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Abstract

A wide range of professions is enjoying the privilege of standardized work, where

a document states what operations are the best way to go about any given task.

In the work of a digital forensic examiner, standards and guidelines are harder

to define given the full range of tasks and continuously developing digital aspect.

This study has the goal of mapping out existing digital forensic standards and

examining whether or not any digital standards and guidelines are being used in

the field of law enforcement. This study is also setting out to explain why, or why

not these standards and guidelines are being used. This task is being performed

using a literary study, using existing digital forensic standards, and also a set of

interviews targeting digital forensics working in law enforcement. The study shows

how digital forensic standards are not actively being used, and when guidelines are

being used, they are used somewhat vaguely and not firmly enforced. The work of

a digital forensic proves to use a more “best practice” approach where experience

and competence are key. Standards and guidelines are being used so rarely because,

with the extremely different cases, the constant development of technology, and

the use of “unrestrained evaluation of evidence”; it simply cannot exist without

limiting the digital forensic process.
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Ordlista

– Artefakter: Olika typer av dataobjekt i datorsystem.

– Best Practice: Ett etablerat välkänt tillvägag̊angssätt.

– Beviskedja: Kontinuerlig dokumentation som används för att garantera att in-

formation om all hantering av bevismaterial finns tillgänglig.

– BIOS: Grundläggande process som körs vid uppstart av datorsystem. Denna pro-

cess kan ta emot instruktioner s̊asom val av operativsystem fr̊an användaren.

– Checksumma: En produkt skapad fr̊an data med syftet att upptäcka förändringar

av denna.

– Konfiskering: Fysisk insamling av bevismaterial.

– Lagringsmedia: En anordning som används för att lagra data.

– Livedata: Data som finns tillgänglig p̊a en p̊aslagen enhet.

– Loggfiler: En filtyp som inneh̊aller en förteckning av händelser och åtgärder i ett

datorsystem.

– Logisk fil container: En bit för bit kopia av digitala lagringsmedia.

– NAS: Lagringsenhet som är åtkomlig via ett nätverk.

– RAM: Random Access Memory. En typ av datorminne som tillfälligt lagrar data

som en processor sedan kan arbeta med.

– Registerfiler: En filtyp som inneh̊aller h̊ardvara, mjukvara och operativsystem

inställningar.

– SAN: Storage Area Network. Ett nätverk med sammankopplade lagringsenheter..

– Sammanställning: Kopiering och samlande av data logiskt, med hjälp av pro-

gramvara.

– Skrivskydd: En h̊ardvara eller mjukvara som används för att förhindra att lag-

ringsmedia ändras när det ansluts.

– Spegelkopia: En exakt kopia av en elektronisk lagringsenhet.
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– Stabil data: Data som inte riskerar att bli korrupt vid plötslig avstängning.

– Virtuellmaskin: En virtuell miljö skapad i programvara.

– Volatil data: Den data som endast existerar tillfälligt, till exempel RAM.
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1 Inledning

Idag existerar ett flertal standardiseringsorgan och andra organisationer som till-

sammans utvecklar standarder och riktlinjer för utförande av ett brett sortiment

av arbeten. I ett s̊adant ständigt utvecklande fält som digital forensik, använder

vi hypotesen att ett fullständigt standardiserat arbete inte är möjligt, inte minst

inom rättsväsendet. Ett problem är att det inte finns n̊agon lättillgänglig informa-

tion kring exakt vilka standarder och riktlinjer som används av digitala forensiker

inom rättsväsendet idag. Baserat p̊a hur det ser ut, hade det även varit i v̊art

intresse att undersöka varför, eller varför inte dessa standarder och riktlinjer följs.

Det första steget av v̊art arbete best̊ar av en kartläggning av existerande digital

forensiska standarder och riktlinjer för skapa en kunskapsgrund av hur dessa ser ut.

Efter denna kartläggning, har en intervjustudie utförts riktade mot IT-forensiker

med avseende p̊a rättsväsendet. Denna intervjustudie gör ett försök att utvärdera

huruvida standarder och riktlinjer används inom detta omr̊ade. Intervjustudien i

fr̊aga försöker även besvara varför, eller varför inte dessa standarder och riktlinjer

används.

Vi anser att detta arbete är nödvändigt i dagsläget för att tydliggöra digital

forensiska standarder och riktlinjer, samt dess användning inom rättsväsendet.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att utvärdera huruvida standarder och riktlinjer rela-

terade till digital forensik används i praktiken. Det skall även undersökas varför,

eller varför inte, standarder eller riktlinjer följs inom digital forensiskt arbete.

För att p̊a bästa sätt uppn̊a detta syfte har en fr̊ageställning med tre forsk-

ningsfr̊agor producerats. Först kartläggs standarder och riktlinjer relaterade till

digital forensik för att besvara den första forskningsfr̊agan. Informationen som ut-

vinns med denna kartläggning används sedan för att skapa en informativ bas som

sedan används under en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa intervjustudien

har utfärdats med arbetande IT-forensiker inom rättsväsendet som respondenter

och har som mål utvärdera om standarder eller riktlinjer används. Resultatet fr̊an

utförd intervjustudie används även för att undersöka varför, eller varför inte stan-

darder och riktlinjer följs.
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1.2 Fr̊ageställning

Den fr̊ageställning som har tagits fram för att p̊a bästa sätt uppn̊a arbetets syfte

är den följande:

• Vilka IT-forensiska standarder och riktlinjer finns, och vilka konkreta anvis-

ningar kan de bidra med?

• Används standarder och riktlinjer i praktiken?

• Varför, eller varför inte, används standarder och riktlinjer?

1.2.1 Problematisering

Den första fr̊ageställningen fr̊agar efter vilka IT-forensiska standarder och riktlinjer

finns. Ett tydligt problem här är att det är en väldigt bred fr̊aga. För att undvi-

ka detta problem har vi avgränsat till specifika standarder och sedan undersökt

vad dessa kan bidra med. Mer om information om denna avgränsning finns i av-

gränsningskapitlet nedan.

Fr̊agan som belyser huruvida standarder och riktlinjer används i praktiken är

problematisk, d̊a detta är omöjligt att fullständigt besvara. För att undvika denna

problematik har fr̊agan avgränsats till rättsväsendet.

Även den tredje fr̊ageställningen är bred och sv̊ar att fullständigt svara p̊a. Vi

har därför valt att fokusera p̊a den mest signifikanta anledningarna som bidrar till

huruvida standarder och riktlinjer används.

1.3 Avgränsningar

För att besvara den första fr̊agan och redovisa vilka IT-forensiska standarder och

riktlinjer finns, har följande standarder och riktlinjer kartlagts: ISO 27037, ISO

27042, SWGDE Best Practices for Computer Forensics och ASTM E2763-10. Vid

kartläggningen har en processmodell valts ut för att, p̊a ett smidigt sätt, avgränsa

och specificera vilken information fr̊an standarder och riktlinjer som kartläggningen

innefattar. Undersökningen huruvida standarder och riktlinjer används i praktiken

inriktar sig p̊a IT-forensiker inom polisen.
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2 Bakgrund

2.1 Digital Forensik Standarder

Till en början användes datorer endast som ett industriverktyg av stora företag,

universitet, forskningsorganisationer samt myndigheter. Ett datorsystems huvud-

funktion under denna tid var att bearbeta och behandla data. Det var en en

mycket kraftfull resurs men medförde höga kostnader p̊a grund att de krävde stor

yta, luftkonditionering, mycket elektricitet och kunnig personal att ta hand om

dem. Kontinuerligt utförda revisioner genomfördes för att säkerställa en dators

noggrannhet, effektivitet och säkerhet. En biprodukt av dessa revisioner var att

information kring ett systems tillst̊and dokumenterades över en tidsperiod. Det-

ta visade sig vara vital information för utreda eventuella förseelser, vilket även

noterades av rättsväsendet. Under den här allra tidigaste period av datasäkerhet

etablerade sig vad som idag kallas digital forensik. Det fanns inga organisationer,

utredningsmetoder eller program dedikerade för digital forensik utan vanliga ope-

rativsystemsverktyg kombinerat med vetenskaplig problemlösning fick lämpa sig

[1].

Stora framsteg inom flera delar av datorutvecklingen p̊a 80-talet möjliggjorde

att fler privatpersoner och företag fick tillg̊ang till datorer. De flesta av de pri-

vatägda datorerna tillhörde teknikintresserade personer som använde de för fri-

tidssysselsättning. Bland dessa personer fanns anställda fr̊an flera typer av brotts-

bekämpande organisationer som p̊a olika sätt medverkade att driva den digitala

forensiken framåt. Under 80-talet bildades det även dedikerade organisationer för

olika delar av digital forensik. High Technology Crime Investigation Association

(HTCIA) och Association of Certified Fraud Examiners erbjöd utredningsunder-

visning. Access Data, ett av de första digital forensiska företagen och International

Association of Computer Investigative Specialists (IACIS), ett samfund av profes-

sionella brottsbekämpare, finns b̊ada kvar i branschen än idag [1, 2].

Som svar p̊a växande efterfr̊agan av digital forensik inom det amerikanska

rättsväsendet bildades år 1984, Computer Analysis and Response Team (CART).

CART etablerades av FBI som utformade ett strukturerat sätt att undersöka di-

gitala bevis, och var första g̊angen en statlig myndighet involverat sig att skapa

en standard. Kommande år skapades ett antal föreningar inom myndigheter och
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rättsväsenden världen över. Föreningarna följde sina egna urval av medlemmar,

träning och procedurer baserade p̊a sin struktur och kultur. FBI arrangerade den

första internationella konferensen ang̊aende digital bevisning 1993, i Virginia, USA.

Konferensen besöktes av representanter fr̊an 26 olika länder som instämde att de

behövde förena sig p̊a hög niv̊a för att dela prestationer, erfarenheter och erbjuda

varandra stöd. Redan tv̊a år senare höll FBI en andra konferens där samfundet The

International Organization on Computer Evidence (IOCE) etablerades. År 1998

förordnade G8-gruppen, IOCE att utveckla internationella principer, riktlinjer och

procedurer för digitala bevis. Under samma år skapades även Scientific Working

Group on Digital Evidence (SWGDE) av ett samfund av underrättelsetjänster

och myndigheter i USA [3]. Grupperna publicerade under kommande år riktlinjer

och s̊a kallade ”best practice guides” för digital bevishantering [2]. par 2000-talet

visade sig sätta ytterligare press p̊a digital forensik till följd av det teknologiska

uppsving som utspelade sig. Återigen ökade antalet dataanvändare kraftigt men

nu blev även enheter som mobiltelefoner ocks̊a vanliga samt intressanta för digital

bevisning. Pengar pumpades in i branschen och resulterade att den växte kraftigt.

Till skillnad fr̊an tidigare utvecklades det nu verktyg och utbildningar fr̊an många

sidor. Utvecklingen gjorde även att standarder behövde utvecklas för fler omr̊aden,

som hur utbildning skall ske eller hur verktyg skall användas. Stora standardise-

ringsorgan som International Organization for Standardization (ISO) publicerade

egna kommersiella standarder [1].

2.2 Digitala Bevis

Alla handlingar som utförs b̊ade i fysiska och digitala miljöer har möjlighet att

lämna sp̊ar efter sig. Med rätt kompetens och utrustning kan sp̊aren hittas och

analyseras för att i efterhand reda ut händelseförloppet. Ett efterlämnat sp̊ar kan

allts̊a vara en omständighet som används för att demonstrera riktigheten hos ett

p̊ast̊aende, med andra ord s̊a kan ett sp̊ar användas som bevis för att en viss

händelse har inträffat[4].

Det finns ingen officiell svensk definition av begreppet digitala bevis, men kan i

grova drag beskrivas som allt bevismaterial som härstammar fr̊an digitala tekniska

miljöer, eller bearbetas och presenteras med digital teknik. Inom de utbildningar

som svenska brottsbekämpande myndigheter använder för att specialistutbilda
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personal; används följande definition: ”information eller data som lagras i eller

förmedlas av en elektronisk utrustning” [4].

2.3 IT-brott

IT-brott har även ett eget dilemma d̊a det gäller definitioner. Ur en lagstiftnings-

synpunkt finns det endast tv̊a brott som kan definieras som s̊adan. Det beror p̊a

att de är de enda brotten som är uteslutande möjliga att utföra p̊a annat vis än

med användning av, och inom digitala enheter. IT-relaterad brottslighet använder

sig av en betydligt bredare definition d̊a detta omfattar alla brott där IT-teknik

använts [4]. IT-relaterade brott kan inneh̊alla en blandning mellan digitala- och

andra typer av bevis. IT-relaterade brott kräver därför personal med särskild kom-

petens för att utredas. Personal av den här typen kallas vanligen för IT-forensiker,

IT-undersökare, eller IT-brottsspecialister. Dessa använder sedan sin kunskap för

att hantera information eller data som lagras i, eller förmedlas av en elektronisk

utrustning [5].

2.4 Processmodeller för Digital Forensik

Trots faktumet att det är ett relativt nytt forskningsomr̊ade, har digital foren-

sik gjort stora framsteg. Denna utveckling har inte bara skett inom de tekniska

aspekterna av digital forensik, metodologi har även förbättrats. I digital forensik

är en processmodell en metodologi som används för att genomföra en utredning.

Det är ett ramverk med faser som kan guida en utredning. Dessa processmodeller

har generellt baserats p̊a tidigare erfarenhet, men p̊a grund av den breda mängden

med möjliga fall, använder olika utredare annorlunda metoder i sin utredningspro-

cess där ingen standard för arbetsflöde finns. Det är nästan omöjligt att utforma

ett perfekt ramverk som kan appliceras till alla utredningar, men en ideell s̊adan

bör vara generell vilket innebär att det skall kunna appliceras till s̊a många fall

som möjligt. Ett markant ramverk bör även ha förmågan att kunna tillämpa nya

tekniker i en utredning [6].

De processmodeller som har föreslagits g̊ar att kategorisera in i tre typer. Den

första typen är den typen av modell som försöker definiera alla stegen av en digital

forensisk utredning i sin helhet. Den andra typen fokuserar p̊a ett specifikt steg av
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en utredningsprocess eller specifikt fall. Den tredje typen definierar nya problem

eller utforskar nya metoder eller verktyg för att rikta sig till specifika problem [6].

Vid sekelskiftet var en viktig fr̊aga huruvida det gick att skapa en processmo-

dell som kan göra hela utredningsprocessen konsekvent och standardiserad. Flera

av de ramverk som har producerats definierar en grupp med nödvändiga steg i

en hel utredningsprocess. En rad modeller har även utvecklats och förbättrats

över längre tid där nya, allt mer detaljerade, steg och delsteg av den föreslagna

utredningsprocessen har lagts till [6].
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3 Tidigare Arbeten

A. Ajijola et al. har i A Review and Comparative Evaluation of Forensics Guide-

lines of NIST SP 800-101 Rev.1:2014 and ISO/IEC 27037:2012 [7] granskat och

jämfört tv̊a standarder för digital forensik. De talar om fördelar med att använda

en eller flera digitala standarder. Den huvudsakliga granskningen de har utfört

fokuserar p̊a skillnader, likheter samt begränsningar mellan tv̊a standarder. Re-

sultatet presenteras med hjälp av matriser och flödesscheman kombinerat med

förklarande text. I diskussionen tas en egen processmodel fram genom att kombi-

nera det utvunna resultatet. Detta arbete är nära relaterat till v̊art d̊a det ocks̊a

behandlar standarder för digital forensik, samt att de använder en liknande metod

för kartläggningen. V̊ar metod skiljer sig fr̊an deras, d̊a de även föresl̊ar en integre-

rad implementation av de tv̊a kartlagda standarderna. Målet med v̊art arbete, som

tydligt visas i v̊ar fr̊ageställning, är inte att p̊a n̊agot vis föresl̊a en ny standard

utan endast kartlägga de som finns tillgängliga och undersöka omständigheterna

kring deras användning. V̊ar fr̊ageställning är mer relevant d̊a detta arbete även

undersöker om standarder och riktlinjer verkligen används i praktiken.

Incident Management and Forensics Working Group har i Mapping the Foren-

sic Standard ISO/IEC 27037 to Cloud Computing [8]. De presenterade resultaten

klarlägger hur ISO/IEC 27037 kan appliceras p̊a forensiska utredningar av moln-

tjänster. De presenterar resultatet fr̊an sin kartläggning med hjälp av matriser,

flödesscheman kombinerat med förklarande text. Trots att de fokuserar specifikt

p̊a utredningar av molntjänster är det relevant för v̊art examensarbete d̊a det

använder en liknande metod och granskar samma standard.

I boken Digital Forensic Evidence Examination [9] presenterar Frederick B.

Cohen sin processmodell för digital forensik. Modellen är best̊ar av 8 stycken hu-

vudfaser och 4 st underfaser. Enligt modellen skall digitala bevis identifieras, in-

samlas, bevaras, transporteras, lagras, analyseras, tolkas, tillskrivas, rekonstrueras,

presenteras och destrueras. Där analys, tolkning, tillskrivning och rekonstruktion

samlas under en examinationsfas. Processen är framtagen för att väga tillgängliga

resurser mot vad som behöver utföras i utredningen. Bevismaterials legitimitet är

baserat p̊a de processer som använts för att ta fram dem. Cohen talar om vikten

att använda standardiserade processer, b̊ade för bevisen legitimitet och resurshan-

tering.
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Cohen beskriver faserna fr̊an sin processmodell som följande:

• Identifikationsfasen g̊ar ut p̊a att identifiera potentiella bevis för insam-

lingsfasen.

• Insamlingsfasens mål är att samla in identifierade potentiella bevis för

användning i en rättsprocess. Det måste därför göras p̊a sätt som beh̊aller

och försäkrar att integriteten upprätth̊alls.

• Preservationsfasen är en kontinuerlig fas som sträcker sig genom hela ut-

redningsprocessen. Målet är att ändringar och skada av bevismaterial ska

minimeras.

• Transportfasen g̊ar ut p̊a att om nödvändigt transportera bevismaterial

mellan tv̊a platser. Transporten måste ske p̊a s̊a vis att bevismaterialets

integritet upprätth̊alls.

• Lagringsfasens ändamål är att p̊a ett integritetsäkert vis lagra bevismate-

rial och dess tillhörande information.

• Examinationsfasens ändamål är att hitta sp̊ar och sedan, genom analys,

tolkning och tillskrivning, ta reda p̊a hur sp̊aren uppst̊att. I komplicerade

fall kan även rekonstruktion användas.

• Presentationsfasens mål är att i form av expertrapporter, depositioner,

och vittnesmål presentera bevis, analys och tolkningar.

• Destrueringsfasen ska destruera eller lämna tillbaka använd utrustning/bevisning

utefter rätten/rättsprocessens instruktioner.

A. Valjarević et al. har i ISO/IEC 27043:2015 – Role and application [10]

analyserat och kartlagt en samling av digital forensiska ISO standarder. I sin kon-

ferensartikel g̊ar de in p̊a detalj i de digital forensiska ISO standardernas inneh̊all.

För att presentera sitt resultat använder de sig även av matriser för att kartlägga

dessa standardernas omfattning, detaljniv̊a, användningsomr̊ade samt om de är

tekniskt, eller process orienterade. Dess arbete är relaterat till v̊art d̊a de använder

sig av en liknande matrisbaserad kartläggning, som även inneh̊aller ISO standar-

der som har undersöks i detta arbete. Den matris som jämför olika ISO standarder
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i detta arbete undersöker till viss del de olika standardernas detaljniv̊a. Denna

undersökning av detaljniv̊a är n̊agonting som även vi använder oss av i v̊art ar-

bete. N̊agonting som är värt att anmärka p̊a är hur vi klassificerar detaljniv̊an av

ISO 27037 och 27042 annorlunda fr̊an hur A. Valjarević et al. har gjort. Denna

skillnaden beror p̊a hur v̊art arbete har en betydligt mindre omfattning där vi

kan klassificera detaljniv̊an hos ISO 27042 som medel, och ISO 27037 som hög. I

arbetet av A. Valjarević et al. har de valt att klassificera detaljniv̊an i ISO 27037

som Detailed-level”, vilket är en niv̊a över ”High level”. Arbetet av A. Valjarević

et al. besvarar även till viss del en forskningsfr̊aga fr̊an v̊ar fr̊ageställning d̊a de

undersöker existerande standarder och vad dessa bidrar till. Deras arbete skiljer sig

dock fr̊an v̊ar forskningsfr̊aga d̊a de ej framställer konkreta anvisningar och istället

väljer att undersöka och presentera dessa standarder p̊a en mer allmän niv̊a. P̊a

grund av detta är v̊art arbete mer relevant för arbetande IT-forensiker.

S. Ballou et al. har i Emerging paper standards in computer forensics [11] be-

skrivit digital forensiska standarder, med fokus p̊a arbetet utfört av standardise-

ringsorganet ASTM. De beskriver allmän information om hur standarder fungerar,

samt detaljerad information kring hur standardiseringsorganet ASTM g̊ar tillväga

d̊a de utvecklar digital forensiska standarder. Det finns även en del information om

kollaborativt arbete mellan standardiseringsorganet ASTM och andra standardise-

ringsorgan. Dess arbete relaterar till v̊art d̊a det inneh̊aller en mängd information

om digital forensiska standarder, samt standardiseringsorganet ASTM och dess

standard som vi använder oss av under v̊art arbetes kartläggning.
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4 Metod

Under detta arbete har en litteraturstudie som samlar information, kartlägger och

jämför information utförts. Med hjälp av resultat hämtat fr̊an utförd litteraturstu-

die, har en kvalitativ halv-strukturerad intervjustudie även utförts för att vidare

uppn̊a arbetets syfte.

4.1 Litteraturstudie

För att undersöka och kartlägga en rad olika standarder och riktlinjer relaterade

till IT-forensiskt arbete, har en litteraturstudie utförts. Litteraturstudiens syfte är

att besvara den första forskningsfr̊agan i arbetets fr̊ageställning, samt att utgöra en

informativ bas nödvändig för den kvalitativa intervjustudien. Under denna littera-

turstudie samlades standarder och riktlinjer in för granskning. Det samlades även

in tidigare utförda arbeten där standarder och riktlinjer kartlagts. Kartläggningen

fokuserar p̊a hur de olika standarderna och riktlinjerna anser att processer i en

digital forensisk utredning skall g̊a till. Detta innefattar direkta instruktioner samt

rekommendationer och tips att ha i åtanke. P̊a grund av dokumenten som skall

kartläggas stora skillnader i struktur och upplägg görs detta utefter de faser som

Fred Cohen presenterar i sin processmodell, för digital forensiska utredningar, år

2009.

Det har under litteraturstudien använts ett flertal olika databaser och sökmotorer

för att hämta information. För att hämta akademiska texter och böcker relatera-

de till ämnet har Google Schoolar, SpringerLink, IEEE Search och ScienceDirect

använts. För att komma över de kommersiella standarder som arbetet involverar

användes databasen e-nav genom Halmstad Högskolas bibliotek.

För att kartlägga utförande av de olika processerna används matriser och

flödesscheman tillsammans med beskrivande text. Flödesscheman används primärt

för att ge en översk̊adlig vy över en process eller del av en process. Matriser er-

bjuder ett lättöversk̊adligt sätt att visa skillnader eller likheter hos standarderna

och riktlinjerna.

För att kartlägga standarder och riktlinjer har det valts en processmodell som,

p̊a ett övergripande sätt, beskriver de olika stegen i digital forensiskt arbete. Detta

har gjorts för att kunna ge en opartisk bild av de olika standardernas beskrivning
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av vilka processer som dessa steg omfattar. Den processmodell som har valts ut för

detta arbete är skriven av Fred Cohen och best̊ar av steg som tillsammans formar

en digital forensisk utredning. Valet av just denna processmodell gjordes d̊a den

är väldefinierad med logiska steg där kategorisering av varje moment av digital

forensiskt arbete är effektivt anpassningsbart med de standarder och riktlinjer som

detta arbete undersöker. I F. Cohen’s Digital Forensic Evidence Examination [9]

finns även en mångfald användbar information för definition av processmodellen

i fr̊aga, samt dess olika faser. F. Cohens processmodell har ytterligare uppvisats

bland liknande generella processmodeller av X. Du et al [6].

De standarder och riktlinjer som hittades och valdes ut för att användas i

arbetets kartläggning är: de tv̊a standarderna ISO 27037 och 27042, standarden

ASTM E2763 - 10 och även samlingen med riktlinjer SWGDE - Best Practices for

Computer Forensics. Dessa standarder och riktlinjer har valts för att de tillsam-

mans belyser de väsentliga delarna av en digital forensisk utredning. Tillsammans

ger även dessa standarder och riktlinjer en klar bild av hur standardiseringsorgan

menar att digital forensiskt arbete skall utföras. De tv̊a ISO standarderna som

används är en del av samma standardfamilj och kan därför användas tillsammans

för att ge en mer komplett bild av en IT-forensikers arbete än vad de individuellt

är kapabla till. De fyra olika standarder och riktlinjer som har valts ger även ett

komplett spektrum mellan l̊ag och hög detaljniv̊a vilket ocks̊a presenteras under

tabell 1 i resultatkapitlet.

4.2 Intervjustudie

För att utvärdera hur en befintlig standard efterföljs har en kvalitativ, halvstruk-

turerad intervjustudie med utövande IT-forensiker tillämpats. Att utföra en kva-

litativ intervjustudie efter fulländad kartläggning av standarder var ett logiskt

steg d̊a en kvalitativ intervjustudies tematisering kräver en teoretisk först̊aelse av

de fenomen som studeras för att kunna ställa relevanta fr̊agor. Kvale och Brink-

mann (2014) beskriver hur den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att “först̊a

ämnen fr̊an den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.” Med

detta i åtanke har en kvalitativ intervjustudie valts d̊a syftet är att undersöka

IT-forensiska standarder fr̊an perspektivet av arbetande digitala forensiker [12].

Typen av intervju som har valts för intervjustudien är av halvstrukturerad
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form. Detta är d̊a en halvstrukturerad intervju använder sig av en strukturerad,

formell form utan att, som den strukturerade intervjuformen, kräva svar fr̊an tidi-

gare förberedda svarsalternativ. En halvstrukturerad intervjus fr̊ageomr̊aden sker

i en bestämd ordning, med följdfr̊agor inom dessa. Svar under en halvstrukturerad

intervju har möjligheten att variera fr̊an öppna och fasta, vilket leder till en större

mångfald av brukbar data. D̊a detta arbete har sin grund i en kartläggning av

information som sedan skall användas under intervjuer, är den halvstrukturera-

de intervjuformen lämplig med sina noga förberedda fr̊ageomr̊aden och följdfr̊agor

[13].

En samling fr̊agor har även tagits fram för att p̊a bästa sätt besvara arbetets

fr̊ageställning. Fr̊agorna är uppdelade i huvudfr̊agor, samt potentiella följdfr̊agor.

De potentiella följdfr̊agorna best̊ar av information som kan besvaras i samma svar

som huvudfr̊agorna och skall användas om detta ej är fallet.

Utformningen av fr̊agor för intervjustudien börjar med fr̊agor ang̊aende huruvi-

da standarder eller riktlinjer används, samt sökande efter ytterligare information

kring dessa riktlinjer. Detta är för att besvara huruvida digital forensiska stan-

darder och riktlinjer används i praktiken. Efter detta, fr̊agas det även hur det

garanteras att bevismaterial hanteras p̊a ett rättssäkert vis. För att vidare utfors-

ka respondenternas relation med standarder, fr̊agas det sedan om de har n̊agon

tidigare erfarenhet med standarder. Det fr̊agas även om personliga åsikter om

standarder, dess styrkor och svagheter. Resten av fr̊agorna ställs för att bidra med

information som kan besvara varför, eller varför inte digital forensiska standarder

följs. Dessa fr̊agor börjar med sökande efter information om vilka delar responden-

terna finner att IT-forensisk utredning best̊ar av. Detta, tillsammans med nästa

fr̊aga där varje del av Cohens processmodell granskas, används för att söka infor-

mation om hur de olika processerna fungerar i praktiken, och var standarder och

riktlinjer kan appliceras. Slutligen används även fr̊agan vad de tror att standarders

roll i digital forensik kommer att vara i framtiden.

Den fullständiga samlingen med fr̊agor som används under intervjustudien finns

bifogat i appendix A.
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4.3 Etiska Överväganden

För att garantera att resultat fr̊an intervjustudien hanteras etiskt korrekt, kommer

respondenternas identitet inte att offentliggöras. All information som kan användas

för att identifiera respondenter, samt eventuell sekretessbelagd information, kom-

mer även att redigeras ut ur detta arbete. Det är inte detta arbetes mening att

exponera och avslöja utredningsmetoder som används i praktiskt arbete, d̊a det-

ta kan användas med ett illasinnat syfte. Intervjustudien fr̊agar därför inte om

specifika detaljer av utredningsmetoder utan g̊ar igenom dem p̊a övergripligt vis.
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5 Resultat

5.1 Kartläggning

I detta kapitel presenteras den kartläggning som utförts p̊a de utvalda standarderna

samt riktlinjerna.

Dokument Typ Omfattning Antal Sidor Detaljniv̊a

ISO 27037 Internationell Standard
identifiering, insamling, sammanställning

och bevarande av digitala bevis
56 Hög

ISO 27042 Internationell Standard analys och tolkning av digitala bevis 32 Medel

ASTM E2763-10 Standard
insamling, hantering, spegling, analys,

dokumentation och rapportering
3 L̊ag

SWGDE Riktlinjer
logisk och fysisk sammanställning av

datorer och media
12 L̊ag

Tabell 1: Överblick av kartlagda dokument

ISO/IEC 27037 [14] är en internationell standard som år 2016 publicerades

av Internationella standardiseringsorganisationen(ISO). Standarden är titulerad

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för identifiering, insamling,

sammanställning och bevarande av digitala bevis, och omfattar endast den initi-

ala hanteringsprocessen av potentiella digitala bevis. Dokumentet tillhandah̊aller

p̊a en hög detaljniv̊a riktlinjer och instruktioner med hjälp av matriser, figurer,

punktlistor samt flytande text [14, 7].

ISO/IEC 27042 [15] är en internationell standard som år 2016 publicerades av

ISO. Standarden är titulerad Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer

för analys och tolkning av digitala bevis. Standarden omfattar de slutgiltiga delarna

av en digital forensisk utredning. Likt ISO/IEC 27037 erbjuder 27042 riktlinjer och

instruktioner med en hög detaljniv̊a [15].

ASTM E2763-10 [16] är en standard publicerad av standardiseringsorganisa-

tionen ASTM år 2010. Standarden omfattar tekniker och processer relaterade till

digital forensiska brottsutredningar. ASTM beskriver en rad moment genom digi-

tal forensiska utredningsprocessen. Standarden är skriven i listform och beskriver

tekniker och processer med l̊ag detaljniv̊a. Den beskriver processerna generellt och

inkluderar inte information relaterat till n̊agot specifikt operativsystem, program-

vara eller verktyg [16].

15



SWGDE [17] publicerade 2014 version 3.1 av sina rekommenderade riktlinjer

kring digital forensiska utredningar. SWGDE erbjuder riktlinjer för en rad moment

genom den digital forensiska utredningsprocessen. Instruktioner och upplysningar

presenteras i punktform med en l̊ag detaljniv̊a. Dokumentet inneh̊aller generella

processer och inkluderar inte information om n̊agot specifikt operativsystem eller

verktyg [17].

Dokument Identifikation Insamling Transport Lagring Examination Presentation Destruering

ISO 27037 ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗

ISO 27042 ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗

ASTM E2763-10 ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗

SWGDE ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

Tabell 2: Överblick av belysta faser

5.1.1 Identifiering

5.1.1.1 ASTM E2763-10

Utredningsplatsen skall systematiskt och grundligt genomsökas efter potentiellt

bevismaterial. D̊a lagringsmedia inte alltid är fysiskt inkopplade i enheter skall en

noggrann sökning efter tr̊adlösa enheter utföras. De som utför denna genomsökning

skall vara utbildade för att identifiera olika typer av bevismaterial [16].

5.1.1.2 ISO 27037

En enhet skall identifieras som en frist̊aende digital enhet som har möjlighet att

ta emot, bearbeta, lagra producera data. Den skall inte vara ansluten till n̊agot

nätverk men kan fortfarande vara kopplad till olika typer av kringutrustning, som

exempelvis skrivare, webbkameror och mp3-spelare. Det är viktigt att notera att

även en enhet med ett nätverkskort kan definieras som en frist̊aende enhet. En

enhet som med hjälp av tr̊adad eller tr̊adlös förbindelse är kopplad till ett nätverk

definieras som en nätverksenhet [14].

En systematiskt och noggrann genomsökning skall utföras för att eftersöka

objekt som potentiellt kan inneh̊alla digitala bevis. Enheter som kan inneh̊alla

potentiella bevis kan enkelt gömmas, befinna sig bland annat irrelevant material

eller helt enkelt inte märkas. Dokumentation skall utföras av alla digitala enheter
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som identifierats. Dokumentationen skall bland annat inneh̊alla typ, märke, seri-

enummer, licensnummer och andra identifierande egenskaper, till exempel fysiska

skador [14].

I de fall där en enhet framst̊ar att vara frist̊aende finns det en chans att denna

enhet nyligen har varit uppkopplad till ett nätverk. Om det misstänks att detta

är fallet, bör det övervägas att identifiera den som en nätverksenhet [14].

Det kan även vara sv̊art att identifiera och hitta var bevismaterial relaterat till

en nätverksenhet befinner sig. Nätverksansluten lagringsmedia som NAS, SAN och

molnlagring är exempel p̊a dessa. För att underlätta detektering och identifiering

av gömda tr̊adlösa enheter kan en signalsp̊arare användas. Det är viktigt att ha i

åtanke att en s̊adan detektor kan, i extrema omständigheter, aktivera gömda fällor

[14].

5.1.1.3 ISO 27042

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende identifiering av digitala bevismaterial

p̊aträffades.

5.1.1.4 SWDGE

R̊adgör med utredningsledare ang̊aende detaljer till fallet och potentiella bevisma-

terial. Utredningsplatsen skall systematiskt och noggrant genomsökas av personal

kvalificerade att identifiera olika typer av enheter som kan inneh̊alla digitala bevis.

Individer som kan besitta relevant information till potentiell bevisning skall höras.

Relevant information kan inkludera men är inte begränsat till användarnamn,

lösenord, eller operativsystem [17].

5.1.2 Insamling

5.1.2.1 ASTM E2763-10

Innan n̊agot bevismaterial samlas in, skall tillräcklig juridisk auktoritet erh̊allas.

Om bevismaterial utanför utredningens omfattning behöver samlas in, skall ytter-

ligare auktoritet erh̊allas. För att bevara det digitala bevismaterialets integritet,

skall individer utan relation till utredningsprocessen avlägsnas fr̊an platsen [16].
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Om en avslagen dator p̊aträffas skall den inte startas. Den skall istället samlas

in för avbildning och sammanställning i ett senare skede. Strömkällor kopplade

till datorn skall avlägsnas. En strömkälla kan till exempel var en kabel fr̊an ett

uttag eller ett inbyggt batteri. Strömförsörjande kablar skall avlägsnas direkt fr̊an

datorns baksida [16].

Det finns flera saker att ha i åtanke om en p̊aslagen enhet p̊aträffas. Innan en da-

tor stängs av, skall chansen för befintlig kryptering h̊allas i åtanke. Om kryptering

är närvarande p̊a systemet skall lämpliga forensiska metoder användas för att av-

bilda läsbar och volatila data, som vid avstängning annars hade g̊att förlorad. För

enheter med volatilt minne skall strömförsörjningen beaktas och sammanställas

enligt policy. Metoder som används för sammanställning av potentiella bevisma-

terial skall vara sunda, verifierbara och genomföras fr̊an en forensisk st̊andpunkt.

Bevismaterial som skall avbildas måste anslutas med skrivskydd för garantera att

det inte ändras. Avbildningar skall genomföras med hjälp av h̊ard- och mjukvara

kapabelt att kopiera i en ström av bitar [16].

I fall där en server skall samlas in måste det fattas beslut om nätverksanslutning

skall avlägsnas och hur mycket data som skall sammanställas. Om servern skall

stängas ner behöver detta genomföras med lämpliga kommandon d̊a plötslig av-

stängning kraftigt kan skada systemet [16].

Allt bevismaterial som samlas in skall använda försiktighets̊atgärder för att

skydda mot förändringar och en beviskedja skall individuellt etableras. Även pa-

ketering av bevismaterial skall skydda mot skada och förändringar. Detta kan göras

genom att använda en variation av pappers- och plastp̊asar samt att tejpa över

enheters anslutningspunkter [16].

5.1.2.2 ISO 27037

Under insamlingsfasen skall en prioriteringsprocess användas för vad, och i vilken

ordning, insamlingen skall ske. Prioritetsprocessen skall ha volatilitet i åtanke för

att säkerställa att potentiellt bevismaterial samlas i rätt ordning med minimal

skada. Utifr̊an prioriteringsprocessen skall digitala bevis hämtas efter en balans

mellan bevisvärde, aktualitet och hur länge man kan störa en tjänst utan att bidra

till eventuella skador. Denna balans skall upprätth̊allas för att hindra digitala bevis

fr̊an att förstöras och maximera bevisvärde [14].

18



Under insamlingsfasen skall alla handlingar och metoder kunna berättigas och

dokumenteras. Metoder för insamling av digitala bevismaterial skall även valideras

före användning. Dessa metoder skall kunna återanvändas för att producera samma

resultat under en senare punkt [14].

Digitala bevismaterial kan vara känsliga och kan förändras eller förstöras ge-

nom inkorrekt behandling och examination. P̊a grund av detta skall hantering av

bevismaterials originalkopior minimeras. Det skall vara möjligt att visa hur be-

vismaterial inte har förändrats sedan det blev insamlat eller sammanställt. För

att undvika dessa förändringar skall digitala bevismaterial hämtas p̊a det minst

integritetskränkande sättet som möjligt. Även d̊a oundvikliga förändringar görs,

skall detta berättigas och dokumenteras. Bevaring under insamlingsfasen skall und-

vika att potentiellt bevismaterial utsätts för olika typer av skador. Under hantering

av digitala bevismaterial är även dokumentation en kritisk process; varje handling

skall dokumenteras [14].

En del bevaringstekniker är nödvändiga även under sammanställning av da-

ta. D̊a sammanställning utförs skall digitala bevismaterial hämtas p̊a det minst

integritetskränkande sättet som möjligt för att undvika möjlig förändring av be-

vismaterial. Åter igen måste oundvikliga förändringar dokumenteras. Metoden som

används under sammanställning skall producera en exakt digital kopia av potenti-

ellt bevismaterial. B̊ade originalet och kopian måste verifieras med samma resultat

fr̊an en betrodd verifikationsfunktion. Under de omständigheter där en digital ko-

pia inte kan sammanställas, som när en källa är för stor, skall en sammanställning

av ett mindre omr̊ade utföras [14].

En beviskedja skall föras för varje insamlat objekt. Informationen som en be-

viskedja skall innefatta är bevismaterialets identifieringsnummer samt vem, var,

varför och när ett bevismaterial har hämtats. Oundviklig förändring som har ap-

plicerats p̊a bevismaterial skall även finnas här [14].

Vid insamling av en nätverksenhet, skall först en rad åtgärder vidtas. En-

heten skall isoleras fr̊an anslutna nätverk d̊a det är säkert ingen skada p̊a po-

tentiella bevismaterial kommer att orsakas. Eventuella nätverkskablar och por-

tar skall dokumenteras, för att i senare skede kunna användas för att återskapa

nätverkstopologin. Efter att en nätverksansluten enhet har isolerats fr̊an anslutna

nätverk skall den hanteras som en frist̊aende enhet [14].

D̊a det skall övervägas huruvida digitala bevismaterial skall hämtas in eller
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sammanställas bör en del saker h̊allas i åtanke. Detta innefattar volatilitet av data,

möjlig kryptering av filer, betydelse för utredning, juridiska krav och tillgängliga

resurser [14].

Figur 1: Val för vilken typ av insamling

D̊a en enhet p̊aträffas skall det bestämmas huruvida en enhet skall samlas

in eller sammanställas. Detta val baseras p̊a de ovannämnda faktorerna: volatili-

tet av data, möjlig kryptering av filer, betydelse för utredning, juridiska krav och

tillgängliga resurser. Om insamling skall göras behöver man basera sitt tillvägag̊angssätt

p̊a huruvida denna enhet är p̊aslagen eller inte. D̊a man istället gör valet att sam-

manställa en enhet måste man än en g̊ang basera sitt tillvägag̊angssätt p̊a huruvida

sagd enhet är p̊aslagen eller inte [14].
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Figur 2: Insamling av p̊aslagen enhet

D̊a insamling av en p̊aslagen enhet skall utföras skall det ske enligt figuren ovan.

Om det behöver utföras en sammanställning p̊a plats eller finns volatil data p̊a en-

heten skall figur 4 efterföljas. Är enhetens data stabil skall eventuella strömkällor

avlägsnas direkt fr̊an enheten, annars skall en vanlig systemavstängning utföras.

Oberoende p̊a hur enheten stängs av, skall den sedan märkas. Tillhörande kab-

lar skall kopplas fr̊an och säkras. Enhetens portar och strömbrytare skall tejpas

över. Om ytterligare lagringsmedia är inblandade skall denna media hanteras enligt

riktlinjerna för den typen [14].
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Figur 3: Konfiskering av avstängd enhet

För insamling av avslagna enheter, finns en rad moment som bör genomföras

baserat p̊a om en enhet är batteridriven, eller om annan lagringsmedia är inblan-

dad. Om en enhet är batteridriven skall strömkälla och batteri avlägsnas. Sedan

skall även enhetens h̊arddisk avlägsnas. H̊arddisken som avlägsnas skall märkas ut

och alla detaljer skall dokumenteras. Efter detta skall alla kablar avlägsnas, märkas

ut och säkras medan tejp skall placeras över strömbrytare. Om en avslagen enhet

ej är batteridriven skall strömkälla/strömkällor avlägsnas. Efter detta skall än en

g̊ang alla kablar avlägsnas och säkras medan tejp placeras över strömbrytare. Om

ytterligare lagringsmedia är inblandade skall denna media hanteras enligt dess rikt-

linjer. I vissa fall krävs det även att andra aktiviteter vid insamling av avstängda

enheter utförs. Exempel p̊a detta är hur det är möjligt att laptops behöver be-

kräftas vara avstängda, skivläsare skall vara stängda och om diskettfack existerar

skall även dessa tejpas över [14].
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Figur 4: Sammanställning av en p̊aslagen enhet.

En sammanställning p̊a en p̊aslagen enhet skall utföras om det finns data

som behöver samlas in p̊a plats. Om enheten inneh̊aller relevant volatil data eller

använder kryptering, skall en en sammanställning utföras p̊a plats. Nästa steg beror

p̊a om det behöver utvinnas n̊agon icke-volatil data p̊a plats. Om n̊agon data har

sammanställts under processen skall denna data nu säkras. Nästa ställningstagande

är om enheten eller systemet g̊ar att konfiskera. Om detta är möjligt skall detta

göras enligt figur 2 [14].

Vid sammanställning skall endast validerade verktyg användas. Det är viktigt

att vara medveten om vilken effekt det har p̊a systemet att köra denna program-

vara. Alla utförda handlingar och dess effekt p̊a systemet skall dokumenteras. Om

det inte är möjligt att veta vilken effekt en handling har p̊a systemet skall även

detta dokumenteras. Sammanställningar av volatil data skall göras till en logisk

fil container, som sedan kan användas för att framställa en checksumma. Denna

checksumma skall dokumenteras och användas för att validera beh̊allarens integri-

tet. Filbeh̊allaren skall sedan förvaras p̊a ett lagringsmedium förberett speciellt
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för detta syfte. Sammanställningen av icke-volatil data skall utföras med hjälp

av validerade avbildningsverktyg. Den resulterande avbilden skall sparas p̊a ett

lagringsmedium förberett för denna roll [14].

Om en enhets lagringsutrymme är för stort, eller om datorn fyller en kritisk

funktion skall endast en ofullständig sammanställning, där endast nödvändig in-

formation hämtas, försiktigt utföras. Exempel p̊a en enhet med kritisk funktion

kan vara övervakningssystem eller system för medicinskt syfte [14].

Figur 5: Sammanställning av en avstängd enhet

Att sammanställa data fr̊an en avslagen enhet är en enklare process d̊a det

inte finns lika många felkällor. Det första steget är att avlägsna lagringsmedian

fr̊an enheten. Identifierande egenskaper s̊a som fabrikat, modell, serienummer och

storlek skall dokumenteras. Disken som det potentiella bevismaterialet kommer att

avbildas till, skall sedan förberedas. Avbildningen skall sedan utföras med hjälp

av validerade verktyg. Sista delen av processen g̊ar ut p̊a att säkra den färdiga

avbilden [14].

5.1.2.3 ISO 27042

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende insamling av digitala bevismaterial

p̊aträffades.

5.1.2.4 SWGDE

Innan insamling av digitala bevis inom eller utanför en utrednings omfattning

behöver juridisk auktoritet erh̊allas. Eventuella begränsningar med juridisk aukto-
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ritet behöver även noteras. Om individer som inte är associerade med utredningen

skall dessa avlägsnas fr̊an utredningsplatsen. Under en utredning är det även vik-

tigt att, under vissa omständigheter, tänka p̊a hur ytterligare forensiska metoder

behöver utföras p̊a en utredningsplats. P̊a grund av detta behöver viss försiktighet

utövas. Ytterligare försiktighet behöver även appliceras för att undvika potentiella

destruktiva enheter och andra anti-forensiska tekniker p̊a utredningsplatsen. Ut-

redningsplatsen skall dokumenteras med fotografier och eventuellt även sketcher av

enheters omgivande omr̊ade och enheters anslutningar. Avvikelser fr̊an standard-

metoder och misstag skall även dokumenteras. Det skall etableras en beviskedja

av allt insamlat bevismaterial. Insamlat material skall skyddas fr̊an skada samt

förses med etikett [17].

När digitala bevismaterial skall hämtas varierar tillvägag̊angssättet som skall

användas beroende p̊a en enhets tillst̊and d̊a den identifieras. Om en enhet konfron-

teras p̊aslagen skall körande processer p̊a systemet dokumenteras. Om en destruk-

tiv process observeras skall denna stoppas och tillvägag̊angssättet skall dokumen-

teras. RAM och annan volatil data skall även sammanställas fr̊an operativsystemet

p̊a ett körande system. Om processer p̊a systemet är kopplade till molntjänster eller

lagring utanför utredningsplatsen skall juridisk auktoritet hänvisas till för att vi-

dare utforska möjligheter. Identifiera eventuella virtuella maskiner och kryptering

närvarande p̊a systemet. Om en virtuellmaskin är befintlig skall den försättas i vi-

loläge. Finns det befintlig kryptering p̊a systemet skall lämpliga metoder användas

för att göra en sammanställning av läsbar data p̊a plats. Filer som p̊aträffas öppna

skall sparas p̊a betrodd extern lagringsmedia. Datorn skall, om nätverkansluten,

isoleras fr̊an detta nätverk. Vid sammanställning skall alla metoder som används

vara forensiskt sunda. För att garantera och verifiera integriteten av potentiella

bevis skall försiktighets̊atgärder som skrivskydd och checksummor användas. In-

nan en dator slutligen stängs av skall det övervägas huruvida en dators strömsladd

skall dras ut, eller om systemet skall stängas av p̊a vanligt vis [17].

När en avstängd dator p̊aträffas är det imperativt att den h̊alls avstängd. Det

skall beaktas att avstängda datorsystem kan använda metoder, som tr̊adlöst “Wa-

ke On Lan” eller tidsbestämd uppstart fr̊an BIOS, för att oförutsägbart starta

datorn. Eventuella nätverksanslutningar och strömförsörjande kabel eller batteri

skall avlägsnas fr̊an systemets baksida. Under de omständigheter där en enhet inte

kan flyttas skall digitalt bevismaterial kopieras eller sammanställas p̊a plats [17].
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Under insamling av servrar kan plötsligt avlägsnande av en strömkälla leda till

stora skador till systemet [17].

5.1.3 Transport

5.1.3.1 ASTM E2763-10

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende transport av digitala bevismaterial

p̊aträffades.

5.1.3.2 ISO 27037

Transporten skall ske i en gynnsam och kontrollerad miljö. Den skall minimera

mängden stötar och vibrationer som enheter och potentiellt bevismaterial utsätts

för. Datorer och digitala enheter skall under transport förvaras p̊a ett sätt som

förhindrar skada fr̊an oundvikliga stötar, vibrationer, fukt, luftfuktighet, tempe-

ratur och exponering av radiosignaler. Det skall ocks̊a finnas i åtanke att skydda

mot eventuell elektrostatisk urladdning som kan skada de objekt som fraktas. Las-

ten skall inte förvaras i transportfordonet l̊angvariga perioder och undvika att bli

utsatt av UV-ljus [14].

Beviskedjan skall upprätth̊allas under hela transportfasen för att förhindra ma-

nipulering eller skada, och bevara lastens integritet samt äkthet. Lasten skall inte

lämnas utan tillsyn [14].

5.1.3.3 ISO 27042

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende transport av digitala bevismaterial

p̊aträffades.

5.1.3.4 SWGDE

Digitalt bevismaterial skall transporteras med särskild försiktighet för att undvika

fysisk skada, vibrationer, effekter av magnetiska fält, elektrostatiska urladdningar,

luftfuktighet samt stora temperaturskillnader [17].
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5.1.4 Lagring

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende lagring av digitala bevismaterial

p̊aträffades i de standarder och riktlinjer som undersökts.

5.1.5 Examination

5.1.5.1 ASTM E2763-10

Dokumentation försedd av den som begärt utredningen skall granskas för att

utvärdera vilka processer som är nödvändiga för att fullborda examinationen,

samt vilken juridisk auktoritet som skall erh̊allas. Examinationens syfte och om-

fattning skall fastställas av den som beställt undersökningen. Det skall undvikas

att utföra examinationen p̊a originalet av bevismaterialet. Undersökningen skall

istället utföras p̊a forensiska avbilder. Under examinationen skall laboratoriets

standardrutin efterföljas [16].

5.1.5.2 ISO 27037

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende examination av digitala bevismate-

rial p̊aträffades.

5.1.5.3 ISO 27042

Utförande av processer under examination av digitala bevis skall inte modifiera

inneh̊all p̊a potentiella digitala bevismaterial. Om tillfället uppst̊ar där potenti-

ella digitala bevis kan skadas skall till exempel en skrivskydd användas för att

minimera chansen att digitala bevismaterial ändras. Om det är oundvikligt eller

nödvändigt att detta inträffar skall tillräcklig kompetens användas för att kunna

förklara de p̊aföljderna som uppst̊ar, samt varför detta har inträffat. De processer

och beslut som görs under examinationen skall kunna återskapas med hjälp av no-

ga dokumentation. Användandet av beviskedja skall även kombineras med denna

dokumentation för att ytterligare bidra med återskapningsbara resultat. Verktyg

som skall användas under examination processen skall vara kapabla för valide-

ring och bekräftelse innan dess användning. Detta skall även h̊allas i åtanke inför

användning av nya verktyg [15].
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Under examination av statiska digitala potentiella bevismaterial skall bevisvärdet

av det potentiella bevismaterialet fastställas. Detta kan göras genom till exempel

identifiering av artefakter, byggande av tidslinjer och undersökning av borttagen

data. Examination av p̊aslagna digitala bevis är även ibland nödvändigt. Denna

typ av examination är användbar d̊a det handlar om system som, till exempel: te-

lefoner, krypterade lagringsmedia och komplexa nätverk. Det finns tv̊a olika typer

av examination av p̊aslagna digitala potentiella bevismaterial. Dessa är: examina-

tion av enheter som inte kan bli avbildade eller kopierade, samt examination av

enheter som kan bli avbildade eller kopierade. I de fall där ett system inte kan

avbildas eller kopieras p̊a grund av t.ex. risk för dataförlust skall man tillföra en

hög grad försiktighet. Det skall även h̊allas detaljerad dokumentation över vilka

processer som utförs p̊a systemet. Syftet och resultatet av de processer som utförs

skall kunna förklaras i detalj. I de fall där ett system kan avbildas eller kopieras kan

det vara nödvändigt att examinera systemet genom att direkt interagera med det.

I dessa fall skall det originella systemet emuleras s̊a realistiskt som möjligt med

hjälp av t.ex. kopior, virtuella maskiner och delar av originalet. Förändringar av

systemets kopia kan vara nödvändiga för att f̊a denna att fungera som en virtuell

maskin. Försiktighets̊atgärder skall dock vidtas för att undvika att dessa kopior

förändrar användningen av systemet [15].

Det digitala bevismaterialets betydelse skall även tolkas genom examinering

och analys. Tolkningen av digitala bevismaterial skall ske med hjälp av upprepad

examination samt analys där fakta, och i vissa fall åsikter, skapar en tolkning. Det

skall prioriteras att denna tolkning h̊alls rättvis och korrekt. För att kunna utföra

en korrekt tolkning behövs en mängd information rörande hur de system som exa-

mineras vanligtvis körs. Ytterligare information s̊a som utredningens mål, resurser

och annan information om bevismaterialet kan även vara användbar. Det bör dock

h̊allas i åtanke att all information som samlas inte nödvändigtvis är relevant eller

korrekt. Målet med att tolka det digitala bevismaterial skall vara att skapa en

förklaring av den faktan funnen under examinationen med rätt kontext. Om det

finns mer än en förklaring bör alla möjliga förklaringar rapporteras. Tolkning kan

förändras allt eftersom kontextuell information fr̊an examinationen förändras [15].
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5.1.5.4 SWGDE

Säkerställ att det finns tillräcklig juridisk auktoritet för att utföra en examina-

tion. Dokumentation försedd av den som begärt utredningen skall granskas för att

utvärdera vilka processer som är nödvändiga för att fullborda examinationen. Det

skall undvikas att utföra examinering av originalbevismaterial om möjligt, istället

skall examination utföras p̊a forensiska kopior och avbildningar. Examination av

lagringsmedia skall utföras logiskt och systematiskt enligt lokal policy [17].

5.1.6 Presentation

5.1.6.1 ASTM E2763-10

Utredningsrapporten skall möta kraven av organisationen som utfört utredningen.

Rapporten skall adressera behoven av den som begärt utredningen, samt att all

relevant information skall presenteras p̊a ett klart och koncist sätt [16].

5.1.6.2 ISO 27037

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende presentation av digitala bevismate-

rial p̊aträffades.

5.1.6.3 ISO 27042

Användandet av mallar med standardiserat material kan bidra till framställning

av rapporter med tillräcklig information. När en rapport inneh̊aller åsikter fr̊an

dess skrivare bör dessa tydligt skiljas fr̊an fakta som presenteras. Rapporter bör

inneh̊alla all information som lokal policy och lagstiftning kräver. Ytterligare in-

neh̊all som utredningsrapporter minst bör inneh̊alla är de följande:

• En tydlig redogörelse för skrivarens kvalifikationer eller kompetens för att

kunna delta i utredningen och framställa rapporten.

• En tydlig redogörelse av informationen som utredningsgruppen bidragit med,

samt typen av rapporten som skall framställas.

• Typen av incident som utreds.

• Varaktigheten, platsen och tiden utredningen inträffade.
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• Utredningens mål.

• Utredningsgruppens medlemmar, dess roller och handlingar.

• Detaljerad beskrivning av digitala bevis som har hittats under utredningen

samt om potentiella digitala bevismaterial har blivit utsatta för n̊agon skada,

samt om denna skada p̊a n̊agot sätt har p̊averkat resten av utredningen.

• Begränsningar som har uppst̊att vid n̊agon del av utredningen.

• En lista med processer och verktyg som har använts.

Rapporter kan i vissa fall även inneh̊alla ytterligare information, s̊a som utredarens

tolkning av digitala bevismaterial, slutsatser och rekommendationer för fortsatt

utredning [15].

5.1.6.4 SWGDE

Utredningsrapporten skall adressera behoven av den som begärt utredningen. Rap-

porten skall även inkludera utredningens omfattning och syfte. Detaljerade be-

skrivningar av allt examinerat material, samt av vem och när materialet blivit

examinerat. All information skall presenteras s̊a att en oteknisk individ kan läsa

och först̊a rapporten [17].

5.1.7 Destruering

Inga instruktioner eller anvisningar ang̊aende destruering av digitala bevismaterial

p̊aträffades i de standarder och riktlinjer som undersökts.

5.2 Intervjustudie

Detta resultatkapitel kommer i en renskriven form presentera det relevanta re-

sultatet fr̊an den utförda intervjustudien. Relevant resultat anses vara s̊adant som

besvarar eller bidrar till att besvara fr̊ageställningen. Fullständiga renskrivna tran-

skriberingar av alla intervjuerna finns tillgängliga i respektive appendix.

Första delen av intervjuerna riktade in sig p̊a om standarder eller riktlinjer

användes i respondenternas arbeten. Hur eventuella standarder eller riktlinjer är

utformade samt hur de är framtagna.
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Respondenter Region

1 Region Väst, Sverige

2 Oslo, Norge

3 Region Väst, Sverige

Tabell 3: Översikt av respondenter

I de tv̊a intervjuerna med IT-forensiker som arbetar inom Sverige (respondent 1

och 3) framkommer det att inga standarder eller riktlinjer används eller måste

användas:

Inga skriftliga har vi inte riktigt utan det är mest ”best practice” att

man följer vissa steg. De finns inte nedskrivna och det är ingen som

tvingar en att göra p̊a ett speciellt sätt.

—Respondent 1

Det finns inga skrivna standarder utan mera s̊ant som man har f̊att

lära sig p̊a den IT-brotts utbildningen som finns d̊a.

—Respondent 3

Istället för att använda standarder eller riktlinjer följs vad som kallas best practices

eller vedertagna metoder. Fr̊an respondent 1 framkommer det att dessa metoder

inte är nedskrivna, utan är saker kända och accepterade i branschen. Det noteras

även att det inte finns n̊agot krav att följa dem. Respondent 1 menar att han

tagit del av dessa metoder genom sin utbildning och av mer erfarna kollegor. Även

respondent 3 beskriver att vedertagna metoder lärs ut av den IT-brotts utbildning

som IT-forensiker genomg̊ar.

Det finns ju nationellt forensiskt centrum som har riktlinjer, man bru-

kar säga att vi jobbar operativt och de jobbar laborativt. De har mycket

striktare regler vad de m̊aste göra.

—Respondent 1
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Det har och göra med den ackreditering som NFC har. D̊a har de vissa

metoder som är ackrediterade. Som det s̊ag ut d̊a jag slutade för tv̊a år

sedan, s̊a hade de endast metoder för hur man speglade en dator, som

var ackrediterade och beskrivet hur det skall g̊a till väga.

—Respondent 3

B̊ade respondent 1 och 3 berör att nationellt forensiskt centrum(NFC) använder

sig av riktlinjer.

I intervjun med respondent 2 framkommer det att de inte använder sig av n̊agon in-

ternationell standard. Det framg̊ar att de istället använder sig av interna riktlinjer

som delvis är baserade p̊a internationella standarder:

Vi har utarbetat interna riktlinjer som är delvis baserade p̊a interna-

tionella standarder, men vi använder inte internationella standarder

aktivt. Vi följer även norsk lag, samt förordningar och instruktioner.

—Respondent 2

De interna riktlinjerna som nämns är generella beskrivningar av processer som ska

utföras. Respondent 2 berättar vidare att de tidigare prövat att använda andra

typer av riktlinjer, till exempel checklistor, men att dessa fungerat väldigt d̊aligt

p̊a grund av att arbetet involverar s̊a många avvikelser och onormala situationer.

Det ges även ett kort exempel p̊a hur en processbeskrivning kan vara utformad:

Den kan till exempel säga att man ska säkra inneh̊allet p̊a ett s̊adant vis

att man f̊ar en checksumma, vilket sedan ska dokumenteras i diverse

system och rapporter.

—Respondent 2

Dessa interna riktlinjer och processbeskrivningar är framtagna internt och delvis

utvecklade av respondenten själv. Riktlinjerna är även till viss del framtagna av

det överordnande organet Kripos, vilket respondent 2 förklarar, kan jämföras med

Sveriges NFC.
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D̊a respondenter fr̊agades om deras tidigare erfarenhet av IT-forensiska standar-

der, samt deras åsikter om dessa, varierade svaren. Det framkommer att alla tre

respondenterna har tidigare tagit del av n̊agon typ av standard.

Respondent 1 föredrar att arbeta mer öppet och inte ständigt tvingas göra sam-

ma saker, men anser att det finns fördelar och nackdelar med att arbeta utefter

standarder. Som fördelar nämns det att utförande blir sp̊arbart och tydligt samt

att det kan eliminera många fr̊agor ang̊aende utförandet. Det kan dock vara till

nackdel att följa en standard d̊a den kan kräva att n̊agot görs p̊a ett speciellt sätt.

Det måste d̊a göras p̊a det sättet, och f̊ar inte hoppas över. Respondent 1 ger ett

scenario för att förtydliga denna nackdel: om en standard säger att man ska index-

era en hel spegelkopia i FTK s̊a att man kan utföra sökningar direkt, måste detta

göras trots att det endast är ett dokument p̊a skrivbordet som är av intresse. Han

menar d̊a att standarder kan kräva en oproportionerlig mängd arbete och därmed

ödsla resurser.

ISO standarder har jag först̊aelse för, d̊a de värderar p̊a en övergripande

niv̊a. De är inte väldigt amerikaniserade, p̊a det sätt att det inte är krav

att först ska punkt ett göras sedan punkt tv̊a, och om man inte gör s̊a

är det fel.

—Respondent 2

Respondent 2 har först̊aelse för ISO standarder d̊a de tar ett övergripande ställningstagande

och inte använder strikta metodbeskrivningar.

Det blir som att jämföra äpplen med päron.

—Respondent 2

Respondent 2 anser dock att standarden ISO 17025 passar ganska d̊aligt för IT-

forensiskt arbete d̊a den är till för att kvalitetssäkra ett laboratorium. Standarden

kan till exempel användas för att kvalitetssäkra uppmätning av vätskor. Att en

liter verkligen är en liter. Men respondent 2 anser att detta fungerar väldigt d̊aligt

p̊a datorer, d̊a en gigabyte alltid är en gigabyte.
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Om tv̊a olika personer f̊ar samma bevismaterial s̊a ska man komma

fram till samma slutsats.

—Respondent 3

Respondent 3 anser att problemet med standarder är att man inte kan skriva dessa

för detaljerade. Det förtydligas att målet med en standard som NFC bygger upp

är att tv̊a olika personer, med samma förutsättningar, skall komma till samma

slutsats. Respondent 3 menar att för att detta ska vara möjligt måste processerna

vara beskrivna s̊a noga som möjligt. Respondenten utvidgar argumentet med att

förklara att tv̊a olika versioner av samma programvara kan producera olika resul-

tat, när det kommer till telefonutvinningar. Detta innebär att en standard som

skall uppfylla målet ovan, måste beskriva användning av specifik h̊ardvara, pro-

gramvara, version och s̊a vidare. Respondenten menar att en s̊adan standard skulle

vara väldigt begränsande, d̊a IT-forensik och digitala enheter ständigt utvecklas

och det krävs större flexibilitet för att kunna tolka informationen.

P̊a fr̊agan om hur man garanterar att bevismaterial hanteras korrekt och rättssäkert,

s̊a att det kan användas i rätten, varierade respondenternas svar:

Det ska vara sp̊arbart vad som har gjorts.

—Respondent 1

Respondent 1 menar att dokumentation av utförande och att använda speglingar

är det som används för att garantera att potentiellt bevismaterial hanteras korrekt

och rättssäkert. Med hjälp av speglingar kan potentiellt bevismaterial undersökas

utan att man riskerar att skada eller ändra originalmaterialet. Om det sedan skulle

uppst̊a n̊agra fr̊agor huruvida en process blivit utförd korrekt, kan man alltid göra

en ny spegling och följa dokumentationen.

Personligen tycker jag att det räcker att vara ackrediterad, om man ska

vara det i n̊agonting, i hur man speglar en enhet. För att s̊a länge du

har en spegling av en dator som är korrekt s̊a finns bevisen där.

—Respondent 1
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Respondent 1 talar om att det har varit p̊a tal om att bli mer ackrediterad som

NFC. Respondent 1 anser dock att det mest betydelsefulla är att speglingen utförs

korrekt för d̊a finns alltid beviset kvar. Om man hittar betydande information kan

även detta tas fram och verifieras av andra fr̊an spegelkopian.

Respondent 3 menar att potentiella bevis hanteras korrekt genom att använda

vedertagna metoder och verktyg. Till exempel att man använder skrivskydd när

man kopplar upp sig till bevismaterial. Om avvikelser fr̊an vedertagna metoder

och verktyg sker, skall detta dokumenteras i protokoll.

Det är nästan inget problem i Norge d̊a vi har fri bevisprövning.

—Respondent 2

Respondent 2 menar att utg̊angspunkten är att allt, med n̊agra undantag, f̊ar

läggas fram som bevisning i rätten. Det är upp till rätten att värdera om ett bevis

är till̊atet, och hur mycket det är värt. Respondent 2 menar att ”chain of custody”

är löst ganska enkelt och förtydligar att det handlar mer om vad som hittas i ett

beslag, snarare än var beslaget har blivit förvarat eller vem som undersökt det.

Men huruvida vi jobbar säkert och att det som har funnits faktiskt är

sant baseras p̊a tillit att jag är professionell och kan det jag p̊ast̊ar jag

kan.

—Respondent 2

Den andra delen av intervjuerna är inriktad p̊a moment och metoder som innefattas

i olika delar av en IT-forensisk utredning: Första fr̊agan i denna del behandlar

identifiering av potentiella digitala bevis.

Respondent 2 anser att identifieringen av potentiellt bevismaterial inte är en pro-

cess som tillhör det kriminaltekniska arbetet. Respondent 2 menar att identifi-

eringen tätt hänger ihop med utredningen själv, eftersom det kriminaltekniska

arbetet är en del av en annan process och utförs inte utan grund. Incidenten eller

den misstänkta incidenten som kräver en kriminaltekniskundersökning bestämmer

omfattningen. Respondent 2 menar att majoriteten av identifieringen av intres-

santa enheter utförs här.
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Det är helt beroende p̊a vad det är för typ av ärende.

—Respondent 3

Respondent 3 menar att ärendet och känd information kring ärendet styr vad som

skall samlas in. Respondenten anser att det är omöjligt att dela upp identifieringen

i boxar och fyrkanter d̊a det bygger mycket p̊a situationsbaserad information och

kreativitet.

Fr̊agan som behandlar hur insamling av enheter och potentiella bevis g̊ar till,

besvarades enligt följande:

Respondent 3 menar att sättet som insamlingen g̊ar till p̊a ocks̊a beror p̊a vad det är

för typ av ärende. Om det är ett ärende där en misstänkt person är mer avancerad

i sin datoranvändning, till exempel om informationen man letar efter är krypterad,

krävs det att en IT-forensiker är p̊a plats. Om en IT-forensiker är p̊a plats för en

husrannsakan börjar man med att titta p̊a de enheter som är p̊aslagna, för att

inte g̊a miste om tillfälligt tillgängliga data. Man f̊ar sedan undersöka p̊aslagna

enheter efter befintlig kryptering, öppna program, chattar eller forum. Detta skall

p̊a ett eller annat sätt dokumenteras. Insamling av potentiella bevismaterial är

situationsbaserat och det är upp till IT-forensikern att utnyttja de verktyg som är

bäst för situationen. Respondenten menar att det inte finns n̊agra exakta riktlinjer

här, och att det enda man måste förh̊alla sig till är lagstiftningen.

Fr̊agan om hur examination g̊ar till i praktiken, och om det finns n̊agra riktlinjer,

svarades enligt följande:

Rent juridiskt sett s̊a är m̊alet att utröna om brott har beg̊atts.

—Respondent 1

Det framkommer fr̊an respondent 1 att målet med examinationen är att opartiskt

och objektivt utröna om ett brott har beg̊atts. Examinationen sker inte efter n̊agon

standard eller riktlinjer, utöver svensk lag. Respondenten menar att en objektiv

undersökning garanteras genom IT-forensikerns integritet samt att allt som pekar

b̊ade för och emot en misstanke måste presenteras. För undersökningar av data-

medium skall alla undersökningar göras p̊a spegelkopior för att vara p̊a den säkra

sidan. Med hjälp av forensiska verktyg, som till exempel FTK, Encase, Internet
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Evidence Finder (IEF) och Axiom, examineras lagringsmedia efter bevismaterial.

Det framkommer att det inte finns n̊agra standarder eller riktlinjer ang̊aende

vilken programvara eller verktyg som f̊ar användas. Vilka verktyg som kan användas

begränsas dock av vilka licenser som polismyndigheten har köpt in. Respondent 1

berättar om ett tidigare fall där den har använt ett verktyg med öppen källkod,

som den tagit del av via internet. Det öppna verktyget kunde användas för att

läsa loggfiler skapade av ett fildelningsprogram i den misstänktes dator. Verktyget

kunde utifr̊an loggfilerna skapa en lista över exakt vilka filer som hade delats, var

de befann sig och hur många g̊anger n̊agon hade kopplat upp sig till dem. För att

försäkra sig om att programmet fungerade korrekt utförde respondenten ett eget

test där han, med samma fildelningsprogram och version, delade ett antal filer.

Sedan använde han svaren fr̊an det öppna verktyget för att validera att det fun-

gerade korrekt. Respondenten noterar att det inte finns n̊agot krav p̊a att utföra

denna validering men gjorde det för sin professionella integritets skull.

Det reglerar i princip sig själv d̊a det skall f̊angas upp i rätten om det

uppst̊ar n̊agot fel.

—Respondent 2

Fr̊an respondent 2 framkommer det att examinationen g̊ar ut p̊a att finna svar p̊a

fr̊agor eller utmaningar som uppkommit i utredningen. Det kan ocks̊a användas

för att finna nya relevanta upplysningar men även verifiera angivna upplysningar.

Respondenten uppger att det inte används n̊agra standarder eller riktlinjer utöver

kravet att det ska utföras p̊a ett professionellt och försvarligt vis. Det finns inte hel-

ler n̊agra standarder eller riktlinjer som reglerar vilka programvaror eller verktyg

som är till̊atna. Det framkommer att det är IT-forensikerns professionella ansvar

använda metoder som fungerar. Respondenten menar att detta reglerar sig själv

genom att rätten skall f̊anga upp om n̊agot utförts eller använts felaktigt.

P̊a fr̊agan om hur presentation av bevismaterial g̊ar till svarade respondenterna

följande:

Tyvärr är det väldigt sällan vi blir ifr̊agasatta.
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—Respondent 1

Det framkommer fr̊an respondent 1 att det finns en mall för hur protokoll kan

struktureras, det noteras att respondenten använder mallen för att det är smidigt,

och inte för att det finns n̊agot krav att göra det. Respondenten har under sin tid

ett antal g̊anger vittnat inför rättan ang̊aende utfört arbete. Respondenten anser

att oavsett hur bra ett protokoll eller rapport har skrivits, blir det av mer vikt när

kan förklaras i ett vittnesmål. Respondenten anser att i de fall där han vittnat har

det varit för att styrka fallet för åklagaren.

Rapporterna skall kunna läsas av individer som inte är datorkunniga.

—Respondent 2

Respondent 2 menar att målet med presentation av bevis är att p̊a ett objektivt

och exakt vis kommunicera vad som har hittats. Det skall vara tydligt vad som

har hittats, hur det gick till, vilken osäkerhet som finns runt beviset och vad det

faktiskt betyder. Respondenten menar att det inte finns n̊agra formella krav p̊a

vad en rapport måste inneh̊alla, utan erfarenhet av vad som behövs i rätten. Re-

spondenten förklarar att de brukar använda en mall för att rapporterna skall vara

lika varandra, d̊a det kan underlätta för dem som skall läsa dem. Men det noteras

att det inte finns n̊agot krav att göra detta.

Det framkommer att respondenten har varit vittne för b̊ade åklagar och försvarssidan.

Respondenten menar att det inte p̊averkar vilken sida som bett om vittnesmålet,

utan det är materialet och bevisen som styr vad som kan sägas. Respondenten

berättar om den senaste g̊angen den vittnat i rätten. D̊a var det tre domare, tre

försvarsadvokater, en åklagare, tio jurymedlemmar och ett par andra individer

närvarande. Men respondenten menar att ingen annan än hen självt förstod de

svar som getts för ställda fr̊agor. Respondenten menar att det är typiskt att man

f̊ar fr̊agor, som man besvarar s̊a gott som möjligt men änd̊a först̊ar ingen n̊agonting.

Jag tycker det är ganska skrämmande, och det är ju en fara för rättssäkerheten.

—Respondent 2
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Respondenten finner det ganska skrämmande att rätten och försvaret inte är kun-

niga nog att ställa kritiska fr̊agor till utförande och metoder. Respondenten menar

att detta är ett tydligt tecken p̊a den stora tillit som rätten har till hen som yr-

kesperson och anställd hos polisen. Respondenten anser att denna tillit är trevlig

men inte rättssäker.

. . . de flesta förstod inte alls vad IT-forensikern hade skrivit.

—Respondent 3

Respondent 3 har tidigare vittnat i domstol och anser att det är bäst om den

åklagare, som kallat en till rätten, talat med en om vad som kommer tas upp s̊a man

har möjlighet att förbereda sig. Respondenten talar om en studie som utförts n̊agra

år tidigare där man undersökt om rätten, åklagare, utredare och försvarsadvokater

först̊att vad en IT-forensiker skrivit. Resultatet fr̊an studien visade att de flesta

inte alls förstod vad IT-forensikern hade skrivit. Respondent 3 menar att detta

ställer höga krav p̊a IT-forensikern att uttrycka sig p̊a ett sätt s̊a att alla först̊ar.
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6 Diskussion

Det är tydligt fr̊an kartläggningen att det finns flera olika sätt att formulera stan-

darder och riktlinjer. Detaljniv̊an i instruktioner och beskrivningar skiljs ocks̊a

väldigt mycket beroende p̊a vem som publicerat standarden eller riktlinjen. Det-

ta illustreras tydligt när man kollar p̊a hur många sidor standarderna best̊ar av.

ASTM E2763-10 best̊ar av endast tre sidor men täcker liknande omr̊aden som

ISO standarderna 27037 och 27042 tillsammans gör p̊a 88 sidor. Detta innebär för

ASTM E2763-10 en betydande skillnad i utrymme för förklaringar, definitioner

och lämnar därför mer för användaren att tolka. Standarderna och riktlinjerna

som har kartlagts har angivits en detaljniv̊a baserat p̊a hur specifikt och detaljrikt

de beskrivit processer och kringliggande fakta. ISO 27037 använder sig av en hög

detaljniv̊a medan ASTM-E2763-10 och SWGDE har en relativt l̊ag. ISO 27042

har en förh̊allandevis hög detaljniv̊a jämfört med de l̊aga, men n̊ar inte upp till

den höga niv̊an som ISO 27037 använder sig av. P̊a grund av detta har ISO 27042

klassificerats som en medeldetaljniv̊a. V̊ar klassificering av den höga detaljniv̊an

som ISO 27037 använder jämfört med 27042, är även delat av A.Valjarević et al

[10].

Standarderna och riktlinjer skiljer även i hur de förmedlar och formulerar sina

riktlinjer. B̊ada de kartlagda standarderna som producerats och publicerats av ISO

använder sig av figurer och matriser för att presentera information. Tillsammans

med flytande text och punktlistor skapar detta en blandning av övergripande och

djupg̊aende information. SWGDE och ASTM E2763-10 presenterar nästan uteslu-

tande information i listformat. SWGDE använder sig av punktlistor som en och en

listar upp de processer som skall utföras. ASTM E2763-10 använder en väldigt lik-

nande utformning men istället för punktlistor används numrerade listor. Vi utg̊ar

fr̊an att dokumentens uppbyggnad är förankrat med dess omfattning och tänkta

användningsomr̊ade. SWGDE är riktad mot individer som arbetar i laborations-

miljö eller p̊a fältet. Med detta i åtanke anser vi att en punktlista är passande,

d̊a den är enkelt översk̊adlig och kan användas flexibelt. ASTM E2763-10 är fram-

tagen för att användas inom brottsutredningar, men tillskillnad fr̊an SWGDE s̊a

framg̊ar det inte i vilken miljö. Numrerade punktlistor har sina fördelar d̊a man

enkelt kan referera till dem i flytande text. Eftersom ASTM E2763-10 standar-

den omfattar en stor del av den digitalforensiska utredningen är det passande att
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instruktionerna h̊alls korta och koncisa.

ISO 27037 eftersträvar att vägleda individer att identifiera och samla in bevis

p̊a ett bevarande och fullständigt sätt. Det är därför passande att ISO i den-

na standard erbjuder djupg̊aende processförklaringar samt exempel fr̊an vanligt

förekommande scenarion. Standardens storlek och struktur erbjuder användare en

robust mängd information att basera och berättiga sina beslut p̊a, men det gör

även att standarden blir opraktisk att använda i fältet. ISO 27042 omfattar ex-

amination och tolkning av digitala bevismaterial. Eftersom denna typ av process

vanligen sker i en kontrollerad miljö är det inget problem att standarden i fr̊aga

är stor och klumpig. Strukturen ger likt ISO 27037 en robust mängd information

som kan användas av en individ för att basera och berättiga sina val.

Standarderna ISO 27037 och 27042 är tv̊a separata standarddokument men de

tillhör b̊ada standardfamiljen: ”Information security management systems”. Tabell

2, ger en överblick av vilka faser som de kartlagda dokumenten belyser. P̊a grund

av att de tv̊a ISO standarderna tillhör samma standardfamilj och skall användas

tillsammans, kan de täcka en bred utsträckning av olika omr̊aden. Endast en av

sju kartlagda faser har förekommit i b̊ade ISO 27037 och 27042, detta är presen-

tationsfasen. Standarderna valdes ut för att de tillsammans belyser de väsentliga

delarna av en digitalforensisk utredning. Vi har underkartläggningen noterat stora

likheter mellan ASTM E2763-10 och SWGDE. S. Ballou et al. belyser i sitt arbete

[11] att det finns kollaborering mellan organisationerna SWGDE och ASTM.

Som tidigare nämnt i metodkapitlet, har kartläggningen utförts efter en pro-

cessmodell skapad av F. Cohen. Modellen har använts för p̊a ett objektivt och

definierat sätt kartlägga riktlinjerna. Denna metod har inte använts i n̊agra av

de tidigare arbeten vi har kollat p̊a. En skillnad är att i det tidigare arbetet av

A. Ajijola et al. [7] har informationen som standarderna utgör delats in som de

presenteras i sina respektive standarder. Detta kan bidra med en klarare bild av

standarder i sin helhet, men gör tydande av vad som skall utföras under olika

moment sv̊arare. Vi menar att en tydligt utformad processmodell bidrar med att,

p̊a ett klarare sätt, dela upp arbetsprocesser i flera standarder och riktlinjer p̊a

ett likt sätt. Detta gör även att det är enkelt att se skillnader mellan hur olika

standarder och riktlinjer väljer att g̊a tillväga vid olika moment. Med v̊art mål att

kartlägga vilka processer som de olika standarderna och riktlinjerna inneh̊aller, an-

ser vi att metoden med en processmodell är mer passande. En processmodell som
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kategoriserar hur processer skall utföras ger oss även en klarare bild av hur detal-

jerat utförandet av processer beskrivs. För ett arbete som istället undersöker och

kartlägger standarder och riktlinjers uppbyggnad, med mindre fokus p̊a inneh̊all,

är det logiskt hur en metod utan en processmodell kan vara mer användbar.

För intervjustudien som utfördes användes en kvalitativ, halvstrukturerad in-

tervjustudie för att p̊a bästa sätt samla in kvalitativa resultat, men fortfarande

erh̊alla möjligheten att förbereda strukturerade fr̊agor. Till viss del förbereddes

även eventuella följdfr̊agor. Följdfr̊agor kan vara sv̊ara att planera, därför var de

planerade följdfr̊agorna saker som bör besvaras i huvudfr̊agan. Om personen inte

besvarade n̊agot som vi ville ha besvarat, ställdes en följdfr̊aga för att korrigera

detta. Det finns även det potentiella problemet med intervjuer att alla svar inte

förklaras lika tydligt. Om man d̊a inte f̊ar ett förtydligande under intervjuns g̊ang,

kan det vara väldigt sv̊art att tyda dessa svar.

Svaren p̊a fr̊agan om det används n̊agon standard eller speciella riktlinjer fick

varierande resultat. Respondenterna, 1 och 3, som arbetar inom Sverige menar att

det inte finns n̊agra standarder eller riktlinjer som måste följas. Medan respondent

2, svarade att det finns interna riktlinjer som används. I resultatet kan vi även se

hur ingen av respondenterna har krav p̊a sig att använda standarder. Responden-

terna, 1 och 3, förklarar att man istället använder vedertagna metoder och allmänt

accepterade ‘’best practices” i branschen. Dessa vedertagna metoder sprids vidare

av mer erfarna medarbetare. N̊agot som är gemensamt för de tre respondenterna

är att den arbetande IT-forensikern har ett professionellt ansvar för de metoder

och verktyg som används. Alla utföranden ska kunna förklaras och berättigas i

rätten om nödvändigt. Det framkommer även fr̊an intervjuerna att arbetssättet

blir mer öppet och flexibelt utan styrande standarder och riktlinjer. Respondent 2

förklarar att deras riktlinjer är över processer som skall utföras inte specifikt hur de

skall utföras. Den tidigare nämnda flexibiliteten som lyfts fram utan användning

av strikta standarder och riktlinjer är även n̊agonting som tydligt p̊avisades un-

der senare fr̊agor om arbetsmoment. Respondent 1 satte stor tyngd p̊a hur frihet

är en styrka d̊a den talade om examination stadiet av en utredning. Den talade

om ett praktisk scenario i arbetet där den här typen av frihet hade bidragit med

stor hjälp under en utredning. I detta scenario hade respondent 1 upptäckt logg-

filer som inte kunde läsas utan en typ av öppen programvara. Respondent 1 hade

d̊a hämtat och framg̊angsrikt använt sig av denna programvara. Om en standard
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som krävde användningen av ett bestämt verktyg hade funnits i denna situation,

hade utredningen g̊att miste om bevismaterial. Här kan vi allts̊a se att det inte

aktivt används n̊agra standarder eller riktlinjer av IT-forensiker i Sverige. Svaren

fr̊an respondenten som arbetar i Norge gör det tydligt att interna riktlinjer finns

och används till vissa delar av IT-forensiskt arbete. En del där standarder och

riktlinjer inte används är under examinationen. Respondent 2 menar att det inte

skulle fungera att använda standarder eller riktlinjer under examination för att

utförande måste baseras p̊a vad som är logiskt i situationen. Detta resonemang

med en högt varierande examination styrks även av de andra respondenternas

svar. Respondent 3 menar att det finns lika många varianter av examination som

det finns ärenden, vilket betyder att examinationen måste baseras p̊a respektive

ärendes fr̊ageställning. Baserat p̊a resultatet som har tagits fram, hade det va-

rit inte varit genomförbart att införa riktlinjer för digital forensiskt arbete. Den

stora variationen av potentiella scenarion hade resulterat i en standard som hade

varit för bred och därför slösat tid, eller för specifik. En specifik standard hade

inte varit applicerbar i alla situationer och skulle kräva regelbundna avvikningar.

Detta styrks även av respondent 2, som anser att “det inte fungerar att använda

riktlinjer d̊a de snabbt blir irrelevanta och kastar bort för mycket tid”.

Respondent 1 och 2 talar om hur de följer “best practices” eller vedertagna

metoder istället för standarder eller riktlinjer. Det framkommer att dessa inte finns

nedskrivna, utan är baserade p̊a baserade p̊a kompetens och tidigare erfarenhet.

D̊a den här typen av “best practices” eller vedertagna metoder inte är nedskrivna,

kan de inte direkt kontrolleras och resulterar i att IT-forensiker endast gör vad

de tycker är bäst för situationen. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, men

kräver mer tillit till IT-forensiker och dess kompetens. Detta i samband med den

l̊aga kompetens, som det under intervjuerna framgick, finns i rätten kan vara en

risk för den allmänna rättssäkerheten i digital forensiska fall.

Det framkommer även under intervjustudien att bevismaterial inte behöver

hanteras p̊a ett specifikt eller standardiserat sätt, för att kunna användas i rätten.

Det framg̊ar att detta beror p̊a principen om fri bevisprövning. Respondent 2

talar om att det handlar mer om vad som hittas i ett beslag än, snarare än var

beslaget har blivit förvarat eller vem som undersökt det. Detta betyder inte att

bevishantering är oväsentligt, men är i regel inte avgörande för om ett bevis kan

användas eller ej. Principen om fri bevisprövning bidrar allts̊a till minskat behov
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av standarder och riktlinjer.

I allmänhet fanns det en rad aspekter av resultatet som hade kunnat g̊att

bättre under insamlingen av resultat. De fr̊agor som ställdes under intervjuerna

hade kunnat vara mer specifika och fokuserade p̊a arbetets mål. Trots den halv-

strukturerade strukturen av intervjustudien hade vi inte en hög niv̊a av tidigare

erfarenhet av intervjuer. P̊a grund av detta blev fr̊agorna en grad för öppna, vil-

ket resulterade i en högre niv̊a av irrelevant material att avfärda fr̊an studiens

resultat. Vid kartläggningen av standarder och riktlinjer startade insamlingen av

resultatet även väldigt ofokuserat men, d̊a en processmodell infördes, fungerade

kartläggningen mycket mer smidigt.
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7 Slutsats

Vi har utfört en kartläggning baserad p̊a en frist̊aende processmodell för att un-

dersöka vilka standarder och riktlinjer som finns, och vilka konkreta anvisningar

de kan bidra med. Denna kartläggning visar en tydlig bild av de fyra existerande

standarder och riktlinjer som har undersökts, samt vilka konkreta anvisningar de

bidrar med. Standarderna använder varierande detaljniv̊aer, struktur och omfatt-

ning för att vara applicerbara till olika typer av digital forensiskt arbete.

Vi har även använt en intervjustudie för att undersöka huruvida standarder

och riktlinjer används. Med resultatet fr̊an intervjustudien har vi kommit fram

till att standarder inte används inom rättsväsendet. Det finns inte heller n̊agra

strikta implementerade riktlinjer i de fall som detta arbete har undersökt. Det

som används för att utföra digital forensiskt arbete är istället vedertagna metoder

och “best practice” baserade p̊a erfarenhet och kompetens. I det fallet där det

fanns implementerade riktlinjer, var dessa generella processbeskrivningar.

Ytterligare har vi även utfört en undersökning varför, eller varför inte stan-

darder och riktlinjer används inom digital forensiskt arbete. Utifr̊an det resultat

som hämtats fr̊an den utförda intervjustudien, drar vi slutsatsen att det är högst

problematiskt att implementera och nyttja strikta riktlinjer och standarder för en

hel IT-forensisk utredningsprocess. Detta beror till stor del p̊a att förh̊allandena

kring utredningar varierar kraftigt, vilket är särskilt tydligt i examinationsfasen.

En annan bidragande faktor till varför IT-forensiska standarder är problematis-

ka att implementera och aktivt använda sig av, är att utvecklingen av digitala

enheter, och IT-forensik i allmänhet rör sig i en s̊adan fart som resulterar i att

standarder snabbt blir utdaterade. Fri bevisprövning bidrar även till att behovet

av standardiserat arbete minskar, d̊a rätten beslutar om ett bevis är hanterat och

framtaget p̊a rätt vis.
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A Intervjufr̊agor

1. Använder ni er av n̊agra standarder eller riktlinjer I ert arbete?

(a) Hur funkar dessa?

(b) Hur är dessa standarder eller riktlinjer framtagna?

(c) Vilken roll fyller dessa standarder eller riktlinjer i ditt arbete?

(d) Vem är dessa standarder eller riktlinjer framtagna av?

2. Om inga standarder eller riktlinjer används..

(a) Hur garanterar man att bevismaterial hanteras p̊a ett rättssäkert vis?

3. Har du tagit del av standarder tidigare?

(a) Ser du det som en svaghet att inte följa standarder/styrka att följa standar-

der?

4. Utifr̊an din arbetsprocess, vilka delar best̊ar en IT-forensisk utredning av?

(a) Vilka delar är det som du brukar ta del av?

(b) Har n̊agra av dessa delar n̊agra riktlinjer eller standarder och är dessa tillgängliga

för allmänheten?

5. Baserat p̊a tidigare svar om vilka steg som en IT-forensisk utredning - Skall steg

närvarande i Cohens processmodell men inte närvarande i tidigare svar undersökas.

(a) Identifiering

(b) Insamling

(c) Transport

(d) Lagring

(e) Examination

(f) Presentation

(g) Destruering

6. Vad tror du att standarders roll kommer att vara i framtiden för digital forensik?

51



blank page



B Intervju med Respondent 1

Använder ni er av n̊agra standarder eller riktlinjer i ert arbete?

Vi har inte riktigt n̊agra skriftliga riktlinjer. Man kan säga att vi använder oss av

”best practice” där man följer vissa steg, men dessa finns inte nedskrivna och det är

ingen som tvingar dig att följa dessa. Det finns även NFC eller Nationellt Forensiskt

Centrum som jobbar mer laborativt och striktare medan vi jobbar operativt med

fokus p̊a resultat. Dem fokuserar mer p̊a att analysera allt och g̊a igenom allt till

punkt och pricka efter en modell. Det tar längre tid s̊aklart men vad som har gjorts

blir även väldigt sp̊arbart.

Dessa ”best practices” som du tidigare talade om, är det nedskrivna

eller allmänt kända saker i branschen?

Ja, precis. Det är mer s̊a att det är dumt att göra p̊a vissa sätt och man vet att

man inte skall göra s̊a.

Hur fick du reda p̊a det här?

När jag började här s̊a var det ju lite fr̊an de första ärendena jag jobbade med.

Jag lärde mig av hur medarbetare berättade vad som skulle göras i ärenden och

vilka verktyg som skall användas. Jag har även kvar metoder som jag lärde mig

under studietiden och det använder jag mig ocks̊a av. Det är inte s̊a att dem gav

mig ett papper och gav detaljerade order utan man speglar h̊arddisken p̊a ett bra

ställe och sen s̊a är det lugnt liksom.

Hur är de här riktlinjerna framtagna?

Erfarenhet tror jag. Här har vi folk som har jobbat en längre tid s̊a mycket är det

att dem säger att ”vi gör s̊ahär och det funkar” s̊a jag tror att det är dem. Sen s̊a

finns det ju saker som jag inte h̊aller med om men d̊a behöver jag ju inte lyssna

p̊a dem för jag f̊ar ju göra som jag känner är bäst.

Hur garanterar man att bevismaterial hanteras p̊a ett rättssäkert vis

om det inte finns riktlinjer som säger till en exakt hur man skall göra?

Det ska ju vara sp̊arbart vad som har hänt och görs. Som exempel jobbar vi väldigt

mycket med speglingar och speglar en dator, kollar s̊a speglingen är rätt sen s̊a

undersöker man speglingen. Sen s̊a om det uppst̊ar n̊agra fr̊agor s̊a kan man kolla
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i den spegling som har gjorts och om n̊agon ifr̊agasätter den s̊a kan man d̊a göra

en ny spegling p̊a datorn eftersom den fortfarande är i beslag.

S̊a det är helt enkelt att all dokumentation är nyckeln?

Ja precis, exakt. Och jag tror även att det har varit tal om att det skall bli mer som

NFC - Nationellt forensiskt centrum. Att man skall bli mer ackrediterad det är ju

liksom miljön och hur man ska jobba. Att man ska ackreditera hur man speglar

en dator och hur man undersöker den och s̊a. Men jag, personligen, tycker att det

räcker att vara ackrediterad i hur, om man ska vara det i n̊agonting d̊a, i hur man

speglar en dator för att s̊a länge du har en spegling av en dator som är korrekt

s̊a finns bevisen där. Om spegellkopian är korrekt och du har f̊att fram n̊agonting

s̊a ska ju n̊agon annan kunna ta fram det ocks̊a. Det är ju det som är det kritiska

anser jag.

Har du tagit del av standarder tidigare?

Ja, jag har gjort ett arbete när jag pluggade där jag undersökte hur man g̊ar till

väga med tillslag eller initial response. Jag har inte läst n̊agon standard tidigare

men jag är medveten om standarder som ISO.

Ser du det som en svaghet att inte följa standarder?

Ja det gör jag väl. Men samtidigt s̊a, om det skall vara standarder, bör de vara

öppna för tolkning. Rent personligt och kanske egoistiskt s̊a är det mycket roligare

att jobba öppet och att inte göra exakt samma saker hela tiden. Det finns ju

s̊aklart fördelar och nackdelar med b̊ada. Fördelen med standarder är ju att det

blir väldigt sp̊arbart och tydligt. Man kan även eliminera många fr̊agor genom att

bara säga “Jag har följt den här standarden, det funkar s̊ahär”.

Hur identifieras vilka enheter som ska samlas in och finns det n̊agra

riktlinjer här?

Vid tillslag har vi faktiskt ett dokument med vad som är bra att tänka p̊a snarare

än instruktioner. Jag har nog aldrig använt mig av det dokumentet för jag känner

mig tillräckligt bekväm för att inte använda det. Vi har beredskap var 12:e vecka

och man kan behöva åka ut under natten om n̊agonting händer. Om man skulle va-

rit ute p̊a s̊a många husrannsakan förut s̊a är det ju bra att ha en s̊an. Valet av vad

som skall samlas in beror ju s̊aklart vilka som är p̊a plats. Jag som IT-forensiker
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f̊ar ju inte genomföra en husrannsakan själv, utan jag är alltid där med en polis

och det är polisen som utför husrannsakan och tar sakerna i beslag. Jag är bara

där som stöd och används som IT-forensiker där jag säger till, till exempel, “dessa

saker är intressanta” och “Detta vill vi ta i beslag”. Det är även polisens namn

som st̊ar med i protokollet p̊a vem som beslagtog n̊agot. Jag st̊ar med som medun-

dersökande eller medverkande p̊a husrannsakan. Under husrannsakan g̊ar det dels

ut p̊a att bara ta teknisk utrustning i beslag för att kunna göra vidare analys men

jag tror även att det är viktigt att göra en husrannsakan för att se omgivningen

och hitta till exempel lappar med lösenord eller allmän information om personen.

Under en husrannsakan fotodokumenteras det för att ge en bild av hur det ser ut

och vad som tas i beslag. Trots andra forensiker p̊a plats som fotograferar allting,

fotograferar vi IT-forensiker för att ha för oss själva. Målet är att f̊a en s̊a tydlig

bild av personen och ta saker i beslag.

Du har redan pratat om fysisk insamling, men hur g̊ar logisk insamling

till?

Det genomför jag d̊a. Det är jag som sitter vid tangentbordet och gör allting. Det

hade varit oh̊allbart om polisen är den som sitter vid datorn och jag st̊ar ovanför

och säger “ja men gör dem här grejerna”. Om vi är med p̊a en husrannsakan och

n̊agonting st̊ar ig̊ang s̊a gör vi även en bedömning om en live utvinning skall göras.

En live undersökning görs om det finns krypterade enheter till exempel. Vi gör

ramdumpar och kanske speglar logiskt för att f̊a med informationen. I huvudsak

sker all spegling här p̊a kontoret. Vi har även ett fysiskt skrivskydd här som vi

använder oss när vi speglar. Hur snabbt vi speglar beror även p̊a hur prioriterat

ärendet är. Vi har ju inga riktlinjer som säger hur vi måste göra här eller att vi

behöver använda ett fysiskt skrivskydd, men jag hade personligen inte litat p̊a en

IT-forensiker som speglar utan n̊agon form av skrivskydd.

Vi hade velat fr̊aga dig hur ni gör när ni transporterar beslagtagna gre-

jer och fraktar dem.

Det beror p̊a vad det är för gods, s̊aklart. Vi har haft ärenden där biometrisk

data har behövts säkras fr̊an enheter. D̊a användes gummihandskar och allt skulle

h̊allas sterilt och det ställer ju högre krav p̊a frakten s̊aklart. Men annars, i vanliga

55



fall, är det inte intressant vem som har tagit i en dator och s̊a. Och det finns

liksom inga riktlinjer för det. Sen brukar vi lägga alla USB-minnen, mobiltelefoner,

läsplattor och s̊ant i separata zip-lock p̊asar för att h̊alla isär dem. Vi fotograferar

var de ligger och skriver gärna p̊a zip-lock p̊asen var man hittar dem ocks̊a för att

vara tydlig. Laptops däremot brukar vi antingen bara bära eller använda oss av

bruka pappkassar. Om det är mycket småsaker i bruna pappkassar och zip-lock

p̊asar s̊a lägger vi allt i en plastback som vi sedan fraktar. Det fraktas tillbaka i

polisens fordon men jag vet inte om det är n̊agon speciell säkerhetsklassning p̊a

dem här med skottsäkra rutor eller n̊agot s̊ant. Jag vet hur jag tänker p̊a hur data

kan g̊a sönder ibland när man kör tillbaka gods. Jag undviker h̊arda tvärnitar och

jag försöker köra med ”ecodriving”. Återigen finns det inget som säger hur vi ska

hantera det där.

Hur g̊ar det till när ni lagrar potentiella bevismaterial och finns det

n̊agra riktlinjer kring detta?

Jag vet inte vad det finns för riktlinjer men det kan mycket väl vara s̊a att polisen

har riktlinjer för hur de ska ha sina beslag. Det finns beslagshandläggare med

digitala enheter eller digital media. Vi lagerh̊aller s̊ant här p̊a stationen och jag

lagrar det som dem som har jobbat här i tio år gör. Vi har ett l̊ast beslagsrum med

hyllor där det st̊ar organiserat efter vilket ärende det tillhör. Vi undviker ocks̊a

att röra dem i onödan och det är ingen som är där som inte borde vara där. När

bevismaterial skickas mellan olika lager dokumenteras det vem som skickade hit

eller skickade härifr̊an. D̊a finns det absolut ett chain of custody men ingenting

s̊ant här används när IT-forensiker hämtar eller lämnar tillbaka bevismaterial fr̊an

lagerrum under v̊ar analys.

Vad är m̊alet med examinationen och hur g̊ar det till?

Ja, rent juridiskt sett s̊a är målet att utröna om brott har beg̊atts. Vi jobbar

opartiskt när vi f̊ar en dator s̊a när det är misstanke om brott har beg̊atts s̊a är

det inte nödvändigt att ett brott faktiskt har beg̊atts, utan vi ska ju objektivt

undersöka om ett brott har skett eller inte. Här finns det ju ingen standard utan

det är sveriges lag att vi ska vara objektiva. Detta garanteras ju med min person-

liga integritet och hur jag måste redovisa allting som pekar för och mot att den

misstänkte har beg̊att brottet. När det kommer till hur processen ser ut, kommer

jag prata om allting som att man arbetar fr̊an en spegelkopia för det skall man
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göra för att vara p̊a den säkra sidan, men det beror mycket p̊a vad det är man

gör. Jag pratar d̊a om datamedium undersökningar. Mobiltelefoner är ju en annan

metod. Inom polisen s̊a använder vi oss av det verktyg som man är mest bekväm

med. Det är i hu huvudsak encase eller FTK och även ett program som vi har

f̊att till oss väldigt nyligen som heter Axiom. Beroende p̊a vad det är för brott

s̊a tar man till olika stora åtgärder eller olika stora undersökningar. Normalfallet

är väl att man gör en axiomundersökning om det är ett mindre brott. Axiom är

efterföljaren av IEF Internet Evidence Finder som är ett väldigt smidigt verktyg.

Det är ett användarvänligt verktyg plockar fram i princip all information i datorn

och kategoriserar till exempel alla dokument, alla bilder, alla registerfiler, opera-

tivsystem information och webbhistorik. Axiom är mer ett mer komplett verktyg

som klarar mycket mer. Med Axiom kan du även undersöka filträd. I ett normal-

fall när man använder axiom undersöker man till exempel om en viss person har

ett narkotikaintresse. I detta exemplet kanske man kollar bilderna, man kanske

kollar webbhistoriken och f̊ar tv̊ahundra träffar p̊a att dem har varit inne p̊a olika

narkotikarelaterade forum. Här finns det ett narkotikaintresse. Andra brott, som

inte är i normalgraden, hanteras d̊a annorlunda och med att alla brott skall han-

teras likt funkar inte riktigt i praktiken d̊a. I en perfekt värld hade det ju funnits

tillräckligt många IT-forensiker för att allting skulle kunna f̊a ta lika l̊ang tid och

alla undersökningar skulle f̊a vara lika djupg̊aende. Att ha det som mål är ungefär

som nollvisionen med inga bilolyckor. Det funkar inte i praktiken.

S̊a det finns inga riktlinjer för vilka verktyg man ska använda under

examinationen?

Vi är ju begränsade över vilka verktyg vi har licenser till som är inköpta för

polisen. De stora som vi brukar använda är ju axiom, encase och FTK. Vi g̊ar

ju utbildningar rätt s̊a mycket internt med externa föreläsare. Det finns en kurs

som heter “Open source forensics” där man g̊ar igenom sleuthkit vilket är ett

licensfritt verktyg. Det f̊ar vi även använda, det är ingen som reglerar vad vi

använder oss av. I ett barnpornografiskt ärende hade misstänkta använt sig av

ett fildelningsprogram. Dessa fildelningsprogram har oftast loggfiler som säger vad

som har delats och hur mycket. Detta är jätteintressant när man undersöker ett

s̊ant här ärende för att till exempel avgöra om det handlar om ett brott eller ett

grovt brott. I detta ärende skulle jag ta reda p̊a vad som hade delats. Jag hittade
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tv̊a loggfiler, “library 1” och “library 2”. Men dessa var inte fullständigt läsbara

för mig. Jag hittade sedan ett program som kunde ge mig en lista över vilka filer

som är delade, var de l̊ag, hur många g̊anger n̊agon har kopplat upp sig för att

ladda hem den här filen . Men eftersom detta var ett nytt program s̊a undersökte

jag och gjorde en del tester med min dator där jag försökte återskapa ett liknande

resultat med samma version av samma fildelningsprogram för att se om resultaten

som jag fick den första g̊angen när jag undersökte loggfilerna var korrekta. S̊a i

det fallet kvalitetssäkrade jag ju programmet innan jag faktiskt använde det i ett

riktigt ärende. Jag hade kanske inte nödvändigtvis behövt göra det här eftersom

vi f̊ar använda vad vi vill men eftersom att det inte var ett program som jag eller

n̊agon av mina kollegor kände igen s̊a ville jag ju testa det för att beh̊alla min

personliga integritet. Efter jag hade gjort dessa tester skrev jag ett dokument p̊a

n̊agra sidor där jag hade med listor p̊a vilka filer jag testade och alla mina tester

s̊a att jag kunde hänvisa till det fr̊an mitt potokoll. Jag gjorde även ett dokument

över hur programmen som hade använts fungerade och dels var det även som en

liten manual som jag delade med mig av den till kollegor i Sverige. Dels för att det

är bra information för dem att ha, men även för att dem ska kunna validera den

informationen som jag kom fram till.

Vad är m̊alet med presentation av bevis, hur g̊ar det till och finns det

n̊agra riktlinjer?

När det kommer till protokollet s̊a finns det ju en grundmall för hur protokollet ska

se ut. Men där är ju den viktiga skillnaden att det finns en mall och att man måste

använda mallen. Vi måste inte använda oss av mallen men jag använder den för

att det är smidigt för mig när s̊a mycket finns färdigt upplagt. Namn st̊ar rätt och

datum uppdateras automatiskt. Alla andra här använder den ocks̊a. Det blir mer

standardiserat hur v̊ara rapporter ska se ut just nu eftersom att det är n̊agonting

som polismyndigheten lämnar ifr̊an sig. Vi vill ju inte att det ska vara kr̊angligt för

en utredare att först̊a ett protokoll eftersom en viss IT-forensiker har skrivit det.

Med mallen kan man även lägga till eller ta bort rubriker. Under en rubrik som

vi har, “Analys och Slutsats” brukar jag knöla in en massa underrubriker för att

jag gillar att strukturera upp det lite. Jag tror inte att det kommer finnas n̊agon

standard för hur man måste skriva ett protokoll men det är möjligt att det kommer

att finnas rubriker som man måste utg̊a fr̊an i framtiden. Sen finns det ju att vittna
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ocks̊a. Jag har vittnat tre g̊anger p̊a tv̊a år. Det finns lite intern skämtsamhet runt

att vittna att man endast år vittna om man har skrivit ett otydligt protokoll.

När jag hör det s̊a tänker jag iallafall att det är skämtsamt eftersom att kalla en

IT-forensiker som vittne ger bara mer tyngd i beviset eftersom det är en muntlig

förhandling. Oavsett hur bra jag har skrivit s̊a blir det ju lite mer tyngd i det om

jag är där och muntligt berättar om det. När jag har vittnat har jag blivit kallad

av åklagaren för att styrka ett fall. Tyvärr är det väldigt sällan vi blir ifr̊agasatta.

Det händer att vi inte alltid f̊ar vittna efter vi har blivit kallade. När vi väl f̊ar

vittna är det väldigt sällan som försvaret har tillräcklig med kompetens för att

kunna ställa bra fr̊agor.

Om du läser en kollegas rapport och känner tvivel, har du n̊agon skyl-

dighet att säga till honom d̊a? Hur fungerar samarbetet med protokoll

skrivande?

Det händer rätt ofta att vi här p̊a kontoret ber varandra att läsa igenom varandras

protokoll för att se om det ser bra ut. Jag tycker, personligen, att det är väldigt

bra. Om n̊agon lämnar ett protokoll hos mig och det är n̊agonting jag fastnar över

s̊a säger jag ju till dem, s̊aklart. Det varierar ju även s̊aklart men om man ska vara

s̊a korrekt s̊a möjligt s̊a är väl den lättaste fr̊agan att ställa “är du helt objektiv

här?”. För det är det vi måste jobba efter. Det är viktigt att se till att det inte

dras n̊agra l̊angdragna slutsatser. Det händer att jag måste ställa mig själv den

fr̊agan ocks̊a. När man skriver ett protokoll s̊a kommer man fram till slutsatser

men man måste skriva det som till exempel “det är sannolikt” eller “det är högst

sannolikt”. Om en person är misstänkt för vapeninnehav och jag ser en bild p̊a

den misstänktes ansikte när han h̊aller i tv̊a pistoler i kors över bröstet och skriver

“den här bilden visar p̊a att han har ett vapeninnehav”. D̊a är jag inte objek-

tiv. Första fr̊agan är ju “Är det riktiga vapen?”. Det kan vara plastvapen, bilden

behöver inte ens vara riktig. Jag kan inte dömma en person för vapeninnehav. Om

jag var övertygad hade jag kunnat skriva “En bild p̊a misstänkt p̊aträffas där han

h̊aller i vapenliknande objekt”.

Hur g̊ar det till, vad är m̊alet och finns det n̊agra riktlinjer för under

destrueringsfasen när ett beslag ska lämnas tillbaka eller förverkas?

Vi börjar med förverkningen, allts̊a att förstöra n̊agonting. D̊a är det vi som gör

det för att vi har det beslagtaget här. Det skall förstöras och d̊a är det onödigt att
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n̊agon annan kommer och hämtar det bara för att förstöra det. När det kommer

till riktlinjer är det oklart. Jag tror att det borde finnas med tanke p̊a att det faller

in under beslag, beslagshantering och förvärkande av beslag. S̊a jag tror absolut

att det finns men att dem kanske inte är tillämpningsbara p̊a digitala bevis. Vi vet

att det finns ett papper som tre personer ska skriva under för att bekräfta att ett

bevismaterial har förverkats. Själva syftet med förverkningen är att beslaget inte

ska användas n̊agot mer. Om det räknas som brottsverktyg eller inneh̊aller illegalt

material skall det förverkats. Det är även tingsrätten som bestämmer om n̊agot

skall förverkas som brottsverktyg. Vi meddelas när n̊agonting ska förverkas genom

ett papper som vi f̊ar in. Jag tror att det är åklagaren som meddelar utredaren

som sedan meddelar oss med detta papper.

Hur g̊ar det d̊a till när ni lämnar tillbaka det som har beslagtagits? Och

finns det n̊agra ritklinjer för detta?

Vi säger häva beslaget. Vi häver ett beslag när det till exempel inte blev en fällande

dom eller för att vi inte behöver h̊alla det i beslag längre. När det gäller telefoner

brukar vi inte ha dem här speciellt länge utan vi har dem här, undersöker dem

och sedan skickar tillbaka dem till utredaren. D̊a blir det ju dem som lämnar ut

dem. Datorerna är det ofta vi som lämnar ut väldigt ofta. D̊a lämnar vi tillbaka

det, inte till misstänkt utan anspr̊akstagaren. Det är anspr̊akstagare eftersom det

inte behöver vara den misstänkte som är anspr̊akstagaren. Om jag snor n̊agot och

det blir beslagtaget s̊a är det ju inte mitt att hämta ut. Man bestämmer en tid

med anspr̊akstagare, den f̊ar komma hit, man undersöker dess legitimation s̊a att

dem är den dem säger att dem är, man samlar information som personnummer

och sen f̊ar de skriva p̊a ett papper som säger att dem har tagit emot godset. Jag

tror absolut att det finns riktlinjer för det här. Vi f̊ar en blankett som är ett beslut

om hävan av beslag med “utlämnat”, “datum” och den informationen jag nämnde

tidigare. Det är klart det finns n̊agon skrivelse om hur det skall g̊a till.

Vad tror du att standarders roll kommer att vara i framtiden för digital

forensik?

Ok, jag tänker begränsa mig till digital forensik inom polisen. Jag tror att vi

kommer f̊a mer riktlinjer. Jag hoppas att mer riktlinjer kommer för att man vill

ha det att luta sig p̊a. Sen tycker jag att man ska vara väldigt försiktig när man

inför de här och att man ska ha en dialog med IT-forensiker som jobbar ute i
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landet och kollar vad de tycker är rimligt s̊a att det blir n̊agon rimlighetsniv̊a

p̊a det. Jag först̊ar att det kan vara sv̊art att implementera eftersom det skiljer

sig i landet. D̊a menar jag mer mellan regionerna än inom men det är klart att

det kan skilja sig inom regionerna ocks̊a. Det finns just nu ett projekt som kallas

för “harmoniseringsprojektet” som polisen jobbar med för att vi ska ha liknande

struktur p̊a protokoll för att vi ska jobba mer likt. Sen är jag inte väldigt insatt i

det.
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C Intervju med Respondent 2

Använder ni er av n̊agra standarder eller riktlinjer i ert arbete?

Vi har utarbetat n̊agra interna riktlinjer som är delvis baserade p̊a internationella

standarder. Men vi använder inte n̊agon internationell standard aktivt i arbetet.

Med internationella standard menar jag till exempel ISO standarder. Vi följer även

norsk lag, samt förordningar och instruktioner.

Hur fungerar dessa?

De juridiska riktlinjerna är ju lagar, lagtext och arbetsinstruktioner, som är skrivna

s̊a som lagar ska skrivas. Flera av de interna riktlinjerna är skrivna av mig, och de

är mer beskrivningar av processer som ska utföras. Vi har tidigare prövat andra

typer av riktlinjer, till exempel checklistor. Men de fungerar väldigt d̊aligt, för att

det finns s̊a många avvikelser och onormala situationer, och de g̊ar därför inte att

använda i praktiken.

Bestämmer lagarna hur en process ska g̊a till?

Det handlar om vad vi ska göra och inte göra. Den norska straffprocesslagen säger

till exempel hur en polis ska uppträda, vilket gäller för oss som kriminaltekniska

arbetare ocks̊a. Det finns även riktlinjer för traditionell kriminalteknik, men de är

inte utvidgade för digital kriminalteknik, och följs inte av oss för att de inte passar.

Kan du beskriva de interna riktlinjerna som ni använder lite mer?

De handlar mer om generellt hur en arbetsprocess ser ut och liknar hur annan

akademisk litteratur beskriver det. En processbeskrivning kan till exempel säga

att man ska säkra inneh̊allet p̊a ett s̊adant vis att man f̊ar en checksumma, vilket

sedan ska dokumenteras i diverse system och rapporter.

Skulle du säga att forensikern f̊ar en viss frihet när de använder sig

avdessa riktlinjer?

Ja, det är en form av frihet, men det är frihet under ansvar. Det är ett professionellt

ansvar att om man väljer att göra ett visst sätt måste man kunna st̊a för det och

förklara varför i rätten.

Vem är dessa riktlinjer framtagna av?

Det mesta är skrivet av oss själva. Det är även till viss del framtaget av det

överordnande organet Kripos. Hur garanterar man att ett potentiellt bevismaterial
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hanteras korrekt s̊a att det kan användas i rätten? Det är nästan inget problem

i Norge d̊a vi har fri bevisprövning. Vilket betyder att nästan vad som helst kan

användas som bevis i rätten. Det finns dock ett litet antal undantag, till exempel

beslag fr̊an n̊agon som har beslagsfrihet. En s̊adan individ kan till exempel vara

en advokat, läkare eller präst. Utöver detta r̊ader fri bevisprövning och det är upp

till rätten att värdera vad ett bevis är värt. Det handlar mer om vad som hittas

i ett beslag än var den har blivit förvarad eller vem som har arbetat med den. S̊a

”chain of custody” är ganska enkelt löst här. Men huruvida vi jobbar säkert och

att det som är funnet faktiskt är sant är baserat p̊a tillit att jag är professionell

och kan det jag p̊ast̊ar att jag kan.

Har du tagit del av standarder tidigare och vad tycker du om dem?

Ja, jag har läst många av dem. B̊ade ISO och vad som heter norsk standardss-

om är väldigt likt. ISO standarder har jag först̊aelse för att de beväger sig p̊a

en övergripande niv̊a. De är inte väldigt amerikaniserade, p̊a det sätt att det är

inte krav att först ska punkt ett göras sedan punkt tv̊a, och om man inte gör

s̊a är det fel. Jag anser att standarden ISO 17025, passar ganska d̊aligt till IT-

forensiskt arbete d̊a det är en standard för att kvalitetssäkra ett laboratorium.

Om vi använder ett laboratorium kan standarden kontrollera mycket annat en att

datorn vi använder är en dator. I ett vanligt laboratorium kan den till exempel

användas för att säkerställa att uppmätning av vätskor sker p̊a rätt sätt. S̊a att

en liter vätska verkligen är en liter. Men detta fungerar väldigt d̊aligt p̊a datorer.

En gigabyte med data är en gigabyte med data. Det i sig själv är helt meningslöst

att snacka om. Det är en bra standard men passar inte för digitalforensik. Det

h̊aller p̊a att lagföras i Storbritannien att man måste använda den. Det blir som

att jämföra äpplen med päron.

Hur identifieras vilka enheter som ska samlas in?

Det hänger väldigt tätt ihop med själva utredningen. Kriminalteknik är en del av

en annan process, och utförs inte utan att man har en grund till det. Det är alltid

ett eller annat som har skett som man vill har svar p̊a. Det kan till exempel vara

att polis utreder ett brottmål eller ett företag som undersöker vad som skett med

sin utrustning. Denna incident eller misstänkta incident bestämmer utredningens

omfattning och här ligger ocks̊a mycket av identifieringen. S̊a identifieringen kan

till exempel vara en del av en husrannsakan men inte en del av den kriminaltekniska
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processen som jag ser p̊a det.

Vad är m̊alet med en insamling och hur g̊ar det till?

När vi pratar om det i polis sammanhang s̊a är det väsentliga är att f̊a kontroll

över den fysiska saken om den finns. Men det finns flera saker som är kloka att

göra under insamlingen. S̊a som att dokumentera vart en sak befann sig d̊a den

hittades, vilket tillst̊and den befann sig i. Till exempel om en dator är p̊aslagen

eller avstängd, om den är kopplad till ström eller n̊agra andra enheter. Det kan vara

självklara saker: vem som var i rummet och hade tillg̊ang till omr̊adet där enheten

p̊aträffades. S̊a dokumentation runt själva insamlingen är klokt och viktigt, s̊aväl

som att ta vara p̊a enhet p̊a ett s̊adant sätt att den inte tar skada av det.

Vad är m̊alet med transportering av digital bevis och hur g̊ar det till?

Det egentligen bara när det gäller fysiska enheter som det är p̊a tal att tala om

transportering. Målet med transporteringen är helt enkelt att saken ska fr̊an plats

A till B. Det är inte s̊a mycket till transporten utan att förpacka saker p̊a ett s̊adant

sätt att de inte tar skada under färden. Sedan är det bara att tuta och köra. Det

finns ju många potentiella utmaningar som man kan behöva ta hänsyn till. Detta

kan till exempel vara när man ska frakta brand- eller fuktskadat material.

Hur g̊ar det till när ni lagrar potentiella bevismaterial och finns det

n̊agra riktlinjer kring detta?

Beslag st̊ar gärna i ett separat beslagsrum, i numrerade kassar eller hyllor s̊a vi

kan hitta tillbaka till rätt beslag. Beslag ska märkas s̊a vi vet vad och var vi har

det. Det finns interna polisriktlinjer som säger hur detta ska göras, s̊a att vi inte

tappar bort eller skadar saker. Dessa riktlinjer gäller helt generellt p̊a alla beslag,

och finns inga speciella för digitala enheter.

Vad är m̊alet med examinationen och hur g̊ar det till?

Det är att finna svar p̊a fr̊agor eller utmaningar som kommer upp i utredningen.

Det kan ocks̊a vara att finna nya relevant upplysningar men även att verifiera

givna upplysningar. Här finns det inga andra riktlinjer än att det ska utföras p̊a ett

professionellt och försvarligt vis. Vi har inga riktlinjer som säger saker som måste

utföras utan det bestäms av vad som är vettigt i den situationen. I examinationen

tror jag inte att det fungerar att använda riktlinjer d̊a de snabbt blir irrelevanta
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och kastar bort för mycket tid. Det finns inte n̊agra skriftliga riktlinjer ang̊aende

vilka programvaror eller verktyg som f̊ar användas. Det bestäms mer av vad vi har

pengar till att köpa. Om man väljer att använda ett verktyg är det ocks̊a ens eget

ansvar som yrkesperson att vara säker p̊a att det fungerar. Det reglerar i princip

sig själv d̊a det skall f̊angas upp i rätten om det uppst̊ar n̊agot fel.

Vad är m̊alet med presentation av bevis och hur g̊ar det till?

Målet är att kommunicera det jag har hittat p̊a ett objektivt och exakt vis, s̊a det

tydligt kommer fram vad som har hittats, hur det gick till, vilken osäkerhet som

finns runt beviset och vad det faktiskt betyder. Rapporterna ska kunna läsas av

individer som inte är datakunniga. Det finns inga formella krav p̊a vad en rapport

måste inneh̊alla, förutom namnet p̊a den som har skrivit den. Detta skiljer till

exempel fr̊an ett förhörsprotokoll där det finns saker som måste vara med. Vi

försöker göra rapporterna likt varandra för att underlätta för dem som ska läsa

dem, men det finns inga krav att göra det. Det finns ocks̊a en rapportmall som

många använder, men det finns även här inget krav att den skall användas.

När IT-forensiker vittnar i Norge, gör vi det som ett vanligt vittne. Vi har inte

det här “expert witness” systemet som finns i vissa andra länder. Som regel är

jag oftast inkallad fr̊an åklagarsidan men jag har även vittnat för försvarssidan.

Det p̊averkar inte egentligen vilken sida jag vittnar för. Jag kan inte säga n̊agot

som inte finns. Vittnesmålet styrs efter vad utredningen finner. Jag kan beskriva

om när jag var i rätten för tv̊a månader sedan. I rätten sitter det tre domare, tre

försvarare, en åklagare, en jury p̊a tio personer och lite andra individer. Jag tror

jag var den enda i salen som förstod vad jag snacka om när jag fick fr̊agor. Det är

typiskt att man f̊ar fr̊agor, som man besvarar s̊a gott man kan och s̊a känner man

att ingen först̊ar n̊agonting.

Hur ser du p̊a det att rätten inte kan ifr̊agasätta p̊a grund av att den

tekniska kompetensen är för l̊ag?

Jag tycker det är ganska skrämmande, och det är ju en fara rättssäkerheten. Att

rätten inte är kunnig nog att ställa fr̊agor. P̊a andra sidan är det ocks̊a ett väldigt

tydligt tecken p̊a den stora tilit rätten har för mig som yrkesperson och som anställd

hos polisen. Det är ju hyggligt och trevligt, men det är inte rättssäkert.

Det är inte försvarets primära uppdrag att undersöka och leta efter tekniska
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bevis. Om n̊agon misstänk anger att den är oskyldig är det inte ovanligt att polisen

fr̊agar vad de kan göra för att klara upp saken. D̊a kan den misstänkte till exempel

säga, kolla i den mobilen s̊a ser ni. D̊a är det upp till polisen att göra det inte

försvarets. Men det är ju bara ena sidan av det. Den andra sidan är att ställa

fr̊agor som faktiskt är kritiska mot metoder och framtagande. Det jag är rädd för

där är att det ska basera oss p̊a standarder, och att jag måste bevisa att jag g̊att

de och de kurserna och därför är jag duktig. Det säger ingenting om kvaliteten p̊a

jobbet jag har gjort.

Hur g̊ar det till när ett beslag ska lämnas tillbaka eller förverkas?

Utg̊angspunkten är att man har rätt att f̊a tillbaka vad som har tagits i beslag,

s̊avida den inte har blivit använd för n̊agot olagligt. Det är upp till rätten att

bestämma om n̊agot har använts för n̊agot olagligt, och därför upp till rätten att

bestämma om n̊agot ska lämnas tillbaka eller förstöras.
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D Intervju med Respondent 3

Använder ni er av n̊agra standarder eller riktlinjer under IT-forensiskt

arbete?

Det finns inga skrivna standarder utan mer s̊ant som har lärts ut och som man har

f̊att lära sig p̊a en IT-brott utbildning. Det är inget papper eller liknande där man

ska följa riktlinjer, detta är snarare hur det fungerar hos NFC där de använder sig

av ackreditering.

S̊a det är mer kompetensbaserat hos polisen?

Utefter regioner med IT-forensiker s̊a säger man att man ska ha g̊att den här IT-

brott utbildningen för att man ska verka som IT-forensiker, men det finns inga

krav som säger att det ska vara s̊a. Börjar du jobba och f̊ar anställning som IT-

forensiker inom regionen s̊a är du IT-forensiker, och d̊a beror det p̊a hur hög dem

som leder arbetet anser att din kompetens är. Du f̊ar utföra ditt arbete utefter

det. Sedan är det inte s̊a att det finns n̊agra mallar, standarder eller riktlinjer som

du följer.

Hur garanterar man att ett potentiellt bevismaterial hanteras korrekt

s̊a att det kan användas i rätten?

Det gör man genom att man använder sig av vedertagna metoder. Man har f̊att

lära sig att använda sig av skrivskydd när man kopplar upp sig mot bevismaterial.

Man har ocks̊a lärt sig att använda sig av vedertagna verktyg beroende p̊a om

man till exempel gör en spegling eller kopplar upp sig mot ett bevismaterial. Om

man avviker fr̊an detta, skall man dokumentera det i protokoll.

Har du n̊agon annan erfarenhet av standarder och vad tycker du om

dem?

Jag tror att jag har läst den som NFC hade kring hur man skulle spegla en da-

tor. Problemet med IT-forensiska standarder är att man inte kan skriva dem för

detaljerade. En standard som NFC bygger upp g̊ar ut p̊a att tv̊a olika personer

med samma bevismaterial ska kunna komma fram till samma slutsats. Grunden

är att det ska g̊a lika till. För att göra det måste man kunna beskriva dem här

sakerna s̊a detaljerat som möjligt. Om du använder en programvara av en viss
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version och sen använder en annan version d̊a kommer det ju förändra resultatet.

Om vi tittar p̊a telefonutläsning, till exempel, s̊a ger tv̊a olika versioner olika svar,

eller de kanske hittar olika mängder information för att de är olika duktiga p̊a att

dekoda information fr̊an telefoner. Detta innebär att om man ska göra en standard

s̊a måste man beskriva användning av specifik programvara, version, h̊ardvara och

s̊a vidare. Det blir väldigt begränsande och därför måste man titta p̊a det här p̊a

ett sätt s̊a man kan ha flexibilitet i arbetet i och med att det här är en verksamhet

som förändras ständigt. Man måste kolla p̊a nya saker för att tolka den informa-

tion som finns; b̊ade när det gäller datorer, telefoner eller annan digital media.

Och d̊a händer detta hela tiden. Det är därför jag tror att man fr̊an början p̊a

NFC bara tittade p̊a spegling för det tänkte man att man kunde paketera i en

liten l̊ada där man endast kanske behöver säga att man byter fr̊an olika versioner

av programvara. Men nu när det kanske kommer olika datorer med apples mac s̊a

blir det helt plötsligt bekymmersamt att läsa deras nya filsystem. D̊a kanske man

måste göra avvikelser när man inte kan följa en standardmodell. Man har kanske

inte byggt upp en hel standard för hur man ska göra en spegling av en mac dator.

Är användningen av dessa standarder en styrka för it forensiskt arbete?

I vissa smådelar av IT forensik s̊a skulle det kunna fungera p̊a det sättet att

man kan hämta in bestämd information svart eller vitt, men det är ju sällan

fr̊ageställningen är p̊a det sättet när man undersöker en dator.

Menar du att det är väldigt sv̊art att ha en standard som passar in p̊a

alla situationer d̊a det varierar s̊a mycket?

Ja, mycket av IT-forensiskt arbete bygger p̊a kreativitet. Om man till exempel vill

veta om en person har varit hemma under en viss period, är det upp till en själv

hur man kan visa att en person har suttit vid datorn under en period. Man kan till

exempel undersöka om n̊agon har varit inloggad p̊a Facebook p̊a denna personens

konto under denna period p̊a systemet. D̊a kan man tro att det är personen man

letar efter som har suttit vid datorn. Det bygger mycket p̊a eget initiativ och d̊a

blir det väldigt sv̊art att skriva en standard för detta. Ett annat bekymmer som

jag ocks̊a ser i det hela är att om man skriver hur en datamediaundersökning ska

g̊a till, med hjälp kryssrutor som skall fyllas i, är det bara det man gör. Man tittar

ju inte vad det faktiskt är för information man behöver f̊a ut för att kunna föra

denna undersökningen vidare. Om man börjar följa mallar är det lätt att det är
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det man gör istället för det originella syftet med utredningen. Undersökningen

av datorn blir lite tr̊angsynt, man gömmer sig bakom att det blir väldigt tryggt.

Många g̊anger är problemet med datamediaundersökningar att en dator inneh̊aller

s̊a enormt mycket information. Om ens uppgift är att se om det finns n̊agot p̊a en

dator som har att göra med ett mord, blir man jätte osäker p̊a vad det är som

är viktigt. Det kan vara om n̊agon har använt eller inte använt dator, vad n̊agon

har surfat p̊a och även specifika saker som vad datorn har används till under en

specifik period. Det är otroligt komplext och d̊a blir det enkelt att man bara följer

en mall för att f̊a sitt jobb gjort istället för att komma närmare vad syftet med

undersökningen var.

Hur identifieras vilka enheter som ska samlas in?

Det är helt beroende p̊a vad det är för typ av ärende. Det kan vara ju vara s̊a att

man har mycket information fr̊an början, där man vet vet att det är en viss enhet

som har varit uppkopplad och att det är den man är intresserad av som bevisar

att n̊agon är gärningsmannen. Att sätta det här i boxar och fyrkanter g̊ar ju inte

för att allting bygger s̊a mycket p̊a andra saker, s̊asom kreativitet. Vissa g̊anger

är det spanare som är ute p̊a brottsplats eller husrannsakan där man fr̊an början

inte har funderat p̊a vad som är intressant att ha med sig. D̊a f̊ar man se p̊a plats

vad som finns här och vad som hade kunnat vara intressant. Det bygger ocks̊a p̊a

vad det är för typ av utredning.

Vad är m̊alet med en insamling och hur g̊ar det till?

Om det är en vanlig polis som utför en husrannsakan s̊a tar dem bara med sig saker-

na, lägger dem i p̊asar och dokumenterar var dem har hittat det. Förhoppningsvis

är det avstängda saker. Om det är s̊a att en dator är p̊aslagen s̊a brukar dem oftast

ringa och fr̊aga vad dem ska göra. Det beror även p̊a vad det är för typ av ärende.

Det kan vara ett ärende där en misstänkt person är mer avancerad i sin dato-

ranvändning, där informationen i datorn som man letar efter är krypterad. I detta

fall kanske man vill komma åt datorn när den är p̊aslagen, personen är inloggad

och informationen är dekrypterad. I de fallen f̊ar en IT-forensiker åka ut och säkra

informationen p̊a plats. Om en IT-forensiker är p̊a plats vid husrannsakan s̊a börjar

man kanske med att titta s̊a att dem enheterna som är p̊aslagna är tillgängliga och

inte g̊ar in i viloläge eller liknande. Man kanske ocks̊a kan f̊a den misstänkte att

l̊asa upp sin mobiltelefon fr̊an början och stänga av skärml̊as och liknande. Sen f̊ar
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man titta i datorerna för att se om det inte är n̊agon kryptering som är p̊aslagen,

om det finns öppna program,chattar eller forum. Sen dokumenterar man det p̊a

ett eller annat sätt.

Om det är en p̊aslagen dator p̊a plats, är det en logisk utvinning man

gör d̊a?

Det beror p̊a dem möjligheter som finns. Man kan utnyttja att man hämtar in-

formation med hjälp av den applikation som används eller s̊a kan man använda

skärmdumpsprogram. Man f̊ar utnyttja det program som är bäst beroende p̊a si-

tuation. Man f̊ar fundera p̊a var den informationen man hämtar finns n̊agonstans.

Det finns inga riktlinjer eller standarder här, man f̊ar göra val baserat p̊a vilka

möjligheter man har. Det enda som man måste förh̊alla sig till är lagstiftningen.

Vad är m̊alet med transportering av digital bevis och hur g̊ar det till?

De riktlinjer som finns idag är rörande hur man hanterar, v̊ardar och ser till att

beslag inte förändras. Det man gör är att man dokumenterar vad man har hittat,

se till att man kan särskilja p̊a var olika saker kommer ifr̊an och hantera saker p̊a

s̊adant vis att det inte g̊ar sönder eller förändras. Paketering beror p̊a vad det är

man har att göra med. När det gäller en mobiltelefon s̊a kan man blockera dess

kommunikation genom att kan man sätta den i flygplansläge eller lägga den i en

p̊ase som gör att den inte har kontakt med nätet. En dator som man inte vill

skall stängas av f̊ar man transportera med en strömkälla i bilen. Det finns inga

standarder här, utan det är än en g̊ang svensk lagstiftning.

Hur g̊ar det till när ni lagrar potentiella bevismaterial och finns det

n̊agra riktlinjer kring detta?

Det finns inga riktlinjer här, men man sparar speglingar och mobilutläsningar. Ti-

digare gjorde man det p̊a h̊arddiskar och vissa jobbade med ett ärende; en h̊arddisk,

eller en dator; en h̊arddisk. Nu h̊aller man p̊a att bygga upp lagringslösningar och

här har vi en lagringslösning som vi direkt speglar och arbetar mot. Det är en IT

avdelning som ansvarar för denna lagringslösning och de har säkert jättemycket

riktlinjer för hur information som lagras hos polisen skall hanteras med redundans,

säkerhet, åtkomst och allt möjligt. Detta är dock n̊agonting som jag inte har koll

p̊a.

När det gäller lagring av fysiska enheter, hur ser det ut och finns det
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n̊agra riktlinjer där?

Vi arbetar bara mot speglingar, när en h̊arddisk har speglats s̊a behandlas den

som vilket beslag som helst s̊a den skickas vidare mot beslaget. Givetvis skall den

skyddas s̊a att den inte förstörs. Det kan variera p̊a polisstation och lokala rutiner

hur denna processen handskas. I vissa fall kan man undersöka fysiska bevismaterial,

men det handlar mer om den här identifieringsfasen som vi talade om innan. Är

det ett ärende där man har väldigt mycket beslag och man vet inte vilket som

är intressant, kan man titta i beslaget snabbt och med ett skrivskydd koppla

upp h̊arddisken och se om den här har varit aktiv under perioden som man är

intresserad av. Man kanske f̊ar använda sig av triage och välja ut vad som faktiskt

är intressant.

Vad är m̊alet med examinationen och hur g̊ar det till?

Det finns lika många varianter av det som det finns ärenden. Syftet med att göra

en undersökning är att säkra information som kan föra en undersökning vidare.

Det är allt ifr̊an att man utesluter misstänkta, visar om ett brott har skett eller

visar om ett brott inte har skett. Man f̊ar bygga fr̊an den fr̊ageställning som finns.

När man använder verktyg eller programvara under en examination,

finns det n̊agra riktlinjer för vilka man f̊ar använda?

Nej jag skulle inte säga att det finns n̊agra riktlinjer för vilka man f̊ar använda men

man g̊ar mer och mer åt att man har programvara som är centralt upphandlade.

I normalläget är det n̊agra programvaror köps in, men det finns ingenting som

hindrar att man laddar ner en annan programvara i ett visst syfte för att analysera

n̊agot speciellt. Man bör dock dokumentera det man gör. Det finns inget krav p̊a

validering av programvara. Man kan tycka att det borde finnas, men det finns

ingen som har kraften att kunna implementera detta för det hade bara resulterat

i att vi blev oerhört begränsade. Det finns ju vissa programvaror som encase som

är validerade.

Vad är m̊alet med presentation av bevis och hur g̊ar det till?

Det beror p̊a, men n̊agonstans måste man dokumentera det man har gjort rent

tekniskt, och det är oftast bra i ett protokoll. I enklare ärenden där man kanske inte

hittar n̊agonting s̊a kan det räcka att man bara skriver ett protokoll med vad man

har gjort, vilka beslag man har undersökt, hur man har undersökt dem och vilka
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fr̊ageställningar man undersökte. Är det ett mer komplext ärende kan det vara s̊a

att man skriver ett protokoll som skriver hur man har hanterat ärendet och vad

man har gjort medan man skriver ett antal PM om vissa speciella fynd som man

har gjort. Det finns inga krav för vad som måste vara med i ett protokoll. Det enda

vi måste göra är att dokumentera hur vi har hanterat ett beslag. Det har inget

med IT-forensik att göra, utan det har att göra med lagstiftning. Det har funnits

en del mallar som man kan följa, men det är mer det tekniska som man lägger in

där. Det är viktigt att, om man hittar n̊agot som är viktigt, prata med den som är

mottagare. Man ska dokumentera p̊a ett sätt s̊a att rätten, åklagaren och utredaren

först̊ar det p̊a ett s̊adant sätt att dem drar rätt slutsatser och det är inte alltid

enkelt. Det kan vara bra att l̊ata n̊agon annan titta p̊a en rapport för att undvika

missuppfattningar. Jag har även vittnat tidigare och i den bästa av världar har

åklagaren, som tänker kalla dig som vittne, talat med dig om vad man vill ta upp

s̊a att man har möjligheten att kunna förbereda sig. Sedan kommer man till rätten,

säger vittnesed och sen blir man fr̊agad av de som ställer fr̊agor. Det finns även

en viss kunskapsskillnad där försvaret inte först̊ar. Man har gjort undersökningar

kring detta som visar tydligt att de flesta inte alls förstod vad IT-forensikern skrev.

För att kunna göra sitt jobb p̊a ett korrekt sätt bör försvarsadvokaten ha en viss

kunskap. Vissa g̊anger när det är mål av teknisk karaktär s̊a tar dem ofta även in

kunskap utifr̊an som kan vara med och granska det men ja, det är en brist även

när det gäller saker som kriminaltekniker.

Hur g̊ar det till, vad är m̊alet och finns det n̊agra riktlinjer för under

destrueringsfasen när ett beslag ska lämnas tillbaka eller förverkas?

Om vi pratar om beslagen s̊a är det rätteg̊angsbalken som gäller. Förundersökningsledaren

har möjligheten att häva ett beslag, men om man har kvar beslag in i förhandling

s̊a brukar åklagaren meddela att dem vill f̊a olika beslag förverkade av n̊agon an-

ledning som t.ex. att det är ett brottsverktyg eller n̊agot s̊ant. I dessa fall fattar

domstolen beslut om vad som skall hända med dessa olika beslagen; om de skall

förverkas eller lämnas tillbaka. D̊a finns det även en del förverkansregler för t.ex.

barnpornografi i en h̊arddisk, men det är n̊agonting helt annat som en IT-forensiker

inte behöver fundera s̊a mycket p̊a. I min erfarenhet har det varierat vem som tar

hand om förverkningen men egentligen s̊a finns det beslagsenheter p̊a varje ort

som skall hantera beslagen när dem blir färdigundersökta. Jag har även själv sla-
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git sönder en hel del h̊arddiskar som skulle förverkas. Man skall se till s̊a det görs

av särskilda enheter med särskild utrustning för detta. När det kommer till logisk

data, finns det olika regler för hur man ska hantera det. Det är väldigt spännande

för där finns det inget tydligt svar för hur man ska göra. Det finns olika skolor p̊a

hur man ska göra. Det finns vissa som säger att man ska hantera det som vilket

material som helst, där man gallrar informationen p̊a samma sätt som man gallrar

allt annat. I de fallen är det arkiveringsregler som gäller. Det har nyligen kommit

tydliga regler för hur man ska göra med förverkning men innan dess har det inte

funnits n̊agra tydliga regler, utan det har handlat mer om hur man har tolkat dem

regler som har funnits.

Vad tror du att standarders roll kommer att vara i framtiden för digital

forensik?

Jag tror att det kommer finnas standarder p̊a hur man plockar ut informationen

ur digitala enheter, som till exempel hur mobiltelefonutläsning skall g̊a till, vil-

ka verktyg som skall användas och även hur det ska g̊a till om man ska knäcka

lösenord. Jag tror dock inte att det kommer att finnas n̊agra standarder kring hur

man sedan undersöker och g̊ar igenom materialet. Som jag först̊ar det, finns det

inga standarder som man inte kan arbeta runt och om man har gjort p̊a annat sätt

f̊ar man dokumentera detta. Problemet som jag ser idag är att det man oftast gör

är att man plockar ur informationen ur en enhet och f̊ar ingen hjälp med att ana-

lysera eller g̊a igenom den. Man använder bara data som tillgänglig programvara

kan tolka. Allt det andra tittar man inte p̊a.
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