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Sammanfattning 
 

Data mining är ett samlingsnamn för ett antal tekniker som används för att analysera 

datamängder och finna mönster, exempelvis genom klassificering. Anonymisering 

innefattar en rad tekniker för att skydda den personliga integriteten. Den här studien 

undersöker hur stor påverkansgrad anonymisering med tekniken differential privacy 

har på möjligheten att klassificera en datamängd. Genom ett experiment undersöks ett 

antal magnituder av anonymisering och vilken effekt de har på möjligheten att 

klassificera data. Klassificering av den anonymiserade datamängden jämförs mot 

klassificering av den råa datamängden. Liknande studier har genomförts med k-

anonymitet som anonymiseringsteknik där möjligheten att klassificera förbättrades 

genom generalisering. Resultatet från den här studien å andra sidan visar att 

möjligheten att klassificera sjunker något, vilket beror på att differential privacy sprider 

ut informationen i datamängden över ett bredare spektrum. Detta försvårar generellt 

för klassificeringsalgoritmerna att hitta karakteriserande mönster i datamängden och 

de lyckas därmed inte få lika hög grad av korrekt klassificering. 

Nyckelord: [Data mining, klassificering, algoritmer, anonymisering, Differential 

privacy, Runkeeper] 
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1 Introduktion 

Diskussionen om människors personliga integritet är ett ständigt återkommande ämne i 

samhället och inom informationsteknologin. I takt med digitaliseringen finns allt större 

möjligheter för företag och myndigheter att samla in information om sina användare och 

medborgare. Detta leder i vissa fall till oro för vad informationen kan användas till för den 

enskilde medborgaren. Data som samlats in på sociala medier har exempelvis på senare tid 

använts för att rikta så kallade fake news-kampanjer till användare för att sprida 

desinformation och göra politiska poänger (Tschiatschek, Singla, Gomez Rodriguez, Merchant 

& Krause, 2018). Samtidigt möjliggör också data mining att informationen kan användas för 

goda ändamål. Det kan till exempel handla om att analysera trender i användningen av 

tjänster för att förbättra dessa, eller finna mönster i sjukdomsförlopp vilket gör att medicinska 

åtgärder snabbare kan sättas in. För att skydda den personliga integriteten kan ett antal 

metoder användas, bland annat att anonymisera data innan den offentliggörs.  

Den här studien befinner sig mellan dessa två intressanta områden, data mining och 

anonymisering. Genom att kombinera områdena vill studien undersöka hur anonymiseringen 

påverkar möjligheten att utvinna data med hjälp av klassificeringsalgoritmer.  

Undersökningen studerar påverkansgraden av anonymiseringen genom ett experiment som 

undersöker vilken grad av lyckad klassificering som kan uppnås vid användande av ett antal 

klassificeringsalgoritmer. Anonymiseringsmetoden som används är differential privacy, som 

används med tre olika magnituder. Det anonymiserade resultatet klassificeras och jämförs för 

att undersöka skillnader mellan hur anonymiseringen har påverkat det lyckade 

klassificeringsresultatet. Vad som gör differential privacy till en unik anonymiseringsteknik är 

dess möjlighet till en analys av stora mönster i datamängder, samtidigt som den enskilde 

personens integritet behålls intakt.  

Genom experimentet vill studien ta reda på om differential privacy är en lämplig 

anonymiseringsteknik att använda i kombination med klassificeringsalgoritmer. Vad som 

bestämmer om det är en lämplig teknik är hur stor påverkan blir i förhållande till 

klassificeringen av det icke-anonymiserade data, den så kallade baslinjen.  

Den datamängd som används för experimentet är författarens egna insamlade data ifrån 

träningsapplikationen Runkeeper. Datamängden används för att klassificera typen av 

aktiviteter bland tre möjliga som existerar i datamängden. Ett antal liknande studier har 

identifierats där aktivitetsdata klassificeras på ett liknande sätt, dock utan anonymisering. 

Undersökningen kan på så vis sättas i ett större sammanhang vad gäller området för 

forskningen och dess aktualitet i tiden.  
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras de grundläggande områden och tekniker som studien använder 

som underlag för undersökningen. Avsnittet täcker överskådligt arbetets huvudsakliga 

områden: data mining, anonymisering samt maskininlärning.  

2.1 Data mining 

Data mining är ett samlingsnamn för ett antal tekniker och metoder som används för att 

analysera insamlade data med syftet att finna intressanta och användbara mönster (Xu, Jiang, 

Wang, Yuan & Ren, 2014). Xu et al. (2014) beskriver att data mining ibland också benämns 

som Knowledge Discovery from Data, förkortat KDD. Det senare begreppet illustrerar på ett 

bra sätt syftet med data mining, som handlar om att upptäcka användbara mönster som finns 

tillgängliga i insamlade data.  

Data mining är således användbart exempelvis för företag som har ett behov av att upptäcka 

mönster i sina kunders beteenden. Då detta görs är det viktigt att kundernas integritet 

bibehålls, vilket ett av verktygen för är anonymisering av data. 

2.2 Anonymisering 

Anonymisering är ett begrepp som innefattar en samling tekniker för att modifiera data med 

syfte att skydda personliga eller privata data som ingår i datamängden genom att maskera den 

på olika sätt (Cormode & Srivastava, 2009). Anonymiseringen modifierar hela eller delar av 

datamängden på olika sätt, där den annars skulle kunna användas för att identifiera 

datamängdens enskilda individer. Syftet med anonymiseringen är att skydda den personliga 

integriteten då datamängden avsiktligt eller oavsiktligt (exempelvis genom en dataläcka) delas 

med externa parter.  

2.2.1 K-anonymitet 

K-anonymitet presenterades för första gången av Samarati och Sweeney (1998). Samarati och 

Sweeney (1998) visar att en datamängd som innehåller till synes oskyldiga attribut kan 

användas för att ta reda på mer information om urvalen och i värsta fall identifiera personer 

som finns i datamängden. Data förblir identifierbar eftersom att externa data kan användas 

för att identifiera vissa eller alla urvalsrader.  

Tabell 1 Till synes anonymiserade data. 

Personnummer Namn Etnicitet Födelsedatum Kön Post-nummer Civilstatus Problem 

  
... ... ... ... ... ... 

  
Svart 1958-11-05 Kvinna 124 77 Gift Bröstcancer 

  
Vit 1963-05-31 Man 141 40 Ogift Kol 

  
Vit 1962-02-25 Kvinna 163 54 Gift Övervikt 
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Tabell 1 visar delar av en exempeldatamängd. Datamängden innehåller information om olika 

sjukdomar angivna under kolumnen Problem. Datamängden har försökts göras anonym 

genom att ta bort informationen under kolumnerna Personnummer och Namn.  

Tabell 2 Oberoende data som kan användas för att identifiera personen i Tabell 1.  

Namn Adress Stad Post-

nummer 

Födelsedatum Kön Parti ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Niklas Svensson Anonymitetsvägen 1 Huddinge 141 40 1963-05-31 Man Miljöpartiet  

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Tabell 2 är en extern oberoende datamängd som innehåller annan information. Denna 

datamängd har inte anonymiserats med samma metoder som Tabell 1.  

I sitt bidrag till forskningen introducerar Samarati och Sweeney (1998) begreppet kvasi-

identifierande attribut. Dessa är attribut som tillsammans med en extern datamängd kan 

användas för att finna ytterligare information om personer som deltar i datamängden. Som 

lösning föreslår Samarati och Sweeney (1998) att dessa kvasi-identifierande attribut kan 

generaliseras och i vissa fall dämpas för att gruppera data och på så vis göra den mer anonym. 

K-anonymiteten beskriver det minsta antal rader som förblir unika i datamängden. Kvasi-

identifierande attribut i Tabell 1 är till exempel födelsedatum och postnummer.  

Genom att matcha de kvasi-identifierande attributen i tabellerna, är det möjligt att ta reda på 

den anonymiserade informationen i Tabell 1 och informationen är därmed röjd. Den 

fetmarkerade raden i Tabell 1 illustrerar problemet då dess kvasi-attribut matchar med dessa 

ur Tabell 2.  

2.2.2 Differential privacy 

Differential privacy är en metod för att säkerställa anonyma data som presenterades för första 

gången av Dwork (2006). Dwork (2006) beskriver att tekniken är användbar på statistiska 

databaser med syftet att modifiera enskilda svar på förfrågningar till databasen genom att 

introducera ett brus. Det gör att enskilda förfrågningar sannolikt ger ett felaktigt svar från 

databasen, men då många förfrågningar sker elimineras bruset genom en 

sannolikhetsfördelning som är applicerad på efterfrågat data. Tekniken möjliggör på så vis 

fortfarande en analys av helhetsbilden från den stora datamängden. Differential privacy är 

enligt Dwork (2008) en stark garant för integritet.  

För den typ av differential privacy som skall användas i den här rapporten behövs två 

matematiska definitioner och en sats, beskrivna av Dwork (2008) samt Dwork (2011) på 

följande sätt.  

“Definition 1. A randomized function K gives ε-differential privacy if for all data 

sets 𝐷1 and 𝐷2 differing on at most one element, and all S ⊆ Range(K) 

𝑃𝑟[𝐾(𝐷1)  ∈ 𝑆 ]  ≤ 𝑒𝑥𝑝(ε)  ×  𝑃𝑟[𝐾(𝐷2)  ∈ 𝑆]” 
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För den första definitionen beskriver Dwork (2008) att om en mekanism 𝐾  uppfyller den 

angivna definitionen, så påverkas inte (substantiellt) resultatet för en förfrågan till databasen 

om en individ deltar i datamängden eller inte. Det vill säga, om databasens totala värde 

undersöks, går det inte att urskilja om en enskild entitet finns i datamängden eller inte. Enligt 

Dwork (2008) bestämmer storleken på ε sannolikheten för att det går att urskilja om en 

person deltar i datamängden eller ej. Ett lägre värde för parametern skapar en högre grad av 

anonymisering och ett högre värde skapar en lägre grad av anonymisering.  

“Definition 2. For 𝑓 ∶ 𝐷 →  𝑅𝑑, the sensitivity of 𝑓 is 

Δ𝑓 = 𝑚𝑎𝑥(𝐷1, 𝐷2)  ‖ 𝑓(𝐷1) −  𝑓(𝐷2) ‖ 1 

for all 𝐷1, 𝐷2 differing in at most one element.” 

För den andra definitionen, där 𝐷 →  𝑅𝑑 betecknar data bland de reella talen, beskriver Dwork 

(2006) att magnituden för bruset som skall adderas till datamängden bestäms av den största 

förändringen en enskild deltagare i datamängden kan få på en förfrågan. Den deltagare som 

sticker ut mest från datamängden bär på den största risken, vilket är det som bestämmer 

graden av anonymisering. Dwork (2006) benämner detta som funktionens känslighet.  

“Theorem 1. For 𝑓 ∶ 𝐷 →  𝑅𝑑 , the mechanism 𝐾  that adds independently 

generated noise with distribution 𝐿𝑎𝑝(𝛥𝑓/𝜀) to each of the 𝑑 output terms enjoys 

𝜀-differential privacy.” 

Slutligen hävdar Dwork (2011) med hjälp av satsen att ε-differential privacy kan uppnås 

genom att applicera Laplacefördelningen med känsligheten dividerat med ε som parameter.  

Statistiska databaser 

En statistisk databas är i den här rapporten ett koncept som skiljer sig från en relationell sådan 

genom att syftet med den statistiska databasen är att analysera en aggregerad mängd data. 

Detta bekräftas av Dwork (2011) som beskriver att syftet med statistiska databaser är att 

avslöja aggregerad information om en grupp. I den statistiska databasen är det därför inte 

intressant att koppla ihop enskilda entiteter på samma sätt som det är i en relationell eftersom 

syftet är just att analysera den aggregerade mängden information. Ett typexempel på en 

statistisk databas är den för statens folkbokföring (Dwork, 2011).  

Laplacefördelningen 

Enligt Kotz, Kozubowski och Podgórski (2001) är Laplacefördelningen en 

sannolikhetsfördelning som beskrivs som skillnaden mellan två exponentiella slumpvariabler. 

På grund av detta kallas Laplacefördelningen ibland för den dubbla exponentfördelningen. 

Geng och Viswanath (2014) beskriver i sin artikel, som undersöker optimala mekanismer för 

Differential Privacy, att Laplacefördelningen är den vanligaste mekanismen som används för 

anonymisering. Användning av Laplacefördelningen lämpar sig väl för anonymisering av 

numeriska data (Zhu, Li, Zhou & Yu, 2017), medan anonymisering av icke-numeriska data 

använder andra mekanismer. I det här arbetet kommer endast Laplacefördelningen användas 

för anonymisering av data. Enligt Kotz et al. (2001) lyder täthetsfunktionen för den klassiska 

Laplacefördelningen enligt nedan definition.  
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Definition 3. Den klassiska Laplacefördelningen. 

𝑓(𝑥;  𝜃, 𝑠) =  
1

2𝑠
𝑒−|𝑥−0|/𝑠, −∞ < 𝑥 <  ∞, 

där 𝜃 betecknar funktionens plats och 𝑠 dess skala. Täthetsfunktionens graf illustreras i 

Appendix A - Laplacefördelningens täthetsfunktion.  

2.3 Maskininlärning 

Maskininlärning är enligt Ji, Lipton och Elkan (2014) ett område inom datavetenskapen som 

handlar om att dra olika lärdomar och slutsatser ifrån stora datamängder. Maskininlärning 

kan användas för att klassificera data, förutspå en kvantitet eller hitta relaterade urval i en stor 

datamängd (Ji et al., 2014), någonting som kan vara svårt för människor att göra manuellt då 

det ofta handlar om stora datamängder.  

2.3.1 Klassificering 

Klassificering handlar om att använda maskininlärningsalgoritmer för att klassificera eller 

dela upp data i olika klasser vilket möjliggör analys utifrån klasserna. Metoden använder data 

som är markerad med klasser för upplärning och försöker utifrån den datamängden 

bestämma en klassifikation för resterande data i datamängden.  

ZeroR 

ZeroR är enligt Aher och Lobo (2011) en simpel klassificeringsalgoritm vars syfte är att 

upptäcka majoritetsklassen utifrån en datamängd som används för upplärning. Eftersom 

algoritmen endast ser efter den mest frekventa klassen, så undersöker den inte datamängdens 

attribut. Då algoritmen är simpel utgör den en god baslinje för övriga 

klassificeringsalgoritmer. Det är eftersträvansvärt att algoritmer som är mer komplexa kan 

skapa klassificeringar med högre grad lyckat resultat.  

k-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor, ibland förkortad kNN, är en klassificeringsalgoritm vars syfte är att 

bestämma ett urvals klass baserat på kringliggande data i datamängden. Enligt Wu, Kumar, 

Quinlan, Ghosh, Yang, Motoda, McLachlan, Ng, Liu, Yu, Zhou, Steinbach, Hand och Steinberg 

(2008) bestämmer algoritmen en klass genom att undersöka de k närmsta grannarnas klass i 

datamängden som används för upplärning. Klassen för majoriteten av de k närmsta grannarna 

i datamängden bestämmer klassen för det urval som ska klassificeras.  
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Figur 1 kNN illustrerat i ett diagram. 

Figur 1 illustrerar med ett enkelt exempel hur algoritmen fungerar. Det finns två klasser, A 

och B och ett urval s som ska klassificeras. Cirkeln i diagrammet representerar k-värdet som 

är inställt på tre, vilket betyder att klassifikationen skall baseras på de tre närmsta grannarna 

till s. Majoriteten av de undersökta grannarna har klassen B. Det gör att s också kommer att 

få klassen B.  

Naïve Bayes 

Naïve Bayes är en klassificeringsalgoritm som är baserad på Bayes theorem. Algoritmen tillhör 

en samling metoder som klassificerar en mängd objekt som innehåller en vektor av kända 

variabler (Wu et al., 2008). Naïve Bayes baserar klassificeringen på vektorn av variablerna 

utifrån en datamängd som används vid inlärning. Det innebär att metoden utvärderar 

respektive attribut i vektorn individuellt för de existerande objekten och beräknar en 

sannolikhet för respektive klass baserat på dessa. Slutligen vägs resultatet för vektorns 

kombinerade sannolikhet samman för att tilldela en klass till respektive objekt.  
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3 Problemformulering 

I det här avsnittet presenteras arbetets problemformulering. Avsnittet inleds med att förklara 

det övergripande problemet och motivationen till att lösa det. Därefter förklaras vad syftet är 

och vilka steg som behöver utföras för att lösa problemet.  

3.1 Problembeskrivning och motivation 

Det här arbetet ämnar undersöka hur väl klassificeringsalgoritmer fungerar på data som är 

anonymiserad med numerisk differential privacy. Arbetet är ämnat att ge svar på hur stor 

påverkan anonymiseringen orsakar på klassificeringsresultatet vid tre olika förutbestämda 

nivåer av anonymisering jämfört med motsvarande resultat för rådatamängden. Genom att 

svara på ett antal forskningsfrågor kring detta kan arbetet ge en fingervisning huruvida 

differential privacy är lämpligt att använda i kombination med klassificering.  

Givet datamängden och parametervärden för numerisk anonymisering genom differential 

privacy som oberoende variabler för undersökningen, skall följande forskningsfrågor 

besvaras.  

1. Är standardavvikelse ett lämpligt värde för parametervärdet känslighet med avseende 

på anonymiseringens spridning över datamängdens olika fält?  

2. Hur mycket påverkas möjligheten att klassificera då parametern ε minskas stegvis (2, 

1 samt 0.5) jämfört med klassificering av rådatamängden?  

3. Kan algoritmerna kNN (vid k = 3) samt Naïve Bayes fortfarande prestera bättre än 

ZeroR trots anonymiserad datamängd? 

4. Vilken algoritm presterar bäst vid respektive magnitud av anonymisering? 

Utifrån de övriga forskningsfrågorna är förhoppningen att också kunna besvara följande fråga.  

5. Är differential privacy en lämplig teknik för anonymisering att använda i kombination 

med klassificering av data?  

Det är idag ett välkänt faktum att företag samlar in information om sina kunders beteenden. 

Detta bekräftas i en artikel skriven av Davenport och Dyché (2013) som beskriver att företag 

som Google, Facebook, eBay med flera inte bara samlar in information, utan i själva verket 

byggdes runt en företagsmodell som kretsar kring att samla in data. Davenport och Dyché 

(2013) beskriver att värdet i datainsamlingen ligger i dess möjlighet för att analysera sina 

kunders beteendemönster och sammantaget kan informationen användas för 

marknadsföring. Användare har som en följd av detta samtidigt ett intresse av 

datainsamlingen eftersom den möjliggör att mer relevant reklam visas och det finns en 

möjlighet att nya bättre produkter för användarens ändamål kan upptäckas.  

Det finns dock en konflikt mellan användarens integritetsskydd och företags vilja att bedriva 

datainsamling. En studie genomförd av Chellappa och Sin (2005) visar att användare har en 

oro för datainsamling som sker för att anpassa tjänster efter personliga preferenser. Studien 

visar också att användare är villiga att dela med sig av data så länge de känner att de får ett 

värde tillbaka i form av anpassning de uppskattar. Det finns alltså ett värde så länge 

användarna känner att de får någonting tillbaka.  
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Ji et al. (2014) beskriver att det också finns en konflikt mellan maskininlärning och 

anonymisering. Konflikten bottnar i att maskininlärning handlar om att dra så mycket 

slutsatser som möjligt om en datamängd, medan syftet med anonymisering är att skydda 

användare som återfinns i datamängden. Det är därför intressant att göra en undersökning 

som syftar till att maximera nyttan för båda parter genom att hitta en lämplig gräns för 

anonymisering samtidigt som det går att dra slutsatser från en datamängd med hjälp av 

klassificering. Det är också intressant att undersöka om differential privacy kan användas som 

teknik för att utföra anonymiseringen och hur klassificeringen i så fall påverkas av detta.  

3.2 Syfte och delmål 

Syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att skapa meningsfulla klassifikationer 

då differential privacy används som metod för anonymisering av data. Undersökningen vill ta 

reda på vid vilka nivåer av anonymisering som det går att få adekvata klassificeringar.  

För att kunna svara på problemformuleringens forskningsfrågor behöver ett antal steg utföras. 

Följande steg har identifierats som nödvändiga för att lösa uppgiften. Delmål fyra till åtta 

behöver genomföras i iterationer för att genomföra anonymiseringen med flera olika 

magnituder.  

1. Undersökning i litteratur för att förstå problemområdet. 

2. Undersökning bland tillgängliga verktyg.  

3. Identifiera lämplig datamängd.  

4. Klassificera rådatamängden för att finna dess baslinje.  

5. Bestämma parametervärden för anonymisering.  

6. Anonymisera rådatamängden.  

7. Klassificera resultatet.  

8. Jämför och presentera resultaten. 

3.3 Avgränsning och förväntat resultat 

Vid användning av differential privacy som teknik för anonymisering, är förväntningarna att 

graden av lyckad klassificering kommer att minska allt eftersom anonymiseringens styrka 

tilltar genom minskning av parametern ε. Detta eftersom en större spridning av de enskilda 

numeriska värdena orsakas av anonymiseringen. Det bör därför bli svårare för 

klassificeringsalgoritmerna att hitta karakteriserande mönster i den anonymiserade 

datamängden än för rådatamängden.  

För att avgränsa arbetet kommer endast numeriska data anonymiseras. Det beror på att det 

finns en begränsad tidsram för arbetet och att det endast finns tid att undersöka en av de 

möjliga mekanismerna för anonymisering. För anonymisering av icke-numeriska data 

används den exponentiella mekanismen. Metoden slumpar fram alfabetiska resultat baserat 

på indata och kombineras med en poängfunktion som kontrollerar resultatet (Zhu et al., 

2017).  

Då undersökningen endast använder numerisk differential privacy blir följden att också 

endast numeriska data kan användas för klassificering. Andra icke-anonymiserade alfabetiska 

attribut kan annars komma att påverka klassificeringsalgoritmernas resultat. Detta skulle 

utgöra ett validitetshot.  
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4 Relaterade arbeten 

Silva, Basso och Moraes (2017) har i en fallstudie undersökt k-anonymitet och dess påverkan 

på möjligheten att klassificera data. I studien poängteras att klassificering av anonymiserat 

data är ett område det finns lite forskning inom och motiveras med att det finns en konflikt 

mellan maskininlärning och anonymisering av data som gör forskningen intressant. Artikeln 

undersöker hur k-anonymiteten påverkar möjligheten att klassificera datamängden med 

algoritmerna ZeroR, k-Nearest Neighbor samt Naïve Bayes.  

I artikeln kommer Silva et al. (2017) fram till att anonymiseringen med k-anonymitet generellt 

förbättrar resultatet för klassificeringsalgoritmerna då en generalisering av datamängden sker 

i samband med anonymiseringen. Då denna undersökning kan ses som en fortsättning på 

arbetet av Silva et al. (2017), har samma tre klassificeringsalgoritmer valts ut för 

undersökningen.  

Taylor, Abdulla, Helmer, Lee och Blanchonette (2011) har i en artikel undersökt möjligheten 

att klassificera hälsodata som är insamlat från enheter fästa på människans kropp. 

Artikelförfattarna nämner Runkeeper som en möjlig källa till sådan data genom insamling 

från smarta telefoner. Artikelförfattarna har undersökt hur en klassificeringsapplikation 

passivt i bakgrunden automatiskt kan klassificera pågående aktivitet hos användaren med 

syftet att användaren inte ska behöva aktivt starta inspelning av aktiviteter. Taylor et al. (2011) 

använder algoritmerna k-Nearest Neighbor samt Naïve Bayes för uppgiften och rapporterar 

en hög träffsäkerhet (över 95% korrekt klassificering) för algoritmerna vid aktiviteterna gång 

och färd med bil.  

I ytterligare en artikel, författad av Tragopoulou, Varlamis och Eirinaki (2014), studeras 

möjligheten att klassificera olika typer av aktivitet från data insamlad i smarta telefoner. 

Författarna har utvecklat en egen applikation vid namn GPSTracker som samlar in data kring 

användarnas aktiviteter och låter datautvinningsaktiviteterna ske på användarens telefon 

istället för i molnet. WEKA används för att klassificera datamängden med algoritmerna J48, 

REP Tree, the Logistic Model Tree och Random Forests. Samtliga algoritmer lyckas med över 

85% korrekt klassificering varav Random Forests presterar bäst med strax över 92%.  

Tragopoulou et al. (2014) motiverar datautvinningen som en aktivitet lokalt på den smarta 

telefonen som både en fråga om att skydda användarnas anonymitet samt att det blir 

resurssparande för servern vad gäller dess beräkningskapacitet.  

Som framtida arbete hävdar Tragopoulou et al. (2014) att applikationen måste respektera 

användarens anonymitet samtidigt som så mycket information som möjligt kan exploateras. 

Detta eftersom författarna ämnar implementera geospatial funktionalitet som exempelvis kan 

användas för att förutspå var användarna kommer att ta vägen.  
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5 Metod och genomförande 

Under avsnittet presenteras experimentets genomförande.  

5.1 Metodstrategi 

Den metodstrategi som valts för studien är experiment. Utifrån de forskningsfrågor samt 

delmål som identifierats bedöms ett experiment bäst kunna svara på arbetets frågeställning.  

Metodstrategin experiment möjliggör också att undersökningen på ett förhållandevis enkelt 

och strukturerat sätt kan återupprepas med samma eller andra variabler för att fortsätta utöka 

kunskapen inom området. Det gör att det blir lätt att i framtiden utföra experimentet med 

andra variabler för anonymiseringens styrka eller andra datamängder. Experimentet kan ses 

som en ritning för att finna utökad kunskap genom att svara på forskningsfrågorna utifrån 

dess bestämda variabler. Experimentet sker i en serie steg som utförs i en bestämd ordning 

där resultatet helt beror på de variabler som bestäms i de första stegen.  

5.2 Variabler för experiment 

Experimentets variabler utgörs av datamängden som ska användas för anonymisering och 

klassificering. Variablerna utgörs också av de parametrar som används som 

inmatningsvariabler för differential privacy, det vill säga för Laplacefördelningens skala. 

Dessa parametrar är känsligheten Δƒ samt epsilon ε. 

5.3 Verktyg 

Som verktyg för att genomföra anonymisering har mjukvaran Excel valts, som är utvecklad av 

Microsoft Corporation. En fördel med att använda den här mjukvaran är att den tillåter all 

hantering av datamängderna genom anonymiseringens gång. En ytterligare fördel är 

möjligheten att använda fördefinierade funktioner för olika beräkningar, samt att genom 

enkel programmering implementera egna skräddarsydda funktioner. Verktyget möjliggör 

också en koncentrering av all data tillhörande en uppsättning av experimentets parametrar på 

samma ställe genom strukturen i kalkylarkets flikar.  

Som verktyg för klassificering används mjukvaran WEKA, utvecklad av The University of 

Waikato, Nya Zeeland. WEKA är ett vanligt verktyg för klassificering av data och används i 

undersökningen gjord av Silva et al. (2017) samt Aher och Lobo (2011). WEKA kan användas 

på en rad olika sätt varav i undersökningen används dess grafiska användargränssnitt WEKA 

Explorer.  

5.3.1 Alternativa verktyg 

Bland de möjliga alternativa verktygen som finns att tillgå finns Anaconda. Det är en plattform 

för forskning inom data mining som tillhandahåller hjälpmedel för bland annat klassificering. 

I miljön finns möjligheten att använda programspråket Python som har många bibliotek för 

matematiska och statistiska beräkningar bland annat. Excel bedöms dock innehålla de 

nödvändiga komponenter som behövs för att utföra experimentet.  

Bland de alternativa verktygen återfinns också för anonymisering verktyget ARX där många 

olika anonymiseringsmetoder kan användas, exempelvis k-anonymitet och differential 
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privacy. Verktyget testades initialt i undersökningen och resultaten diskuteras kortfattat 

under avsnittet Analys. Bland de alternativa verktygen för klassificering återfinns bland annat 

Keras och Lime.  

5.4 Genomförande 

Under avsnittet presenteras experimentets genomförande för respektive steg. Experimentet 

täcker delmål tre till åtta.  

5.4.1 Val av datamängd 

Experimentet inleds med att bestämma en lämplig datamängd som ska användas genom 

experimentets gång. För experimentet har författarens egna data från träningsapplikationen 

Runkeeper valts ut. Fält som ingår i datamängden samt en kort beskrivning av innehållet 

beskrivs i Appendix C - Fält datamängd. Målet med datamängden är att klassificera vilken typ 

av aktivitet som är utförd baserat på övriga tillgängliga data i datamängden.  

5.4.2 Förberedelse inför klassificering 

Då differential privacy i experimentet endast appliceras på numeriska delar av datamängderna 

rensas övriga kolumner bort från datamängden. Appendix C - Fält datamängd visar vilka fält 

som tagits bort. Ett av fälten innehöll felaktig formatering vilken rättades innan datamängden 

användes i experimentet. Detta beskrivs detaljerat i Appendix D - Behandling av fältet 

Duration.  

5.4.3 Initial klassificering 

Likt metoden som Silva et al. (2017) använder utförs en initial klassificering av respektive 

datamängd med syfte att finna baslinjen för respektive klassificeringsalgoritm då det 

möjliggör en jämförelse mot det anonymiserade resultatet. Klassificeringen utförs med 

samma algoritmer som Silva et al. (2017) använder.  

• ZeroR  

• kNN (i WEKA benämnt som IBk) vid k = 3  

• Naïve Bayes 

WEKA tillåter ett antal inställningar för hur maskininlärningens träning sker. För 

experimentet används standardinställningen Cross-validation med variabeln 10 för folds. 

Resultatet för de lyckade klassificeringarna presenteras av WEKA i procentform för respektive 

algoritm och antecknas.  

5.4.4 Val av parametrar och iteration 

Genom hela experimentets gång används för parametern Δƒ standardavvikelsen för respektive 

numerisk kolumn som standardvärde. Detta motiveras utifrån parameterns beskrivning i 

avsnittet Bakgrund; anonymiseringens styrka ska bestämmas utifrån den användare som bär 

på den största risken. Fältets standardavvikelse bedöms på bästa sätt skydda den rad i fältet 

som sticker ut mest från medelvärdet.  

För parametern ε väljs initialt värdet 2. Parametern ε halveras vid varje iteration tills den når 

värdet för den sista iterationen, 0.5.  
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5.4.5 Applicering av anonymisering 

Anonymiseringen appliceras genom att på respektive numeriskt värde i datamängden addera 

slumptal från Laplacefördelningen med angivna parametrar för dess skala för respektive 

kolumn. I Excel sker detta genom att använda en egen implementation programkod för att 

generera slumptalen. Programkoden redovisas i Appendix B - Programkod 

slumptalsgenerering.  

Anonymiseringen genomförs i tio fall per iteration ε. Detta skapar tio fall av 

slumptalsapplikation per ε.  

5.4.6 Klassificering av anonymiserat data 

Då anonymiseringen är applicerad beräknas ett medelvärde av resultatet för de tio fallen per 

ε. Medelvärdet baseras på varje enskilt värde per fält i dessa tio fall av anonymiseringen. Den 

anonymiserade datamängden består alltså av exakt lika många datarader som 

rådatamängden.  

Tabell 3 Exempeluträkning av medelvärde för de fem första fallen per ε. Observera att 

experimentet utför fler fall än fem.  

ε = 2 

Distance (km) 

Rad Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 Iteration 5 Medelvärde 

1 0.5719769 6.6667978 6.0254655 0.5474174 3.9666358 3.55565869 

 

Tabell 3 visar med ett exempel om fem fall hur uträkningen per enstaka fält görs. För det första 

anonymiserade fältet i kolumnen Distance (km) räknas medelvärdet ut genom alla fall då ε = 

2. Uträkningen görs på samma vis för samtliga enskilda anonymiserade värden och summeras 

i en egen flik för respektive magnitud av anonymiseringen.  

Kalkylarket innehållande medelvärdena för den anonymiserade datamängden exporteras som 

en .CSV-fil och importeras till WEKA. Klassificering utförs med samma algoritmer och 

inställningar som i steget för initial klassificering. Det procentuella resultatet för de övriga 

algoritmernas lyckade klassificeringar antecknas.  

5.4.7 Utvärdering av resultat  

Då samtliga iterationer av anonymiseringen är slutförda sammanställs resultaten för 

procentsatsen med lyckade klassifikationer för respektive värde för ε. Resultaten 

sammanställs i en tabell för vidare visualisering i grafisk form.  

5.5 Alternativa metoder 

Som alternativ metodstrategi hade en intervjustudie kunnat genomföras. Fördelen med denna 

metodstrategi hade varit att en djupare förståelse för ämnet kunnat fås genom en direkt 

diskussion med insatta personer. Nackdelen är att det, inom tidsramen för arbetet, hade varit 

svårt att finna och komma i kontakt med personer som är insatta i ämnet. En ytterligare 

nackdel hade varit risken för att svaren i större utsträckning hade givit utrymme för tolkning 
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än experimentets hårda resultat. Hur författaren tolkar svaren kan påverka undersökningens 

resultat och leda till ytterligare problem med validiteten.  

Inom metodstrategin experiment hade ett alternativt genomförande kunnat vara att skapa en 

mer realistisk eller verklighetstrogen implementation. Då Dwork (2006) beskriver tekniken 

differential privacy som användbar i statistiska databaser hade det varit möjligt att skapa en 

implementation som applicerar anonymiseringen på svaret till enskilda förfrågningar till 

databasen. Genom att skapa funktioner i SQL-kod som agerar som ett filter på förfrågningarna 

hade resultatet kunnat sammanställas och jämföras med en databas där inget sådant filter 

existerar. Detta hade möjliggjort en liknande jämförelse som det nuvarande experimentet, 

men i en mer realistisk miljö. Arbetets nuvarande problem med tveksamheten i huruvida det 

går att applicera anonymiseringen på hela datamängden på en gång (diskuteras under 

avsnittet Begreppsvaliditet) hade då kunnat lindras. Som nackdel skulle en sådan 

implementation kräva mer tid i form bakgrundsarbete vad gäller litteraturen, studier av 

databaser, programspråket SQL samt av testning.  

5.6 Validitetshot 

Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell och Wesslén (2012) presenterar fyra olika 

kategorier av validitetshot. Avsnittet presenterar de validitetshot som har identifierats under 

respektive kategori och hur de har hanterats i arbetet.  

5.6.1 Slutsatsvaliditet 

Slutsatsvaliditet handlar enligt Wohlin et al. (2012) om problem som påverkar möjligheten att 

dra korrekta slutsatser. Som ett steg i ledet för att förbättra slutsatsernas validitet genomförs 

anonymiseringen av varje ε i tio iterationer. Genom att anonymisera i tio steg kan ett 

medelvärde för respektive värde i anonymiseringen beräknas och användas till att basera 

slutsatserna på. Då sannolikhetsfördelningen är helt beroende av slumpvärden är detta ett 

viktigt steg för att försöka eliminera de värsta slumpeffekterna.  

Det är svårt att säga hur många iterationer per ε som hade behövts göras för att verkligen 

eliminera slumpens effekter. Det första skapade resultatet för varje iteration sparades och 

används som underlag för medelvärdesuträkningen vilket gjorde att inget resultat fiskades, 

även om det är svårt att bevisa om att så verkligen var fallet vilket kan påverka slutsatsernas 

validitet.  

5.6.2 Intern validitet 

Enligt Wohlin et al. (2012) utgörs hot mot den interna validiteten av effekter som påverkar 

den oberoende variabeln med avseende på orsakssambandet. Orsakssambandet utgörs i 

experimentet av anonymiseringens magnitud och dess förhållande till möjligheten att få 

korrekta klassifikationer. För att försäkra en korrekt slutsats med avseende på 

orsakssambandet undersöks tre olika magnituder av anonymisering.  

Klassificeringen skulle kunna påverkas av sorteringen i datamängden, men eftersom 

sorteringen är densamma under hela experimentets gång utgör den inget hot vad gäller 

experimentets kausalitet. Då upplärningen av klassificeringsalgoritmerna använder cross-

validation med värdet 10 för folds, sker upplärning och klassificering stegvis där nio rader åt 

gången används för upplärning följt av en klassificering, och så vidare. Det gör att eventuell 

resultatpåverkan orsakad av datamängdens sortering bör minska något.  
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Klassificeringsalgoritmen Naïve Bayes påverkas starkt av de attribut som finns i 

datamängden. Algoritmen gör antagandet att alla attribut väger in lika mycket för att förklara 

de mönster som återfinns i datamängden. För att möta detta validitetshot har vissa kolumner 

från datamängden tagits bort innan experimentets början så att ingen sådan påverkan skall 

uppstå.  

Tabell 4 Borttagna fält och anledning till varför de togs bort.  

Borttaget fält Anledning 

Date Datum då aktivitet utfördes, irrelevant för experimentet. Hanteras som numeriskt 

värde. Finns risk för påverkan på algoritmen kNN.  

Route Name Namn för rutten, irrelevant för experimentet och tomt för samtliga aktiviteter. Då 

fältet är tomt finns risk för påverkan på algoritmen Naïve Bayes.  

Average Heart Rate 

(bpm) 

Hjärtfrekvens vid aktiviteten. Tomt för samtliga aktiviteter då ingen mätning gjordes. 

Då fältet är tomt finns risk för påverkan på algoritmen Naïve Bayes.  

Notes Anteckning för aktiviteten, tomt för nästan samtliga aktiviteter. Innehåller också 

alfabetiska data vilket gör fältet irrelevant. Risk för påverkan på algoritmen Naïve 

Bayes från tomma värden samt de (12 stycken) värden som är ifyllda.  

GPX File Filnamn, en referens till en fil som innehåller mer information för aktiviteten (till 

exempel GPS-koordinater och tidsstämplar). Fältet är ifyllt för samtliga aktiviteter. 

Risk för påverkan på algoritmen Naïve Bayes.  

 

Tabell 4 beskriver vilka fält som togs bort innan experimentets början och en kort anledning 

till varför. För mer information, se Appendix C - Fält datamängd som redovisar datamängdens 

samtliga fält och en beskrivning om vad respektive fält innehåller.  

Slumpeffekten från sannolikhetsfördelningen kan också i viss grad påverka experimentets 

utfall, men återigen har åtgärder vidtagits för att minska den effekten genom att 

anonymiseringen skedde i tio fall per magnitud.  

5.6.3 Begreppsvaliditet 

Wohlin et al. (2012) definierar begreppsvaliditet som möjligheten att generalisera 

experimentets resultat till områdets koncept och teori.  

Då studien utförs inom ramen för en kandidatuppsats finns vissa naturliga begränsningar för 

förståelsen inom området för uppsatsen. För att möta detta validitetshot har en grundlig 

studie av den tillgängliga litteraturen genomförts som skall ge en stabil grund för 

problemformuleringen och förståelsen inför problemet.  

Differential privacy beskrivs på ett abstrakt sätt av Dwork (2006) samt Dwork (2008) som en 

egenskap i en statistisk databas. Då undersökningen inte har tillgång till en sådan statistisk 

databas görs ett antagande om att det är möjligt att genomföra en anonymisering av hela 

datamängden i ett svep. Detta kan ses i kontrast till att Dwork (2008) beskriver att differential 

privacy appliceras på svar till enskilda förfrågningar som sker till databasen. Då 

undersökningen ämnar undersöka databasen som helhet vid en ögonblicksbild är 

bedömningen att det är nödvändigt att applicera anonymiseringen på hela databasen (i detta 

fallet datamängden) och att detta ger samma resultat som att utföra anonymisering av varje 

enskild förfrågan. I studiens inledande litteraturundersökning har dock ingen annan studie 
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hittats där detta tillvägagångssätt används och det kan därför inte garanteras att det är en 

lämplig väg att gå.  

5.6.4 Extern validitet 

Enligt Wohlin et al. (2012) handlar externa validitetshot om den typen av hot som begränsar 

möjligheten att generalisera experimentets resultat utöver själva experimentet. Det största 

identifierade hotet som finns mot den externa validiteten utgörs av risken att experimentet är 

starkt knutet till den datamängd som används som variabel. Den valda datamängdens fält är 

starkt sammanknutna till varandra och har en serie starka korrelationer. En datamängd som 

korrelerar svagare inom sina fält skulle troligen se en annan förändring i 

klassifikationsresultatet eftersom datamängden då redan är ostrukturerad i högre grad än för 

den datamängd som används som variabel för experimentet.  

För att undersöka studiens externa validitet vad gäller dess generaliserbarhet gjordes en extra 

litteratursökning med syftet att jämföra vad liknande undersökningar har kommit fram till 

vad gäller möjligheten att klassificera aktivitetsdata. Resultatet från litteratursökningen 

presenteras under Relaterade arbeten och diskuteras under Diskussionsavsnittet. Utöver 

detta har inga åtgärder vidtagits för att förbättra den externa validiteten. Under Framtida 

arbete föreslås åtgärder för att förbättra studiens generaliserbarhet.  

5.7 Förstudier 

Som inledande arbete inför studien genomfördes en undersökning bland den tillgängliga 

litteraturen. Detta eftersom undersökningen behövde en stabil grund för att förstå så mycket 

som möjligt om de mekanismer som används genom dess gång. Förstudiens resultat 

presenteras i rapportens avsnitt Bakgrund.  

Ytterligare en förstudie gjordes för att förstå vilka verktyg som fanns tillgängliga samt hur de 

kunde användas för studiens ändamål. Genom att en förstudie på området för verktyg gjordes, 

möjliggjordes också viss träning och förståelse för de verktyg som används. 
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6 Resultat 

I avsnittet presenteras de resultat som experimentet genererat. Därefter analyseras resultatet 

och slutsatser presenteras som ger svar på undersökningens forskningsfrågor.  

6.1 Presentation 

Resultatet presenteras i två steg. Steg ett presenterar det anonymiserade resultatet och steg 

två presenterar klassificeringsresultatet. Den första datamängden innehåller efter rensning av 

icke-numeriska fält totalt sju stycken fält varav ett utgör datamängdens klass. Det lämnar 

totalt sex stycken fält som anonymiserades. Presentationen fokuserar på två av dessa, 

eftersom resultaten för de övriga fyra fälten är snarlika vad gäller anonymiseringens 

påverkansgrad.  

 

Figur 2 Spridningsdiagram över rådatamängden för fälten Calories Burned och 
Distance (km). 

Figur 2 visar ett spridningsdiagram för rådatamängden innan anonymisering. Diagrammet 

visar två av fälten, Calories Burned och Distance (km) och dess förhållande till varandra. 

Antalet brända kalorier för respektive aktivitet har en stark korrelation till dess distans där 

typen av aktivitet bestämmer trendlinjen. För varje redovisad iteration är det intressant att 

göra en jämförelse tillbaka till Figur 2 för att se hur respektive magnitud skiljer sig från 

rådatamängden.  

6.1.1 Anonymisering 

Under avsnittet illustreras magnituden av anonymisering för respektive iteration av 

anonymiseringsappliceringen.  

Anonymiseringens olika värden är smidiga att visualisera i ett histogram som innehåller 

iterationens alla värden. Histogrammet möjliggör en direkt jämförelse mellan 

anonymiseringens resultat och hur det skiljer sig från rådatamängden. Det skapar en snabb 
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överblick som kan ge en fingervisning över hur mycket det valda värdet för parametern ε har 

påverkat datamängden.  

För varje iteration presenteras data med dess histogram som visar frekvensskillnader i 

rådatamängden mot anonymiserade data för respektive fält. Respektive histogram består av 

en streckad blå linje som representerar rådatamängden, tio röda linjer som representerar de 

tio fallen av anonymisering samt en grön linje som representerar medelvärdesberäkningen för 

de tio fallen. För att visa på den detaljerade påverkansgraden visas också ett 

spridningsdiagram för varje magnitud.  

6.1.1.1 Iteration 1: ε = 2 

 

Figur 3 Resultat anonymisering: Histogram för Distance (km) samt Calories 
Burned vid ε = 2. 

Figur 3 visar ett histogram över fälten Distance (km) och Calories Burned. Figurens vänstra 

sida visar två tydliga kullar för både rådatamängden (blå streckad linje) och det 

anonymiserade resultatet (grön linje). Detta beror på att datamängden främst innehåller 

cykling- och löpningsaktiviteter, där cyklingsaktiviteterna är fler till antalet. Vid 

löpningsaktiviteter utfördes oftast en sträcka på två till tio kilometer och för cykling oftast en 

runda om 18–26 kilometer.  

Figurens röda linjer representerar varje fall av anonymisering som utfördes för magnituden. 

Baserat på dessa beräknades ett medelvärde som i figuren representeras av den gröna linjen. 

Varje röd linje skiljer sig de övriga; syftet med att visa dem i diagrammet är att illustrera 

slumpeffektens påverkan på resultatet. Varje enskild röd linje kan ses som en parantes i 

resultatet eftersom de inte används till någonting annat än medelvärdesberäkningen.  

Den högra sidan i Figur 3 visar fältet Calories Burned vid den första magnituden av 

anonymisering. Samtliga linjer visar en tydlig topp, vilket utgör intervallet för den vanligaste 

mängden brända kalorier för aktiviteterna.  
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Figur 4 Spridningsdiagram över datamängden för fälten Calories Burned och 
Distance (km) då ε = 2. 

Figur 4 visar ett spridningsdiagram över de kombinerade fälten Calories Burned och Distance 

(km). Figuren visar alltså samma sak som de gröna linjerna i Figur 3, men kan bättre illustrera 

hur de enskilda aktiviteterna sprids ut. Spridningsdiagrammet visar även hur de två 

anonymiserade fälten relaterar till varandra. Då Distance (km) studeras är det möjligt att se 

de två kullarna från histogrammet; det finns en koncentration av aktiviteter mellan noll och 

tio kilometer och en ytterligare koncentration mellan 20–30 kilometer. Som tidigare nämnt 

återfinns dessa i det motsvarande histogrammet (Figur 3) i intervallet 18–26 kilometer.  

Spridningsdiagrammet visar att datamängden tydligt har påverkats av anonymiseringen. För 

aktiviteten cykling går det fortfarande att urskilja en relativt tydlig trendlinje för relationen 

mellan antalet brända kalorier och aktivitetens längd. För aktiviteten löpning är det något 

svårare att se en trendlinje med det nakna ögat.  

6.1.1.2 Iteration 2: ε = 1 

 

Figur 5 Resultat anonymisering: Histogram för Distance (km) samt Calories 
Burned vid ε = 1. 

Figur 5 visar den andra iterationen av anonymisering, återigen i histogramform. 

Histogrammen visar att den gröna linjen, medelvärdesberäkningen, avviker något mer från 

den blå streckade linjen, rådatamängden, jämfört med den tidigare iterationen. På figurens 
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vänstra sida visar figuren en förskjutning av den anonymiserade datamängden mot det 

vanligaste intervallet, 18–26 kilometer.  

Figurens högra sida, fältet Calories Burned, visar att fördelningen av data i intervallen har 

planats ut något. Det vill säga, koncentrationen vid intervallet 500–700 brända kalorier är 

något mer utspridd till kringliggande intervall.  

 

Figur 6 Spridningsdiagram över datamängden för fälten Calories Burned och 
Distance (km) då ε = 1. 

Figur 6 visar den anonymiserade datamängden i ett spridningsdiagram för iterationen. Här 

tydliggörs att en ytterligare spridning har skett i datamängden. Det är fortfarande möjligt att 

urskilja en trend vad gäller aktiviteten cykling. Vad gäller trenden för löpning är det svårt eller 

omöjligt att urskilja.  

6.1.1.3 Iteration 3: ε = 0.5 

 

Figur 7 Resultat anonymisering: Histogram för Distance (km) samt Calories 
Burned vid ε = 0.5.  

Figur 7 visar den högsta testade graden av anonymisering för datamängden. Både figurens 

vänstra och högra sida visar att den anonymiserade gröna linjen nu inte alls följer den blå 

streckade linjen som representerar rådatamängden. De röda linjerna, som representerar de 

tio fallen av anonymisering visar, främst på den vänstra sidan i figuren, att en betydande del 



 
20 

av anonymiserat data befinner sig utanför diagrammens axlar, nämligen under noll. Detta 

illustrerar vikten av att utföra en medelvärdesberäkning av anonymiserat data inför 

undersökningens nästa steg.  

 

Figur 8 Spridningsdiagram över datamängden för fälten Calories Burned och 
Distance (km) då ε = 0.5. 

Figur 8 visar ett spridningsdiagram för den anonymiserade datamängden. Här tydliggörs 

spridningen av datamängden som mest och det är svårt att urskilja en trendlinje för någon av 

aktivitetstyperna, inklusive cykling vilket var möjligt i de tidigare iterationerna.  

Figuren tydliggör också att en del av anonymiserade data hamnar utanför spridnings-

diagrammets axlar. Eftersom datamängden innehåller brända kalorier och en genomförd 

distans kan detta vara problematiskt då de i verkligheten endast kan vara positiva tal.  

6.1.2 Klassificering 

Då anonymiseringen är applicerad kan datamängderna användas för klassificering. 

Klassificeringen sker i fyra steg för tre olika algoritmer. Första klassificering sker på 

rådatamängden som består av den ej anonymiserade datamängden. Därefter används 

medelvärdesuträkningarna för varje iteration av anonymiseringen vilken i föregående avsnitt 

har representerats av de gröna linjerna.  

Klassificeringen baseras också på de fyra ytterligare fält med snarlik anonymisering, vars 

anonymiseringsresultat ej presenterades i föregående avsnitt. Klassificeringsresultatet 

presenteras per klassificeringsalgoritm för respektive iteration av anonymiseringen.  
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Figur 9 Klassificeringsresultat för samtliga algoritmer och iterationer. 

Figur 9 visar det slutliga klassificeringsresultatet. Staplarna representerar klassificerings-

resultatet för respektive magnitud av anonymisering. Staplarna är grupperade efter den 

klassificeringsalgoritm som användes.  

Då klassificeringsmätningen använder den lyckade graden av tilldelning av klasser som mått 

är detta det mått som används i grafen. Utifrån detta är det möjligt att utläsa att algoritmerna 

kNN och Naïve Bayes fick mycket snarlika resultat. ZeroR fick genomgående lägst 

klassificeringsresultat.  

Tabell 5 Underlag till resultatdiagram för lyckad klassificering. 
 

 Z
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s
 

Rådatamängd 77.78% 99.15% 97.86% 

ε = 2 77.78% 98.72% 98.29% 

ε = 1 77.78% 98.29% 96.15% 

ε = 0.5 77.78% 91.03% 91.03% 

 

Tabell 5 visar graden av lyckat klassificeringsresultat i tabellform. Tabellen är underlag till 

stapeldiagrammet och visar resultatet i numerisk form med decimaler.  

6.2 Analys 

Undersökningens analys presenteras per delmål, identifierat i problemformuleringen.  

Undersökning i litteratur för att förstå problemområdet 

Undersökningen inleddes med en granskning i litteraturen med syftet att söka en grundlig 

förståelse för problemområdet. Genom granskningen uppnåddes en förståelse för 
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problemområdet samt hur applicering av anonymiseringen kunde genomföras i praktiken. 

Litteraturgranskningen undersökte också hur de valda klassificeringsalgoritmerna fungerar 

vilket skapade en grund för att tolka resultaten. Granskningen ledde sammantaget till den 

samlade informationen i avsnittet Bakgrund och står som fundament för det övriga arbetet.  

Undersökning bland tillgängliga verktyg 

Undersökningens andra delmål var att undersöka vilka verktyg som finns tillgängliga för att 

hjälpa till med anonymisering och klassificering. Vid arbetets början var planen att använda 

etablerade verktyg för båda områden. Då Silva et al. (2017) använde verktyget ARX för att 

anonymisera med k-anonymitet undersöktes om detta verktyg även kunde applicera 

differential privacy. Svaret var ja, men det visade sig att varje gång anonymiseringen 

applicerades blev resultaten ”*” för respektive värde markerat för anonymisering. Detta gav 

inte något användbart resultat och matchade heller inte med lärdomarna ur den litterära 

granskningen. Enligt denna framgick det tydligt att numerisk differential privacy kan 

appliceras genom att addera slumptal ur Laplacefördelningen på datamängdens värden 

(Dwork, 2011).  

Därför valdes istället metoden att använda Excel för att applicera anonymiseringen 

matematiskt. Detta verktyg bedöms kunna prestera lika bra som etablerade verktyg för 

uppgiften så länge det handlar om en mindre datamängd (eftersom programmet är ineffektivt 

vid en stor mängd beräkningar). Då ett etablerat verktyg för att applicera anonymiseringen 

inte användes behövde en mer grundlig bakgrundsstudie göras för att förstå 

anonymiseringens principer. Detta gjorde att fokus till viss del skiftades från undersökning av 

verktyg till en ökad förståelse för de teoretiska kunskaperna ifrån litteraturgranskningen. Som 

verktyg för att skapa klassificeringar valdes WEKA med motiveringen att det är samma 

verktyg som Silva et al. (2017) använder för att klassificera data.  

Identifiera lämplig datamängd 

Undersökningens tredje delmål handlade om att välja datamängd. Detta försvårades av att 

undersökningen fokuserar på numerisk anonymisering och utgångspunkten fanns att 

klassificeringsalgoritmerna kan påverkas av alfabetisk icke-anonymiserad information. Dessa 

krav gjorde att det fanns en stor begränsning i vilka datamängder som kunde användas som 

variabel för arbetets experiment. Slutligen valdes författarens egen nerladdade data från 

träningsapplikationen Runkeeper. Datamängden är fördelaktig eftersom den nästan enbart 

innehåller numerisk information som kan tilldelas klasser för typen av aktivitet som utförts. 

Datamängdens stora nackdel är att den endast innehåller en persons aktiviteter, vilket är 

varför typen av aktivitet är dess klass och således vad anonymiseringen riktar in sig på. En 

ytterligare eventuell nackdel är att de olika typerna av aktiviteter (gång, löpning och cykling) 

bär på karakteristiska drag (till exempel att cykling nästan alltid går fortare än löpning) vilket 

gör dem lätta att särskilja i datamängden och därmed också att klassificera. Det hade varit 

intressant att ha en datamängd innehållande flera olika personer och hitta karakteriserande 

drag för respektive persons träningsaktiviteter. Det hade då troligen blivit svårare för 

algoritmerna att hitta de karakteriserande dragen för varje persons aktiviteter.  

En ytterligare motivation till att använda data från flera olika personer, då klassificeringen 

sker per typ av aktivitet (och inte per person), är att det kan skapa ett något mer representativt 

urval av aktiviteter. Att endast använda en persons data bidrar till att aktiviteterna är alltför 

enhetliga, då det går att anta att personen utför respektive aktivitet på ungefär samma sätt vid 
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varje tillfälle. Till exempel, person 1 lägger mycket av sin tid på cykelträning och lyckas ofta 

hålla 40 km/h i medelhastighet. Person 2 har precis börjat träna cykling och håller 18 km/h.  

Detta kan leda till att om den valda datamängden används som träningsdata och en annan 

persons aktiviteter ska klassificeras, kan graden av lyckad klassificering bli lägre eftersom 

aktiviteterna utförs på olika sätt av olika personer.  

Utifrån undersökningens fokusområde är bedömningen dock ändå att den valda 

datamängden kan illustrera anonymiseringens påverkan på möjligheten att klassificera data 

och att valet av klass eller datamängdens innehåll spelar liten roll i sammanhanget.  

Klassificera rådatamängden för att finna dess baslinje 

Det fjärde delmålet handlade om att klassificera den råa datamängden för att kunna göra en 

jämförelse mot det anonymiserade resultatet. Genom att använda WEKA kunde detta göras 

på ett enkelt sätt genom programmets grafiska användargränssnitt. Resultatet blev en mycket 

hög grad av lyckad klassificering. kNN resulterade i 99,14% lyckad klassificering och Naïve 

Bayes uppnådde 97,86%. För ZeroR blev resultatet 77,77%.  

Bestämma parametervärden för anonymisering 

Det femte delmålet handlade om att bestämma parametervärden för anonymiseringen. Som 

parametrar till Laplacefördelningens skala användes känsligheten Δƒ och epsilon ε. Vid 

samtliga iterationer för parametern ε bestämdes känsligheten för respektive fält till dess 

standardavvikelse. Värden för parametern ε bestämdes till 2, 1 respektive 0.5.  

Anonymisera rådatamängden 

Det sjätte delmålet handlade om att applicera anonymiseringen på datamängden med tre olika 

magnituder av differential privacy i tio fall per magnitud för att eliminera slumpens effekter 

på resultatet, något som är viktigt enligt Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2007). I 

histogrammen för respektive anonymisering syns att varje fall per ε är likartade (se exempelvis 

Figur 3). Diagrammens gröna linje visar också att då ε faller i värde stärks graden av 

anonymisering eftersom ett sänkt ε gör att den gröna linjen inte lika väl följer linjen för 

rådatamängden (jämför till exempel Figur 3 och Figur 5). Det stämmer enligt Dworks (2008) 

observationer som hävdar att kurvan för Laplacefördelningen planas ut vid ett lägre värde för 

parametern ε. Att grafen planar ut betyder att det blir svårare att urskilja de karakteristiska 

drag som bärs av respektive fält.  

Det fält som möjligen har det starkaste karakteristiska draget är Calories Burned, antal brända 

kalorier vid en aktivitet. Enligt histogrammen, till exempel Figur 7, är det vanligaste värdet för 

rådatamängden någonstans mellan 500–700 brända kalorier, oavsett typ av aktivitet. För 

rådatamängden finns cirka 117 aktiviteter i det spannet. För den anonymiserade datamängden 

finns 99, 95 samt 74 i spannet för 500–700 brända kalorier, i stigande grad av anonymisering. 

De aktiviteter som saknas i spannet har istället jämt fördelats till högre och lägre spann vilket 

tydliggörs i Figur 7 för fältet Calories Burned där den gröna linjen visar en lägre men väsentligt 

bredare topp än den streckade.  

Ett annat exempel är histogrammet för Distance (km) (till exempel Figur 7). Den streckade 

blå linjen som representerar rådatamängden, visar i histogrammet två tydliga kullar vilket 

beror på att datamängden består av löpning (lägre hastighet) samt cykling (högre hastighet). 

Den gröna linjen i samma figur visar att den tydliga skillnaden mellan de olika typerna av 
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aktiviteters hastighet markant har planats ut vid ε = 0.5. Kurvan har planats ut något mindre 

i histogrammen vid de övriga värdena för ε.  

 

Figur 10 Svartvit jämförelse av korrelationen mellan Calories Burned och 
Distance (km).  

Figur 10 visar hur anonymiseringen har påverkat den starka korrelationen som finns mellan 

Calories Burned och Distance (km) för respektive typ av aktivitet. Som ett tankeexperiment 

visas aktivitetstyperna i samma färg. För det mänskliga ögat är det mycket svårt att urskilja 

aktiviteternas olika typer då anonymiseringen är applicerad.  

Klassificera resultatet 

Det sjunde delmålet handlade om att klassificera den anonymiserade datamängden. För 

ZeroR är resultatet genomgående 77.77% lyckad klassificering, eftersom fördelningen av 

klasser är oförändrat genom experimentets gång. kNN visar en gradvis försämring av lyckat 

resultat. För rådatamängden är resultatet 99.15%. Vid första iteration av magnituden (ε = 2) 

är resultatet 98.72%, andra 98.29% och sista iteration 91.03%.  

Algoritmen Naïve Bayes presterar 97.86% lyckat resultat för rådatamängden. Vid respektive 

iteration av anonymiseringen är resultatet 98.29%, 96.15% samt 91.03%. Här kan noteras att 

vid ε = 2 är det anonymiserade klassificeringsresultatet bättre än dito för rådatamängden, för 

att sedan sjunka i resterande iterationer. Att den anonymiserade får bättre 

klassificeringsresultat är överraskande och strider mot hypotesen, som säger att resultatet bör 

försämras för varje iteration av anonymisering.  

Tabell 6 Konfusionsmatris för klassificering med Naïve Bayes av rådatamängden och 

anonymisering då ε = 2. 

Confusion matrix (rådatamängd)  Confusion matrix (anonymisering 

vid ε = 2) 

a b c <-- classified as  a b c <-- classified as 

46 1 0 a = Running  47 0 0 a = Running 

2 180 0 b = Cycling  3 179 0 b = Cycling 

0 2 3 c = Walking  1 0 4 c = Walking 
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Tabell 6 visar en konfusionsmatris från WEKA som sammanställer klassificeringsresultatet 

för rådatamängden och det anonymiserade resultatet då ε = 2. Algoritmen lyckades 

klassificera aktiviteterna Running och Walking bättre för den anonymiserade datamängden 

med en rad vardera. För aktiviteten Cycling gick det bättre att klassificera rådatamängden med 

en rad.  

Klassificeringsresultatet kan ställas i jämförelse mot Silva et al. (2017) som klassificerade 

rådatamängden och jämförde detta med anonymisering med k-anonymitet vid k = 2 (se 

sammanställning i Appendix E - Klassificeringsresultat Silva et al. (2017) sammanställning). I 

undersökningen av Silva et al. (2017) försämrades i de flesta fall möjligheten att klassificera, 

men för klassen Vehicle förbättrades resultatet för algoritmen Naïve Bayes.  

Då metoderna k-anonymitet och differential privacy är fundamentalt annorlunda är det dock 

svårt att genomföra en adekvat jämförelse av studiernas olika resultat. K-anonymitet 

åstadkommer en generalisering (Samarati & Sweeney, 1998) av datamängden vilket gör att 

värdena blir mer gemensamma och kan därigenom uppnå ett bättre klassificeringsresultat. 

Det kan ses i jämförelse till differential privacy som enligt resultaten i denna undersökning 

tydligt skapar en spridning av datamängdens värden enligt samtliga spridningsdiagram som 

har presenterats. Resultaten pekar också mot att en större spridning av datamängden (ett 

lägre värde för ε) försvårar för klassificeringsalgoritmerna att klassificera datamängden.  

För algoritmen kNN är det lätt att se varför klassificeringsresultatet sjunker med en ökad 

spridning av datamängden, då den enligt Wu et al. (2008) bestämmer klass en utifrån dess 

närmsta grannar. Spridningsdiagrammet för ε = 0.5, Figur 8, visar tydligt hur exempelvis 

aktiviteter med blå färg (Running) har fått betydligt fler grannar av grön färg (Cycling) och 

således blir svårare att klassificera korrekt. Detta kan ses i kontrast till spridningsdiagrammet 

för rådatamängden där blå färg är mer sammanhållen (Figur 2).  

Jämför och presentera resultaten 

I det åttonde och sista delmålet jämfördes och skapades grafer för anonymiserings- och 

klassificeringsresultatet vilket ligger till grund för detta avsnitt.  

6.3 Slutsatser 

Problemformuleringen bestod av fem stycken forskningsfrågor vilka detta avsnitt skall ge ett 

svar på.  

1. Är standardavvikelse ett lämpligt värde för parametervärdet känslighet med 

avseende på anonymiseringens spridning över datamängdens olika fält?  

Utifrån studiens resultat är bedömningen att standardavvikelse är ett lämpligt 

parametervärde att använda för känsligheten på en datamängd som liknar den som 

använts i experimentet. Det kan motiveras med att den applicerade anonymiseringen 

fick likartad styrka oberoende av spridningen eller storleken på de värden som ingick 

i respektive fält av datamängden.  

2. Hur mycket påverkas möjligheten att klassificera då parametern ε minskas stegvis 

(2, 1 samt 0.5) jämfört med klassificering av rådata?  
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Möjligheten att klassificera den anonymiserade datamängden påverkades i negativ 

riktning för (nästan) varje minskning av parametern ε för algoritmerna kNN och Naïve 

Bayes.  

Relativt klassificering av rådatamängden, minskade möjligheten med 0.43, 0.85 samt 

8.12 procentenheter för algoritmen kNN för respektive magnitud av anonymiseringen.  

Relativt klassificering av rådatamängden, förbättrades möjligheten att klassificera 

med 0.43 procentenheter för algoritmen Naïve Bayes vid ε = 2. Därefter försämrades 

resultatet med 1.71 samt 6.84 procentenheter för respektive magnitud.  

För algoritmen ZeroR var resultatet oförändrat 77.78%.  

3. Kan algoritmerna kNN (vid k = 3) samt Naïve Bayes fortfarande prestera bättre än 

ZeroR trots anonymiserad datamängd? 

kNN och Naïve Bayes presterade bäst för samtliga magnituder av anonymisering och 

presterade därmed bättre än ZeroR.  

4. Vilken algoritm presterar bäst vid respektive magnitud av anonymisering?  

Algoritmen kNN lyckades få bäst resultat vid klassificering av rådatamängden och 

magnituden ε = 1. Naïve Bayes presterade bäst vid magnitud ε = 2. Vid klassificering 

av magnitud ε = 0.5 fick båda algoritmer samma resultat.  

5. Är differential privacy en lämplig teknik för anonymisering att använda i 

kombination med klassificering av data?  

Utifrån experimentets resultat är bedömningen att differential privacy är en lämplig 

metod för anonymisering i kombination med klassificering.  

Arbetets förväntade resultat var att möjligheten att klassificera skulle försämras då differential 

privacy appliceras på datamängden. Denna hypotes visade sig stämma i samtliga fall med ett 

undantag för algoritmen Naïve Bayes då ε = 2. Förväntan var dock att resultatet skulle 

försämras mer drastiskt än vad som blev det slutliga resultatet. Mot bakgrund av detta visade 

sig differential privacy starkare än väntat med arbetets syfte i åtanke och användningsområdet 

för arbetets resultat.  

Silva et al. (2017) drar som slutsats att klassificeringsresultatet tenderar förbättras då 

generaliseringstekniker används, och att anonymiseringen inte har en relevant inverkan på 

klassificeringsresultatet. Som tillägg till forskningen inom området kan detta arbete bidra med 

slutsatsen att differential privacy med stor sannolikhet kommer att försämra möjligheten att 

skapa korrekta klassifikationer vid de valda magnituderna och den känslighet som valts.  

Arbetets syfte var att ta reda på vid vilka nivåer av differential privacy som det går att få 

adekvata klassificeringar. Adekvata klassificeringar blir ett i sammanhanget subjektivt och 

problematiskt begrepp eftersom det inte specificerar några krav. Med resultatet i hand kan det 

också konstateras att klassificeringsresultat i mycket hög grad beror på vilken typ av 

datamängd som används. Detta gör det svårt att på förhand bestämma ett mått för adekvata 

klassificeringar vad gäller resultatet.  
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Resultatet för algoritmen ZeroR beror endast på distributionen av klasser i datamängden och 

är alltså starkt knuten till den specifika datamängden som används vilket gör det svårt eller 

omöjligt att generalisera resultaten till andra datamängder. Huruvida övriga 

klassificeringsalgoritmer presterar bättre än ZeroR blir därför en fråga som inte säger särskilt 

mycket om slutresultatet, även om det fortfarande är eftersträvansvärt. Det blir därför också 

svårt att säga vilket resultat av lyckad klassificering som är adekvat för algoritmen ZeroR.  

För algoritmerna kNN och Naïve Bayes är bedömningen utifrån resultatet att det något lättare 

att generalisera dess resultat till andra datamängder då dess resultat är knutna till 

datamängdens värden i motsats till dess distribution av klasser. Mot bakgrund av det, 

resultaten, samt algoritmernas komplexitet utifrån avsnittet Bakgrund bedöms ett resultat på 

över 60–70% lyckad klassificering som adekvat. Arbetets bedömning är att ett resultat som 

understiger 60–70% inte blir användbart.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras arbetets sammanfattning och diskussion. Arbetet avslutas med att 

diskutera forskningsetiska reflektioner och en sammanfattning över tänkbara framtida 

arbeten som har identifierats under arbetets gång.  

7.1 Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka huruvida det är möjligt att skapa 

meningsfulla klassificeringar då differential privacy används som teknik för anonymisering. 

Genom ett experiment där graden av lyckat klassificeringsresultat mellan 

klassificeringsalgoritmerna ZeroR, k-Nearest Neighbor samt Naïve Bayes jämförts vid olika 

magnituder av numerisk differential privacy, har studien visat att klassificeringsresultatet 

generellt försämras vid applicering av anonymiseringen. Vid en av de testade magnituderna 

av anonymiseringen blev klassificeringsresultatet oväntat bättre än för rådatamängden för en 

av algoritmerna. Det går dock inte att säga att detta resultat är representativt för den testade 

magnituden eller algoritmen då det finns risk att det beror på slumpens effekter.  

Studiens resultat bedöms vara starkt knuten till den valda typen av datamängd som användes 

vid experimentet. Liknande studier har visat på ett liknande klassificeringsresultat för 

motsvarande datamängder vilket talar för viss generaliseringsmöjlighet för datamängder som 

innehåller liknande aktivitetsdata. Samtidigt gör det att det är problematiskt att generalisera 

resultaten till andra typer av datamängder.  

För experimentets oberoende variabler, det vill säga den valda datamängden samt de 

parametrar som använts för anonymisering, bedömer studien det lämpligt att använda 

differential privacy som anonymiseringsteknik. Detta eftersom anonymiseringen påverkade 

anonymiseringen mindre än väntat och samtliga algoritmer som testades lyckades med ett 

klassificeringsresultat över 90% för alla testade magnituder av anonymisering, vilket 

fortfarande är jämförbart med andra studier som inte använder anonymisering, till exempel 

av Tragopoulou et al. (2014) som dock använder andra klassificeringsalgoritmer.  

7.2 Diskussion 

7.2.1 Datamängd 

Undersökningens oberoende variabler har utgjorts av den valda datamängden samt de 

parametrar som används för differential privacy. Ett problem med valet av parametrar är att 

de starkt har influerat undersökningens resultat, främst vad gäller valet av datamängd. Det 

leder till att det kan vara svårt att generalisera undersökningens resultat till 

klassificeringsresultat för andra datamängder. Samtidigt visade Taylor et al. (2011) en 

liknande grad av lyckat resultat vid användande av samma algoritmer (exklusive ZeroR) då en 

liknande typ av data klassificerades. Det gör att generaliserbarheten ökar något för den valda 

typen av datamängd då ytterligare undersökningar visat på liknande resultat. Problemet med 

generaliserbarhet kvarstår dock vad gäller datamängder med en annan typ av innehåll.  

Tragopoulou et al. (2014) presenterar också ett liknande klassificeringsresultat för en liknande 

datamängd, dock med andra algoritmer vilket försvårar jämförelsen med resultatet från detta 

arbete. Det ger dock en fingervisning om att resultatet är på jämförbara nivåer för en liknande 

datamängd och styrker därmed undersökningens resultat.  
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Sammantaget om klassificeringsresultatet kan man alltså säga att den är starkt knuten till vad 

det är som klassificeras, i detta fallet aktiviteter.  

7.2.2 Differential privacy 

De valda parametervärdena för differential privacy visade sig skapa en relativt låg grad av 

anonymisering, sett till klassificeringsalgoritmernas resultat. Möjligen hade det givit en 

bredare bild av resultatet att inkludera ett bredare spektrum av magnituder bland 

parametervärdena för parametern ε, där även lägre värden också testats för parametern (till 

exempel 0.01, 0.05 och 0.001). Det är dock svårt att säga om den uppnådda lyckade graden i 

huvudsak beror på anonymiseringens (relativt ovanstående förslag, svaga) styrka eller på 

klassificeringsalgoritmernas effektivitet vad gäller dess förmåga att klassificera korrekt.  

Dwork (2008) anger att värdet för parametern ε är publik och väljs utifrån sociala faktorer 

(såsom hur skyddsvärd datamängden är). Dwork (2008) ger också ett antal förslag på vilka 

värden parametern kan ha, till exempel 0.001 eller 0.01. Vilket värde parametern antar är 

därmed fritt att välja för den som implementerar anonymiseringen.  

Dwork (2006) exemplifierar differential privacy med en person som deltar i en 

försäkringsdatabas och menar att när anonymiseringen är applicerad på databasen kommer 

personens eventuella deltagande i databasen inte att påverka hennes chans att erhålla 

försäkring. Exemplet öppnar för en intressant tolkning av differential privacy, att en 

psykologisk aspekt är inblandad; den om en inbyggd osäkerhetsprincip. Då differential privacy 

är applicerad introduceras en slags psykologisk osäkerhet på datamängden. Detta gör att då 

enskilda förfrågningar görs, är det inte längre möjligt att med säkerhet peka ut en enskild 

aktivitet för identifiering.  

Ett exempel från den använda datamängden presenterades i avsnittet Resultat (Figur 10) 

genom fälten Distance (km) och Calories Burned. På figurens vänstra sida, rådatamängden, 

syns att en enskild aktivitet sticker ut som den med högst distans och högst antal brända 

kalorier. Vi kan kalla den aktivitet A. Figurens högra sida representerar samma data i 

anonymiserad form. Här är det omöjligt att bestämma vilken av alla aktiviteter som är aktivitet 

A, även om det sannolikt är någon av alla aktiviteter längst upp till höger i figurens högra sida.  

Detta pekar mot att resultatet skulle bli detsamma vid förfrågningar i en databas där 

anonymiseringen är applicerad. Användaren av databasen (som känner till att differential 

privacy existerar) blir påverkad av att det inte går att lita på databasen för enskilda 

förfrågningar. Vad det i sin tur kan leda till är för andra undersökningar att utreda.  

7.2.3 Differential privacy i kombination med klassificeringsalgoritmer 

Vid undersökningens genomsökning i litteraturen har ingen studie kunnat hittas som 

undersöker hur anonymiseringstekniken differential privacy fungerar i samband med 

aktivitetsdata. Ji et al. (2014) berör dock i sin kartläggning olika aspekter av differential 

privacy i kombination med maskininlärning. Det här arbetet kan bidra med ytterligare 

praktisk kunskap i hur numerisk differential privacy kan implementeras och användas i 

praktiken på en specifik datamängd inom hälso- eller aktivitetsdata.  

Då inga studier med liknande datamängd som också använder differential privacy för 

anonymisering har hittats är det svårt att jämföra undersökningens specifika resultat eller 

sätta dem i ett sammanhang. Att heller inga studier hittats där samma implementation 

används, som anonymiserar hela datamängden i ett svep, gör det också svårt att säkerställa 
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att det verkligen är rätt väg att gå. Det kan göra att det är svårt att använda undersökningen 

som underlag för annan framtida forskning.  

7.2.4 Anonymiseringens effekter och oväntat utfall 

Anonymiseringen beskrivs ovan som relativt svag. Förhållandet som illustreras i Figur 10 visar 

å andra sidan kraftigt påverkade korrelationer, vilket förväntades försämra möjligheten att 

klassificera mer än vad som blev det slutliga resultatet. Det var därför oväntat att 

klassificeringsresultatet blev så högt som över 90% för både kNN och Naïve Bayes för samtliga 

iterationer av anonymiseringen. Minskningen av lyckat resultat då parametern ε minskades 

från 1 till 0.5 var dock mer drastisk än då ε gick från 2 till 1. Det gör att resultatet troligen hade 

minskat än mer drastiskt vid en minskning av parametern från 0.5 till 0.25, till exempel.  

7.2.5 Klassificeringsresultatet och dess generaliserbarhet 

För algoritmerna k-Nearest Neighbor och Naïve Bayes översteg samtliga iterationer av 

anonymiseringen 90% lyckat klassificeringsresultat. Detta är jämförbart med resultaten i 

studierna av Taylor et al. (2011), (över 85% lyckad klassificering) och Tragopoulou et al. 

(2014), (över 95% lyckad klassificering). Det talar för att det kan finnas viss generaliserbarhet 

inom ramen för studiens område som handlar om aktivitetsdata.  

Det är dock viktigt att påpeka att klassificeringen måste sättas i sammanhanget för just 

aktivitetsdata och att det inte kan användas för att generalisera utanför detta område. För att 

verkligen kunna säkerställa och generalisera resultatet föreslås ett antal punkter för Framtida 

arbete.  

7.2.6 Reflektioner och anknytning till samtiden 

Våren 2018 har en intensiv global debatt pågått i etablerade medier kring personlig integritet 

i sociala medier. Debatten visar att den personliga integriteten fortfarande är en viktig fråga 

som i hög grad påverkar människors liv. Detta samtidigt som den nya 

dataskyddsförordningen, GDPR, under våren träder i kraft i samtliga EU-länder. 

Dataskyddsförordningen syftar till att stärka rättigheter för den enskilde med avseende på den 

personliga integriteten (Datainspektionen, u.å.). Det här arbetet kan därmed sättas i ett större 

sammanhang i samtiden och hoppas kunna bidra med någon kunskap för att förbättra 

förståelsen för hur den personliga integriteten kan hanteras på de plattformar som människor 

använder i sin vardag.  

7.3 Etik 

Under undersökningens gång har inga människor eller djur kommit till skada. Den valda 

datamängdens bedöms inte innehålla någon information som kan användas för att skada 

människor. Datamängden innehåller dessutom endast författarens egen information vilket 

gör att författaren står som ensam risktagare för eventuella risker som skulle kunna uppstå 

vid användande av datamängden. Dessa bedöms dock som obefintliga.  

Validitetshot och dess åtgärder har diskuterats ingående under avsnittet Validitetshot. En 

genomgång av samtliga validitetshot och åtgärder beskrivna av Wohlin et al. (2012) 

presenteras i Appendix G - Genomgång av samtliga validitetshot. Från detta appendix 

presenteras de relevanta och lindrade validitetshoten även i nedan punktlista.  
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• Resultatfiske och felfrekvens har lindrats genom att använda det första genererade 

resultatet för respektive fall av anonymisering. Resultatfiske är inte relevant för 

klassificeringen eftersom träning av denna nollställs och sker på samma sätt vid varje 

körning.  

• Reliabilitet vad gäller behandlingens implementation har lindrats genom att 

behandlingen sker på samma sätt för respektive värde som anonymiseras.  

• Statistisk regression har lindrats genom att applicera anonymiseringen i tio fall per 

magnitud för att minimera slumpens effekter på resultatet.  

• Tvetydighet om experimentets kausala riktning har lindrats genom att applicera 

anonymiseringen med flera olika magnituder för att säkerställa att starkare 

anonymisering orsakar sämre möjlighet att klassificera.  

• Otillräckliga fördefinierade förklaringar av begrepp har lindrats genom att ta reda 

på och beskriva samtliga begrepp som används i avsnittet Bakgrund.  

• Partiskhet orsakad av endast en behandling har lindrats genom att tydligt förklara att 

endast numerisk differential privacy används och att arbetet endast kan ge en 

fingervisning kring detta område. Arbetet påpekar även tydligt att det finns stora 

svårigheter med att generalisera resultaten till andra typer av datamängder.  

• Partiskhet orsakad av endast ett mått har lindrats genom att använda flera olika 

klassificeringsalgoritmer för att säkerställa orsakssambandet.  

• Interaktion mellan urval och behandling har lindrats genom att tydliggöra att 

undersökningens resultat i hög grad är knutna till den valda datamängden.  

• Interaktion mellan miljö och behandling är i viss grad problematisk men har lindrats 

genom att säkerställa via litteraturen att anonymiseringen kan genomföras på så sätt 

som beskrivs i avsnittet Metod och genomförande.  

Samtligt material som är taget från annan forskning är markerat med referat. Allt övrigt 

material i arbetet inklusive text, figurer och tabeller är producerat av författaren. Författaren 

reserverar förbehåll för eventuella oavsiktliga fel eller missförstånd av annans material.  

7.4 Framtida arbete 

Under arbetet med undersökningen har ett antal punkter identifierats som intressanta för 

framtida forskning. Studien har använt en egen implementation för att applicera differential 

privacy. Det gör att det hade varit intressant att göra om undersökningen med samma 

variabler men att använda ett etablerat verktyg för uppgiften (till exempel ett öppet bibliotek 

för programspråket R). En sådan undersökning hade kunnat användas för att verifiera den 

här undersökningens resultat.  

Undersökningen har endast studerat möjligheten att anonymisera och klassificera en 

datamängd bestående av en persons aktivitetsdata. För att kunna generalisera studiens 

resultat vore det bra att inkludera flera olika personer i datamängden. Det beror på att olika 

personer utför aktiviteter på olika sätt, vilket skulle gynna möjligheten att klassificera 

aktiviteterna oberoende av den person som har utfört aktiviteten. Det skulle också öka 

möjligheten att generalisera studiens resultat inom aktivitetsdata.  

Studien har endast undersökt numerisk differential privacy och dess påverkan på 

klassificeringsalgoritmers resultat. Det hade därför varit intressant att applicera differential 

privacy med den exponentiella mekanismen som är ämnad att användas på alfabetiska data 
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(Geng och Viswanath, 2014), eller att kombinera de två. Detta särskilt eftersom datamängder 

som endast innehåller antingen numerisk eller alfabetisk information förfaller vara sällsynta.  

Det hade också varit intressant att genomföra experimentet med fler iterationer per magnitud 

av anonymisering för att på ett bättre sätt kunna eliminera slumpens effekter på resultatet. 

Detta skulle kunna visa om algoritmen Naïve Bayes verkligen kan prestera bättre vid den 

första magnituden (ε = 2), eller om det var en effekt som berodde på slumpen.  

Slutligen vore det intressant att genomföra undersökningen på andra typer av datamängder, 

exempelvis lönestatistik eller geospatial data. Genom att göra detta skulle det vara möjligt att 

även säga någonting om hur differential privacy påverkar klassificeringsmöjligheten för fler 

typer av datamängder än aktivitetsdata.  
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 I 

Appendix A -  Laplacefördelningens täthetsfunktion 

 

Figur 11 Laplace- och Gaussfördelningarna. 

Figur 11 illustrerar och jämför täthetsfunktionerna för Laplace- respektive Gaussfördelningen. 

Den Gaussianska är även känd som normalfördelningen.  
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Appendix B -  Programkod slumptalsgenerering 

Detta appendix redovisar den källkod som använts i samband med Laplacefördelningen. Den 

övre funktionen används för att generera dess slumptal, den nedre funktionen används för att 

illustrera dess täthetsfunktion.  

1. ' Returns the Laplace distribution for the specified scale.   

2. ' For use with Differential privacy, the scale is specified by the sensitivity    

3. ' divided by the epsilon of the query.    

4. Function LaplaceDist(ByVal s As Double) As Double   

5.     u = 0.5 - Rnd()   

6.     If (u < 0) Then   

7.         LaplaceDist = s * Log(1 + 2 * u)   

8.     Else   

9.         LaplaceDist = -s * Log(1 - 2 * u)   

10.     End If   

11. End Function   

12.    

13. ' Returns the probability density function of the Laplace distribution    

14. ' with x, location and scale as parameters.   

15. Function LaplacePDF(ByVal x As Double, ByVal loc As Double, ByVal sca As Double) As Double   

16.     div = 1 / (2 * sca)   

17.     If (x < loc) Then   

18.         LaplacePDF = div * Exp(-(loc - x) / sca)   

19.     Else   

20.         LaplacePDF = div * Exp(-(x - loc) / sca)   

21.     End If   

22. End Function   
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Appendix C -  Fält datamängd 

Tabell 7 De fält som ingår i datamängden från Runkeeper.  

 

Tabell 7 visar de fält som ingår i den valda datamängden. Data är insamlat mellan perioden 

2011-08-14 till 2016-09-28 och är oberoende av undersökningen. Datamängden består av 234 

aktiviteter fördelat mellan cykling, löpning och gång. Fördelningen mellan aktiviteterna är 

följande: 182 cykling, 47 löpning samt fem gångaktiviteter.  

De fält som är markerade med parenteser togs bort innan experimentets början för att undvika 

påverkan.  

Fält Typ Beskrivning 

(Date) Numerisk, datum Datum för aktivitet. 

Type Textsträng, kategorisk Typ av aktivitet, används som klass.  

(Route Name) Textsträng Eventuellt namn för sträckan där aktivitet utfördes.  

Distance (km) Numerisk, kontinuerlig Sträckans distans mätt i kilometer.  

Duration Numerisk, kontinuerlig Tidsåtgång för aktiviteten.  

Average Pace Numerisk, kontinuerlig Genomsnittligt tempo.  

Average Speed (km/h) Numerisk, kontinuerlig Genomsnittlig hastighet mätt i kilometer i timmen.  

Calories Burned Numerisk, kontinuerlig Brända kalorier under aktiviteten.  

Climb (m) Numerisk, kontinuerlig Sträckans stigning i meter.  

(Average Heart Rate (bpm)) Numerisk, kontinuerlig Eventuell genomsnittlig puls.  

(Notes) Textsträng Eventuell anteckning för aktiviteten.  

(GPX File) Textsträng Referens till en datafil med mer information om aktiviteten.  
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Appendix D -  Behandling av fältet Duration 

Då datamängden exporteras från Runkeeper är informationen i fältet Duration i tidsformat, 

till exempel formatet HH:MM:ss. Detta kan leda till problem vid importeringen av data till 

Excel eftersom programmet har en speciell typ av hantering av tidsdata. Om den första siffran 

i tidsstämpeln är under 24, tolkas tidsstämpeln om ett klockslag istället för ett antal timmar, 

minuter och sekunder (se Tabell 8, rad 3, Duration).  

Exempelutdrag från några av de första raderna, kolumner efter Duration är exkluderade.  

Tabell 8 Utdrag ur rådatamängden som visar felaktig duration. 

Row Date Type Route Name Distance (km) Duration 

1 2016-09-28 18:16 Running 
 

4.8 27:14:00 

2 2016-09-26 18:17 Running 
 

4.79 26:17:00 

3 2016-09-04 18:44 Running 
 

4.19 23:21 

4 2016-04-09 13:28 Cycling 
 

22.59 01:51:01 

5 2015-08-08 16:21 Cycling 
 

28.36 01:08:03 

6 2015-07-31 17:07 Cycling 
 

28.42 01:05:34 

 

Då tidsformatet är HH:MM:ss, är det också möjligt att se att om aktiviteten understeg en 

timme, blir resultatet förskjutet så att antalet minuter och sekunder istället hamnar på platsen 

för timmar. Detta leder till att de verkligt åtgångna minuterna tolkas som timmar. Den första 

aktiviteten skulle alltså ha tagit 27 timmar att slutföra, när det handlar om att löpa 4.8 km (rad 

1, Distance (km)), något som verkar orimligt och felaktigt.  

Excel sköter sin tidräkning som antalet dagar sedan år 1900, där talet 1 representerar en hel 

dag, alltså 24 timmar. Antal timmar, minuter och sekunder representeras som 
1

24
, 

1

1440
 samt 

1

86400
-delar i decimaltalet. Detta tal visas då formatet general väljs för en cell som innehåller 

en tidsstämpel.  

Då datamängden är utdragen från en av författarnas egen Runkeeper-data finns en stark 

kännedom om datamängden. Den aktivitet som tog längst tid att genomföra var den som har 

en Duration på 3 timmar och 15 minuter.  

Hela datakolumnen för Duration, formaterad i tidsformat, placeras därför i ett nytt arbetsblad. 

Kolumnen kopieras också till kolumnen bredvid för jämförelse med decimalformatet 

(general). Aktiviteten som tagit 3 timmar och 15 minuter väljs ut och dess decimalform 

undersöks.  

Tabell 9 Högre Duration än 03:15:00 är felaktiga.  

Rad Duration Decimalform 

(oförändr). 

159 03:15:00 0.135417 
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Informationen sorteras så att endast tal med högre decimaltal än detta tal visas. I en ny 

kolumn, divideras de funna talen med 60, eftersom de är förskjutna med en formateringsplats.  

Resultatet kopieras än en gång, för att formateras till tidsformat. Det rättade resultatet slås 

samman och ersätter sedan kolumnen Duration i rådatamängden.  

Tabell 10 Utdrag från det rättade resultatet. ”Duration rättad” kan jämföras med 

”Duration”. Decimaler är nu på rätt plats i formateringen.  

Rad Duration Duration 

(decimalform) 

Decimalform 

(rättad) 

Duration 

(rättad) 

1 27:14:00 1.13472 0.018912037 00:27:14 

2 26:17:00 1.09514 0.018252315 00:26:17 

3 23:21 0.97292 0.016215278 00:23:21 

4 01:51:01 0.07709 
 

01:51:01 

5 01:08:03 0.04726 
 

01:08:03 

6 01:05:34 0.04553 
 

01:05:34 

 

Tabell 10 visar det rättade resultatet för kolumnen Duration. För rad 1 har 27 timmar och 14 

minuter nu blivit 27 minuter och 14 sekunder, vilket är det korrekta värdet. De rättade raderna 

är markerade i rosa i kolumnen Duration (rättad), medan värden som redan var korrekta är 

har vit bakgrund. För fullständig presentation av det rättningen hänvisas till datafilen.  
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Appendix E -  Klassificeringsresultat Silva et al. 
(2017) sammanställning 

Tabell 11 Sammanställning av klassificeringsresultatet från Silva et al. (2017) 

Klass Instans och 

differens 

ZeroR LWL+ZeroR SDG Naïve 

Bayes 

Credit Card 

Type 

T0 51.08% 69.90% 51.96% 51.67% 

Tk=2 51.76% 50.78% 48.14% 46.47% 

Procentenhet 

differens 

0.68 -19.12 -3.82 -5.2 

Color T0 46.08% 46.08% 0.00% 30.49% 

Tk=2 46.27% 46.27% 0.00% 30.10% 

Procentenhet 

differens 

0.19 0.19 0 -0.39 

Browser 

Agent 

T0 9.71% 10.29% 0.00% 7.94% 

Tk=2 10.20% 9.71% 0.00% 5.10% 

Procentenhet 

differens 

0.49 -0.58 0 -2.84 

Vehicle T0 0.98% 0.49% 0.00% 0.98% 

Tk=2 14.29% 17.86% 0.00% 14.29% 

Procentenhet 

differens 

13.31 17.37 0 13.31 
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Appendix F -  Verifiering av implementation av 
Laplacedistribution 

Detta appendix visar och jämför den implementerade funktionen för att generera slumptal 

från Laplacedistributionen med Python och biblioteket numpy’s motsvarighet.  

1. %matplotlib inline   

2. import numpy as np   

3. import matplotlib   

4. import matplotlib.pyplot as plt   

5.    

6. # Function to generate Laplace random variables, translated to Python (3)   

7. def laplace_dist(s):   

8.     u = 0.5 - np.random.random()   

9.     if u < 0:   

10.         return s * np.log(1 + 2 * u)   

11.     else:   

12.         return -s * np.log(1 - 2 * u)   

13.    

14. # Create lists for comparison 

15. customLaplace = [] # To be filled using the custom function.   

16. numpyLaplace = [] # To be filled using the numpy function that generates Laplace random variab

les.   

17.    

18. # Insert 100 000 Laplace random variables to respective list.   

19. for i in range(100000):   

20.     customLaplace.append(laplace_dist(s=(0.11/2)))   

21.     numpyLaplace.append(np.random.laplace(scale=(0.11/2)))   

22.        

23. # Create histograms to compare the lists   

24. plt.hist(customLaplace, 200, alpha=0.7, color="blue")   

25. plt.hist(numpyLaplace, 200, alpha=0.3, color="red")   

26. 0 # Prevent output of the lists.   

27.    

28. plt.hist(customLaplace, 200)   

29. 0   

30.    

31. plt.hist(numpyLaplace, 200)   

32. 0   

 

 

Figur 12 Utskrift, båda listor.  

Figur 12 visar utskriften från rad 24 respektive 25 i källkoden. Histogrammet visar både 

slumptalen från den egna implementerade funktionen och funktionen från biblioteket numpy.  
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Figur 13 Egen funktion. 

Figur 13 visar endast slumptalen genererade ifrån den egna implementerade funktionen. 

 

Figur 14 Funktion från biblioteket numpy i Python. 

Figur 14 visar endast slumptalen från biblioteket numpy.  
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Appendix G -  Genomgång av samtliga validitetshot 

Tabell 12 Identifierade validitetshot och dess åtgärder. 

Hot Relevans Lindrad Åtgärd 

Slutsatsvaliditet 

Low statistical power Nej Nej Inga statistiska test är utförda. 

Violated assumption of 

statistical tests 

Nej Nej Inga statistiska test är utförda. 

Fishing and the error rate Ja Ja Första skapade anonymiseringsresultat är använt. Ingen 

felfrekvens beräknas.  

Reliability of measures Ja Nej Det finns ett problem med ordvalet i den första samt sista 

forskningsfrågan (ordet ”lämpligt” är problematiskt eftersom 

det är öppet för tolkning). Detta beror på att det är brist på 

liknande forskning.  

Reliability of treatment 

implementation 

Ja Ja All behandling över fälten sker på samma sätt och kan 

upprepas.  

Random irrelevancies in 

experimental setting 

Nej Nej Inga externa faktorer kan påverka experimentet. 

Random heterogenity of 

subjects 

Nej Nej Inga mänskliga deltagare eller ojämlik behandling av urval. 

Intern validitet 

History Nej Nej Ingen historik av behandling påverkar experimentets utfall. 

Maturation Nej Nej Experimentet tar inte hänsyn till någon tidsaspekt varpå 

mognadseffekt kan uppstå. 

Testing Nej Nej Ej applicerbar då testning inte påverkar subjekten. 

Instrumentation Nej Nej Ej applicerbar då experimentets artefakter påverkar 

experimentet. 

Statistical regression Ja Ja Experimentet skulle kunna ge något annorlunda resultat vid 

repetition beroende på slumpeffekter. Hotet lindras genom 

att anonymiseringen körs tio gånger för varje anonymisering 

varpå ett medelvärde för resultatet per iteration beräknas. 

Selection Nej Nej Alla tillgängliga data har valts ut från den tillgängliga 

datamängden. 

Mortality Nej Nej Ej applicerbar då inga människor deltar i experimentet. 
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Ambiguity about direction 

of casual influence 

Ja Ja Hotet lindras genom att genomföra experimentet med flera 

olika magnituder av anonymiseringens styrka som stärker 

orsakssambandet. 

Interactions with selection Nej Nej Ej applicerbar. 

Diffusion of imitation of 

treatments 

Nej Nej Ej applicerbar. 

Compensatory 

equalization of treatments 

Nej Nej Ej applicerbar. 

Compensatory rivalry Nej Nej Ej applicerbar. 

Resentful demoralization Nej Nej Ej applicerbar. 

Begreppsvaliditet 

Inadequate 

preoperational explication 

of constructs 

Ja Ja Väldefinierade begrepp beskrivna i avsnittet Bakgrund. 

Mono-operation bias Ja Ja Experimentet är begränsat då endast numerisk differential 

privacy används och kan endast användas för att säga något 

om resultatet inom det området. Även begränsat då en 

specifik typ av datamängd används vilket gör att resultatet 

inte kan användas för att förklara fenomen på andra typer av 

datamängder. 

Mono-method bias Ja Ja Flera klassificeringsalgoritmer används för att mäta 

resultatet vad gäller måttet om klassificeringsalgoritmernas 

prestation. 

Confounding constructs 

and levels of constructs 

Nej Nej Ej applicerbar. 

Interaction of different 

treatments 

Nej Nej Experimentets subjekt deltar inte, eller har inte använts i 

något annat experiment. 

Interaction of testing and 

treatment 

Nej Nej Ej applicerbar då subjekt inte kan påverkas på detta vis. 

Restricted generalizability 

across constructs 

Nej Nej Behandlingen kan inte påverka subjekten. 

Hypothesis guessing Nej Nej Inga försökspersoner deltar. 

Evaluation apprehension Nej Nej Inga försökspersoner deltar. 

Experimenter 

expectancies 

Nej Nej Experimentets utförares förväntningar ska inte kunna 

påverka studiens resultat. 

Extern validitet 

Interaction of selection 

and treatment 

Ja Ja Undersökningen är i hög grad medveten att resultat inte kan 

generaliseras i hög grad. 
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Interaction of setting and 

treatment 

Ja Ja Experimentet använder inte erkända verktyg för 

anonymiseringen. Resultatet borde vara oberoende av detta 

då det handlar om en matematisk addition. 

Interaction of history and 

treatment 

Nej Nej Experimentet är oberoende av tidsaspekter. 

 

Tabell 12 beskriver de validitetshot som beskrivs av Wohlin et al. (2012).  
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