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1 Introduktion

D̊a v̊ar värld blir alltmer uppkopplad och information blir enklare att publicera,
kopiera och spara i olika databaser ökar även behovet att skydda informationen.
Ett exempel som illustrerar enkelheten att publicera till synes ofarlig informa-
tion p̊a ett sätt som ger skadliga effekter är en incident som drabbade det norska
kungahuset. Där publicerades den norska kungafamiljens geografiska position
nästintill i realtid – information som av säkerhetsskäl normalt h̊alls hemlig –
via geotaggade semesterbilder publicerade hos Instagram [2].

Samma säkerhetslucka kan ha stora konsekvenser även för vanliga människor,
trots att deras position normalt inte är sekretessbelagd, d̊a det kan användas
exempelvis för att veta när huset är mest tillgängligt för inbrott. Ett proof-of-
concept för detta är WeKnowYourHouse.com [1] som söker igenom Twitterpos-
ter efter geotaggar och formuleringar som ”äntligen är jag hemma”.

Sedan har vi Samy Kamkars föreläsning ”How I met your girlfriend” [? ] där
nyttjar tillgängligheten av personlig information och svagheter i systemen som
skyddar denna för att boka in en dejt med Anna Faris.

∗Detta verk är tillgängliggjort under licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5
Sverige (CC BY-SA 2.5 SE). För att se en sammanfattning och kopia av licenstexten besök
URL http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/.
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2 Syfte

Syftet med denna laboration är:

• Att du ska skapa en bild av oavsiktlig spridning av personlig information.

• Att du ska reflektera över krav p̊a beteende för att hindra oavsiktlig sprid-
ning av personlig information.

• Att du ska f̊a erfarenhet av att m̊anga sm̊a delar med personlig information
kan bli obehagligt detaljerade vid sammanställning.

3 Teori

Det teoretiska stödet för denna uppgift kommer att ges alltefter kursen g̊ar.
Uppgiften kommer att börja redan vid introduktionsföreläsningen och fortg̊a till
ett redovisningstillfälle i slutet av kursen d̊a all kursens teori är genomg̊angen.

4 Genomförande

Du ska under kursens g̊ang samla p̊a dig information om kursansvarig lärare,
m̊alet, för att i slutet av kursen göra en fullständig kartläggning av denne.
Informationen kan variera fr̊an fritidssysselsättningar; matpreferenser; telefon-
nummer; adresser till bostäder, sommarstugor och dylikt; till arbetsvanor och
vilken buss personen tar hem fr̊an jobbet. Du ska efter genomförandet veta mer
om vederbörande än vederbörande själv.

De enda krav som finns är följande:

1. Målet inte f̊ar misstänka n̊agonting. Om m̊alet blir varse att du försökt hit-
ta information f̊ar du ett ”bu” av alla närvarande vid redovisningstillfället
– vilket naturligtvis vore ytterst pinsamt.

2. Du m̊aste kunna ange en (anonym) källa för informationsläckaget. Exem-
pelvis ”m̊alet yttrade under föreläsningen den 1/4 2013 att denne åkte
skidor p̊a fritiden” eller ”en kollega berättade att m̊alet brukar komma in
vid niotiden”.

3. Du m̊aste ge en uppskattning p̊a tillförlitligheten till informationen. Det
finns en risk att vid redovisningstillfället presenteras information som
säger emot annan information. Ni behöver d̊a tillförlitligheten för att kun-
na n̊a konsensus över vilken information som mest sannolikt är riktig.

5 Examination

All insamlad information redovisas muntligen och alla deltagares insamlade in-
formation sammanställs vid ett redovisningstillfälle i slutet av kursen.
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