De fem 
ramverken presenteras under rubriken 2.3.2 Ramverk för att skydda personlig integritet. I 
litteraturstudiens syntes och resultat har ramverken genomgått en sammanställning och 
presenteras i form av en tabell under teman: synlighet och transparens i processen, 
dataminimering, data och säker dataförvaring, hantering av processen och analysen av data, 
syfte och hantering av personlig integritet. 
 
2.1 Artificiell Intelligens  
Artificiell Intelligens (AI) är smarta maskiner och system som är konstruerade att efterlikna 
människors tankar och beteende (Humerick, 2018). AI används bland annat för att 
automatisera system, för bildigenkänning och mönsterigenkänning genom att samla in stora 
mängder data (Humerick, 2018). Den stora datamängden krävs för att AI-systemen ska 
fungera samt för att systemet ska ha möjlighet att förbättra sig själv (Ballardini, He & Roos, 
2019). Kvalitén av ett AI-system är beroende av den data som samlas in (Ballardini et al, 
2018). Dock bestämmer AI-systemen själva utkomsten av den insamlade data och hur den 
hanteras (Ballardini et al, 2018). AI system är uppbyggda med hjälp av algoritmer för att 
systemet själv ska hitta lösningar på problem (Gal, 2017).  
 
2.1.1 AI och etiska utmaningar  
Informations och kommunikationsteknik (IKT) kräver etiska och sociala bedömningar då det 
har stor social och ekonomisk påverkan (Stahl & Wright, 2018). Enligt Stahl och Wright 
(2018) är AI en teknik som gör individer nyfikna. Men med det ökade intresset uppkommer 
många etiska frågor, och de är ofta svåra att se innan de uppkommit vilket leder till 
konsekvenser som inte var menade att ske (Stahl & Wright, 2018). De mest frekventa 
frågorna som uppkommer är om individer som använder systemen är skyddade och att den 
information som samlas in är skyddad (Stahl & Wright, 2018).  
  
En etisk fråga som uppkommit kring kodningen av de algoritmer som systemen är uppbyggda 
av är om de blir partiskt konstruerade av programmeraren (Stahl & Wright, 2018). Om dessa 
algoritmer leder till problem eller får oförutsedda konsekvenser är det svårt att veta om 
skulden ska läggas på systemet eller på programmeraren (Stahl & Wright, 2018). Än finns det 
inte några tydliga etiska regler och lagar som bestämmer hur algoritmerna ska byggas (Stahl 
& Wright, 2018). 
  
Det finns en allmän rädsla för teknik då individer är rädda att tekniken inte är tillräckligt säker 
eller att system kommer ta över arbeten (Winfield och Jirotka, 2018). Företag har många 
etiska mål de vill följa men när ett system ska byggas följs inte alltid de etiska målen 
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(Winfield och Jirotka, 2018). För att få individer att lita på teknik krävs det att systemet är 
uppbyggt med noggranna etiska mål (Winfield & Jirotka, 2018). Det är viktigt att få 
allmänhetens tillit för att AI-system och autonoma system ska användas och utvecklas 
(Winfield och Jirotka, 2018). Det kan vara svårt att lita på AI system när det kommer till att ta 
beslut och det är svårt att veta vems fel det är om ett AI-system skulle göra något fel som 
bidrar till en stor olycka. Till exempel så är självlärda AI-system svåra att lita på då de är 
uppbyggda att ändra beteende (Winfield & Jirotka, 2018). 
 
En utmaning för utveckling av AI i framtiden är att bevisa att AI kan ta beslut som hade varit 
likvärdiga eller bättre än en människas i den kontexten som AI appliceras i (Oswald et al, 
2018). Det kan vara svårt att fastställa vad bättre i de enskilda kontexterna, händelserna och 
företeelserna är eller kommer att vara (Oswald et al, 2018). 
 
2.1.2 Deep Learning  
Deep Learning är metoder som används för att till exempel identifiera objekt i bilder och på 
filmer från övervakningskameror (LeCun, Bengio & Hinton, 2015). Systemen är uppbyggda 
för att lära sig ta ut lämplig data från obearbetade data och hitta mönster (LeCun et al, 2015). 
När systemet lär sig identifiera lämplig data är det en iterativ process (Weichenthal, 
Hatzopoulou & Brauer, 2019). Systemet får automatisk feedback vid varje iteration för att på 
så sätt lära sig vad som är lämpliga data i till exempel en bild eller i en film (Weichenthal et 
al, 2019). Det är metoder som använder sig av bearbetningslager för att systemet ska lära sig 
vilken data från till exempel en bild som är viktig att urskilja (LeCun et al, 2015). Deep 
Learning är uppbyggt med algoritmer där algoritmerna lär sig mer vid varje bearbetningslager 
om vad som är viktiga data och vad som kan plockas bort (LeCun et al, 2015). 
  
Deep Learning är metoder som använder representationsinlärning (LeCun et al, 2015). 
Representationsinlärning är metoder som möjliggör för system att få obehandlade data och 
automatiskt upptäcka den information som är viktig (LeCun et al, 2015). Bildigenkänning 
kräver stora mängder data (Nakamura et al, 2019). Information som systemen inte behöver 
kan komma att inkluderas vid insamlingen av till exempel en bild eller film och leder då till 
oönskade data och något användaren möjligtvis inte vill dela med sig av (Nakamura et al, 
2019). Detta leder till en del etiska utmaningar med bildigenkänning och personlig integritet 
då även den oönskade data behöver hanteras för att skydda individers personliga integritet 
(Nakamura et al, 2019). 
  
2.1.3 Big Data 
Big data-system är system som hjälper företag att på ett effektivt sätt hantera och organisera 
stora mängder med data (Chen, Mao & Liu, 2014). Big data beskriver stora mängder data i tre 
olika format, ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade data (Oussous, Benjelloun, 
Lahcen & Belfkih, 2018).  
 
Det finns tre egenskaper som utmärker Big data och det är volym, mängd och hastighet 
(Oussous et al, 2018). Volym beskriver den stora mängden data som ska hanteras (Oussous et 
al, 2018). Mängd handlar om att det finns många olika typer av data som till exempel videor, 
bilder och dokument, dessa olika datatyper behöver hanteras på olika sätt (Oussous et al, 
2018). Hastighet handlar om att det är stora mängder data som samlas in och hanteras på kort 
tid vilket kan öka risk för felaktig datainsamling (Oussous et al, 2018). Det är därför viktigt 
att sortera bort den data som inte är relevant (Oussous et al, 2018).  
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Även om Big Data underlättar hantering av data för företag finns det även risker när det 
kommer till personlig integritet (Shamsi & Khojaye, 2018). Myndigheter och företag samlar 
in personliga data om individer vilket kan leda till att konfidentiell information om individer 
kommer ut (Shamsi & Khojaye, 2018). 
 
2.1.4 AI inom Polisen 
Polisen använder AI för att effektivisera sitt arbete och för att få individer i samhället att 
känna sig trygga (Srivastava et al, 2017). I USA används AI-system i en del städer där 
systemen känner av och mäter ljudvågor för att känna igen ett skott från en pistol och varifrån 
skottet sköts (Srivastava et al, 2017). Enligt Srivastava et al, (2017) är AI-system inbyggda i 
många offentliga övervakningskameror. Dessa övervakningskameror lär sig individers 
beteende och kan se när individer beter sig på sätt som är utöver det normala (Srivastava et al, 
2017). Eftersom AI-systemen samlar in data från individers beteenden är det viktigt att 
skydda den data som systemen samlar in (Srivastava et al, 2017). AI-system som har 
bildigenkänning är något polisen använder sig av för att ta fast brottslingar genom att matcha 
skisser med bilder på redan kriminella (Klare, Li & Jain, 2011). AI-system av algoritmer 
används för att räkna ut vilka områden som har stor sannolikhet för kriminell 
verksamhet.  (Bennett Moses & Chan, 2018). 
 
2.2 Biometri 
Med ökad utveckling av tekniska artefakter krävs att säkerheten stärks vid användning av de 
tekniska systemen (Romanou, 2018). Ett sätt att identifiera en individ på är vad individen är 
genom biometri (Sanchez-Reillo, Ortega-Fernandez, Ponce-Hernandez & Quiros-Sandoval, 
2019). Biometri är en typ av data som kan känna igen och identifiera individer med hjälp av 
deras biologiska faktorer och beteenden. Identifieringen kan verifieras med 
ansiktsigenkänning, fingeravtryck, irisen, signaturen eller individens röst (Evans, Marcel, 
Ross & Toeh, 2015). Eftersom det inte finns två individer som är identiska så är den typen av 
identifieringen unik (Sanchez-Reillo et al, 2019). Datan kan till exempel användas för att 
identifiera kriminella, för att logga in på tekniska artefakter eller för att få tillgång till 
byggnader eller rum där biometrin fungerar som ett virtuellt nyckelkort (Hadid, Evans, 
Marcel & Fierrez, 2015). 
  
Biometri kan användas för att stärka den typen av säkerhet som krävs vid tekniska system 
(Romanou, 2018). Biometrisk data kan uppfattas som diskriminerande då den matchar ett 
förutbestämt mönster så som om individen är en kvinna eller man, men den är däremot svår 
att kapa eller stjäla (Hadid et al, 2015). En del system kan misslyckas med att bibehålla 
säkerheten för att fortsätta med en trygg utveckling. Det kan till exempel bero på individer 
som försöker luras genom att maskera sig som en annan individ för att få tillgång till en 
annans personliga data (Hadid et al, 2015). 
 
Biometriska system fungerar antingen som verifierande system eller som identifierande 
system. För identifierande system så testas den insamlade datan för en matchning mot redan 
existerande lagrad data. Det kan till exempel vara för att identifiera en bild på en okänd 
individ. I databasen finns då bilder på flera individer där en eller ingen individ kan 
identifieras. För de verifierande systemen så testas till exempel ett fingeravtryck mot ett redan 
registrerat fingeravtryck i databasen (Bouchrika, 2018).  
 
För att data ska kunna kvalificeras som biometrisk data krävs det att datan är universell. Det 
betyder att alla som kan tänkas använda sig av systemet bör inneha det som krävs. Data bör 
vara specifik, permanent och unik så att inga misstag vid identifiering kan begås. En viss typ 
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av kvantitet bör vara tillgänglig för att kunna mätas och förstärka säkerheten. Enligt GDPR är 
biometri personlig data som är ett resultat av en speciell teknisk process som hanterar den 
fysiska data för en identifiering (Romanou, 2018). 
  
Biometri räknas som personlig data eftersom en individ kan identifieras genom biometri. Den 
insamlade datan sparas antingen som en bild eller som en mall av en bild. För att en individ 
ska kunna identifieras så behöver den biometriska datan som redan är lagrad stämma överens 
med individen som ska identifieras (Romanou, 2018). Vanliga biometriska system fungerar 
som mönsterigenkännande system som använder avancerad teknik i form av scheman som 
jämför och matchar den biometriska datan (Evans et al, 2015).  
 
2.2.1 Biometri och kameraövervakning  
Kameraövervakning förekommer vid gator, flygplatser, shoppingcentrum, skolor och andra 
offentliga platser. Främst så används kameraövervakning för att förstärka invånares 
trygghetskänsla genom övervakning om någonting skulle inträffa (Romanou, 2018). 
Kameraövervakning är också viktig för samhället för att förbättra säkerheten. 
Övervakningskameror kan avskräcka brott men också spåra brott som har begåtts genom att 
identifiera förövare. Att använda biometri kopplat till övervakningssystem kan förbättra 
chanserna och effektivisera arbetet med att leta efter brottslingar eller farliga föremål 
(Bouchrika, 2018). 
  
Det förekommer åsikter kring om kameraövervakning är så pass säker när det kommer till att 
hantera individers personliga integritet. Den främsta oron för kameraövervakning är om datan 
som kamerorna samlar in kan komma att användas i ett skadligt syfte (Romanou, 2018). 
  
En möjlig lösning för många utmaningar med individers integritet är att integrera hur 
personlig integritet hanteras vid uppbyggnaden av de privata övervaknings-systemen. Data 
kan till exempel sparas när en viss typ av händelse inträffar, så som hotfulla rörelser eller 
identifiering av en misstänkt individ (Romanou, 2018). 
  
Bildkryptering är ett exempel på hur videoövervakande system kan användas. Data som är 
identifierbar kan matchas mot redan existerande insamlad data som finns i systemen. Den 
identifierade datan kan då sparas i en databas som matchar identifikationen, och övrig data 
som samlats in kan sparas i en annan databas som inte innehåller identifierbar information 
(Romanou, 2018). 
 
2.3 Personlig integritet 
Automatisering och behandling av personuppgifter i Europa kontrolleras av GDPR 
(Mantelero, 2017). GDPR har tagits fram för att hjälpa företag i Europa att skydda individers 
personliga data (Zarsky, 2017). Att utveckla tekniska system är en komplex process och det är 
därför viktigt att redan tidigt i processen tänka på hur personlig integritet ska skyddas [1]. För 
att skydda personlig integritet är det viktigt att de tekniska systemen inte samlar in mer data 
än nödvändigt, använder datan endast för det syfte den är ämnad för och raderar datan så fort 
som möjligt (Zarsky, 2017).  
 
2.3.1 Stärkt Datalagstiftning 
Lag 2018:218 är en kompletterande lag för lag 2016:679 kring hur hantering av 
personuppgifter ska ske [2]. Den nya lagen har ersatt den gamla personuppgiftslagen 
1998:204 [2]. Lagen innefattar också att behandling som sker av europeiska personuppgifter 
utanför Europa ska skyddas [2]. Lagen gäller alla former av åtgärder som behandlar 
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personuppgifter [1]. Personuppgifter är även kodad data som är pseudonymiserad eller 
krypterad men som kan kopplas till en individ [1]. 
  
De sex principerna som ska följas är att personuppgifterna ska behandlas lagligt, korrekt och 
öppet, de får endast samlas in enligt ändamålsbegränsning, de får samlas in med så få 
uppgifter som behövs för syftet vilket är uppgiftsminimering, uppgifterna måste vara riktiga 
och korrekt uppdaterade, personuppgifterna måste förvaras i en sådan form att de inte går att 
identifiera, och de får slutligen endast behandlas på ett sådant sätt som värnar om den 
personliga integriteten [1].  
 
2.3.2 Ramverk för att skydda personlig integritet 
Fem ramverk som är uppbyggda för att skydda personlig integritet i smarta system kommer 
att presenteras. Ramverken kommer att genomgå en sammanställning (se bilaga 1) och 
resultatet kommer att sammanställas i form av en tabell i litteraturstudiens syntes under sex 
teman: synlighet och transparens i processen, dataminimering, data och säker dataförvaring, 
hantering av processen och analysen av data, syfte och hantering av personlig integritet. 
Baserat på tabellen i litteraturstudiens resultat och syntes tas intervjufrågor fram. 
 
2.3.2.1 General Data Protection Regulation (GDPR) 
GDPR är skapat för att reglera och försäkra att individers privata information förblir säkert 
(Kingston, 2017). GDPR förespråkar att skydda individers personliga data och rätten att låta 
individen bestämma vad för personlig data som individen delar med sig av. Regleringen ska 
tillämpas på användningen och lagrandet av personlig data (Shmueli & Greene, 2018). Det är 
viktigt att säkerställa säkerheten kring hantering av data i hög volym, variation men också i 
analysen av data (Manterelo, 2017). Det är också viktigt för företag att utföra 
riskbedömningar och att uppdatera företagens system och regler så att de följer GDPRs regler 
för tekniska artefakter (Shmueli & Greene, 2018). 
 
Individerna som använder systemen eller utsätts för systemen måste ge sitt godkännande för 
att systemen ska få lov att använda personlig data. IP adresser och mobiltelefoner räknas som 
personliga och klassas som personlig data. Biometri klassas också som personlig data. Det ska 
även vara aktuellt för individer att ta tillbaka det godkännandet om att delge sin personliga 
data och ångra sig (Kingston, 2017). 
  
År 2018 introducerade GDPR sex principerna för insamling, hantering och lagring av 
personlig data (Shmueli & Green, 2018: Kingston, 2017). De sex principerna är: 
 
-        Lagenlig, rättvis och transparent. 
Användandet av personlig data måste genom processen vara laglig, rättvis och transparent i 
relation till dataobjekten och användningsområdet. 
  
-       Begränsningen av syfte. 
Personlig data kan bara samlas in för specifika 
lagliga anledningar. 
  
-       Datanoggrannhet. 
Personlig data måste noggrann, rätt, och tidsenlig. 
 
-       Dataminimering 
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Personlig data måste vara tillräcklig för sitt syfte, relevant och begränsad till syftet för 
användningen. 
  
-       Dataförvaring. 
Personlig data måste förvaras i sådan form att data subjektet kan 
identifieras så länge som det är i behov för processens nödvändighet. 
 
-        Datasäkerhet. 
Personlig data måste processas i en sådan form att säkerheten för personlig data förblir säker 
(Shmueli & Greene, 2018). 
 
 2.3.2.2 InfoQ 
InfoQ-ramverket är ett verktyg för att identifiera och förbättra de potential som insamlad data 
har för att uppnå specifika mål för den data som använder sig av specifika analysmetoder 
(Shmueli & Greene, 2018). Tillväxten och tillgången av behavioral big data (BBD) för 
företag, kommuner, forskare och andra organisationer och privata företag har lett till många 
olika användningsområden och framför allt tekniska möjligheter. Utvecklingen av teknologin 
går snabbare än utvecklingen och implementeringen av etisk forskning och etiska regleringar 
av privat data som samlas in. InfoQ ramverket kan användas för att analysera olika 
möjligheter som kan påverka utvecklingen av BBD under de nya reglerna från GDPR som 
trädde i kraft 2018 (Shmueli & Greene, 2018). 
 
InfoQ ramverket har analyserat GDPR utifrån aspekter kring hur insamling, förvaring och 
analysering av personlig data av BBD kan fungera. InfoQ ramverket har identifierat fyra 
huvudkomponenter som är mål, data, analys och verktyg. För varje komponent har relevanta 
aspekter knutet till GDPR tagits fram. För att använda InfoQ ramverket behöver de fyra 
komponenterna identifieras i systemet (Shmueli & Greene, 2018) 
 
2.3.2.3 Privacy by Design 
Att hålla det privata privat är någonting som samhället ständigt strävar efter (Romanou, 
2018). Ökad teknisk utveckling ställer därför krav på ökad säkerhet (Romanou, 2018). 
Privacy by Design (PbD) bör implementeras i IT-system, i fysisk design, i ansvarigas 
affärspraxis och i den digitala infrastrukturen och dess gränssnitt för att skydda den personliga 
integriteten (Kroener & Wright, 2014). Att använda PbD i processen vid uppbyggnad av 
system kan minimera risken för att privat data blir tillgänglig för obehöriga och kan öka 
tilliten hos användarna (Romanou, 2018). 
  
Personlig integritet och säkerhet är inte samma sak, men förknippas oftast som antingen 
samma sak eller som varandras motpoler. Med motpoler menas att om företaget prioriterar 
den ena så tenderar den andra att fallera (Kroener & Wright, 2014). Ett fokus för företagen 
bör ligga vid att eftersträva att hålla den personliga integriteten och säkerheten parallella; utan 
den ena så fungerar inte den andra (Kroener & Wright, 2014). 
  
PbD kan förklaras som principer som implementeras under hela designprocessen, från början 
till slut (Romanou, 2018). Det har skapats sju principer utifrån begreppet PbD för att 
förtydliga vikten av att personlig integritet inte kommer till skada vid behandling av 
personuppgifter (Wong & Mulligan, 2019). De sju principerna för PbD är: Proaktiv och inte 
reaktiv, Personlig integritet som standardfunktioner, Personlig integritet ska vara inbäddat i 
designen, Full funktionalitet, Slut-till-slut säkerhet, Synlighet och transparens och respektera 
användarens personliga integritet. 
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Ett exempel på en lösning vid applicering av principer av PbD kan vara att övervakningsdata 
som samlas in ska vara konstruerad att “sudda” de individer som förekommer i videon som 
inte är aktuella för insamlingssyftet. Insamlad data som inte uppfyller syftet för insamlingen 
bör kunna radera sig självt så att inte onödig data samlas (Wong & Mulligan, 2019). Ett annat 
exempel vid hantering av insamlad data från videoövervakning kan vara att systemen 
identifierar den aktuella individen eller föremålet för att sedan spara datan i databasen för 
redan identifierade individer eller föremål. Den datan som då är överbliven och inte matchar 
anledningen till insamlingen och användningen av datan sparas i en annan databas där ingen 
automatisk identifiering sker (Romanou, 2018). 
 
2.3.2.4 Privacy Impact Assessment (PIA) 
Privacy Impact Assessment (PIA) skapar ett sätt att upptäcka utmaningar som kan uppstå med 
hantering av individers personliga integritet. PIA ska underlätta för företag att använda 
försiktighetsåtgärder och för att bygga upp säkerhetsåtgärder innan en olycka inträffar. PIA 
bör också bevisa för samhället och berätta för de som är delaktiga i användningen att 
integritet och att hålla det privata privat är en prioritering (Wright, 2012). 
  
PIA ska fungera som en process och inte som ett verktyg. Det är en metodologi för att 
identifiera de risker som kan finnas med att utsätta personlig integritet för fara vid 
konstruktioner av produkter, digitala tjänster, system eller i andra större projekt. Att använda 
PIA kan hjälpa företag att vinna samhällets tillit och enligt PIA så byggs tillit bland annat via 
transparens, öppen kommunikation och förståelse (Wright, 2012). 
  
Ett PIA ramverk för Europa har skapats för att värna om personlig integritet. 21 rubriker i 
ramverket beskriver hur PIA bör implementeras och hanteras (Wright, 2012). De 21 
punkterna är: Roller – vem initierar PIA och vem godkänner det, tröskelanalys – är PIA 
nödvändigt, tydliggörande av vem PIA används för, processen, skala och omfattning av PIA, 
PIA startar tidigt, integritet – inte endast dataskydd, PIA som en del av riskanalysen, frågor 
för att identifiera risker och lösningar, PIAs kan bara vara så bra som supporten under 
processen, utbilda anställda, obligatoriska PIA, engagera intressenter, rekommendationer 
och handlingsplan, publicering av PIA rapporten, statlig säkerhet och kommersiellt känsliga 
frågor, övervakning av genomförandet av rekommendationer och tredjepartsrevisioner, 
juristdiktionsprojekt, ansvarighet, binda PIA till budgetering, ett centralt register av PIA.  
 
2.3.2.5 Information Commissioner's Office (ICO) 
Det är viktigt att processa personlig data på ett sådant sätt att personlig data förblir skyddad. 
Idag förekommer det en obalans kring organisationers big data hantering och de individuella 
dataobjekt då det är många sociala och etiska påverkningar som behöver utvärderas. 
Information Commissioner’s Office (ICO) har skapat fem principer vad gäller hanteringen av 
big data och algoritmer utifrån GDPRs ramverk. Tendenserna som tas upp i ICOs riktlinjer 
refererar till den typ av data som använder sig av algoritmer som är svåra att analysera vilket 
antingen kan bero på volymen av data, olika insamlingsmetoder eller analyser som sker i 
realtid. Det är också autonomi i systemen som kan vara oroväckande. Om någonting inträffar 
när systemen tar självständiga beslut eller integrerar med andra artefakter eller individer, kan 
det vara svårt att veta vems felet är om en olycka sker (Butterworth, 2018). När systemen tar 
självständiga beslut blir hanteringen av utvecklingen mer komplex. För att försäkra 
trovärdigheten, rättvisan och säkerheten behöver utvecklingen av AI därför lagenliga regler. 
Skyddandet av personlig data i AI-system är en nyckelfaktor till att systemen kommer att 
fungera i samhället (Butterworth, 2018). 
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År 2017 uppdaterade ICO sina dokument om big data för att adressera utvecklingen AI och 
machine learning i syfte att anpassa sitt arbete till GDPRs nya principer som skulle träda i 
kraft i maj 2018. ICO presenterar fem principer om hur processen av hantering av AI som 
använder sig av personlig data bör fungera för att anpassa sig efter GDPR (Butterworth, 
2018). De fem principerna identifierade av ICO är: användandet av algoritmer, opaciteten av 
processen, tendensen att samla in ”all data”, återanvändandet av data, användandet av nya 
typer data. 
 
2.4 Syntes och resultat 
Genom att analysera de fem ramverken GDPR, PbD, ICO och InfoQ har en tabell utifrån 
deras likheter tagits fram, se tabell 1. Tabell 1 har använts för att ta fram intervjufrågor till 
Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), Datainspektionen och forskaren, se bilaga 2, 3 och 4. 
De teman som identifierats är passande för att skydda personlig integritet i bildigenkännings-
system hos polisen. Genom att extrahera intervjufrågor ur de identifierade teman kan det bidra 
till ett resultat som är anpassat efter studiens frågeställning. Hur sammanställningen av 
ramverken gick till visas i bilaga 1. 
 
Tabell 1 beskriver de teman som kommit ur sammanställningen av ramverken GDPR, PbD, 
ICO, PIA och InfoQ. Under beskrivningen förklaras vad varje tema bör inkludera.  

Tema Beskrivning  Referenser 

Synlighet och 
transparens i processen.   

- Om algoritmerna är skapade att samla in stora mängder data kan det 
vara svårt att förklara varför algoritmerna kommer fram till 
individuella resultat. All teknologi för att samla in data bör därför 
vara öppen för att öka spårbarheten. 

- Användandet av personlig data måste vara transparent i relation till 
dataobjekten och användningsområdet. 

(Butterworth, 2018;  
Romanou, 2018;  
Shmueli & Greene, 
2018) 

Dataminimering - Personlig data måste vara tillräcklig för sitt syfte vid användning och 
insamling. 

- Personlig data ska vara begränsad till sitt syfte för användningen. 
- Vid automatisk insamling av data bör datainsamlingsprocessen vara 

lika viktig som målet för datainsamlingen för att försäkra säkerheten. 

(Butterworth, 2018; 
Shmueli & Greene, 
2018) 

Data och säker 
dataförvaring 

- Stärkt säkerhet i hela processen bör implementeras från början till 
slut. Personlig data måste förvaras i sådan form att data subjektet kan 
identifieras så länge som det är i behov för processens nödvändighet. 

- Vid insamling av stora mängder data bör relevanta exempel tas fram 
och andra exempel som inte uppfyller syftet tas bort. 

- Det finns fyra typer av personlig data - personlig data, känslig 
personlig data, pseudonymiserade data, och statistisk data. 

(Butterworth, 2018; 
Romanou, 2018; 
Shmueli & Greene, 
2018; 
Wright, 2012) 

Hantering av processen 
och analysen av data 

- Personliga data måste processas i en sådan form att säkerheten för 
personlig data förblir säker. Personlig data behöver skyddas innan en 
skada skett för att förebygga de konsekvenser som kan ske. 

- Analysen av data kan vara manuell, halvautomatisk och automatiskt 
självgående. Genom att använda avancerad AI behöver analysen 
skräddarsys för att möta de etiska behov som GDPR förespråkar. Att 
analysera hela datasets kan återspegla hypotesen som sedan testat 
utifrån insamlad data för att bekräftas. 

(Butterworth, 2018; 
Romanou, 2018; 
 Shmueli & Greene, 
2018) 
  

Ändamåls- 
begränsning           
   

-  Personlig data får endast samlas in för specifika lagliga ändamål. 
- Återanvändandet av insamlad data ska stämma överens med den första 

anledningen att samla in data så att den nya anledningen är så pass 
rättvis och laglig att den godkänns. 

(Butterworth, 2018; 
 Romanou, 2018; 
Shmueli & Greene, 
2018). 
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Hantering av personlig 
integritet 

- Standardreglerna vid strukturen av att skapa nya tekniska system bör 
vara att skydda individers personliga integritet. 

- Om det förekommer omfattande risker för personlig integritet bör 
Privacy Impact Assessment (PIA) förekomma lika omfattande. 

(Romanou, 2018; 
 Wright, 2012). 
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3 Metod 

Metodkapitlet presenterar hur studien har gått till väga för att uppnå sitt resultat.  
 
3.1 Metodansats 
Forskningsfrågan undersöker vilka utmaningar det finns med datalagstiftning och polisens 
implementering av bildigenkänning. Studien har en kvalitativ ansats. Val av metodansats 
berodde dels på forskningsfrågans ingång men också den tänkta datainsamlingsmetoden. En 
kvalitativ ansats kan användas för att skapa förståelse och för att tolka data (Fejes & 
Thornberg, 2017). En tolkning av datan behövs för att identifiera utmaningar 
med datalagstiftning och polisens implementering av bildigenkänning. En kvalitativ 
metodansats fokuserar på värdet och kvaliteten av orden och dess mening i den insamlade 
datan istället för kvantiteten (Bryman, 2016). Studien har velat undersöka frågan hos NFC, 
Datainspektionen och en ämnesexpert och forskare. Det har varit viktigt för möjligheterna att 
besvara frågan för att generera detaljrika svar om deltagarnas upplevelser och deras 
uppfattning om bildigenkänning och datalagstiftning.  
 
Eftersom syftet med studien är att identifiera utmaningar vid implementering av 
bildigenkänning hos polisen ansågs intervjuer vara den bäst lämpade metoden för att generera 
kvalitativa svar. Kvalitativa svar behövdes för att ta del av NFC, Datainspektionen och en 
forskarens insikter i hur de arbetar med och hanterar bildigenkänning och datalagstiftning. Då 
de personer som arbetar inom dessa specifika yrkesområde är få till antal ansågs intervjuer 
vara den bäst lämpade insamlingsmetoden för att ta del av deras insikter. Deras kunskap inom 
bildigenkänning och datalagstiftning ansågs tillräcklig och svaren som genererades genom 
intervjuerna var djupgående och ansågs också tillräckliga för att kunna besvara 
forskningsfrågan. De kvalitativa svaren behövdes för att kunna generera koder ur analysen av 
den transkriberade datan och för att identifiera utmaningar. Intervjuer anses också som den 
bästa insamlingsmetoden om intervjuguiden har många frågor som kommer att ta lång tid att 
svara på (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wänglund, 2012).  
 
Studien inleddes med en litteraturstudie som sedan följdes av semistrukturerade intervjuer 
med två forensiker på NFC, en jurist på Datainspektionen och en forskare inom 
bildigenkänning. I litteraturstudien utformades tabell 1 som en syntes av litteraturstudiens 
ramverk. Tabellen användes för att extrahera intervjufrågor. Genom att extrahera 
intervjufrågor ur tabellen med de sex teman synlighet och transparens i processen, 
dataminimering, data och säker dataförvaring, hantering av processen och analysen av data, 
ändamåls-begränsning och hantering av personlig integritet kunde intervjun fokusera på de 
temana som är passande för att skydda personlig integritet kopplat till forskningsfrågans ämne 
om bildigenkänning. Samtal under intervjuerna som berört respondenternas upplevelser kring 
hur systemen fungerar idag kopplat till personlig integritet vidareutvecklades genom 
följdfrågor. Personliga intervjuer anses vara bättre vid komplexa frågor som kan tänkas 
behöva förklaras eller om följdfrågor kan komma att behöva utveckla det pågående samtalet 
(Esaiasson et al, 2012). Svaren beskrev hur respondenterna uppfattade den rådande 
situationen gällande bildigenkänning och datalagstiftning. Genom de upplevelser och insikter 
som respondenterna delade med sig av under intervjun kunde utmaningar identifieras ur en 
tematisk analys. De sex teman ur litteraturstudiens syntes användes endast för att extrahera 
intervjufrågor. Utmaningar kopplat till forskningsfrågan extraherades genom en bottom-up för 
och identifierade tre övergripande teman: teknikutveckling ur ett rättsmedvetet perspektiv, 
insyn i systemen, data och dess syfte. 
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3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts då en viktig del i att skriva en bra uppsats är att få en  
överblick över aktuellt forskningsområde för att ha möjlighet att tillämpa litteraturstudien i 
förhållande till frågeställningen (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Litteraturens roll är 
viktig för att förstå tidigare forskningsområde (Bryman, 2016). Litteraturen ligger som en 
grund i studien för att förstå bakgrunden till forskningsfrågan. Sökmotorer för att finna aktuell 
information har varit Elsevier, Scopus, Google Scholar och Science Direct. En systematisk 
litteratursökning samt en kedjesökning har genomförts. Vid en systematisk sökning leds 
sökning av nyckelord för valt ämne (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Nyckelorden 
resulterade i att aktuell litteratur kunde identifieras och användas i uppsatsen. Kedjesökning 
används när relevanta begrepp och referenser leder till andra relevanta texter (Rienecker & 
Stray Jørgensen, 2014). Kedjesökning bidrog till att identifiera relevant litteratur om 
ramverken då den litteraturen om ramverken omnämnde varandra och hänvisade framförallt 
till GDPR.  
 
De centrala begrepp som studien inkluderar har förenklats och presenteras inom tre olika 
områden. De områdena är: artificiell intelligens, biometri och personlig integritet. För att 
svara på frågeställningen behövde de centrala begreppen studeras för att få ett 
helhetsperspektiv av rådande situation och problemområde. I tabell 2 visas de nyckelord som 
använts för att finna litteratur som presenterats i litteraturstudien. 
 

Centrala 
begrepp 

Nyckelord 

Artificiell 
Intelligens 

Artificial Intelligence, AI and ethics, AI and the future, deep learning, big 
data, AI and policing 

Biometri Biometrics, biometrics and ethics, biometrics and policing 

Personlig 
integritet 

Privacy, stärkt datalagstiftning, GDPR, privacy by design, privacy 
impact assessment, ICO framework, InfoQ framework, 

Tabell 2 - Centrala begrepp och nyckelord för litteraturstudien.  
 
Artificiell Intelligens och Deep Learning beskriver vad respektive område handlar om och hur 
funktionerna används. Begreppen beskrivs kortfattat och är en litterär förstudie inför 
begreppet Biometri som är en del av AI och Deep Learning. Biometri är ett begrepp som 
ingående beskrivs först på ett allmänt basis och sedan om biometrisk databas och biometrisk 
videoövervakning. Biometri är ett viktigt begrepp i den här studien då biometri är den typen 
av teknologi som polisen använder sig av vid ansiktsigenkänning.  
 
Litteraturstudiens del om ramverken PbD, GDPR, PIA, ICO och InfoQ kombinerades i en 
tabell där likheter sammanställts, se bilaga 5. De fem ramverken är ramverk som används för 
att försäkra säker dataanvändning av personuppgifter. Genom att kombinera deras likheter 
kunde sex teman tas fram som presenteras i en tabell i litteraturstudiens syntes. Baserat på 
tabellen i litteraturstudiens syntes togs intervjufrågor fram.  
 
3.3 Intervjustudie 
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För att kunna genomföra den kvalitativa studien behövde intervjuer genomföras. Förfrågan 
om att få genomföra intervjuer skickades till NFC, till Datainspektionen och till en 
framstående forskare inom området bildigenkänning. I förfrågan framgick det hur studiens 
forskningsfråga löd, och vad deras roll i uppsatsen kommer att vara och förväntat resultat för 
uppsatsen. En förfrågan om intervjuerna fick lov att spelas in bifogades också. Samtliga 
deltagare blev informerade innan påbörjad intervju om deras rättigheter om att vara anonyma 
och att de kunde avbryta intervjun när de ville om de kände att de inte längre ville delta. 
Deltagare på NFC valdes ut bland de forensiker som arbetar med bildigenkänning åt polisen.  
 
Temana i litteraturstudiens syntes: Synlighet och transparens i processen, Dataminimering, 
Data och säker dataförvaring, Hantering av processen och analysen av data, 
Ändamålsbegränsning, Hantering av personlig integritet har använts för att ta fram 
intervjufrågor till tre intervjuguider. Intervjuguiderna var avsedda till de två forensikerna på 
NFC, juristen på Datainspektionen och forskaren. Intervjuguiderna visas i bilaga 2, 3 och 4. 
Bifogat finns ett operationaliseringsschema över hur intervjufrågorna extraherats ur temana, 
se bilaga 5. Genom de upplevelser och insikter som respondenterna delade med sig av om 
datalagstiftning och bildigenkänning under intervjuerna kunde utmaningar identifieras ur 
empirin.  
 
Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju som var förberedande inför de riktiga 
intervjuerna. Pilotintervjun genomfördes så att frågorna kunde ändras vid behov. Under 
pilotintervjuer kan även följdfrågor uppkomma vilket kan leda till en mer utförlig 
intervjuguide än den ursprungliga intervjuguiden (Fejes & Thornberg, 2017). Intervjuerna har 
varit semistrukturerade för att få mer av en diskussion under intervjuerna. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuguiden guidar samtalet genom förutbestämda frågor men kan 
göras anpassad efter pågående samtal med hjälp av följdfrågor (Fejes & Thornberg, 2017). 
Genom att följdfrågor ställdes till samtliga deltagare kunde personliga och utvecklade samtal 
ske kring frågorna. Resultatet av att använda en semistrukturerad intervjuguide blev att 
intervjuerna kändes avslappnade och fokus låg på det respondenten ville berätta om. Samtliga 
intervjuer inleddes även med en presentation om uppsatsen och en fråga riktad till deltagaren 
att berätta som sig själv och sitt arbete. Genom att inleda intervjun och ställa en allmän fråga 
kan den som intervjuas känna sig mer avslappnad gentemot intervjun (Fejes & Thornberg, 
2017).  
 
Intervjuerna med de två forensikerna genomfördes hos NFC. De genomfördes med två 
individer som arbetar med att utveckla biometriska verktyg för polisen. Tre veckor innan den 
planerade intervjun diskuterades uppsatsen och forskningsområde med forensikerna på plats 
på NFC. Forensikerna fick ta del av intervjuguiden innan intervjun. Då forensikerna är få i 
antal nämns ingen avdelning eller stad i uppsatsen där de arbetar för att skydda deras 
anonymitet. De två intervjuerna genomfördes med samma intervjuguide. Frågorna handlade 
om hur NFC arbetar med bildigenkänning och personlig integritet. Intervjuerna tog 40 
minuter vardera.  
 
Den tredje intervjun genomfördes med en jurist på Datainspektionen. Juristen bad om att få ta 
del av intervjuguiden i förväg så den mailades till juristen två dagar före intervjun 
genomfördes. Intervjun ägde rum över ett planerat möte via Skype. Intervjuguiden till juristen 
var inte densamma som till NFC eller forskaren. Frågor till juristen på Datainspektionen 
handlade mer om personlig integritet och om hur Datainspektionen arbetar för att främja den i 
bildigenkänning. Intervjun tog 35 minuter.  
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Den fjärde intervjun genomfördes med en forskare som är specialiserad inom området 
ansiktsbiometri. Intervjun ägde rum över ett planerat möte via Skype. Frågor till forskaren 
handlade mer om hur systemen byggs upp. Intervjun tog 30 minuter. 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades och anonymiserades. De fyra intervjuerna ansågs 
tillräckliga för studien och belyser ämnet ur olika infallsvinklar. De svar som genererades ur 
de fyra intervjuerna ansågs vara tillräckligt informationsrika för att kunna besvara 
frågeställningen. Om de svar som genererades inte hade varit tillräckliga hade ytterligare 
intervjuer genomförts.  
 
3.4 Urval 
Respondenter rekryterades från NFC och Datainspektionen, då dessa organisationer var 
aktuella för studiens frågeställning. NFC rekryterades eftersom de arbetar med 
bildigenkänning och biometri. De ansågs ha den kunskapen som behövdes för att kunna svara 
på de frågor som behövde ställas för att besvara frågeställningen. Med det menas kunskap om 
systemen, implementering, utvecklingsprocesser, begränsningar och möjligheter. 
Datainspektionen deltar i studien eftersom de arbetar med lagar, regler och frågor om bland 
annat GDPR. Deltagaren är en jurist som arbetar med frågor om bildigenkänning och 
artificiell intelligens. Dennes kunskap om dessa områden och om hur personlig integritet kan 
skyddas på bästa sätt gjorde kandidaten lämplig för studien. Ytterligare en respondent som 
rekryterades var en expert och forskare inom området bildigenkänning och ansiktsbiometri. 
Forskaren är dessutom framstående inom sitt fält och är välpublicerad. Forskaren har bidragit 
till studien med sin insikt i hur systemen kan vara uppbyggda och hur de kan användas. 
 
Eftersom studiens ämne ligger i framkant för forskning och det enbart är ett fåtal i Sverige 
som har relevant kompetens, kunde enbart fyra personer rekryteras till studien. Bland annat är 
det endast ett fåtal individer på NFC som arbetar med utveckling av ansiktsbiometri. 
 
Tabell nr 3 summerar deltagarna och vad de har bidragit med i studien. NFC benämns med 
forensiker 1 och forensiker 2 för att försäkra anonymiteten.   
 

Deltagare Kunskapsområde Längd  

Forensiker 1 NFC, systemen, utvecklingsprocesser, implementering, 
användningsområden, 
begränsningar, möjligheter  

40 min 

Forensiker 2 NFC, systemen, utvecklingsprocesser, implementering, 
användningsområden, 
begränsningar, möjligheter  

40 min 

Jurist på 
Datainspektionen 

Lagar och regler, AI och personuppgiftsbehandling 35 min 

Forskare Algoritmer, ansiktsbiometri, personuppgiftslagring, 
aktuell forskning, begränsningar, möjligheter 

30 min 

Tabell 3 - Översikt över studiens deltagare och intervjulängd 
 
3.5 Analysmetod 



 

 19  

Analysmetoden som tillämpats var tematisk analys. Tematisk analys används för att tolka 
deltagarnas erfarenheter med fokus på vad som nämns istället för hur det nämns (Braun & 
Clarke, 2006). Analysen har tillämpats för att identifiera, koda, sortera och analysera mönster 
i den empiriska data som samlats in. Det angreppssätt som valdes för att analysera datan var 
bottom-up. Bottom-up analysen gav fördelen att koda materialet utan förutbestämda teman. 
Det fanns ett mål med att de slutgiltiga kategorierna skulle identifieras inom tre 
huvudområden. Kategorierna var alltså inte förutbestämda innan kodningen började. Vid 
kodning av data analyseras datan genom att tolka vad uttalandet betyder (Braun & Clarke, 
2006). Genom att koda datan utan förutbestämda teman kunde koder och kategorier 
identifieras som kanske inte hade passat in i förutbestämda teman.  
 
3.5.1 Kodning 
Intervjumaterialet som transkriberats lästes först igenom av oss båda. Sedan gick vi igenom 
den transkriberade datan mening för mening. Stycken som verkade relevanta för studien 
markerades och skrevs ner i form av en kod. Exempel på koder som identifierats var 
“genomförde rättsutredning” och “val av databaser” som båda kategoriserades som 
“utveckling”.  
 
Kategorierna behandlades under en iterativ process då fler koder tillkom och nya innebörder 
och kategorier skapades. En del kategorier föreföll ha snarlik innebörd och kunde antingen 
slås ihop eller kombineras under en ny kategori. Se figur 1 för att se hur kategorier skapats 
genom att koda transkriberad data.  
 
3.5.2 Länkning och resultat 
Genom att identifiera hur de olika kategorierna som skapats hör ihop kan en länkning mellan 
de olika kategorierna genomföras (Braun & Clarke, 2006). En del kategorier kan förefalla 
vara kategorier ur samma typ av nivå medan en annan kategori kan fungera som en 
huvudkategori över flera andra kategorier (Braun & Clarke, 2006). Ur länkningen kunde tre 
kategorier tas fram. Det övergripande temat var personlig integritet då personlig integritet är 
ett genomgående tema som ingår i de tre kategorierna i analysen. Kategorierna som är 
resultatet av analysen är: teknikutveckling ur ett rättsmedvetet perspektiv, insyn i systemen, 
data och dess syfte.  
 
Figur 1 - I figur 1 visas de tre kategorierna som är resultatet av 
analysen.

 
 
3.6 Etiska Överväganden 
Eftersom intervjuer skedde med individer för att samla in data följdes vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav noga. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att fullfölja de fyra 
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huvudkraven har information om syftet med studien tilldelats till deltagarna innan intervjun. 
Intervjun var självklart frivillig och om deltagarna ville avbryta så var det godkänt. Med 
studien råder tystnadsplikt om uppgifter som kan uppfattas oangenäma eller kränkande för 
deltagarna. Den insamlade datan får endast användas för undersökningens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det har varit viktigt att på ett trovärdigt och sanningsenligt sätt 
presentera den empiriska datan i den här studien och värdera etik och den personliga 
integriteten. Konsekvenser om etik och personlig integritet inte värdesätts kan bli att tilliten 
till undersökningen och studien försvinner (Bryman, 2016). Om tilliten till undersökningen 
och studien försvinner kan de individer som deltar i undersökningen välja att dra sig ur och 
studien förlorar insamlad data. Personlig integritet har genomsyrat studien och med personlig 
integritet som ett etiskt övervägande har det varit viktigt att förhålla sig till att värna om 
personlig integritet. Det har gjorts genom att anonymisera deltagarna och hålla dessa 
informerade om hur processen för uppsatsen sett ut.  
 
3.6.1 Informationskravet 
Informationskravet handlar om att de personer som deltar i forskningen ska få reda på 
forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska även få information om att deras 
deltagande är frivilligt och att de får avsluta deltagandet när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). 
Innan intervjuerna informerades deltagarna om syftet, det förväntade resultatet och deras roll 
som deltagare innebär. Deltagarna informerades om att det var frivilligt att vara med. 
Deltagarna informerades om att studien inte är vinklad åt det ena eller det andra hållet och att 
den förhåller sig neutral från forskningsfrågan.  
 
3.6.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att forskarna ska få samtycke från deltagarna och att deltagarna 
själva bestämmer över hur länge de vill medverka i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
Väljer deltagare att avsluta sin medverkan i forskningen ska inte detta få negativa 
konsekvenser och information som deltagare lämnat ut får inte användas (Vetenskapsrådet, 
2002). Deltagarna som medverkade i intervjuerna informerades om att de närsomhelst kunde 
välja att avsluta sitt deltagande. 
 
3.6.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet handlar om att skydda deltagarnas uppgifter, speciellt de som kan vara 
etiskt känsliga så att bara behöriga får tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter om 
deltagarna ska lagras på ett sätt så att utomstående inte kan identifiera deltagarna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om att det inspelade intervjumaterialet 
kommer att raderas efter transkriberingen. Deltagarna informerades om att inga 
personuppgifter är kopplade till transkriberad data om deltagarna vill vara anonyma.  
 
3.6.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in om individer för forskningens 
syfte inte får användas till något annat än forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Insamlad data få 
bara användas till syfte för forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om 
att den data som samlats in genom intervjuer endast kommer att användas till den specifika 
forskningsfrågans syfte.  
 
3.7 Metoddiskussion 
Studien är en kvalitativ studie. Val av kvalitativ framför kvantitativ föll på vad studien 
ämnade att undersöka. De svar som behövde genereras från deltagarna behövde identifieras 
genom intervjuer. Det var viktigt att kunna förklara frågorna om det uppstod missförstånd 
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eller frågetecken gällande dem. Forskningsfrågan har en induktiv ansats och de flesta 
kvalitativa studier tenderar att vara induktiva (Bryman, 2016).  
 
Den insamlingsmetod som använts för den här studien har varit semistrukturerade intervjuer. 
Då intervjuerna skedde med tre olika aktörer användes tre olika intervjuguider anpassade för 
aktörernas ämnesområde. Intervjuguiderna togs fram ur sex teman som presenterats i 
litteraturstudiens syntes. Genom att använda de sex temana för att ta ut intervjufrågor kunde 
intervjufrågorna fokusera på personlig integritet och undvika att frågor hamnade för långt 
ifrån aktuellt tema. Det resulterade i att alla frågor kändes sammanhängande och intervjuerna 
kunde ha en röd tråd.   
 
Gester, mimik och uttal från intervjuaren kan påverka stämningen och därav svaren från 
respondenten (Esaiasson et al, 2012). För att undvika att påverka stämningen på grund av fel 
uttal och felanvända ord användes ett talspråk och begrepp som passade in i respektives 
bransch. Det kan ha påverkat intervjuerna att respondenterna har annan utbildningsbakgrund 
än de som ställde frågorna. Ett exempel på det var att båda forensikerna ville försäkra sig 
under intervjun att det dem pratade om gick att förstå. De kan ha känt att de som ställde 
frågorna inte hade tillräcklig kunskap på hur djupt i ämnet de kunde prata om och ändå vara 
förstådda. Det kan också ha påverkat intervjuerna då den övergripande ingången har varit 
personlig integritet och respondenterna kan ha varit rädda för att lämna svar som varit 
olämpliga. För att förebygga ett det strukturerades frågorna i intervjuguiden så att 
respondenten inte skulle känna att denne kunde svara rätt eller fel på frågorna. Ett exempel på 
det var att i frågan förklara hur rådande lag ser ut och hur de förhåller sig till den i sitt arbete 
istället för att fråga hur de ställer sig inför rådande lag för att se om de svarar rätt eller fel. 
 
Semistrukturerade intervjuer användes i studien för att hålla intervjun öppen och 
respondenten engagerad. Val av semistrukturerade intervjuer föll på att studien undersöker 
frågor som “hur” “vad” och “varför”. För att utveckla sådana frågor och svar kan det vara 
lämpligt att ställa följdfrågor eller att ge en tydligare förklaring om frågans innebörd om så 
behövs. Vid de semistrukturerade intervjuerna uppmuntrades vidareutveckling av pågående 
tema och samtalsämne. 
 
En semistrukturerad intervju bör ske i respondentens trygga miljö där denne känner sig säker 
att svara på frågor (Fejes & Thornberg, 2017). Intervjuer med Datainspektionen och forskaren 
tog plats över Skype och det finns en möjlighet att intervjumetoden kan ha påverkat 
trygghetskänslan när respondenterna använde ett tekniskt verktyg. Trygghetskänslan kan ha 
påverkat respondenternas svar på intervjufrågorna då de kan ha känt att de inte vågat utveckla 
sina svar, men det var ingenting som upplevdes under intervjun. Upplevelsen av att utföra 
Skype-intervjuer var att respondenterna kände sig bekväm med att använda ett sådant verktyg. 
Respondenterna befann sig i sina trygga miljöer i sitt hem respektive sitt kontor. 
 
Tematisk analys användes som analysmetod på den insamlade datan från intervjuerna. 
Analysen bidrog till att tre kategorier kunde identifieras. Val av tematisk analys föll på att 
tematisk analys är en lättapplicerad analysmetod som kan användas i olika kontexter. Bottom-
up metoden användes då nya teman skulle plockas fram till resultatet. Resultatet av bottom-up 
var de tre övergripande temana utveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv, insyn i systemen 
samt data och dess syfte. 
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4 Resultat och analys 
Resultat och analys av det empiriska materialet presenteras under de tre övergripande 
områdena: teknikutvecklingen ur ett rätts-medvetet perspektiv, insyn i systemen och data och 
dess syfte. Först presenteras resultatet och följs sedan av en analys av respektive område. 
Resultatet presenteras systematiskt med utdrag ur den insamlade data som analyserats med 
en kort tillhörande resultatbeskrivning. Respondenterna benämns som Forensiker 1, 
Forensiker 2, Forskaren och Jurist på Datainspektionen för att försäkra att deras anonymitet 
bevaras.  
 
4.1 Teknikutveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv 
För några år sedan var inte tekniken densamma som den är idag och utvecklingen går i snabb 
takt framåt. Bildigenkännings-system är idag system som kan användas i diverse olika 
kontexter i samhället. Då utvecklingen sker så pass snabbt har forskare de senaste åren börjat 
undersöka olika utmaningar som uppkommer med bildigenkänning.  
 
Forensiker 1: 
“Nu har förmågorna hos vissa bildigenkännings-system börjat bli så starka på att analysera 
och generera bilder så att nu börjar det bli mer och mer bland forskarna som håller på med 
det här.” 
 
NFC har egna jurister på polisens rättsavdelning som har kunskap om de etiska frågorna, vad 
som får göras med systemen och hur personlig integritet skyddas. NFC har en idé på ett 
system som de vill implementera och då kollar juristerna om idén är möjlig att genomföra. 
Juristerna här även kunskap om vad som måste ändras för att skydda den personliga 
integriteten och för att följa de lagar som finns. Det blir ett stort jobb för juristerna att hålla 
sig uppdaterade om den utveckling som sker med bildigenkänning och samtidigt sköta det 
juridiska när det kommer till att skydda personlig integritet.  
 
Forensiker 2: 
“Vi har några jurister på polisens egna rättsavdelning som hjälper oss med vad lagarna 
säger. Vi säger vad vi vill göra och så får de ta det med sin avdelning och så avstämning med 
Datainspektionen vad vi får göra och inte får göra” 
 
För att systemen ska bli godkänd för användning måste Datainspektionen godkänna dem. 
NFCs jurister kollar hur systemen ska fungera genom att följa de regler och lagar som finns 
idag. För att få den bästa hjälpen är det bra för myndigheter och företag som använder sig av 
kameraövervakning och bildigenkänning att blanda in Datainspektionen tidigt i processen.  
 
Forensiker 2: 
“Nu har dom som uppgift att informera Datainspektionen om den här distinktionen. Vi kanske 
skulle ha blandat in rättsavdelningen tidigare, så att de tidigare hade förstått skillnaden på 
att söka mot ett passregister eller signalementsregistret där man har fastställd identitet eller 
bara att hitta samma person igen i en annan kamera.” 
 
Forensiker 2: 
“Vi har inte väntat på rättsanalysen för att sen börja för då hade det tagit flera år.” 
 
Datainspektionen har i dagsläget bara haft ett uppdrag som har med ansiktsigenkänning att 
göra, vilket juristen beskriver är konstigt eftersom tekniken har blivit så pass populär. 
Datainspektionen har lagar och regler som system måste följa, dock blir det svårt att veta hur 
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systemen beter sig i verkligheten, om de lagar och regler som finns i dagsläget räcker eller om 
fler måste införas. Detta är svårt att veta innan något ansiktsigenkännings-system används i 
Sverige och kan i början bidra till oroligheter från individer som utsätts för systemen. Att få 
system godkänt av Datainspektionen innan de används på riktigt är upp till de som vill 
implementera systemen. NFC måste själva kontakta Datainspektionen, dock får systemen inte 
användas i verkligheten utan Datainspektionens godkännande. 
 
Jurist på Datainspektionen: 
“Det finns någonting som heter konsekvensbedömning som jag tycker ska ske innan ett 
datasamråd, och då ska man göra det om det kan föreligga en hög risk innan en behandling, 
det här är någonting som man ska göra innan man påbörjar behandlingen, och med 
behandling så menas då all typ av behandling.” 
 
Det finns även utmaningar vid uppbyggnad av algoritmer med att många inte har en allmän 
inställning till att skydda personlig integritet. Den snabba utveckling har även gjort det 
möjligt att lätt skapa falska videoklipp och bilder som är väldigt lika verkligheten vilket 
skapar utmaningar i hur polisen ska se skillnad på falska och äkta data.  
 
Forskaren: 
“Detta leder till att man kan göra fejkvideos och annat. Förr kan man se om det var 
datagrafik, men idag går inte det. Det är lättare och lättare att skapa saker som inte går att 
skilja från verkligheten.” 
 
Det gäller även vid den tekniska utvecklingen att ha tillit till myndigheten, till exempel NFC, 
så att de utvecklar bildigenkännings-system på ett sådant sätt så systemen alltid skyddar den 
personlig integriteten även vid den snabba tekniska utveckling. Det är idag svårt att veta hur 
det kommer se ut om tio år.  
 
Forensiker 2: 
“När man pratar om de här igenkänningsalgoritmerna så pratar man om kommer 
myndigheterna kunna hantera det här, bygger vi ett övervakningssamhälle?” 
 
4.1.1 Analys av teknikutveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv 
För några år sedan var det utmaningarna med tekniken färre eftersom tekniken inte var 
tillräckligt utvecklad för att göra så mycket med. Då tekniken inte var tillräckligt utvecklad så 
var processen av att hantera personlig data inte densamma som idag. Även om tekniken är ny 
och utvecklingen sker snabbt är det viktigt att lagstiftning och Datainspektionen ligger i fas 
med utvecklingen. Detta så att teknik snabbt ska kunna komma ut på marknaden och 
användas utan att personlig integritet kan komma att skadas. Att skydda den personliga 
integriteten är ett viktigt område både för Datainspektionen och NFC. Om lagar och regler 
inte hänger med i utvecklingen uppkommer utmaningar för dem att skydda den personliga 
integriteten. En effekt av om lagar och regler inte stämmer överens med utvecklingen av 
tekniken kan vara att utvecklingsprocessen blir lång och kanske inte ens godkänd för 
implementering i slutändan. Vet Datainspektionen och NFC hur tekniken hanterar all data 
kommer de lättare ha möjlighet att skydda individers personliga integritet. 
  
Det är enligt resultatet juristerna på NFC som har ansvar för de juridiska frågorna kring vad 
som tillåts eller ej vid hantering av personuppgifter. Forensikerna är alltså inte ansvariga för 
hur den rättsliga processen går till och om systemen godkänns eller ej. Det är juristerna på 
NFC som har den vetskapen. Deras jurister är i dagsläget belastade med mycket jobb vilket 
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kan leda till att processen för implementering av ett ansiktsigenkännings-system tar lång tid. 
Enligt Datainspektionen har NFC inte kontaktat dem angående deras bildigenkännings-system 
än. Datainspektionen håller sig alltid uppdaterade med nya lagar och regler vilket hade kunnat 
underlätta för NFCs jurister att också hålla sig uppdaterade. 
 
4.2 Insyn i systemen 
Att ha insikt i systemen är någonting som både juristen och forensikerna tycker är viktigt med 
utveckling på systemnivå som involverar personuppgifter. Att ha kunskap om hur systemen 
lagrar, bearbetar och tar fram data om individer är en viktig del i utvecklingen av 
bildigenkänning.  
 
Jurist på Datainspektionen: 
“Det är viktigt för de som använder systemen och tänker utveckla produkter att de vet vad 
personlig information är och vad som får lov att lagras och bearbetas.” 
 
Utvecklingen av algoritmer kan göras av företag som arbetar med att ta fram ändamålsenliga 
algoritmer menar forskaren. Vidare berättar forskaren att algoritmerna kan köpas av företag 
som implementerar och tillämpar dem i en egen kontext. Algoritmerna som säljs ska vara så 
pass säkra att de inte går att avslöja personlig information på algoritmnivå men det är upp till 
företagen som vill använda dessa att följa lagar, regler och GDPR om hur systemen får 
användas.  
  
Forskaren: 
“När vi tänker på att bygga in säkerheten i algoritmerna, i de flesta fall när algoritmer 
skapas går vi så långt just för att vi har isolerat det så pass och det är just på grund av det. 
Går man ett steg längre i säkerheten måste man börja bygga in de sakerna ännu tidigare och 
de blir så tillämpsspecifika.” 
  
Stärkta dataskydd kan vara inbyggda i systemen. För att försäkra om att dataskyddet ska bli så 
säkert som möjligt behöver det stärkta dataskyddet vara inbyggt i de delar som är möjliga. Det 
finns teknik och algoritmer som kan underlätta vid stärkt dataskydd och dessa bör då 
användas i största utsträckning.  
  
Jurist på Datainspektionen: 
“Då tänker jag att man ska använda dom här begreppen som finns i GDPR, att man 
använder funktioner i byggandet av tekniken, att man har dataskydd som standard och 
inbyggt dataskydd som höjer skyddet så mycket det bara går för enskilda.”   
 
Med ny teknik kommer också en del risker som kan vara svåra att identifiera. Ny teknik som 
ansiktsigenkänning medför risker med att de mänskliga faktorer som identifieras är unika och 
kan inte bytas ut eller ändras. Att förvara och processa dessa personuppgifter på ett säkert sätt 
kräver ett stort ansvar för de sekretessansvariga.  
 
Jurist på Datainspektionen: 
“Det är också en ny teknik som innebär att man inte vet vilka risker det här kommer att 
innebära. Men den stora risken som jag ser är att ansiktsigenkänning är ett lösenord som 
man inte kan byta ut, och det här innebär att så fort någon använder den här tekniken så är 
det ett väldigt stort ansvar för den sekretessansvarige som behandlar personuppgifterna att 
ha väldigt hög säkerhet för uppgifterna.” 
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För att försäkra att systemen hålls säkra vid hantering av personuppgifter krävs det krav på 
vart och hur systemen får lov att användas. Då tillgången till övervakningskameror är hög och 
systemen kan identifiera individer genom ansiktsbiometri finns det en ökad risk att systemen 
kan komma att missbrukas.  
  
Jurist på Datainspektionen: 
“Den uppenbara nackdelen är ju att det här innebär väldigt stora möjligheten för polisen att 
kartlägga enskilda individer och det här innebär att det måste ställas väldigt höga krav på 
vart den här tekniken kommer få användas och i vilka situationer.” 
 
Datainspektionen kontrollerar så att systemen används på ett korrekt och lagenligt sätt. De har 
än så länge inga fall där de har kontrollerat algoritmers säkerhet och hur algoritmer hade 
kunnat bidra till minskad eller stärkt säkerhet. Om tekniken kan bidra till integritetshöjande 
ändamål så är det någonting som Datainspektionen anser är aktuellt att undersöka.  
 
Jurist på Datainspektionen: 
“Men om man motivera och förklara för oss på Datainspektionen vilket sätt algoritmer kan 
hjälpa till att vara integritetshöjande så är det såklart någonting som är värdefullt för oss när 
vi ska göra dom här bedömningarna.” 
 
Anledningen till att NFC har utvecklat ett ansiktsigenkännings-system är för att hjälpa 
polisens utredare. Utredarna skickar in utvalt material till NFC som NFC sedan analyserar i 
sina system. System tar inte fram en skyldig gärningsman utan levererar personuppgifter på 
misstänkta som matchar bilden systemet läst av. Sedan görs en manuell referering till 
originalmaterialet kopplat till de personuppgifter som tagits fram.  
 
Forensiker 2: 
“Då tar vi dom bilderna och läser in i vårt system för automatisk ansiktsigenkänning. Sen 
kommer systemet genomföra en sökning då. Bilderna i sig är ju inte sökbara utan systemet 
genererar en digital representation av ansiktet. Och sen när systemet gör sin sökning 
levererar systemet en lista med dom bästa träffarna då.” 
 
Båda forensikerna beskriver ett system som polisens utredare kan skicka utvalt material till 
för analys. För att förstärka säkerheten är tillgången till systemet begränsad till de inom 
polisen som har användning för att analysera data och den analyserade datan. Det tillåter 
kontroll över användningen av systemet. 
 
Forensiker 2: 
“Det enda vi tillför är att när det är i en förundersökning så kommer det att göras sökbart för 
en utredare. Det kommer att bli biometriskt sökbart men då får vi massa krav på oss som att 
inte vem som helst får tillgång till systemet. Det ska vara begränsat antal personer. Det ska 
loggas om vem som gör vad. Så att det blir sådana begränsningar som kommer att tillgodose 
det integritetskränkande.” 
 
4.2.1 Analys av insyn i systemen 
När tekniken hela tiden uppdateras skapas utmaningar för de som är insatta i systemen att 
vara uppdaterad kring insyn i systemen. NFC vill ha ett så bra system som möjligt för att 
deras arbete ska hålla en säker och effektiv standard, men om tekniken uppdateras behöver 
även NFC ständigt arbeta med att följa de uppdateringarna. Har NFC inte insyn i hur 
systemen uppdateras för att hantera personlig data är det svårt att skydda den personliga 
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integriteten. Att ha insyn i systemen kan bidra till att synliggöra systemens svagheter och 
styrkor. En styrka kan till exempel vara att göra algoritmerna i systemen tillämpsspecifika, 
dvs anpassade efter specifika ändamål.  
  
Forskaren säger att det finns en möjlighet att göra algoritmer tillämpsspecifika men att det är 
att gå ett steg längre än vad de gör idag. Genom att göra algoritmer tillämpsspecifika kan de 
från början bli konstruerade för sitt ändamål hos respektive företag. Hade säkerheten varit 
inbyggd på algoritm-nivå i alla system hade NFC och andra företag haft lättare att 
implementera system och implementeringen hade kunnat ske snabbare. 
  
Vid inköp av system gör NFC tester för att försäkra att systemen håller hög standard. De gör 
även tester för att få insyn i hur de fungerar. Testerna hade dock kunnat gå snabbare om 
säkerheten var inbyggd som en standard. Även implementeringen hade gått snabbare då NFCs 
jurister lättare hade kunnat se vilka säkerhetsåtgärder som finns och vad som behöver läggas 
till för att systemet ska godkännas. 
 
4.3 Data och dess syfte 
Då tekniken är ny och inte använts mycket i Sverige än finns det fortfarande utmaningar med 
att skydda individer. De regler och lagar som finns i Sverige ställer även höga krav på hur 
system hanterar data så att individers personlig integritet skyddas. Att dessa lagar finns är en 
trygghet för alla individer i Sverige då det även skapar en allmän tillit till ny teknik som 
utvecklas idag. En konsekvens om datan hamnar i fel kontext är att en individ kan spåras eller 
identifieras. 
  
Forensiker 1: 
”I Sverige finns den allmänna inställningen men som sagt om nu tekniken finns ute till var 
och en att använda så kan folk ha gjort något dumt eller tros ha gjort något så kan denna 
person inte röra sig ute för att alla människor går att spåra.” 
  
Forskaren berättade om ett exempel på hur det kan gå när data hamnar i fel händer. I Ryssland 
har det skapats en applikation där en person kan ta ett kort på en okänd människa och få fram 
några förslag på vem personen är.  
  
Forskaren: 
”Appen kunde känna igen någon miljon ryssar så att då kunde man gå till tunnelbanan i 
Moskva och ta en bild och så kunde man få ganska bra träffsäkerhet vilka som befann sig 
där.” 
   
NFC håller idag på att implementera ett ansiktsigenkännings-system som de har köpt in. Det 
är lätt att datan inte används till dess syfte och det är därför viktigt för NFC att testa systemet 
på olika typer av data för att se hur systemet hanterar de olika typerna. Det är dock svårt att 
veta om systemet hanterar verkliga data annorlunda från träningsdata.  
  
Forensiker 1: 
”Risken är då om man inte riktigt har koll på det här nätverket är att man släpper ut saker 
som då kan användas för att peka ut folk på något annat vis.” 
   
Det ansiktsigenkännings-system som NFC håller på att implementera är kopplat till 
signalementsregistret. I signalementsregistret är bland annat bilder på individer lagrade. Det 
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finns även annan information om individerna som till exempel kön, hårfärg och ögonfärg. Det 
tillkommer där utmaningar om hur NFC ska få söka i register och hur mycket de ska få söka.  
  
Forensiker 2: 
”Tittar man på NFC så har ett brott hänt, vi vet att här är inspelningar från en brottsplats, vi 
vill veta vilka de här människorna är. De etiska frågorna då handlar om hur mycket de ska få 
söka i olika register.” 
   
NFC hjälper polisen vid utredning där ett brott redan skett och får oftast avskalade data 
skickat till sig från polisen för att till exempel undersöka vem individen på bilden eller filmen 
är. Datan analyseras av NFC och lagras därefter i temporära databaser så länge utredaren vill. 
Tanken är att de databaser där analyserad data lagras ska i framtiden loggas för att se vem 
som har varit inne i databaserna och vad de gjort. 
  
Forensiker 1: 
”Lagras i en temporär databas så att en utredare kan komma hit och tittar för att analysera 
skeendet i filmen. Den lagras så länge utredaren vill. Sedan är det tänkt att vi ska skicka till 
utredaren.” 
 
Det är viktigt att system inte behandlar mer data än nödvändigt vilket kallas dataminimering 
och är en typ av dataskydd. Detta blir svårt vid övervakningskameror om målet är att få med 
så många människor som möjligt på kamerorna. Detta ställer höga krav på tekniken som 
kommer att behandla personuppgifter. 
  
Jurist på Datainspektionen: 
”Det finns olika principer när det gäller dataskydd, bland annat så finns ju 
uppgiftsminimering. Att man bara får behandla så många uppgifter som bara är nödvändiga, 
man ska försöka behandla så få uppgifter som möjligt. Och det motsäger ju lite syftet där man 
vill fånga in många personer. Så här ställs det ju åter igen höga krav på behovet man har för 
sin användning.” 
 
4.3.1 Analys av data och dess syfte 
Bildigenkänning är en ny teknik i Sverige men används flitigt i andra länder både på positiva 
och negativa sätt. Om Sverige kan ta lärdom av andra länder kan de ligga steget före tekniken 
med hur data hanteras. Idag finns det utmaningar med hur system hanterar data då olika typer 
av data kan hanteras på olika sätt. Experter och forskare i Sverige är medvetna om hur andra 
länder utanför Europa hanterar data vid bildigenkänning. De kan genom att identifiera de 
negativa konsekvenserna förslagsvis förutspå hur ett bildigenkännings-system kan användas 
på ett skadligt sätt. På så sätt kan syftet för vad datan ska användas till förklaras ur en vinkel 
som kan belysa positiva aspekter, genom att identifiera och undvika de negativa.  
  
Även om det finns höga krav på hur systemen måste hantera personlig data, vet NFC och 
Datainspektionen än så länge bara hur systemet hanterar träningsdata. Det skapar utmaningar 
med att ställa krav på systemet då det kan vara svårt att veta exakt hur systemet kommer 
hantera verklig data. Då datan som används att söka mot är signalementsregistret kan det 
uppstå etiska utmaningar. Det kan bero på att signalementsregistret beskriver till exempel kön 
och hårfärg. Hur uppgifter tas fram för att matcha en individ beror då på den träningsdata som 
NFC har använt sig av för att testa systemen. Det kan uppstå utmaningar om träningsdatan 
inte stämmer överens med den typen av data som redan finns registrerad i 
signalementsregistret. Det kan vara utmaningar så som till exempel en viss typ av etnisk 
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grupp eller ett visst kön oftare tas fram som misstänkt. Genom att använda 
uppgiftsminimering som förslagsvis är universell kan de mänskliga faktorer som inte är knutet 
till hårfärg eller kön registreras genom biometri.   
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5 Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion mellan analysen från den empiriska studien och 
litteraturstudien. I diskussionen tas förbättringsförslag fram genom att diskutera den 
empiriska datan i relation till litteraturen. Diskussionens förbättringsförslag sammanfattas i 
en tabell under diskussionens sammanfattning.  
 
5.1 Teknikutveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv 
Studien visar på att det finns utmaningar med hur bildigenkännings-system fungerar ur ett 
rätts-medvetet perspektiv i Sverige. Det saknas kunskap inom bildigenkänning då det än så 
länge endast är ett projekt med bildigenkänning som granskats av Datainspektionen. Det kan 
bero på att tekniken är relativt ny och att den inte omfattande förekommer i samhället. Hade 
tillräcklig kunskap funnits kring hur systemen fungerar ur ett rätts-medvetet perspektiv hade 
lagar och regler kunnat utvecklas i teknikutvecklingens takt. Det är möjligt att kunskapen 
finns hos individer i Sverige men den syns inte där den borde som hos Datainspektionen och 
vid lagstiftning.  
 
GDPR är skapat för att reglera och försäkra att personer privata information förblir säkert 
(Kingston, 2017). Det är viktigt för företag att utföra riskbedömningar och att uppdatera 
företagens system och regler så att de följer GDPRs regler för tekniska artefakter (Shmueli & 
Greene, 2018). De lagar och regler som finns i Sverige för att skydda personlig integritet är 
något som behövs för att individer ska känna sig trygga. Företag ska alltid ha i åtanke att 
skydda personlig data och värdera den personliga integriteten högt. En lösning på att 
Datainspektionen inte har tillräckligt med kunskap om tekniken bildigenkänning kan vara att 
se hur system hanterar data i andra länder där bildigenkänning används mer än i Sverige. 
 
Studien visar även på att tekniken utvecklas hela tiden och kan hantera data på andra sätt än 
vad som är förväntat. Därför blir det utmaningar med att skapa lagar och regler för alla system 
och all hantering av data när det kommer till bildigenkänning. Det finns en allmän rädsla för 
teknik då individer är rädda att tekniken inte är tillräckligt säker eller att system kommer ta 
över arbeten (Winfield och Jirotka, 2018). Det är svårt att skapa lagar för varje individuellt 
system men uppkommer fler lagar som kan skydda personlig integritet även vid oönskad 
aktivitet av systemen kommer individer lättare få tillit till tekniken. En lösning på detta kan 
vara att till exempel NFC blandar in Datainspektionen tidigare för att lättare få hjälp med att 
hitta de utmaningar som finns för att skydda personlig integritet i bildigenkännings-
system.                 
 
5.2 Insyn i systemet 
Enligt studiens resultat så vet de som konstruerar algoritmerna om att det går att göra 
algoritmerna mer tillämpsspecifika för deras slutgiltiga ändamål, men att det inte är någonting 
som görs automatiskt. Att inte konstruera egna algoritmer skapar utmaningar i 
implementeringsprocessen. Om företag hade satsat på att utveckla och implementera system 
som är tillämpsspecifika för dess ändamål så hade utvecklingen antagligen kunnat ske 
snabbare. Detta eftersom Datainspektionen behöver specifik information om vad som händer 
med den insamlade datan som systemen samlar in, och om systemen då i ett tidigt skede kan 
sortera bort data som inte ingår vid insamlingens syfte kan det bli enklare att få systemen 
godkända för användning. Än finns det inte några tydliga etiska regler och lagar som 
bestämmer hur algoritmerna ska byggas (Stahl & Wright, 2018). En lösning på det hade varit 
att se över möjligheten att sätta tydliga regler och krav på hur systemen får lov att konstrueras 
för att öka säkerheten kring individers personliga integritet i samhället.  
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Studien visar också på att NFC är noga med att de system som de implementerar är tillräckligt 
säkra för deras ändamål. För att kunna lösa utmaningar som uppstår krävs nämligen 
omfattande tester med hjälp av bilder på individer som inte är fiktiva (Alyushin & 
Kolobashkina, 2018). Om tydliga krav och regler hade funnits vid hur algoritmer får lov att 
vara uppbyggda vid implementering i ett sådant system hade det kanske varit enklare att 
utesluta system som inte är aktuella. Genom att tydligt kunna tolka systemnivån och utesluta 
system som inte matchar de krav och regler som finns kan det vara enklare för juristerna på 
NFC att sätta sig in i vad som är korrekt och inte. Det kan på sikt underlätta och göra 
processen med Datainspektionen smidigare och snabbare om det finns en tydlig etisk 
förklaring kring hur systemen är uppbyggda och varför.  
 
Studien visar på att NFC vill hålla sig uppdaterade med teknik som hjälper polisens utredare 
att utföra sitt jobb. Sådan teknik i den här studien är bildigenkännings-system och 
ansiktsbiometri. Eftersom färdiga system går att köpa in och göra anpassningsbara efter 
företagens motiv är det enligt studiens resultat upp till de enskilda företagen att kontakta 
Datainspektionen. Företag har många etiska mål de vill följa men när ett system ska 
implementeras följs inte alltid de etiska målen (Winfield och Jirotka, 2018). Att de etiska 
målen inte alltid följs är såklart en utmaning men det hade kunnat underlätta insikten i 
systemen som används om det hade varit lättare att förstå dem och vad de kan åstadkomma. 
En extra säkerhetsåtgärd hade varit om Datainspektionen hade bättre koll på vart systemen 
som köps in kommer ifrån och hur de systemen är uppbyggda från grunden och hur de 
påverkar de etiska aspekterna. Då hade system som inte uppfyller kraven kunnat sorteras 
bort.   
 
5.3 Data och dess syfte 
Studien visar på att det saknas kunskap även inom hur bildigenkännings-system hanterar data 
då systemen kan användas på olika sätt med olika typer av data. Det blir då utmaningar med 
hur de höga kraven som ställs på systemen ska anpassas. För att skydda personlig integritet är 
det viktigt att de tekniska systemen inte samlar in mer data än nödvändigt, använder datan 
endast för det syfte den är ämnad för och raderar datan så fort som möjligt (Zarsky, 2017). 
Idag behöver företag anpassa sig efter GDPR och den stärkta datalagstiftningen. Trots det 
visar studien på en osäkerhet och en oro kring hur teknik får lov att användas eller inte. 
Förslagsvis så behövs det tydligare regler om hur företag kan anpassa systemen kring hur 
personlig data ska hanteras. Detta kan underlätta både uppbyggnaden och implementeringen 
av bildigenkännings-system. Syftet med produkten får inte ge ett skadligt avtryck på alla 
involverade i systemet vad gäller hantering av personuppgifter.  
 
Studien visar på att GDPR är grunden för vad som får och inte får göras med personlig data. 
GDPR är dessvärre inte specifikt anpassat för bildigenkänning och hur processen ser ut vid 
hantering av personlig data för att skydda den personliga integriteten. Däremot är PIA ett 
exempel på ett ramverk som ska underlätta för företag att använda försiktighetsåtgärder och 
för att bygga upp säkerhetsåtgärder innan en olycka inträffar. PIA bör också användas för att 
exempelvis bevisa för samhället och berätta för de som är delaktiga i användningen att 
integritet och att hålla det privata privat är en prioritering (Wright, 2012). Tar 
Datainspektionen och lagstiftningen lärdom från andra ramverk, som till exempel PIA, kan 
lagstiftning för hur personlig integritet ska skyddas i bildigenkännings-system bli tydligare. 
Tabellen i litteraturstudiens syntes och resultat är ett exempel på hur NFC hade kunnat gå till 
väga för att ha mer specifika mål vid skyddande av personlig integritet i bildigenkännings-
system. 
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5.4 Sammanfattning av diskussion 
Tabell 4 är en sammanfattning av diskussionen som visar på vilka utmaningar som kan 
uppkomma vid implementering av bildigenkännings-system. 
 
 

Områden Utmaningar 

Teknikutveckling ur ett rätts-
medvetet perspektiv 

• Att hänga med i den snabba utvecklingen och hålla 
sig uppdaterad med de lagar och regler som måste 
följas. 

• Få mer kunskap om tekniken så att lagar och regler 
kan uppdateras i samma takt som utvecklingen sker. 

Insyn i systemet • Att ha insyn i inköpta system som inte företaget eller 
myndigheten själva har skapat. 

• Att följa de etiska mål som företaget eller myndighet 
valt att sätta upp. 

Data och dess syfte • Hänga med i hur tekniken hanterar olika typer av data 
så att inga oönskade konsekvenser uppkommer. 

• Finns inget ramverk att följa som är specifikt för 
bildigenkänning. 

 
Tabell 4 - Utmaningar som kan uppkomma vid implementering av bildigenkänning 
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6 Slutsats 
För att ta reda på hur polisen implementerar bildigenkänning under nuvarande lagar och 
regler kring personlig integritet undersökte studien frågeställningen ”Vilka utmaningar finns 
det med datalagstiftning och polisens implementering av bildigenkänning?” Studien har haft 
en kvalitativ ansats och har genom kvalitativa metoder involverat forensiker på NFC, en jurist 
på Datainspektionen och en ämnesexpert och forskare inom ansiktsbiometri. Studien ämnade 
att identifiera utmaningar kopplat till datalagstiftning som polisen kan tänkas ha med deras 
bildigenkänningssystem. Resultatet av studien är tre identifierade områden där det 
förekommer en del utmaningar: teknikutveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv, insyn i 
systemet, data och dess syfte. De tre identifierade områdena presenteras i resultatet och 
diskuteras i diskussionen. I sammanställningen av diskussionen presenteras utmaningar i form 
av en tabell som kan uppkomma vid implementering av bildigenkänning inom de tre 
identifierade områdena. 
 
De utmaningar som identifieras med hjälp av studien vid implementering av bildigenkänning 
är att det blir svårt för företag och myndigheter att hänga med i den snabba 
teknikutvecklingen och det blir därför också en utmaning att hålla sig uppdaterad med de 
lagar och regler som måste följas. Det blir också en utmaning med att följa de lagar och regler 
som finns då de kanske inte hunnit uppdateras i samma snabba takt som tekniken utvecklas i. 
Företag och myndigheter som väljer att köpa in bildigenkännings-system får också en 
utmaning med att få insyn i systemet så att oönskade konsekvenser inte uppstår. Har de inte 
insyn i sina system blir det även en utmaning att följa de etiska mål som företaget eller 
myndigheten tagit fram. En annan utmaning är att veta hur tekniken hanterar olika typer av 
data, även om systemen är testade med träningsdata innan de implementeras kan de hantera 
den verkliga datan på andra sätt och oönskade konsekvenser kan komma att uppstå. I andra 
länder förekommer det ramverk som är specifika just för hur bildigenkänning ska 
implementeras för att skydda personlig integritet men det är ingenting som finns i Sverige 
idag. En utmaning blir därför vid implementering av bildigenkänning att ha hänsyn inför 
de  lagar och regler som finns, men att det är viktigt att företag och myndigheter själva tänker 
igenom om något mer behöver ändras i systemen så att personlig integritet kan skyddas på 
bästa möjliga sätt. 
 
Slutsatsen kan i ett vidare sammanhang hjälpa företag och myndigheter att identifiera 
områden inom deras bildigenkännings-system som kräver vidareutveckling. Genom att tidigt 
identifiera tänkbara utmaningar som involverar hantering av personuppgifter kan det öka 
chansen att systemet blir godkänt av Datainspektionen. 
 
Ur ett samhälleligt perspektiv kan vår studie hjälpa företag och myndigheter att hitta lösningar 
på de utmaningar som finns med datalagstiftning och implementering av bildigenkänning. Det 
är viktigt att de utmaningar som finns med att skydda personlig integritet i bildigenkännings-
system identifieras då det handlar om att skydda de individer som finns i samhället. Om 
teknikens säkerhet kring hantering av personlig integritet stärks kan det också öka tilliten till 
systemen bland befolkningen.  
 
6.1 Vidare forskning 
De tre identifierade områden i den här studien kan användas och utvecklas för vidare 
forskning. Det är högst aktuellt att forskning sker kring hur personuppgifter behandlas av 
autonoma system för att försäkra att den personliga integriteten skyddas. Då 
teknikutvecklingen går snabbt framåt behövs forskning som kan identifiera utmaningar. 
Genom de tre identifierade områdena teknikutveckling ur ett rätts-medvetet perspektiv, insyn i 
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systemet, data och dess syfte av bildigenkänningssystemet hos polisen kan vidare forskning 
ske. Forskningen hade kunnat fokusera på fler exempel på bakomliggande faktorer än de som 
presenteras i den här studien. Alternativt forskning om hur de tre identifierade områdena kan 
förebyggas. Vidare forskning bör även ske kring alla tänkbara skadliga områden kring hur 
bildigenkänning hanterar personuppgifter där systemet kan utsätta personuppgifter för en 
skadlig kontext. Vidare forskning kring dessa aspekter kan resultera i större kunskap om hur 
dessa utmaningar kan förebyggas.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Sammanställning av Ramverken i Litteraturstudien 
 

Identifierad
e teman 

PbD GDPR PIA ICO InfoQ Sammanfattnin
g 

Synlighet och 
transparens. Synlighet 
och transparens i 
processen 

Synlighet och 
transparens. 
Håll allting öppet 
och synligt. All 
teknologi som är 
konstruerad under 
processen för att 
samla in och 
använda personlig 
data bör vara 
öppen för att 
användaren ska 
kunna spåra va 
personlig data 
används till 
(Romanou, 2018). 

Lagenlig, rättvis 
och transparant. 
Användandet av 
personlig data 
måste genom 
processen vara 
laglig, rättvis och 
transparent i 
relation till 
dataobjekten och 
användningsområde
t. (Shmueli & 
Greene, 2018) 
  

  Opaciteten av 
processen. 
Vissa typiska 
algoritmiska processer 
fungerar som ”svarta 
lådan” för 
användaren. 
Resultatet som 
uppstår med machine 
learning kommer bero 
på datan och 
processen av 
algoritmerna och i 
vilket syfte de samlats 
in i. Om algoritmerna 
är skapade för att 
samla in stora 
mängder data så 
kommer det att vara 
svårt att förklara 
varför algoritmerna 
nådde ett speciellt 
resultat i de 
individuella 
resultaten. 
(Butterworth, 2018) 
  

  All teknologi för att samla in data 
bör vara öppen för att öka 
spårbarhet (Romanou, 2018). 
Användandet av personlig data 
måste vara transparent i relation 
till dataobjekten och 
användningsområdet (Shmueli & 
Greene, 2018). Om algoritmerna 
är skapade att samla in stora 
mängder data kan det vara svårt 
att förklara varför algoritmerna 
kommer fram till individuella 
resultat (Butterworth, 2018). 
 
Gemensamma nämnare:  
- Synlighet och transparens 
- Synlighet och transparens i 
processen. 

Dataminimering   Dataminimering 
Personlig data 
måste vara 
tillräcklig för sitt 
syfte, relevant och 
begränsad till syftet 
för användningen 
(Shmueli & Greene, 
2018). 
  

  Användandet av nya 
typer av data. 
Spridningen av 
uppkopplade 
artefakter och 
artefakter som spårar 
betyder att en stor del 
av personlig data 
genereras automatiskt, 
istället för att 
medvetet samlas in 
eller delas av 
individer  (Butterwort
h, 2018). 
  

Goal. 
Målet är anledningen 
till varför BBD 
används. Det kan vara 
utifrån ett praktiskt 
perspektiv, en 
forskningsfråga eller 
ett annat relevant 
perspektiv kopplat till 
BBD. De flesta företag 
som använder sig av 
BBD har två olika 
typer av mål. Dels ett 
domän mål och sen ett 
mer specifikt analytiskt 
mål. Enligt GDPR är 
målet tilltalat för 
datainsamlaren mer än 
datainsamlingsprocess
en vilket gör att det 
finns ett glapp mellan 
beslutsfattande teknik 
och dess ägare. 
(Shmueli & Greene, 
2018) 

Personlig data måste vara 
tillräcklig för sitt syfte och 
begränsad till sitt syfte för 
användningen (Shmueli & 
Greene, 2018). En del 
uppkopplade artefakter samlar in 
data automatiskt istället för att 
medvetet delas av individer 
(Butterworth, 2018). 
Datainsamlingsprocessen bör 
vara lika viktig som målet för 
datainsamlingen (Shmueli & 
Greene, 2018). 
 
Gemensamma nämnare: 
- Dataminimering. 
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Data och säker 
dataförvaring Slut-till-slut 

säkerhet. 
Livscykeln för 
säkerhet: Stark 
säkerhet för att 
skydda den 
personliga datan 
ska skyddas och 
förstärkas genom 
hela processens 
fas från början till 
slut. Från det att 
personlig data 
samlas in, till det 
att den används 
(Romanou, 2018). 

Dataförvaring. 
Personlig data 
måste förvaras i 
sådan form att data 
subjektet kan 
identifieras så länge 
som det är i behov 
för processens 
nödvändighet 
(Shmueli & Greene, 
2018). 
  

Integritet, inte endast 
dataskydd. 
Att använda termen 
dataskydd i samband med 
integritet exkluderar andra 
former av personlig 
integritet och personlig data 
som kan komma att lagras. 
Att använda och förknippa 
begreppet personlig 
integritet med data som går 
att lagra kan exkludera de 
andra aspekterna som 
personlig integritet 
innefattar. Begrepp som 
inte bör exkluderas är 
personuppgifter, 
beteendemönster, och 
personliga 
kommunikationsmönster 
(Wright, 2012). 
  

Tendensen att samla 
in ”all data”. 
Machine learning 
behöver stora datasets 
för att fungera 
effektivt, dvs så 
mycket data som 
möjligt för att kunna 
analysera, istället för 
att statistiskt ta fram 
relevanta eller 
irrelevanta 
exempel/svar 
(Butterworth, 2018). 
  

Data. 
Data kan samlas in 
från undersökningar, 
laborationer, 
experiment, 
simulatorer, 
webbundersökningar, 
inspelningar, 
observationer osv. 
Data kan bestå av 
mixade tillgångar och 
insamlingsmetoder och 
kan presenteras på 
olika sätt. Det finns 
olika typer av 
personlig data som 
heter personlig data, 
känslig personlig data, 
pseudonymiserad data, 
och statistisk data. Det 
är enligt GDPR 
föredömligt att satsa på 
pseudonymiserad data. 
Den statistiska datan 
ska fungera som ett 
statistiskt verktyg och 
ska inte identifiera 
individerna som deltar 
i undersökningen. 
(Shmueli & Greene, 
2018) 

För att förstärka säkerheten kring 
personlig data bör stärkt säkerhet 
i hela processen implementeras 
från början till slut (Romanou, 
2018). Personlig data måste 
förvaras i sådan form att data 
subjektet kan identifieras så länge 
som det är i behov för processens 
nödvändighet (Shmueli & 
Greene, 2018). Det är viktigt att 
använda termen dataskydd i 
samband med integritet och då 
inkludera personuppgifter, 
beteendemönster och personliga 
kommunikationsmönster (Wright, 
2012). Vid insamling av stora 
mängder data bör relevanta 
exempel tas fram (Butterworth, 
2018). Det finns olika typer av 
personlig data som heter 
personlig data, känslig personlig 
data, pseudonymiserad data, och 
statistisk data. Det är enligt 
GDPR föredömligt att satsa på 
pseudonymiserad data (Shmueli 
& Greene, 2018). 
  
Gemensamma nämnare: 
- Data och säker dataförvaring. 

Analysen och processen Proaktiv och inte 
reaktiv. 
Preventiv och inte 
botande, de 
påträngande 
privata 
uppgifterna som 
riskerar att skadas 
behöver 
förhindras att 
skadas innan det 
scenariot inträffar. 
Lösningar som 
sker senare i 
processen räknas 
inte som en säker 
åtgärd för att lösa 
ett problem som 
sker tidigare i 
processen 
(Romanou, 2018). 

Datasäkerhet. 
Personlig data 
måste processas i en 
sådan form att 
säkerheten för den 
personliga datan 
förblir säker 
(Shmueli & Greene, 
2018). 
  

  Användandet av 
algoritmer. 
ICO föreslår att 
användandet av 
algoritmer vid 
machine learning ska 
analysera hela 
datasets för att först 
återspegla hypotesen 
som sedan testas 
utifrån den insamlade 
datan för att bekräftas 
(Butterworth, 2018). 
  

Analysis. 
Analysen refererar till 
själva analysen av 
datan. Analysen kan 
vara stor eller liten och 
har ingen begränsning. 
Analysen kan vara 
manuell, 
halvautomatisk och 
automatiskt 
självgående. Genom att 
använda avancerad AI 
behöver analysen 
skräddarsys för att 
möta de etiska behov 
som GDPR 
förespråkar. GDPR 
beskriver analysen som 
en process för att 
inkludera all typ av 
process där analys av 
personlig data 
förekommer (Shmueli 
& Greene, 2018). 

De privata uppgifterna behöver 
skyddas innan en skada skett för 
att undvika skadan (Romanou, 
2018). 
Personlig data måste processas i 
en sådan form att säkerheten för 
den personliga datan förblir 
säker. (Shmueli & Greene, 2018). 
Att analysera hela datasets kan 
återspegla hypotesen som sedan 
testat utifrån insamlad data för att 
bekräftas (Butterworth, 2018). 
Analysen av data kan vara 
manuell, halvautomatisk och 
automatiskt självgående. Genom 
att använda avancerad AI behöver 
analysen skräddarsys för att möta 
de etiska behov som GDPR 
förespråkar (Shmueli & Greene, 
2018). 
  
Gemensamma nämnare: 
- Analysen 
- Processen 
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Syfte 

   
Personlig 
integritet ska vara 
inbäddat i 
designen. 
Personlig 
integritet ska vara 
inbäddad i 
funktioner som 
hanterar personlig 
data i alla system 
som behandlar 
personlig data. 
Det ska vara en 
sådan regel att 
system ska inte 
kunna fungera 
utan att den här 
principen är 
tillgodosedd 
(Romanou, 2018). 

Begränsningen av 
syfte. 
Personlig data kan 
bara samlas in för 
specifika lagliga 
anledningar. 
(Shmueli & Greene, 
2018) 
  

  Återanvändandet av 
data. 
Data som är insamlad 
och bearbetad från en 
aktivitet, till exempel 
geografisk data från 
en mobiltelefon eller 
sociala medias, kan 
användas och 
analyseras för många 
olika anledningar. 
Ibland kan 
återanvändandet av 
data fungera istället 
för att samla in nya 
typer av data. ICO 
föreslår att rättvisa är 
nyckelfaktorn till om 
en ny bearbetning av 
den redan insamlade 
datan får ske. De 
föreslår att om den 
nya bearbetningen 
inte stämmer överens 
med den första 
anledningen att samla 
in datan så ska den 
nya anledningen vara 
så pass rättvis och 
laglig att den ska vara 
godkänd 
(Butterworth, 2018). 

  Personlig integritet ska vara 
inbäddad i funktioner som 
hanterar personlig data i alla 
system som behandlar personlig 
data (Romanou, 2018). Personlig 
data kan bra samlas in för 
specifika lagliga anledningar 
(Shmueli & Greene, 2018). 
Återanvändandet av insamlad 
data bör stämmer överens med 
den första anledningen att samla 
in data så att den nya anledningen 
ska vara så pass rättvis och laglig 
att den ska vara godkänd 
(Butterworth, 2018). 
 
Gemensamma nämnare: 
- Syfte 
  

Hantering av personlig 
integritet Personlig 

integritet som 
standardfunktione
r. 
Standardreglerna 
vid strukturen av 
att skapa nya 
tekniska system 
bör vara att 
skydda individers 
personliga 
integritet. 
Användarna bör 
vara skyddade 
utan extra 
åtgärder på 
användarnas 
bekostnad. På så 
sätt ska även de 
som är tekniskt 
okunniga skyddas 
med fördel 
(Romanou, 2018). 

  Skala och omfattning av 
PIA 
Omfattningen av PIA bör 
ligga i fas med 
omfattningen av projektet. 
Beroende på vilka risker 
som finns med det tänkta 
projektet bör PIA vara 
proportionerligt i relation 
till projektet. Om det 
förekommer omfattande 
risker för personlig 
integritet bör PIA 
förekomma lika omfattande 
(Wright, 2012). 
  

    Standardreglerna vid strukturen 
av att skapa nya tekniska system 
bör vara att skydda individers 
personliga integritet (Romanou, 
2018). Om det förekommer 
omfattande risker för personlig 
integritet bör PIA förekomma lika 
omfattande (Wright, 2012). 
 
Gemensamma nämnare: 
- Hantering av personlig integritet 
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Övriga punkter från 
ramverken Full funktionalitet. 

Dilemmat med 
personlig 
integritet och 
funktionalitet bör 
inte finnas. Målet 
med PbD är att 
både personlig 
integritet och 
funktionalitet ska 
fungera parallellt 
med varandra. 
Genom att 
använda den 
teknologin som 
kan hantera 
personlig 
integritet på rätt 
sätt kan ett 
fungerande 
system skapas 
(Romanou, 2018). 
  
Respektera 
användarens 
personliga 
integritet. 
Håll det 
användarcentrerat
. Användarvänliga 
möjligheter och 
gränssnitt bör 
vara av prioritet 
för utvecklare och 
controllers. 
Gränssnittet och 
de speciella 
behoven för 
dataobjekten bör 
tas med hänsyn 
för en ökad säker 
hantering av den 
personliga datan 
(Romanou, 2018). 
  

Datanoggrannhet. 
Personlig data 
måste vara 
noggrann, rätt, och 
tidsenlig. (Shmueli 
& Greene, 2018) 
  

Tröskelanalys – Är PIA 
nödvändigt? 
För att ta reda på om 
företaget eller 
organisationen behöver 
implementera PIA så görs 
avstämningar. 
Avstämningen består 
främst av förutbestämda 
frågor för att lyfta 
problematiken och 
underlätta arbetet (Wright, 
2012). 
  
Utbilda och väcka 
medvetenhet hos 
medarbetarna. 
Företag och organisationer 
som använder sig av PIA 
bör implementera pågående 
diskussioner i 
företagskulturen. Att skapa 
en generell medvetenhet av 
PIA förbättrar 
förutsättningarna kring att 
de anställda har en likadan 
generell bild av vad 
personlig integritet är och 
varför personlig integritet 
bör skyddas (Wright, 
2012). 
  

  Utility. 
Användbarheten 
refererar till specifika 
objektiva funktioner 
som används för att 
utvärdera eller utföra 
dataanalysen. (Shmueli 
& Greene, 2018) 
  

Dilemmat med personlig 
integritet och funktionalitet bör 
inte finnas. Målet med PbD är att 
både personlig integritet och 
funktionalitet ska fungera 
parallellt med varandra 
(Romanou, 2018). Personlig data 
måste vara noggrann, rätt och 
tidsenlig(Shmueli & Greene, 
2018). Gränssnittet och de 
speciella behoven för 
dataobjekten bör tas med hänsyn 
för en ökad säker hantering av 
den personliga datan (Romanou, 
2018). 
 
Att skapa en generell 
medvetenhet av PIA förbättrar 
förutsättningarna kring att de 
anställda har en likadan generell 
bild av vad personlig integritet är 
och varför personlig integritet bör 
skyddas (Wright, 2012). 
  
Användbarheten refererar till 
specifika objektiva funktioner 
som används för att utvärdera 
eller utföra dataanalysen. 
(Shmueli & Greene, 2018) 
 
Gemensamma nämnare: 
- Inga 

 
 
 

Bilaga 2 Intervjuguide NFC 
 
//Vi berättar lite om oss och vår uppsats// 
 
 

• Du får gärna börja med att presentera dig och hur länge du har arbetat här på NFC. 
 
 

• Vill du berätta lite om vad det är du arbetar med? 
 
 

• Vad för typ av tekniska och digitala artefakter använder ni er av? 
Följdfråga: Vad används de tekniska och digitala artefakterna till? 

  
• Vad är det för typ av data som ni samlar in genom de tekniska och digitala 

 artefakterna som ni använder er av? 
 
 

• Hur samlas den data in? 
 
 

• I vilket syfte samlas den data in? 
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• Data som inte uppfyller syftet vid insamlingen bör raderas. Vad för typ av data som 
samlas in kan vara data som inte uppfyller syftet? 

  
• Hur analyseras insamlad data? 

 
 

• Efter att data har analyserats, vad händer med den analyserade data? 
 
 

• Hur snabbt hanterar/raderar ni den data som samlas in men som inte är ämnad för 
systemets syfte? 

  
• Vill du berätta hur en process går till från en idé till implementering vid uppbyggnad 

av ett system? 
        Ställ följdfrågor. 
 
 

• Hur tycker du processen fungerar i dagsläget? 
 
 

• Hur lagrar ni analyserad och icke analyserad data? 
 
 

• Vill du berätta lite om de databaser ni använder? 
 
 

• Vilka typer av databaser är det? 
 
 

• Bygger ni era databaser själva? 
 
 

• Hur tänker ni när ni bygger upp databaser för att skydda individers personliga 
integritet? 

                   ställ följdfrågor. 
• Hur arbetar ni med personlig integritet i era utvecklingsprocesser idag? 

 
 

• Vid insamlingen av nödvändig data till era system, vad är det för personuppgifter som 
lagras? 

 
Bilaga 3 Intervjuguide till ämnesexpert och forskare   
 
 
//Vi berättar först lite om oss och vår uppsats// 
 

• Kan du berätta lite om dig själv och vad du jobbar med? 
 

• Hur mycket forskar du inom just AI och bildigenkänning? 
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• Hur ser du på tillämpning av ansiktsbiometri inom polisen?  
 

• Vad kan du se för fördelar med bildigenkänning och personlig integritet inom polisen? 
 

• Vad kan du se för nackdelar med bildigenkänning och personlig integritet inom 
polisen? 

 
• Hur tycker du att utvecklingen av bildigenkänning hos polisen går? 

 Varför går det bra/mindre bra? 
 Kan någonting behöva förändras? 
 
 

• Vill du berätta hur en process går till från en idé till implementering vid uppbyggnad 
av ett bildigenkännsingssystem? 
        Ställ följdfrågor. 

 
• Som vi läst utifrån vetenskapligt granskad litteratur finns det många etiska utmaningar 

med AI-system, hur tror du detta påverkar utvecklingen av AI i Sverige?  
 
 

• Hur går en process till för att försäkra att personlig integritet skyddas i 
bildigenkännings-system? 

 
• Vad tycker du är vanligt förekommande problem med algoritmer och frågor om 

personlig integritet? 
 

Bilaga 4 Intervjuguide till jurist på Datainspektionen  
 
// Vi berättar först lite om oss och vår uppsats // 
  

• Kan du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 
  

• Vad kan du se för fördelar med bildigenkänning och personlig integritet inom polisen? 
  

• vad kan du se för nackdelar med bildigenkänning och personlig integritet inom 
polisen? 

  
• Hur arbetar ni med frågor om AI och personlig integritet? 

                   Följdfrågor : Be om exempel. 
  

• Hur arbetar ni med frågor om ansiktsbiometri och personlig integritet? 
  

• I vilken del av utvecklingsprocessen av en digital produkt med AI deltar 
Datainspektionen i? 

  
• I vilken del av utvecklingsprocessen tror du Datainspektionen hade kunnat vara mer 

delaktig i? 
                   Följdfrågor: varför. 
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• Vill du berätta om hur er arbetsprocess ser ut när ni samarbetar med utvecklingen av 
AI (och ansiktsbiometri inom polisen?) 

  
• Hur går det till när ni undersöker om ett system uppfyller alla krav för att skydda 

personlig integritet? 
 

• Vad tycker ni är vanligt förekommande problem med algoritmer och frågor om 
personlig integritet inom polisen? 

 
• Vad är viktigt att tänka på vid framtida utveckling av AI och biometri för att försäkra 

att personlig integritet skyddas?  
 

Bilaga 5 Operationaliseringsschema vid framtagning av intervjufrågor ur tabellen i 
litteraturstudiens syntes.  
 
 
Teman från tabellen Intervjufrågor 

Synlighet och transparens i 
processen 

Vill du berätta hur en process går till från en idé till 
implementering vid uppbyggnad av ett system? 
 
Hur tycker du processen fungerar i dagsläget? 
 
Hur går det till när ni undersöker om ett system uppfyller 
alla krav för att skydda personlig integritet? 

Dataminimering Vid insamlingen av nödvändig data till era system, vad är 
det för personuppgifter som lagras? 
 
Hur samlas den data in?  

Data och säker 
dataförvaring 

Hur lagrar ni analyserad och icke analyserad data? 
 
Hur snabbt hanterar/raderar ni den data som samlas in men 
som inte är ämnad för systemets syfte? 
 
Vill du berätta lite om de databaser ni använder? 
 
Vilka typer av databaser är det? 
 
Bygger ni era databaser själva? 
Följdfråga om ja: Hur tänker ni när ni bygger upp 
databaser för att skydda individers personliga integritet? 
 
Vid insamlingen av nödvändig data till era system, vad är 
det för personuppgifter som lagras? 
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Hantering av processen och 
analysen av data 

Hur analyseras insamlad data? 
 
Efter att data har analyserats, vad händer med den 
analyserade data? 
  
Vad kan du se för fördelar med bildigenkänning och 
personlig integritet inom polisen? 
 
Vad kan du se för nackdelar med bildigenkänning och 
personlig integritet inom polisen? 
 
Hur tycker du att utvecklingen av bildigenkänning hos 
polisen går? 
Varför går det bra/mindre bra? 
Kan någonting behöva förändras? 
  
Vill du berätta hur en process går till från en idé till 
 
implementering vid uppbyggnad av ett bildigenkännings-
system? 
  
I vilken del av utvecklingsprocessen av en digital produkt 
med AI deltar Datainspektionen i? 
  
I vilken del av utvecklingsprocessen tror du 
Datainspektionen hade kunnat vara mer delaktig i? 

Ändamålsbegränsning Vad är det för typ av data som ni samlar in genom de 
tekniska och digitala artefakterna som ni använder er av? 
 
I vilket syfte samlas den data in? 
 
Data som inte uppfyller syftet vid insamlingen bör raderas. 
Vad för typ av data som samlas in kan vara data som inte 
uppfyller syftet? 
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Hantering av personlig 
integritet 

Hur arbetar ni med personlig integritet i era 
utvecklingsprocesser idag? 
  
Som vi läst utifrån vetenskapligt granskad litteratur finns det 
många etiska utmaningar med AI-system, hur tror du detta 
påverkar utvecklingen av AI i Sverige? 
  
Hur går en process till för att försäkra att personlig 
integritet skyddas i bildigenkännins-system? 
  
Vad tycker du är vanligt förekommande problem med 
algoritmer och frågor om personlig integritet? 
  
Hur arbetar ni med frågor om AI och personlig integritet? 
  
Hur arbetar ni med frågor om ansiktsbiometri och personlig 
integritet? 
 
Vill du berätta om hur er arbetsprocess ser ut när ni 
samarbetar med utvecklingen av AI (och ansiktsbiometri 
inom polisen?) 
  
Vad är viktigt att tänka på vid framtida utveckling av AI och 
biometri för att försäkra att personlig integritet skyddas? 
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