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Abstrakt 

I dagens Sverige så har de mobila enheterna en självklar plats i våra fickor, likväl 
som i vårt samhälle och i dess brottslighet, vilket gör att det sedan några år är att 
anse självklart att de även har en central roll i IT–forensiska utredningar inom våra 
polismyndigheter. 

Men vid sidan av konkreta bevis för begångna brott lagrar enheterna dessutom ofta 
data som kan användas för att spåra enheten, och därmed också dess brukare, över 
tid, vilket givetvis är av intresse av polismyndigheter men skulle även kunna vara av 
stort intresse för exempelvis försäkringsbolag och andra delar av den 'civila sektorn' 
som driver utredningar men som saknar polisens befogenheter. 

För att ge ett så brett användningsområde som möjligt fokuserar därför rapporten 
inte bara på datat som är tillgängligt från den faktiska enheten och hur de kan 
användas för spårning och positionering, utan försöker även på praktiskt väg 
undersöka i vilken grad dessa metoder kan utföras med allmänt tillgänglig mjuk- 
och hårdvara. 
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1. Inledning 

Den digitala världen är i ständig förändring, i och med detta så ställs det större krav 
på forensiker att förstå och kunna ta åt sig nya metoder att utvinna information som 
kan vara av bevisvärde. Andra instanser som också kan vara intresserade att ta del 
av denna information är exempelvis försäkringsbolagen, som därigenom skulle 
kunna verifiera en klients version av berättelsen, eller följa en maskins1 väg i ett 
försäkringsfall.  

Mobila enheter har en alltmer framträdande roll i hur denna information kan 
utvinnas. Från att ha varit enheter där dess huvudsakliga funktion var att ringa, 
skicka korta meddelanden samt ha en enkel kontaktlista, har dagens mobila enheter 
kommit att mer och mer efterlikna fullvärdiga datorer, med allt vad det innebär. Det 
som skiljer dagens mobila enheter gentemot datorer är just mobiliteten, och därmed 
en större chans att enheten befunnit sig på plats och därigenom eventuellt ger en 
forensiker ytterligare data att bearbeta.  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när dessa enheter påträffas. Dels finns de 
rent tekniska frågorna som hur exempelvis en påslagen enhet ska hanteras och vilka 
verktyg som är relevanta för just det ändamål som eftersträvas, men även mjukare 
frågor om integritet och kränkningar behöver tas i beaktande. [1] 

Rapporten inleds med en kort översyn över ämnet, där vid sidan av att definiera 
"mobila enheter" också undersöker lite närmare hur standardiseringsprocessen 
fortgår. Viss tid läggs också på att se på vilken roll positionering av mobila enheter 
kan ha i ett vidare forensiskt arbete, och hur ett sådant arbete bör utföras. 

Därefter fortsätter redogörelsen med en mestadels teoretiskt översyn över ett antal 
positioneringsmetoder, rapporten vill på intet sätt göra anspråk på att göra en 
fullständig översyn utan fokuserar på att försöka lyfta fram det som framstår som 
praktiskt användbar dels ur en utredares synpunkt men också delvis utifrån dess 
eventuella bevisvärde. Lite tid läggs också åt att diskutera möjligheter att knyta 
bruket av en telefon till en specifik individ. 

Avslutningsvis presenteras en praktisk genomgång av det arbete och de tester som 
utfördes med den valda testenheten, där det även belyses och reflekteras över de 
svårigheter som uppstår till följd av att välja att arbeta med allmänt tillgänglig 
mjuk– och hårdvara. De resultat som framkom presenteras i slutet av kapitlet. 

                                                        

1  Grävmaskiner och lastbilar har idag ofta spårningsutrustning i form av mobila enheter 
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2. Bakgrund 

Det finns många arbeten som beskriver specifika positioneringsmetoder, men de 
tenderar att vara hårt avgränsade och ligga på ett för teoretiskt plan för att de ska 
kunna ge en praktisk bild av hur de kan användas med existerande teknik [1][2][3].   

I de fall där texterna har mer praktiska infallsvinklar tenderar de istället att 
begränsas till att ge en bild av delar av det forensiska arbetet, exempelvis praktiskt 
utvinning eller praktisk analys av visst sett av data och därmed sakna den mer 
kompletta, om än översiktliga, bild vi försöker skapa i vår rapport. 

Rapporten skiljer sig i jämförelse med den klassiska beskrivningen av en IT–
forensiker som arbetar inom exempelvis polisära myndigheter och som har tillgång 
till betydligt mer specialiserade mjukvaror. Den vänder snarare sig mot den privata 
sektorn, vars behov inte är lika vittgående. 
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3. Avgränsningar 

Vi har valt att arbeta utifrån de möjligheter som finns tillgängliga för gemene man, 
vilket innebär att vi använt oss av mjukvara och metoder som finns allmänt 
tillgängligt på internet, som en bonus är därmed också flertalet av verktygen öppna. 

Det vore omöjligt att göra en fullständig, övergripande avhandling för både 
begreppen "mobila enheter" och "positionering" inom ramarna för det här 
dokumentet, och medan vår strävan är att hålla informationen så allmängiltig som 
möjligt så har vi därför valt att avgränsa oss till så kallade smartphones, 
mobiltelefoner med väldigt bred funktionalitet som vi bedömer som fullgoda för att 
representera funktioner och egenskaper som täcker upp det allra mesta inom 
segmentet, och därmed kan användas för att utvärdera i princip samtliga 
positioneringsmetoder. 

Trots denna begränsning är området fortfarande stort nog för att tvinga fram vidare 
avgränsningar när det kommer till det praktiska arbetet, där valet föll på telefoner 
med Googles operativsystem Android. 

Då den del av målet med rapporten var att undersöka möjligheterna att arbeta med 
verktyg som är allmänt tillgängliga har vi dessutom riktat in oss på verktyg som är 
just gratis och dessutom nedladdningsbara från internet. 
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4. Positionering i privata sektorn i dag 

De i särklass med uppenbara områdena för positionering och spårning är inom 
polisiära myndigheter, men för att se hur det idag används inom de civila och 
privata sektorerna valde vi att vända oss mot ett antal större försäkringsbolag med 
en kort enkät om hur positionering används för att utreda bedrägeriärenden, en 
utförligare sammanfattning av svaren fråga för fråga finns i Appendix B. 

Det finns även positioneringstjänster som riktar sig mot privatpersoner. Av de olika 
tjänster som finns valdes för jämförelsens skull två typer, den ena har karaktär av 
realtidspositionering och ingen historik att tala om. Den är av typen “Var befinner 
sig telefonen just nu”, och man får tillbaka relativt grova koordinater. Den andra har 
karaktären av “Hitta min telefon” och ger även den enbart svar på aktuell position, 
dock med mycket god exakthet. Mer om detta senare i avhandlingen. 

Den centrala skillnaden mellan utredningar genomförda av polisiära myndigheter 
och privata försäkringsbolag är att försäkringsbolagen driver sina eventuella mål 
civilrättsligt och att det dessutom åligger kunden att bevisa de påstådda 
omständigheterna. Men det kan trots det förekomma omständigheter där 
försäkringsbolagen väljer att driva egna undersökningar, så kallade "Särskilda 
Utredningsärenden" där försäkringsfallen bedöms som oklara och där skuldfrågan 
är svår att fastställa, exempelvis då man misstänker grov vårdslöshet i trafiken men 
kan inte bevisa detta, eller där en händelseutveckling ter sig osannolik ut. 

Möjligheterna för en civilrättslig utredning är begränsade av lag[17] som bland 
annat gör det svårt för privata företag att begära ut uppgifter från operatörer, vilket 
dock delvis kan kringgås med fullmakt från berörd användare, åtminstone i fall där 
operatörerna inte har egna policyn som hindrar sådant. De är dock noga med att 
påpeka att lagen som den ser ut nu sätter rimliga gränser. 

Det nämns också att det är få fall som faktiskt utreds med hjälp av positionsdata i 
dag, och de fall som görs är förhållandevis amatörmässiga. Men de påpekar även att 
de värnar kundens integritet och exempelvis inte begär ut uppgifter som sträcker 
sig utöver den relevanta tidsperioden.  
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5. Allmänt om mobila enheter 

För denna avhandlings syften så skall en enhet ha fyra grundläggande egenskaper 
för att anses som mobil: 

1. Enheten skall ha ett batteri så att den kan drivas utan tillgång till elnätet, 
eller ha andra möjligheter att kunna drivas utan att vara beroende av en 
stationär punkt. Hit räknas, ur denna rapports synvinkel, samtliga 
mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer  

2. Enheten måste vara tillräckligt liten för att det skall vara enkelt att alltid 
kunna bära den med sig. Tablets, även kallade läsplattor, tangerar den övre 
gränsen på vad man kan kalla lätt bärbart.   

3. Enheten skall ha någon form av trådlös anslutning för kontakt med 
omvärlden. Detta kan exempelvis vara GSM2–nätet eller Wi–Fi3. 

4. Enheten skall kunna lagra data statiskt och åtminstone semi-permanent, 
samt kunna bearbeta dessa och 
presentera resultatet. 

Mobila enheter består av några 
gemensamma basala egenskaper som 
de ovan uppräknade, samt någon form 
av informationssystem, inbyggd 
knappsats, tangentbord eller 
motsvarande teknik för användarnas 
data-inmatning, och en bildskärm. De 
består vanligen av en processor, 
läsminne (ROM4), arbetsminne (RAM5) 
och lagringsminne (NVRAM6), samt en 
eller flera radiomoduler som ger 
enheten åtkomst till exempelvis GSM–
nätet, trådlösa datornätverk (Wi-Fi) 
eller direkt åtkomst till andra enheter genom exempelvis BlueTooth7. 

                                                        
2 Global System for Mobile communications 
3 Wireless Fidelity, akronym för 802.11x nätverk. 
4 Read Only Memory, minne som ej enkelt kan raderas eller modifieras 
5 Random Access Memory, minne som lätt modifieras och som tappar information vid 

strömbortfall 
6 Non–Volatile RAM, minne som lätt kan modifieras, men som inte raderas vid strömbortfall.  
7 Standard för trådlös anslutning av enheter på korta avstånd 

Fig. 1: Apple iPad (Creative Commons@Wikipedia[32]) 
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Operativsystemet (OS) lagras i ett Flash-minne, som i de flesta fall kan ändras med 
speciella program. Batteriet ser till att minnesinnehållet i RAM inte raderas så länge 
enheten är på. De flesta enheter idag har NVRAM, som bibehåller informationen 
även om strömmen bryts. 

Många av dagens mobila enheter kan också 
hantera externa lagringsmedia såsom Mini Secure 
Digital (Mini–SD) som då utökar enhetens 
lagringskapacitet. 

Man kan klassificera mobila enheter i tre 
huvudkategorier, standard, avancerad och smart 
(smartphones). Standardenheter är de som har 
enbart basala egenskaper, som textning och enkel 
telefonlista. Avancerade enheter har utökats med 
några funktioner, som musikspelare, en kalender, 
möjlighet att skicka bilder och ljud (MMS8), enkla 
Email–program och en viss möjlighet att 
kommunicera med Internet. För båda ovanstående 
typer så består operativsystemet av proprietär kod. 

Smarta mobila enheter har istället ett fullfjädrat OS 
som i mångt och mycket liknar de som återfinnas i 
datorer. Dessa enheter är också mer att likna vid 
vanliga datorer, då installation av applikationer för 
att utöka enhetens användningsområde är möjligt, 
till exempel fullfjädrade 
dokumenthanteringssystem. Tillverkarna har också 
ersatt den fysiska knappsatsen mot en 
skärmbaserad dito, ofta efterliknande en QWERTY–
tangentbord.  

De enheter som kan anslutas till mobila GSM–nätet har en modul som kallas 
Subscriber Identity Module, eller SIM. Den huvudsakliga funktionen är att 
autentisera användaren till GSM–nätverket samt att ge tillgång till 
användarspecifika funktioner. Fördelen med SIM är att användarspecifika data 
lagras där och är överförbara när användaren byter enhet. Idag så kan alla SIM lagra 
även användarens telefonbok och andra relevanta data.  

 

I dagsläget så har en forensiker en besvärlig sits när det gäller mobila enheter. 

                                                        
8 Multimedia Messaging System, vidareutveckling av SMS (Short Messaging System) 

OBS! Figurerna 2 – 25 är författarnas egna bilder och diagram 

Fig. 2: Experimentenhet, HTC Wildfire S 

Fig. 3: Experimentenhet, bakstycke avtagen 
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Utvecklingen av dessa idag har gjort att det kommer nya enheter i mycket snabbare 
takt än tidigare. Dessutom, till skillnad från datorer som är designade som 
multifunktionella system så är mobila enheter mera specialiserade till att hantera 
specifika uppgifter. Dock så håller denna skillnad på att suddas ut ju mer dessa 
smarta enheter ersätter de traditionella mobiltelefoner som finns.[2] 

6. Smartphones, operativsystem och standardisering 

Vid sidan av att operativsystemen för smartphones liknar de som vi kan återfinna i 
traditionella datorer så förekommer det också en standardiseringsprocess, som i 
mångt och mycket liknar den datorerna tidigare genomgått, som lett till att det i dag 
i stort sett förekommer tre olika operativsystem, Windows Mobile (Microsoft), iOS 
(Apple) och Android (Google Inc).  

Alla tre operativsystem används på olika typer av mobila enheter, bland andra 
smartphones och läsplattor. Både Android och Windows Mobile används dessutom 
av andra hårdvarutillverkare, därför återfinns de i kraftigt varierande 
konfigurationer [3].  

Det som skiljer Windows Mobile och iOS är att de är proprietära, detta medför att 
möjligheterna till oberoende utveckling av metoder och mjukvara för forensiskt 
arbete blir mer komplicerad jämfört med Android som är öppen och därmed 
tillgänglig för granskning utan behov av reverse–engineering9.  

Vidare standardisering förekommer även på anslutningsmöjligheter där USB10 
sedan länge varit en de–facto standard för i princip samtliga mobila enheter, dock 
utan något samförstånd för vilken typ av kontakt. På telefonsidan finns det dock 
sedan 2010 ett beslut inom EU som definierar Micro–USB som standard för 
anslutning av batteriladdare, och som, i förlängningen, även gör Micro–USB till 
standard för dataöverföringar.[4] 

                                                        

9 Studie av hur ett system fungerar med syfte att utnyttja dess ingående komponenter eller att 

skapa en konkurrerande lösning. 
10 Universal Serial Bus, standard för anslutning av externa enheter till datorer. 
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7. Hantering av enheter ur forensiskt perspektiv 

Nedanstående text ser enbart till den forensiskt korrekta hanteringen av enheter, 
vid sidan av det finns även en juridisk del som den enskilda forensikern måste vara 
insatt för att bedöma vad som är lämpligt i ett givet fall. 

Det första som skall uppmärksammas är om 
enheten är påslagen och, i så fall, om dess 
skärmlås är avaktiverad. Är så fallet så bör 
det övervägas om risken att förändra data 
har större betydelse för undersökningen än 
om åtkomsten underlättas genom att 
förändra tiden innan låsningen träder in. 

Nästa steg är att försäkra sig att extern 
kommunikation förhindras, då nätverkstrafik 
eller synkronisering mellan enheten och en 
dator kan förändra innehållet. Det finns till 
exempel program som gör att enheten 
nollställs genom att reagera på viss typ av 
SMS, för att ta ett extremfall. De flesta 
enheter idag har ett läge som kallas för 
Flygläge, eller Off–Line, som stänger av 
radioenheten och effektivt förhindrar att 
nätverkstrafik förändrar innehållet. Skulle 
enheten vara låst så är enda möjligheten att 
förhindra detta att använda sig av faraday–
påsar [5]. Fördelen av att kunna använda sig 
av Flygläge är att om enheten isoleras med 
påsen så ökar enheten sändarstyrkan till dess 
maximum, med förkortad batteritid som 
följd. Är en dator ansluten till enheten så bör 
den behandlas i enlighet med rådande sed för 
sådana. Skulle inga av dessa metoder vara 
lämpliga så återstår att stänga ner enheten, vilket dock leder till förlust av volatilt 
data och dessutom kan leda till svårigheter att åter få tillgång till telefonens 
operativsystem. 

När det väl säkrats att enheten är omhändertagen så bör enhetens kringutrustning, 
såsom laddare, datakablar och så vidare, medtagas så att eventuella 
nyregistreringar av tillbehör förhindras. Även sådant som det kan misstänkas har 
använts tillsammans med enheten, såsom SD–minnen, SIM–kort, och andra 
periferienheter bör undersökas. [2]  

Fig. 4: Hantering av enheter 
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Det finns många som talar sig varma för att en forensiker bör förstå hur enheten 
fungerar, genom att lära sig mer via manualer och olika fora där modellen 
diskuteras. Tankegången är att forensikern skall kunna bestrida påståenden om att 
utvinningen ej skett på ett korrekt sätt på grund av bristande förståelse för 
enheten.[6] 

8. Utvinningsmetoder 

Traditionell forensisk sed säger att lagringsmedia ska plockas ur sitt system och 
istället anslutas, via utrustning som förhindrar skrivning till mediet, till utrustning 
som kontrolleras av forensikern [7]. De mobila enheterna tenderar dock att 
åtminstone delvis sakna traditionella, löstagbara lagringsmedia och istället lagra 
data på interna media som är fast monterade direkt på kretskortet. 

Problemet löses vanligen genom att använda sig av enhetens eget operativsystem 
för att få tillgång till hårdvaran, som genast skapar problematik med kontaminering 
[8]. När valet står mellan kontaminering och risk för förlust av viss data, eller att 
överhuvudtaget inte kunna undersöka enheten så måste dock kontaminering 
bedömas som acceptabel, under förutsättning att tillräcklig dokumentation utförts 
för att kunna identifiera och utesluta kontaminationen ur undersökningen. 

En tekniskt sett betydligt allvarligare komplikation av att gå via operativsystemet är 
att dessa i stor utsträckning, ur säkerhetssynpunkt, är designade för att aktivt 
hindra just sådan access. Forensikern blir därmed tvungen att försöka utnyttja 
säkerhetshål för att kringgå dessa säkerhetsspärrar, så kallad rootning11. Mjukvaran 
kan dock skadas i sådan grad att telefonen blir obrukbar, benämnd brickning12 
[9][10]. Sådana säkerhetshål är inte bara karakteristiska för enhetens specifika 
mjuk– och hårdvarukonfiguration utan tenderar dessutom att patchas13 bort med 
jämna mellanrum, varvid nya metoder kontinuerligt måste hittas och utnyttjas 
under modellens hela livslängd, och att olika metoder måste användas på olika 
enheter. 

Ett i jämförelse mindre problem att beakta är att även lyckade rootningar ofta 
bryter en telefons fabriksgaranti, och därmed kraftigt påverkar dess värde och 
kostnader för eventuella framtida reparationsarbeten [Appendix A]. 

En annan effekt av att man använder sig av enhetens egen mjukvara är att denna i 
många fall behöver hanteras från den fysiska enheten. Hanteringen kan då kraftigt 
försvåras av fysisk skada. Experiment beskrivna nedan visade till exempel att en 

                                                        
11 Få tillgång till samtliga funktioner och program som OS är kapabel till utan begränsningar. 
12 Enheten förlorar all funktionalitet och går inte enkelt att återställa, och blir ungefär lika 

användbar som en tegelsten. 
13 Åtgärd för att uppdatera kod, vanligen för ny funktionalitet eller höjd säkerhet. 
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delvis havererad skärm i princip gjorde detta omöjligt utan tillräcklig kunskap om 
systemet för att kunna navigera i menyer i blindo. 

I vissa fall finns det SD14–kort som enkelt kan plockas ut och avbildas och därmed 
kan hanteras mer traditionell metodik, viktigt att påpeka är dock att dessa kan vara 
krypterade med nycklar som är specifika för enheten och därmed blir informationen 
oåtkomligt när det kopplas ur. I sådana lägen bör det istället utvinnas med samma 
metoder som används för det interna lagringsmediet. 

Slutligen är det värt att påpeka, under förutsättning att sådana 
anslutningsmöjligheter existerar på kretskortet, att det är möjligt att ansluta sig till 
lagringsmediet via tekniker som exempelvis JTAG[11], eller att avlägsna 
lagringsmediet från kretskortet. Sådana metoder kräver dock ytterligare kunskaper, 
utrustning och färdigheter, och kan dessutom skada hårdvaran, och därigenom 
hamnar det utanför denna dokuments avgränsning.  

8.1 Fysisk utvinning av lagringsmedia 

God forensisk sed säger att forensikern ska göra en så kallad ett–till–ett–kopia, vars 
innebörd är att en exakt avbild av lagringsmediet görs, inklusive det oallokerade15 
utrymmet. Strukturen av filsystemet bibehålls, och så kallad Carving16 kan utföras. 
Denna metod kräver dock att man har full tillgång lagringsmediet och att man har 
tillräckligt med lagringsutrymme så att en avbild av hela minnet kan göras. 

8.2 Logisk utvinning av lagringsmedia 

Det som ofta faller sig naturligt är att utvinna datat som är “synlig”, det vill säga den 
utnyttjade (allokerade) delen av ett filsystems minnesbruk, där dokument, 
applikationer och operativsystem finns. Det är också den enklaste typen av 
utvinning då det ofta räcker med att ansluta en datakabel till enheten samt att alla 
ingående filer är katalogiserade av operativsystemet. Med hjälp av diverse 
programvaror så kan man också komma åt de filer som operativsystemet vanligtvis 
döljer för användaren[8]. En annan fördel av denna typ av utvinning är att eventuell 
kryptering av minnesinnehållet kringgås.    

Nackdelen med denna typ av utvinning är att man inte får tillgång till oallokerat 
utrymme, det vill säga den del som operativsystemet anser är tillgängligt för 
framtida bruk. Raderade filer och i enstaka fall information som med flit gömts i 
detta område kommer inte med. 

                                                        
14 Secure Digital, så kallade flash–diskar och som är en form av Non–Volatile RAM. 
15 Lagringsutrymme som inte aktivt används av operativsystemet. Innehåller t.ex. spår efter 

raderade filer 
16 Söka efter filer och information baserad på innehåll snarare än metadata 
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8.3 Mjukvara  

Ett genomgående problem inom forensikern är att en stor del av de bredare och mer 
användarvänliga forensiska mjukvarorna ofta är proprietära, dyra och dessutom i 
vissa fall enbart tillgängliga för myndigheter.  

I möjligaste mån bör mjukvaran ha möjlighet att enbart tillåta 
envägskommunikation, det vill säga skrivskyddar lagringsmediet för att förhindra 
kontamination. Det bör finnas dokumenterat hur detta åstadkoms för att undanröja 
tvivel. 

8.4 Hårdvara  

Den hårdvara som bör användas är lämplig USB–kabel och om tillgänglig även 
hårdvara för att skrivskydda USB–enheter. I dagsläget så klarar den av att enbart 
hantera standard USB–kontakter och inte den typ som den här typen av enheter 
vanligtvis använder som är betydligt mindre. 

Vissa företag specialiserade på forensisk utvinning, exempelvis Cellebrite, 
tillhandahåller även separata enheter som skrivskyddar mediet [12]. Dock så ligger 
dessa applikationer utanför denna dokuments möjligheter. 

Det finns också möjlighet att i nödfall använda sig av trådlösa alternativ, såsom 
Bluetooth och Wi–Fi, men rekommendationen är att trådbunden anslutning skall 
användas för att minimera risker såsom interferens, avlyssningsrisk och 
kontaminering som det trådlösa mediet kan medföra.  

8.5 Utvinning av fysiskt minne  

En av de första steg som skall i möjligaste mån utföras är att utvinna arbetsminnet 
som också kallas det volatila minnet. Volatil innebär att den är flyktig och förändras 
med tiden och försvinner när strömmen bryts.  

Detta minne kan vara av stor vikt då den innehåller arbetsdata såsom lösenord, och 
med stor sannolikhet även sådant som utredaren är intresserad av. Här uppstår 
dock en betydande svårighet då minnet ofta är oåtkomligt innan enheten har 
"rootats", medan många metoder för "rootning" kräver att enheten startas om. 

8.6 Carving 

"Carving" (eller "File Carving") är ett samlingsnamn för ett antal olika metoder som 
syftar till att återskapa filer som raderats, eller på annat sätt inte längre finns 
tillgängliga i filsystem, genom att analysera rådata direkt i ur de binära data på 
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lagringsutrymmet och utifrån exempelvis filsignaturer17 identifiera början och slutet 
av filen. 

Metoderna har två svagheter, om lagringsmediet har hög grad av fragmentering18 så 
blir carvingprocessen betydligt mer komplicerad. Dessutom, då de flesta 
operativsystem enbart markerar en fil som raderat i filtabellen, så kan det raderade 
datat skrivas över och gör återskapandet nära på omöjlig om mediet lämnas i bruk 
efter att filer tagits bort. [8] 

Då carving–metoder enbart arbetar utifrån de tillgängliga rådata på lagringsmediet 
så kommer återskapade filer sakna mycket av det metadata19 (exempelvis filnamn 
och tidsstämplar) normala, ej raderade, filer har och som annars skulle kunna 
användas för att snabbt kunna göra en preliminär bedömning av om en fil är 
relevant att undersöka vidare eller inte. Sådan bedömning måste istället ske via 
manuell och tidskrävande kontroll av datat.  

                                                        
17 Distinkt mönster som kan användas för att identifiera en känd filtyp 
18 Data som ligger utspritt över hela lagringsarean och i oordning 
19 Data som beskriver annan data 
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9. Positioneringsmetoder 

Det finns två huvudkategorier som positioneringsmetoderna kan indelas i och som 
är tillgängliga för en forensiker, Nätbaserad och Enhetsbaserad.  

Nätbaserad innebär att forensikern undersöker den data som är tillgänglig utanför 
den fysiska enheten och som nätverksoperatörerna tillhandahåller i form av 
trafikdata som enheten har genererat, och där behovet av att ha fysisk tillgång till 
enheten inte är lika kritiskt. Ägaren av enheten behöver inte heller vara medveten 
om att en undersökning pågår.  

Enhetsbaserad undersökning innebär att fysisk tillgång till 
enheten är ett krav då utgångspunkten är det data som enheten 
har lagrat i sitt minne[13]. Även kringutrustning som externa 
minnen ingår i detta begrepp. Detta dokument fokuserar i 
första hand på enhetsbaserade metoder 

9.1 EXIF–data  

Extended File Information (EXIF) är metadata som de flesta 
kameror av idag lägger till på varje bild som kameran tar. Den 
information som kan finnas där är exempelvis kameramodell 
och fabrikat, datum och klockslag när den togs, upplösning, 
filstorlek och andra typiska karakteristika som bilden består av. 
I synnerhet så har många av dagens mobila enheter en inbyggd 
GPS som kamerorna kan använda sig av för att ange 
positionen av det tagna fotot. I många fall krävs det dock att 
GPS-funktionen är påslagen.[14][15] 

Nämnvärt är att egna tester visat att på den Android–
smartphone som använts för experimenten så lagras 
koordinater i EXIF–datat även när GPS–funktionen stängts 
av, då en funktion kallad Assisted GPS20 fortsätter att 
positionera telefonen via Wi–Fi och GSM metoder, som de 
som beskrivs nedan. 

                                                        
20 Funktion i flertalet GPS–bestyckade telefoner för att snabba upp GPS–låsningen, se "GSM" för 

djupare beskrivning av dess funktionalitet. 

Fig. 6: Bild tagen med GPS på 

Fig. 5: Bild tagen med GPS av 

Fig. 7: EXIF–data, med GPS koordinater 
markerade 
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9.2 GSM  

GSM utgör i Sverige, och som används i över 
220 territorier världen över [16], standard för 
röst– och SMS–trafik via mobiltelefoner och har 
genom att skapa ett nätverk av överlappande 
celler en i det närmsta heltäckande täckning.  

Varje cell kontrolleras av en basstation, även 
kallad mobilmast, som tilldelats ett unikt cell–
ID. Detta innebär att när det lagras tillsammans 
med mastens koordinater så utgör dessa en 
källa till spårning. 

En mobiltelefon söker regelbundet efter 
tillgängliga celler för att ansluta till den 
basstation som ger högst signalstyrka. I de 
flesta fall är den mast som är närmast som är 
kraftigast, och dess ID lagras temporärt i telefonens minne varvid den kan vara 
tillgängligt vid en utvinning. Senast anslutna cell–ID lagras även i en telefons SIM–
kort. 

En mobiltelefon autentiserar sig mot GSM–nätverket via sitt SIM–kort för att kunna 
ta emot och sända data. Genom detta registrerar både den fysiska enheten vilken 
basstation den är ansluten till, och basstationen blir uppmärksammad om telefonen. 
Detta är nödvändigt för att systemet skall kunna arbeta effektivt och vidarebefordra 
samtal och annat användarspecifik data till rätt mottagare, därigenom förhindras 
utsändning från samtliga master. Loggning sker framförallt för att ha underlag till 
debitering, men kan även användas för en exaktare positionering. Detta ligger dock 
utanför arbetets fokus då det under svensk lagstiftning i de flesta fall krävs 
rättsprocesser för att få tillgång till datat. [17] 

Tekniken möjliggör även roaming21, där en enhet kan röra sig mellan basstationer 
utan att pågående sessioner som användaren öppnat avbryts. Enheten har då 
registrerat minst två basstationer, som då kan användas för en exaktare 
positionering. Det har inte kunnat noteras att roaming–information explicit sparas i 
telefonen, men om två eller flera basstationer loggas nära i tid så ger det också 
möjligheter för mer exakt positionering vid sidan av möjligheten att följa enhetens 
rörelser. Detta kräver dock att mätningar i det utpekade området utförs för att 
kunna jämföras med rapporteringen från telefonen. 

                                                        
21 Från engelskans ‘roam’, dvs. att vandra 

Fig. 8: GSM–celler och Roaming 
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Metoden är alltså tillgänglig för samtliga enheter som ansluter via GSM, framförallt 
mobiltelefoner och smartphones, och har i princip en heltäckande täckning. 
Metoden positionerar dock enbart utifrån en basstation åt gången, även om 
närliggande basstationer kan användas för exaktare positionering och för att spåra 
rörelser. Precisionen står i direkt relation till mobilcellens storlek och innebär att på 
relativt obebodd landsbygd kan röra sig om flera kvadratkilometer, medan det i mer 
tätbefolkade områden kan uppnås betydligt större exakthet. [18][13] 

9.3 Trådlösa nätverk (Wi–Fi)  

Länge har det kunnat ses att Wi–Fi22 vinner mark inom både företag och privata 
hem, men på sistone har även en stor utbyggnad av allt från publika, öppna nätverk 
till nätverk för kunder i exempelvis café och restauranger skett. Sammantaget 
innebär det att folk i dag rör sig i miljöer där de konstant är omgivna av ett stort 
antal accesspunkter, vilka med lite förarbete kan användas för att positionera en 
enhet. 

Ur positioneringssynpunkt är Wi–Fi i mångt och mycket lik den GSM–metod som 
beskrivs ovan, enskilda accesspunkter, med unika MAC–adresser23, skapar Wi–Fi–
celler (“hotspots”) för att tillåta trådlös åtkomst till dator–nätverk. 

Till skillnad från GSM så saknar Wi–Fi–nätverket övergripande organisationer som 
håller accesspunkterna i drift, utan istället är det en blandning av publika och 
privata accesspunkter som kontrolleras av allt från stora företag till privatpersoner. 

Den friare placeringen av accesspunkter gör även att den grundläggande principen 
om att starkast signalstyrka motsvarar fysiskt kortast avstånd, men signalerna 
påverkas i själva verket av en stor mängd faktorer där vissa är statiska, såsom 
väggar (och dess innehåll), medan andra är föränderliga och svårförutsägbara 
såsom fordon [19]. Problemet avhjälps dock något av accesspunkternas betydligt 
kortare räckvidd och betydligt högre frekvens, som gör det möjligt att enklare 
kompensera för avvikelser från enstaka accesspunkter. 

Ett annat problem är att ingen "per automatik" har en övergripande bild av 
accesspunkternas position. I kombination med att accesspunkterna relativt ofta byts 
ut och därmed ersätts av en enhet med annan MAC–adress så medför detta att det 
inte bara saknas centrala databaser som länkar en MAC–adress med dess fysiska 
position, utan att de privata initiativ som finns har eftersläpande och föråldrade 
uppgifter [20]. 

Av de databaser som trots allt finns så är troligen Googles den mest kända, som 

                                                        
22 Wireless Fidelity, trådlösa nätverk för Ethernet–trafik 
23 Media Access Control, Identifikationsnummer kopplat till trådbundna och trådlösa 

nätverksportar, sätts av kortets tillverkare och lagras i hårdvaran. 
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skapade en del rubriker till följd av att de samlade en stor mängd uppgifter i 
samband med fotograferingen för deras tjänst "Street View"[21]. Vid sidan av 
Google finns det även tjänster som till exempel. WiGLE[19] som samlar ihop 
uppgifter från privatpersoner. Den eventuella juridiska innebörden av sådan 
kartläggning av privata accesspunkter har inte varit möjlig att undersöka närmare 
inom detta dokuments ramar. 

Slutligen, även om det inte är en del av den här rapporten så är det värt att nämna 
att både GSM och Wi–Fi har fördelen gentemot GPS att de inte kräver klar sikt mot 
himlen, och därmed också fungerar inomhus. [20] 

9.4 Bluetooth, Infraröd, RFID och andra trådlösa 

anslutningar  

Vid sidan av Wi–Fi och GSM har enheterna en eller flera andra trådlösa 
anslutningsmöjligheter, dessa tenderar dock att enbart fungera över kort avstånd 
och har så vitt det kunnat ses inte heller indexerats. Så medan det mycket väl kan 
vara möjligt att knyta exempelvis en telefon till en specifik Bluetooth–dongel så är 
det enbart i liten skala, och en enhet som dessutom lätt kan byta fysisk position. 

9.5 Externa tjänster  

Det finns en stor mängd externa tjänster som kan användas för att positionera 
mobila enheter. Tekniken och funktionaliteten 
bakom varierar och det finns allt från enkla 
verktyg som visar en enhets ungefärliga position 
på en karta medan andra är mer avancerade 
säkerhetsapplikationer avsedda att spåra och 
även kan användas för att spärra eller 
fabriksåterställa en enhet. För exemplifiering 
valdes två tjänster ut där webbtjänsten 
Lociloci[20] får representera de enklare medan 
applikationen AndroidLost [23] får representera 
de mer avancerade.  

Upplägget för att använda Lociloci är följande 

1. Skapa ett konto genom att ange uppgifter,  
såsom telefonnummer. 

2. Få ett lösenord via SMS till telefonen. 

3. Logga in med hjälp av lösenordet på webbsidan. 

Fig. 9: LociLoci positionering utifrån en mask, cirkel 
markerar faktiskt plats 
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4. Spåra telefonen. 

Det har inte kunnat verifieras om positioneringshistorik sparas, det verkar som om 
enbart senaste kända position stöds, det vill säga senast då tjänsten användes för 
positionering. När tester genomfördes så kunde det skönjas att tjänsten använde sig 
av masten som enheten för närvarande hade kontakt med, detta medför att 
positioneringen blir ganska osäker och att precisionen är helt baserad på tätheten 
mellan masterna. Det blir alltså stor skillnad mellan 
tätorter och glesbygd. 

Denna tjänst vänder sig i första hand till personer som 
vill veta var andra befinner sig, såsom föräldrar som vill 
se vart barnen är, vänner som vill veta varandras 
positioner, och så vidare. Ett annat användningsområde 
är att positionera sin egen enhet i händelse av stöld eller 
förlust.[22]  

AndroidLost är till skillnad mot Lociloci en mer 
övergripande tjänst som vid sidan av den rena 
spårningen av enheten även kan underlätta identifiering 
av en misstänkt tjuv och skydda mot informationsstöld. 

Den har flera funktioner som hjälper ägaren att återfå 
enheten, som att ta fotografier med enhetens kamera 
(bilden sparas inte i enheten), hämta samtalslistor och 
meddelanden, spela in ljud, och vad som är av stort 
intresse är att det verkar som om applikationen kan 
pushas till enheten utan att det kräver en insats av 
ägaren. Användaren måste dock koppla enheten till ett 
Google–konto från enheten innan Google Play kan pusha 
ut mjukvaran och därigenom säkerställa accessen till 
den mobila enheten. Erfarenhet gjord där SIM–kortet 
byttes ut mot ett annat, som visserligen tillhörde 
samma operatör men med annat kontrakt, visade att 
det är enheten och inte SIM–kortet som kopplas till 
Google. 

Båda dessa tjänster, och som erfarits hittills, kräver 
att det registrerade SIM–kortet sitter kvar i enheten, 
dock så försöker den sistnämnda skicka iväg Sms-
meddelande till ett tidigare registrerat nummer om 
att SIM–byte skett och få en förenklad spårning att 
börja, och så får man på köpet det nya telefonnumret.  

Fig. 10: Bild tagen via AndroidLost 

Fig. 11: Samtalslista genererad via 
AndroidLost 

Fig. 12: SMS–lista genererad av 
AndroidLost 
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10. Utvärdering av bevisvärde 

Bevisvärdet av den insamlade informationen beror i stor utsträckning på om 
utvinningen skett på ett forensiskt godkänt sätt, att dokumentationen av 
utvinningen genomförts på ett begripligt sätt och i tillräcklig omfattning, samt 
verifikation att datamängden inte manipulerats av tredje part kan göras 
otvivelaktig. Men även källan till datat är viktigt att ta i beaktande, där aspekter som 
enkelhet att manipulera och svårighet att detektera sådan manipulation väger tungt.  

I praktiken innebär detta att en enhet som återfinns redan rootad och/eller där dess 
ägare kan misstänkas vara tekniskt kompetent och dessutom har motiv att 
förvanska datat bör undersökas noga innan det används som grund för några allt för 
starka slutsatser. 

10.1 EXIF data  

Det största problemet med EXIF–data är att den är 
tämligen obeständig, oavsiktlig förändring kan uppstå när 
även enklare bildredigering, som t.ex. beskärning, görs 
medan avsiktlig manipulation enkelt görs med 
lättillgänglig mjukvara. Windows 7 erbjuder till och med 
inbyggd funktionalitet för att "anonymisera" EXIF–data. 

Ett sätt att verifiera att varken bilden eller dess EXIF–
information modifierats är att använda sig av 
hashsummor24. EXIF–data kan dock i många fall påvisa att 
en modifikation skett, antingen genom att programmet 
som använts för att redigera bilden skriver in detta i 
klartext, såsom Photoshop, eller genom att 
datumstämplingen ändrats. Filens datum kan också ge en 
vägledning om att innehållet förändrats. 
Datumstämplingen är en indikation då den kan ligga inom 
rimliga gränser och alltså en fingervisning om dess äkthet [14]. 

                                                        
24 Representation av en fils innehåll, lämplig för att identifiera filer med redan kända filer. 

Fig. 13: Dialogruta från Windows 7 för 
att rensa EXIF–data 
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Vår bedömning är att även om EXIF–datat, som annan metadata25, bör användas 
med försiktighet så innehåller det uppgifter som kan vara så användbara att det 
vore direkt olämpligt att inte undersöka och åtminstone göra en bedömning av dess 
värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 GSM 

GSM överlag är en lämplig metod, under förutsättning att positioneringen kan göras 
via en databas som tillhandahålls av trovärdiga källor. 

Man får vara medveten om riskerna i tillförlitligheten, om enhetens användare kan 
misstänkas vara kunnig nog att medvetet förvanska materialet. I gjorda experiment 
har inte kunnat observeras något som tyder på att datat i de undersökta telefonerna 
skulle vara speciellt enkelt att modifiera. Samtidigt har det inte gått att hitta några 
lämpliga metoder för att verifiera att så inte skett.  

Informationen lagras i en rullande logg, som innebär att filen har en fast storlek. När 
loggen når sin tilldelade storlek så skrivs istället de äldsta loggningarna över. 
Filstorleken kan dessutom manuellt justeras av användaren, vilket gör att loggarna i 
extremfall kan vara korta och, i synnerhet i stadsmiljö där basstationerna står täta, 
representera en ytterst kort tid. 

10.3 Trådlösa nätverk (Wi–Fi)  

Som tidigare nämnts så styrs Wi–Fi–nätverken inte av en central, och relativt 
pålitlig, organisation utan bevisvärdet för exempelvis positioneringen står i direkt 
relation till källan för den databas man använder sig av. Dessutom tillkommer 

                                                        
25 Data om data 

Fig. 14: Exempel på modifierad EXIF–data (observera timestamps) 
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problematik med att MAC–adressen visserligen sätts av tillverkaren och är knuten 
till hårdvaran, men i många accesspunkter är det tämligen enkelt att ändra, ‘spoofa’, 
till en godtycklig. Det kan tyckas långsökt, men det är åtminstone möjlig att 
medvetet manipulera detta som ett led i att försvåra en spårning. 

När det kommer eventuell påverkan på datat på själva enheten så lagras datat på 
samma sätt som i GSM ovan, varvid samma reflektioner med ändrad storlek, 
överskrivna loggar och kort spårningstid även kan gälla Wi–Fi. 

10.4 Externa tjänster 

När det gäller externa tjänster så är det ofta 
situationen som får leda när det gäller hur 
mycket vikt man skall lägga på dess bevisvärde. I 
ovan experiment så konstaterades att de som 
baserar sig enkom på telefonnumret, det vill 
säga mobilmastberoende, var ganska opålitliga, 
två på varandra följande positioneringar kan ge 
fel på flera hundra meter. De tjänster som 
utnyttjar den inbyggda GPS har bättre 
träffsäkerhet, och om någon funktion lyckas 
spara historik så kan den vara av intresse för en 
forensiker. 

Då den förstnämnda tjänsten enkom visar på 
senaste sökningen så har den föga intresse för denna undersökning, där historik var 
av särskilt stor betydelse. 

Den andra, som riktar sig mot användare som 
vill vara säkra på att både återfå sin enhet och 
även kunna spärra den, är betydligt 
intressantare. Möjligheten att få tillskickat sig 
både SMS, samtalslistor, positionsangivelser 
och även utnyttja enhetens finesser såsom 
kameran, gör att den typen av applikationer 
kan ha stor potential i framtiden. 

I slutändan blir bevisvärdet av dessa olika 
tjänster och applikationer baserat på den tillit 
man vågar sätta till tjänsten och dess 
upphovsmän. 

Fig. 15: Positionering med LociLoci, ring markerar 
faktiskt position 

Fig. 16: Positionering med AndrodLost (GPS) 
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11. Binda resultat till individ 

En av forensikens största utmaningar ligger i att binda en viss enhets användning till 
en viss individ. Det är inte svårt att bevisa att viss data hämtats ur en viss enhet, det 
stora arbetet ligger i att bevisa kopplingen mellan apparat och individ. 
Applikationsdata och loggar kan ge värdefull information. 

11.1 Analys av applikationsdata och loggar 

Många applikationer lämnar ganska mycket information efter sig, som exempel kan 
webbläsare och Email–program tas. 

Webbläsare sparar ofta både historik, data ur besökta webbsidor samt små textfiler 
kallade cookies. Många av webbsidorna kräver inloggning och autentisering, som 
kan vara indikation på att kontoinnehavaren haft tillgång till enheten. 
Förutsättningen är dock att enheten varit inställd på att spara denna typ av 
information. 

11.2 Analys av text 

I en mobil enhet så finns det i regel många textmeddelanden, både i form av SMS och 
MMS, och som vanliga Email. Nackdelen med SMS är att dessa är oftast korta 
meddelanden, i regel aldrig längre än blockgränsen på 160 tecken, och dessutom är 
meddelandet ofta skrivet med en informell stil och med stympade ord och förenklad 
grammatik. Detta gör att det finns få längre textmassor som är mera lämpade för 
analys. Analys är dock möjligt, då dessa korta meddelanden kan finnas i stora 
mängder, bara det finns ett ordentligt val av de attribut som är intressanta. [24] 

En av forensikens grundpelare är det som kallas för Författaranalys, där teorin går 
ut på att det inte finns två personer som skriver på ett likadant sätt. Carole E. Chaski 
lägger fram ett antal olika metoder varav den som hon kallar stylometri är den som 
är intressantast ur denna synvinkel. [25]  

Inom stylometri så undersöker man texter ur ett lingvistiskt perspektiv, där texter 
analyseras för att utröna gemensamma attribut såsom ord– och meningslängd samt 
vokabulära frekvenser. Även sådana attribut såsom frekvensen av versaler, 
mängden mellanslag, punktuation, förekomsten eller avsaknaden av synonymer är 
av intresse. Det gäller dock att begränsa sig så att en hög nivå av automatisering kan 
uppnås. Lämpligt är att i första skedet koncentrera sig på mönstermatchning [26]   

Författaranalys kräver stora mängder texter, men Chaski föreslår metoder för att 
öka antalet datapunkter och därmed kunna utföra analysen utifrån färre eller 
kortare textmängder.  



Positionering och Spårning av mobila enheter 

26 

 

11.3 Analys av bilder 

Bildanalys består av att man undersöker bildens motiv för att leta efter attribut som 
är kända, såsom statyer, byggnader och andra platsspecifika motiv.  Vidare så 
undersöker man bildens metadata för att finna relevant information, som datum den 
blev tagen, och eventuell GPS–data. Man undersöker om bilden har rätt storlek, en 
skillnad i storlek från det som enhetens kamera skapar normalt ger en indikation att 
bilden varit manipulerad. Innehållet i bilden kan också analyseras, det finns verktyg 
som kan ge en indikation att bilden i sig har manipulerats 
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12. Experiment 

Underlaget till experimentet är att fastställa om det verkligen behövs avancerad 
utrustning eller om de flesta behov kan tillfredställas med enkla verktyg. Vi ville 
undersöka hur mycket man kan utvinna utan att ha tillgång till avancerad mjukvara, 
som oftast både innebär att ha tillgång till speciell hårdvara och mjukvara, och 
eftersom målgruppen är liten, exempelvis brottsutredare, dyr att införskaffa. Vårt 
mål var att dokumentera vilka åtgärder man kan utföra med tillgänglig fri mjukvara 
och vilka hinder vi stötte på vägen, och ställa detta i relation till kommersiella 
applikationer.  

12.1 Val av hårdvara 

Den vanligaste mobila enheten idag är telefonen, på bara några år så har 
mobiltelefonen utvecklats från någonting som bara kunde användas till att ringa 
med till en fullfjädrad minidator med allt vad det innebär, detta och det faktum att 
de flesta har med sig sin telefon överallt gör mobiltelefonen ett mycket lämpligt 
objekt för den här undersökningen. när man sedan kollar vidare på vilken typ av 
telefon som är lämplig så har valet fallit på Android–telefoner, det finns mycket 
dokumentation kring Android–forensik, amt det faktum att två av författarna 
innehar varsin sådan mobil.     

12.2 Android 

Android är, tack vare att den är utvecklad som Open Source, det vill säga mjukvara 
som vem som helst kan göra ändringar och tillägg till. Detta har gjort att flertalet 
tillverkare av hårdvara valt Android som plattform. Därigenom så tar den över mer 
och mer av marknaden likaså blir tillgången på applikationer, verktyg och 
dokumentation också mera lättillgängligt för utvecklare. [27] 

En nackdel av Androids stora spridning och lätthet att anpassa gör att 
operativsystemet förekommer i en stor mängd olika konfigurationer. Tillverkare vill 
ju ge sin prägel på de egna hårdvarorna med följd att det skiljer sig både mellan 
olika tillverkare men även bland en och samma tillverkares olika modeller. För en 
forensiker innebär detta att det blir svårt att ha en allmängiltig angreppsstrategi då 
bland annat möjligheterna att tillskansa sig root–access skiljer sig mellan 
modellerna. Verktygen för att uppnå detta kommer att skilja sig även inom samma 
modell, beroende på exempelvis hur uppdaterad operativsystemet är. 
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 En av Androids större brister är det filsystem den använder sig av. YAFFS226 var 
speciellt utvecklad för, innan lanseringen av Android, relativt okänd och användes, 
då den var speciellt utvecklad att användas inom inbyggda system som använder 
Flash–minnen och tillvaratar dess speciella behov27 samt för att ha ett gemensamt 
enhetlig system för de olika typerna [8]. Dock så börjar Android–utvecklarna 
migrera operativsystemet till den mer allmängiltiga ext428, som visserligen medför 
att tillgången på mjukvara i dagsläget är något begränsat, men som ger 
förhoppningar att verktyg utvecklade för Linux kommer att vara användbara även 
på de mobila enheterna och vice versa. 

Utvinningen kan ske genom huvudsakligen två metoder, genom att få åtkomst till 
hårdvaran innan operativsystemet hunnit starta via bootloaders, eller genom 
Android Debugging Bridge (ADB) som ger lågnivååtkomst till hårdvaran i 
utvecklingssyfte. För att ADB skall vara tillgänglig måste den ha aktiverats, rootning 
möjlig och eventuella lösenord kunna kringgås. 

En bootloader kan i många fall vara att föredra, då den gör att befintliga lösenord 
kan kringgås, operativsystemet hinner inte blockera åtkomsten, och förändringar av 
den icke–volatila minnet kan då också förhindras [10]. 

12.3 Hårdvaruspecifikation 

I det här experimentet så används en HTC Wildfire S mobil, vilken kör Android 
version 2.3.5 och programversion 2.14.401.1 och den har en bootloader som är S–
ON. Wildfire S är en budgettelefon som kan göra det mesta som de dyrare 
modellerna kan göra bara inte lika snabbt, den har en 5 Megapixel kamera, 
processor på 600MHz, 512MB ramminne, 3,2 tums skärm och stöd för b/g/n Wi–Fi. 

 

CPU 
Processing 
Speed 

600 MHz Sensors G–Sensor 

ROM: 512 MB  Digital compass 

RAM: 512 MB  Proximity sensor 

Expansion 
slot: 

microSD™ memory card (SD 2.0 
compatible) 

 Ambient light sensor 

Connectors 3.5 mm stereo audio jack Audio 
supported 

Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, 
.mp3, .wav, .wma 

                                                        
26  Yet Another File System 
27  Flash–minnen är bland annat känsliga för upprepade skrivningar till ett och samma minnescell.  
28  Filsystem som bland annat används av Linux 
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formats: 

 Standard micro–USB (5–pin micro–USB 
2.0) 

 Recording: .amr 

Battery type: Rechargeable Lithium–ion battery Video 
supported 
formats: 

Playback: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv 
(Windows Media Video 9) 

Capacity: 1230 mAh  Recording: .3gp 

Talk time: Up to 240 mins 3G: Up to 7.2 Mbps download speed 

Standby 
time: 

Up to 120 hours  Up to 384 kbps upload speed 

UTMS/HSPA: 900/2100 MHz GPRS: Up to 114 Kbps downloading 

Quad–band 
GSM/GPRS/E
DGE: 

850/900/1800/1900 MHz EDGE: Up to 560 Kbps downloading 

Platform Android™ with HTC Sense™ Wi–Fi®: IEEE 802.11 b/g/n 

Camera 5 megapixel color camera with auto focus 
and flash 

Bluetooth
® 

Bluetooth® 3.0 with FTP/OPP for file 
transfer 

Location Internal GPS antenna  A2DP for wireless stereo headsets 

   PBAP for phonebook access from the 
car kit 

Tabell 1: Experimentenhet, hårdvaruspecifikation 

En HTC Android mobil består i mjukvarumässigt av en bootloader och en ROM som 
är den primära programvara som körs på mobilen. Därutöver så medföljer 
applikationer som spel eller nyttoprogram av olika slag. 

Bootloadern styr vilka program och drivrutiner som telefonen kan använda, HTC 
levererar oftast sina nya telefoner som S–ON vars betydelse ör att 
användaren/ägaren av telefonen inte kan själv välja vilka drivrutiner och ROM som 
skall köras på telefonen utan detta styrs av HTC eller den teleoperatör som ägaren 
har köpt telefonen av. Användaren tillåts välja om denne vill ladda ner och installera 
nya uppdateringar till den befintliga bootloadern och ROM:en som finns i telefonen 
men möjligheten att installera en egen bootloader eller ROM är inte möjligt som 
normal användare. Det finns dock telefoner som har levererats som S–OFF, alltså 
med en upplåst bootloader, i de telefonerna finns det möjlighet att installera egen 
programvara, detta är dock garantibrytande. 

Den ROM som kommer med en ny HTC Android mobil är låst på rootnivå, Detta 
innebär att man som användare inte har tillgång till hela filsystemet på telefonen, 
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och som i sin tur innebär svårigheter för en forensiker att göra en avbild på 
filsystemet. 

12.4 Val av mjukvara  

Det första målet med det här experimentet är att ta fram en metod för att utföra en 
forensisk utvinning på telefonen, för att det skall vara möjligt så måste det finnas 
tillgång till root på telefonen. Polismyndigheter har tillgång till mjukvara som sköter 
den här biten med ett knapptryck, det finns dock ingen tillgång till sådan 
programvara i det här fallet. På Internet så finns skript som ger rootaccess på 
telefonen, problemet är att dessa skript snabbt blir obsoleta i takt med att HTC 
släpper nya uppdateringar och täpper till de säkerhetshål som utnyttjas av skripten. 
Exempel på detta är skriptet zergRush som används i många olika 
rootningsprocesser för olika telefoner, i den senaste versionen av HTCs 
programvara (2.14.401.1) för experimenttelefonen, så har det här skriptet slutat ha 
effekt och därigenom försvårade det här experimentet Lyckligtvis så finns det en 
stor utvecklarbas för nya och andra skript [28], därför så har skriptet Tacoroot 
kunnat användas istället för zergRush. 

Tacoroot utnyttjar en svaghet i Android och ger vad utvecklarna beskriver som en 
“quasi–perm” rootning, vilket kort kan beskrivas som en temporär rootning[29]. 
Även fast scriptet är gratis att ladda ner så är koden stängd, utvecklarna motiverar 
detta med att de vill försvåra för telefontillverkarna att hitta vilken svaghet som 
skriptet utnyttjar. Skriptet ger möjlighet att använda Androids utvecklarverktyg 
som root. 

Androids SDK (SoftwareDevelopmentKit) [30] eller Androids utvecklarverktyg 
används för att utveckla applikationer för Android, i det här paketet så finns ett skal 
eller shell, vid namn adb shell, som man kan använda för att interagera med en 
Android–enhet. I det här experimentet används adb shell för att kopiera ner 
information från experimenttelefonen. 

Då möjligheter att få kontakt med polisen inte fanns vid tillfället, och inte heller de 
ekonomiska resurser för att genomföra en fullskalig analys fanns, så bestämdes det 
att experimentet skulle genomföras mestadels via gratis mjukvara, samt de resurser 
som Halmstads Högskola tillhandahöll. En annan effekt av valet av mjukvara var att 
en fysisk utvinning av lagringsmediet fick väljas bort till förmån för en logisk. 

De mjukvaror som användes i större omfattning var följande: 

 

Namn Utgivare Typ/Funktion Sökväg (2012–06–08) 

Tacoroot TeamAndIRC, 
AndroidPolice, 

Rootning http://rootzwiki.com/topic/1371

http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
http://rootzwiki.com/topic/13713-tacoroot-htc-universal-root-exploit-12-30-2011/
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RootzWiki 3-tacoroot-htc-universal-root-
exploit-12-30-2011/ 

zergRush Revolutionary Rootning http://forum.xda-
developers.com/showthread.php?
t=1296916 

EnCase 7 Guidance Software Forensisk svit http://www.guidancesoftware.co
m/forensic.htm 

Digital Forensic 
Framewerk (DFF) 1.2.0 

ArxSys Forensisk svit http://www.digital-forensic.org/ 

FTK Imager AcessData Avbildning http://accessdata.com/ 

Android SDK r19 Google Inc. Utvecklarverktyg http://developer.android.com/sd
k/index.html 

Scalpel 2.0 Digital Forensics 
Solutions 

Carvingverktyg http://www.digitalforensicssoluti
ons.com/Scalpel/  

Jhead - EXIF-data http://www.sentex.net/~mwand
el/jhead/  

The Sleuth Kit (TSK) 
3.2.3 

- Forensisk svit http://www.sleuthkit.org/ 

Cell ID Collector - v0.0.3 Sungjin Han Cell–ID visare https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=kr.pe.meinside.CellI
DCollector&hl 

Tabell 2: Mjukvaror 

12.5 Förberedelser 

För att kunna ansluta till en Android–enhet med adb shell så måste USB–felsökning 
vara aktiverat på telefonen, det görs genom att gå in via  

 

 

 

 

 

Fig. 17: USB–felsökningsläge aktiveras Fig. 18: Experimentenhet ansluten till 
utvinningsutrustningen (i det här fallet en 
laptop) 
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inställningar ->  program -> utveckling och bocka för USB–felsökning. Görs inte detta 
kan man inte ansluta sig med adb shell till telefonen eller använda Tacoroot skriptet 
för att roota den. 

 

 

För att skapa verifierbar data gjordes ett antal 
dokumenterade saker med telefonen: 

1. Anslöt till det okrypterade nätverket 
NETGEAR29. 

2. Anslöt till det krypterade nätverket 
EDUROAM30 med användare joberg09. 

3. Använde GooglePlay (Googles 
applikationsbutik) med användare 
johan.bergholm@gmail.com. 

4. Ringde samtal. 

5. Skickade SMS. 

6. Använde applikationen Google Maps. 

7. Använde applikationen Facebook med 
användare johan.bergholm87@hotmail.se. 

8. Laddade ner och använde applikationen 
SMHI väder. 

9. Skickade och tog emot e-post.  

10. Tog bilder med GPS både avslaget och 
igång. 

                                                        
29  Trådlöst nätverk tillhörandes en av författarna. 
30  Trådlöst nätverk tillgängligt på Halmstad Högskola. 

Fig. 19: Arbetsgång för utvinning av 
mobila enheter 
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11. Spelade in en video.  

Telefonen användes utöver de listade aktiviteterna i en tidsperiod av ca två veckor 
innan den här utvinningen utfördes, och har i huvudsak befunnit sig och använts på 
två olika fysiska platser, samt transport däremellan.   

12.6 Utvinningsmetodik 

Målet med den här utvinningen är att få ut all data ur telefonen, och det gör man 
enklast genom att rikta in sig på mtd–filerna som finns på telefonen. Mtd–filerna är 
Androids logiska representation av flash–minnet i telefonen och skulle kunna 
jämföras med partitionerna (sda1, hda1, swap osv.) i Linux. I de flesta 
smarttelefoner så finns det också ett extraminne i form av ett microSD–kort eller 
dylikt, så även här, så det är en viktig del av 
utvinningen. 

Utvinningen på telefonen gjordes på följande sätt: 

1. Kopplade in telefonen med USB–sladd till datorn 
med Android SDK installerat och såg till att USB–
felsökning var aktiverat på telefonen. 

2. Öppnade ett kommandofönster och navigerade till 
mappen där filerna AdbWinUsbApi.dll, AdbWinApi.dll, 
 adb.exe och tacoroot.bin låg. 
 
För att göra det enkelt så lades de här filerna från 
Android SDK och rootningsskriptet i samma mapp. 

3. Laddade upp rootningsskriptet tacoroot.bin till 
telefonen med kommandot: adb push tacoroot.bin 
/data/local/ 

4. Ändrade rättigheter på skriptet med kommandot: 
adb shell chmod 777 /data/local/tacoroot.bin 

För att skriptet skall kunna köras på telefonen så 
måste det här kommandot anges. 

5. Initierade rootningsprocessen med kommandot: 
adb shell /data/local/tacoroot.bin --setup 

Det här kommandot startar om telefonen till så kallat 
“recovery mode”.   Fig. 22: Rootning med Tacoroot 

Fig. 20: Rootning 

Fig. 21: Rootning 
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6. Väntade på att telefonen skulle starta om och 
startade sedan om den igen genom att hålla inne + och 
- volymknapp samt powerknappen, valde sedan 
“reboot” för att starta om telefonen normalt. 

7. Körde sista kommandot “adb shell 
/data/local/tacoroot.bin --root” för att starta om 
telefonen som root.  

 

I det här skedet så startar telefonen om som root, skillnaden mot en vanlig omstart 
är att telefonen inte bootar länge än till startskärmen vilket i det här fallet innebär 
att man inte kan använda telefonen till något annat än att ansluta till den med adb 
shell och skicka kommandon till den. 

8. Nu är telefonen rootad och man kan använda adb shell som root på telefonen.  

Först är det bra att ta reda på vilka mtd–filer som finns på telefonen, det gjordes 
med kommandot “adb shell cat /proc/mtd”  som gav följande output: 

dev: size   erasesize  name 

mtd0: 000a0000 00020000 "misc" 

mtd1: 00500000 00020000 "recovery" 

mtd2: 00340000 00020000 "boot" 

mtd3: 10d60000 00020000 "system" 

mtd4: 02300000 00020000 "cache" 

mtd5: 09600000 00020000 "userdata" 

mtd6: 00a00000 00020000 "devlog" 

Kommandot “adb pull <fil på telefonen> <fil på datorn>” kopierar ner de filer till 
datorn som man anger, i det här fallet så är det mtd–filerna som är intressanta. 
körde kommandona:  

adb pull /dev/mtd/mtd0 c:\utvinning\1  

adb pull /dev/mtd/mtd1 c:\utvinning\1  

adb pull /dev/mtd/mtd2 c:\utvinning\1  

Fig. 23: Bortagning av rootning 
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adb pull /dev/mtd/mtd3 c:\utvinning\1  

adb pull /dev/mtd/mtd4 c:\utvinning\1  

adb pull /dev/mtd/mtd5 c:\utvinning\1  

adb pull /dev/mtd/mtd6 c:\utvinning\1  

För att senare i analyssteget slippa att ”carva” ut filer som man vet är intressanta 
kopierades dessa ner med samma kommando: 

adb pull /data/data/com.google.android.location/files/cache.cell c:\utvinning\1 

adb pull /data/data/com.google.android.location/files/cache.wifi c:\utvinning\1 

 

9. Körde kommandot för att ta bort root och starta om till normalt läge:  

adb shell /data/local/tacoroot.bin --undo 

10. Tog ut microSD–kortet ur telefonen och satte in det i en dator där en utvinning 
med FTKimager gjordes.  

 

Försök att utvinna jämförande data gjordes också med att använda EnCase 7 för att 
göra en fysisk utvinning av telefonen, men försöken misslyckades, försöken gjordes 
dock med användarkonton som inte hade fulla rättigheter vilket möjligen skulle 
kunna förklara problemen. 

12.7 Analysmetoder 

När det kom till analysmetoder så gjordes ett stort antal 
försök med ett brett urval av verktyg och metoder som 
var gratis och fritt tillgängliga, de allra flesta gav inga 
eller väldigt få resultat, som får i överlag härröras till att 
de saknar stöd för YAFFS2. Därför belyses några som 
antingen gav resultat eller på ett eller annat sätt var 
representativa för de vi väljer att inte nämna här. 

Det första som gjordes var att försöka “parsa”31 de 
utvunna mtd–filerna för att i bästa fall kunna återskapa 
filstrukturen och kunna navigera bland filerna, 

                                                        
31  Använda metoder för att analysera och presentera rådata i ett användbarare format. 

Fig. 24: Granskning av carvade filer i 
DFF 
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upprepade försök gjordes med fria verktyg och moduler till bland annat DFF och 
TSK men misslyckades. Försök gjordes även med den betydligt kostsammare 
EnCase 7, även där utan resultat. 

Efterforskningar visar dock att företaget viaForensics för stunden arbetar med en 
TSK–modul för att arbeta med YAFFS, innebörden blir ett potentiellt effektivare 
arbete med filsystemet [31]. 

Försök gjordes även att med hjälp av Scalpel ”carva” mtd–filerna i försök att 
åtminstone återskapa filer, körningen gjordes med en väldig grovkorning 
konfiguration där alla filtyper som bedömdes rimliga att kunna finna på enheten 
inkluderas.  

EXIF–data i bilder granskades dessutom med Jhead och enklare experiment för att 
verifiera att hash–summan faktiskt ändrades av modifierad EXIF–data gjordes. 

cache.cell och cache.wifi granskades manuellt och visade sig innehålla listor av cell–
ID (cache.cell) och MAC–adresser, tillsammans med vad som efter vidare 
efterforskningar visade sig vara inkonsekvent lagrande timestamps. Cell–ID 
siffrorna i cache.cell jämfördes med de cell–ID nummer som kunde registreras med 
Cell ID Collector på de platser som var intressanta för experimentet.   

Några verifierande tester gjordes även på färdiga avbilder som hämtades ifrån 
viaForensic[31]. 

12.8 Resultat 

Vi kunde finna att inställningar för trådlösa nätverk fanns, men det som var mer 
uppseendeväckande var att nyckeln stod i klartext. Email–adresser förekom ofta, i 
synnerhet ägarens adress, som vi misstänker 
används för att få åtkomst till Google’s tjänster 
såsom Play, Gmail, Youtube, med flera. Vi kunde 
dock se att det för enheten kända lösenordet till 
Gmail inte kunde återfinnas en indikation på att 
det antingen lagrats i krypterad form eller 
enbart temporärt sparas i RAM. 

Körningen av Scalpel på de sammanlagt knappt 
500MB stora mtd–filerna generade närmare 
53000 möjliga träffar på närmare 100GB, vilka 
därtill saknade all form av meta–data (tidsstämplar osv.) som hade kunnat användas 
för en grov utgallring. Att manuellt gå igenom filerna efter relevant data bedömdes 
som omöjligt och enbart lättare granskning 
gjordes, exempelvis stegades samtliga filer 
som i normalfallet skulle generera 

Fig. 26: Resultat av carving 

Fig. 25: Konfiguration för trådlösa nätverk, 
observera markerat lösenord 
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thumbnails (Video och bildfiler) igenom och en stor del av de potentiella ljudfilerna 
testades utan lyckat resultat. 

Av de filer som trots allt lyckades återskapas var den stora merparten förväntade 
bilder, bland annat från användande av Facebook, men också vad som tycktes vara 
fragment av Email–konversationer och möjligen SMS återfanns. Dessa bedömdes 
dock som ointressanta ur rapportens synvinkel. 

Scalpel gav också upphov till en stor mängd arkivfiler. Dessa rapporterades dock vid 
försök att undersöka närmare som korrupta och oläsliga. 

En stor del av bilderna uppvisade dessutom "störningar", möjligen till följd av 
fragmentering. 

En, till en början, överraskande upptäckt var att trots att enhetens GPS funktioner 
stängts av så fortsatte den att ange koordinater i bildernas EXIF–data, efter 
efterforskningar kunde vi dock konstatera att det var till följd av att Android 
använder sig av Assisted GPS. 

Vid sidan av den information som var målet för vår undersökning så fanns det 
betydligt mer information som kan vara av intresse och relevant för andra områden 
i en utredning32.  

                                                        

32 Exempelvis: Android Forensics Investigation, Analysis and Mobile Security for Google Android” 
(Andrew Hoog, 2011) 
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13. Slutsatser 

Utvecklingen av nya mobila enheter sker i en rasande fart, i princip varje vecka så 
släpps en ny telefonmodell på marknaden och det utvecklas nya läsplattor och 
ultralätta datorer hela tiden. Problemet med den här typen av enheter är att de 
flesta system kör på tillverkarnas proprietära kod som ofta dessutom är unik för de 
enskilda enheterna, detta gör det väldigt svårt för forensiska utredare utanför 
polismyndigheter att inom en rimlig tidsperiod sätta sig in i de här systemen. I och 
med introduceringen av gemensamma hårdvarustandarder samt tillverkar– och 
modelloberoende operativsystem för mobila enheter, så kan vi ana att detta börjar 
förändras. 

Vi kan även se att medan positioneringen idag inte verkar vara särskilt utbredd 
utanför de polisiära myndigheterna så finns det ett klart intresse att inte bara utöka 
verksamheten utan att dessutom föra den i en mer professionell riktning. Den 
uppenbara risken är dock att den personliga integriteten hos allt från 
försäkringstagare till anställda blir lidande, och det är avvägningar som till stor del 
redan är och måste fortsätta vara hårt reglerad i lag 

När det gäller positionering och spårning över tid så kan det konstateras att flertalet 
enheter har GPS som kan användas för så kallad geotagging, där koordinaterna 
sparas i bildens EXIF–data. Kameramodellens namn sparas också ofta, vilket kan 
binda bilden till enheten. Tyvärr så har de flesta mobila enheter GPS 
positioneringsfunktionen avstängd, med motiveringen att den ökar 
batteriförbrukningen. Nackdelen med EXIF är att den är väldigt lätt att förändra i 
efterhand. 

En annan möjlighet att binda en individ till en enhet är att undersöka de 
textmeddelanden som finns i enheten. Det har visat sig att så kallad författaranalys 
är relativt träffsäker, då sannolikheten att två individer skriver på exakt samma sätt 
är liten. 

Positioneringstjänster kan vara av värde om man undersöker en enhets aktuella 
position, dessa kan tala om var den finns. Dessa är dock ganska grova, eftersom de 
flesta bygger på operatörens sändarantenns rapport. Några applikationer har 
möjlighet att slå på GPS och Wi–Fi via fjärrstyrning, dock så måste en klient vara 
installerad i förhand. 

Operatörerna kan ge tillgång till användardata, som visar på var enheten befunnit 
sig vid en viss tidpunkt. Problemet med operatörsdata är att tillgången till denna 
starkt begränsas av både lagar och operatörens regelverk. Dessutom så är det 
mycket svårt att bevisa att ägaren är den som skapat trafikdatat. 
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14. Framtida arbete 

De praktiska delarna av den här rapporten i princip enbart fokuserat på utvinning 
och analys med hjälp av mjukvara som är allmänt tillgänglig, ett uppenbart 
vidarearbete vore alltså att göra motsvarande försök med "professionell" mjukvara 
och att bredda perspektivet till andra typer av enheter, eller åtminstone 
smartphones med andra operativsystem. 

Därtill finns det en stor mängd tänkbara metoder som skulle vara riktigt intressanta 
ur det praktiska, forensiska perspektivet som att exempelvis undersöka telefoners 
SIM–kort och närmare undersöka de loggar enskilda applikationer kan lämna efter 
sig, eller djupare undersöka den roll operatörerna och externa parter kan spela i en 
undersökning.  

Därtill har våra källor diskuterat mer avancerade metoder för i synnerhet GSM och 
Wi–Fi positionering, som kanske inte har en given roll i den här rapportens 
perspektiv men som ändå skulle kunna vara av stort intresse ur ett breddat 
perspektiv på spårning. 
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Appendix A: Samsung svar om garantins giltighet vid rootning 

"Rootar" du din telefon kommer mjukvaru–garantin att påverkas. Detta är med andra 
ord ingenting som vi rekommenderar. Vill du göra det gör du det på egen risk och 
skulle det eventuellt gå fel kan vi inte hjälpa dig med att åtgärda eventuella fel som 
uppstår. Vi tillhandahåller som du kanske förstår ingen rootning från Samsung just 
eftersom detta inte är något vi rekommenderar våra kunder att göra.  
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Appendix B: Enkät och svar till Försäkringsbolag 

Vi ställde oss frågan vilket intresse som finns ute hos försäkringsbolagen varför vi 
skickade ut en enkät med några frågor till några av de större bolagen. Frågorna var 
följande 

1. Använder Ni er av mobildata/operatörsdata vid utredningar där användning 
av mobilen kan vara av vikt för utfallet i försäkringsfrågan? 

2. I så fall hur får ni tillgång till och arbetar med datat? 

3. Om inte, är det något som vore intressant för er i framtiden? 

4. Vilken typ av data är det som är relevant/intressant för er utredning? 

5. Skulle Ni kunna ge exempel på hur datat har eventuellt använts tidigare, 
givetvis avpersonifierad. 

6. Vilka problem ser ni i dagsläget kring utvinning av informationen, inte enbart 
relaterad till själva processen, utan även juridiska och liknande problem? 

 

Förutom svar på frågorna fick vi också följande kommentarer 

– Bevisfrågor i försäkringsärenden är civilrättsliga i motsats till rättsväsendet som 
hanterar bevisning huvudsakligen som brottmål. 

– I brottmål gäller bevisning för att ställa allt utom rimligt tvivel dvs. rättsväsendet 
skall bevisa. 

– I civilmål skall den som påstår styrka sin sak. I ett försäkringsärende begär kunden 
ersättning för skada. Det är således försäkringstagaren som skall styrka 
omständigheterna. 

– Försäkringsbolaget överlåter alltså till kunden att styrka men kan t ex ge förslag om 
vad som kan ges in som bevisning. 

Rent övergripande styr lagstiftaren mot myndigheter, vilket naturligt begränsar privat 
utredningsverksamhet på olika sätt. 

Detta arbete anses dock som nödvändigt och viktigt för fortsatt utvecklingen av 
utredningsverksamheten. 
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Vi har sammanställt svaren från de bolag som haft möjlighet att svara, och enbart 
gjort smärre modifikationer till deras svar. 

Mobildata används då det är relevant, så kallade Särskilda Utredningsärenden, dvs. 
oklara försäkringsfall och om behovet finns. 

Man använder då den information som finns i digitala foton som fotodata m.m. och 
när det t.ex. gäller Smartphones möjligheten till positionering (var är fotot taget) i 
utredningar av oklara försäkringsfall om ett behov finns. IP–adresser m.m. är också en 
del i utredningen. 

Det förekommer dessutom att fordon är utrustade med telefon–
teknik/spårningsutrustning, Att utrusta dyrare fordon med utrustning som denna är 
under ständig utveckling vilket innebär att de även jobbar i denna del för att återställa 
stulna fordon. 

I vissa utredningar kan telefonlistor vara behjälpliga som i så fall begärs in via 
försäkringstagaren eller genom fullmakt. 

 

2. Samtalslista kan bekräfta kundens samtal till polis, bärgare, kompis etc. 
dessutom vilken tid. 

Med begärd mastpositionering kan även utläsas om personen befunnit sig i området 
som denne påstår. 

Man erkänner dock att mycket av inhämtningen sker fortfarande på ett 
amatörmässigt sätt. 

 

3.  Försäkringsbolaget ber kunden inkomma med uppgift alt. har fullmakt att 
inhämta uppgiften. 

Teleoperatörerna lämnar dessvärre inte alltid ut material. Uppgifter då kontantkort 
använts lämnas inte ut ens till kund, bara till polis. 

I framtiden skulle en stulen Iphone/data möjligen kunna spåras till plats/bostad om 
den används av gärningsmannen. 

Området är ett ständigt utvecklingsområde och det är naturligt för bolagen att 
försöka ”hänga med” i utvecklingen. Med nuvarande regelverk gör att de är naturligt 
begränsade och området är därför f.n. mest intressant för de rättsvårdande 
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myndigheterna som sedan minst 15 år tillbaka använder sig av olika typer av 
information kopplat till ämnesområdet i sina förundersökningar. Att positionera, ta 
reda på vem man har kontakt med över mobiltelefon och inventera datatrafik i övrigt 
är en vardagslunk vid dessa myndigheter. 

 

4.  Särskilt samtal till eller från vilket nummer, tidpunkt, position. 

Rent teoretiskt kan naturligtvis en mängd data vara intressant för en utredning av ett 
oklart försäkringsfall. Olika typer av mastpositioneringar eller liknande, kontaktytor 
via telefon och dator m.m. Lagstiftningen styr dock detta informationsflöde. 

 

5. Exempel finns. Fallen är dock få. 

– Ett historiskt fall bestod i att en kund anmälde sin bil stulen i en stad i Halland 
medan bilägaren/kunden var på annan ort. Bilen hittades krockad och föraren hade 
avvikit från platsen. Bilen saknade spår av stöld och var troligen nyckelkörd. 
Samtalslista begärdes för att kunden via samtal skulle styrka vistelsen på annan ort. 
Samtalslistan (mastpositioneringen) visade att ägaren rest tillbaks (med taxi) till sin 
hemstad. Ärendet avböjdes. Sannolikt rattfyllerikörning och inte styrkt bilstöld.   

– Information från foto tagna med Iphone avseende såväl information i fotot som 
positionering samt spårsökning av dyrare fordon har använts. 

 

6. Lagstiftningen begränsar förutsättningar som bolagen har att inhämta data. 

– Teleoperatörerna hänvisar till regelverk och ovan nämnda lagar som inte kan 
förbises. 

– Möjligheterna operatörerna har att bistå med uppgifter, lagringstid, kostnader etc. 
är ofta obekanta. 

– De kan begära uppgifterna av kunden men kunden själv har i många fall inte 
möjlighet att få ut informationen, se kontantkort ovan. 

– Av etiska skäl begär man endast uppgifterna under relevant tid med hänsyn till 
personlig integritet mm. 

– Svårigheter att ”hänga med” i teknikutvecklingen inom ämnesområdet. 

– Kräver såväl resurser som tid för att se och förstå utvecklingen, ev. nya 
användningsområden m.m. då utvecklingen är omfattande och snabb. 
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Appendix C: Cache.cell 

Cache.cell från experimenttelefon, med cell-id i klartext. 

2 240:5:105:2309033 Í K@L<¯•] @)ê•z[æ± 6óXVì 240:5:35:2305411 — K@LUi 
…• @)ÂÔüF7 7§[ê 240:5:35:2305414 õ K@LUT é„“@)ÃÚøßzN 7åøŒ 
240:5:35:2315681 ê K@LU0Ä#@)Á=SG¥± 7 
Üõ 240:5:35:2315684 £ K@LU#d‰•@)Áb“së 7¸ùX 240:1:1015:41460  ü 
K@L:@¢‡~å@)Ø}YÇò 7úê 240:1:1015:49732 Î K@L6mú¯^'@)ô1ËT&É 7–1  
240:5:35:6895165  

Ø K@L7¦•Kaþ@)ßæÿë 7‹Az 240:5:105:2309036 

’ K@L<XŒ‰ß@*VœÄÇE 7•‘M 240:1:35:2309046 = K@L8¹©™è@)çD›:ƒŠ 7v 
240:1:1015:41260 
 K@LC*A*@*ms áŒ 7‰8A 240:1:35:2309323 ¯ K@L@Âùt7@*bm³aÂ 7Ì²Ö 
240:5:1015:46181  K@L@Ÿ5ºÌð@* 
ŒÑ4:š 7ìüë 240:5:35:46181 â K@L@Øú¹>@*e,ª‚ö 7ïÆM 240:1:1015:46391 x 

K@LBË×ÚG @*7€ŸÍ• 7ô±© 240:5:35:41262  

\ K@LA?—Å„@*( 

eCQ 7˜ r 240:5:1015:41261 ý K@L>Îð“{r@*!´d ;  7•€ 240:1:1015:41261  

å K@L?®ÆQˆ‰@*’ŸªTÓ 7ô±© 240:5:35:41261 R K@L>¢èÍ´S@*IsçXi 7‰ó 
240:1:1015:41262  K@LA•mºî@*|iÝê, 7‰8A 240:5:1015:41262  

² K@LAF)¯ü²@*Øâ„Äö 7•¥ê 240:1:1015:46181  

¡ K@L@‘t1*D@*¡ñ&H 7ô±© 240:5:35:2309326 
´ K@L@ný 

Ý8@*E]Ø"k 7ŽÀµ 240:5:35:2309323  « K@L@˜¾¨FÜ@*côœ¯ 7…§• 
240:5:105:2319171 Ï K@L<l¦òG±@)ãy1DEª 7+‚5 240:1:1015:49981 ] 

K@L;bGõ@)Ô×OÝ•å 71|—¨ 240:5:1015:46121 o K@L6›9¬Éø@)åVå¿âÙ 71ç 3 
240:5:105:2309046 
ë K@L8Õ€Ðtø@)æŠIš}Å 7B@"ƒ 240:5:105:6895167 
À K@L90#´:/@)àmî$n 7Aéó 240:5:105:6895165  
Ò K@L7µgUy¯@)àW¶ :ž 7Eúò& 240:5:35:2309272 Ö K@L@M½"4Þ@)ëAyG» 7Fõîj 
240:5:105:6895161 
X K@L9Ì4!@)ä û 7JSR} 240:5:35:6895161 
Y K@L9$o†@)ä›\xÎ 7^ÿ‹5 240:5:35:2309046 
ë K@L8É{ßto@)ætN†uÐ 7_ãµ 240:1:1015:49982 
Œ K@L>Ébµ þ@)ãœp 
¯ 7_6=Ð 240:1:1015:46182  é K@L@ÝR@)è•¢ëQó 7_6=Ð 240:1:1015:41490 § 
K@L5qõæ¡Š@*=<ó¦U 7_6=Ð 240:1:1015:46120 
G K@L=N8r7U@*6ö6R¢ 7_6=Ð 240:1:1015:2319171  K@L;c)›ý@)éc2Õ 7aR\; 
240:1:35:2319171  K@L;c°©€—@)èí=…œ• 7E÷ó³ 240:5:35:2309036 \ K@L?ï-
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Iå&@)÷rúÉ_Z 7a_ò$ 240:5:35:2309033 \ K@L>Œ0ûJ•@)í¬Éø6 7cËV 
240:5:35:46121 
á K@L5AsgÖ©@)ä=˜çÃ 7diY¡ 240:1:1015:41110  ¦ K@L6½Ó4ÅÚ@)º4ƒ•KV 
7gˆ5ƒ 240:1:1015:46121 
Y K@L5••×@)ä _$RÆ 7gˆ5ƒ  
240:5:-1:-1ÿÿÿÿ 7g›Q_ 240:5:35:2319174 Ï K@L<iÂ;yS@)ã}Ÿh´ 

7fó*ëA240:5:35:2319177ÿÿÿÿ  

hpz 240:5:35:2309043 
Ñ K@L8ËI?3@)æ!.Mñ% 7g›Q\ 240:5:35:2319171 à K@L<q¡šð@)ã•¾ý q 7hç d 
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Appendix D: Cache.wifi 

Cache.wifi från experimenttelefon, med MAC-adresser i klartext. 

 ac:a0:16:52:1c:a2 < \@LTñ•vu¨@)ÂB!ã•— 7åøŒ 1c:17:d3:cb:f3:a2 < 
\@LTø¼>à@)Âv¾£>^ 7åøŒ 1c:17:d3:17:d1:50 F \@LTüÈ=@)Â03¤r; 7åøŒ 
ac:a0:16:52:1c:a0 < \@LTñ[øN[@)ÂFÓ#(# 7åøŒ 1c:17:d3:cb:f3:a0 < 
\@LTøPV@)Âr$àŠ 7¦çH 1c:17:d3:17:d1:52 F \@LTüŠ)º@)ÂJð¿] 7åøŒ 
5c:0e:8b:c3:ac:71 < \@LTì3ša@@)À¤ÉÒG 7 
Üõ 00:23:68:5b:62:c1 š W@LTêÄ.˜š@)Àé3¬ 7 
Üõ 1c:17:d3:cb:b8:70 < \@LTæ[ê 
¢@)ÂNð(¨ 7 
Üõ 00:23:68:5b:62:c0 œ W@LTëC,¥@)Àì1"• 7 
Üõ 1c:17:d3:cb:b8:72 < \@LTç†w~@)ÂBš¯CO 7 
Üõ 1c:17:d3:17:e8:82 K \@LTâE@)Â²r® 7 
Üõ 1c:17:d3:17:e8:80 I \@LTä) ä…@)Âšv8 7 
Üõ 00:23:68:5b:05:b4 £ W@LTé…j7¬@)Á/DÀ# 7 
Üõ 00:23:68:5b:05:b5 ¦ W@LTê8î^@)Á.ÐÍãM 7 
Üõ 00:26:5a:fe:91:52 e \@L@Û„´Ñ@*æ¥»æË 7‰ó b8:a3:86:20:2d:32 K 
W@L@åw¾}•@*Àgn 7ïÆM 00:22:75:0a:0b:5e : \@L@àÐ•Ïì@*.o�Ü 7‰ó 
00:26:5a:44:b4:74 @ \@L@àË‡Ro@*Dœè³ 7‰ó 00:26:5a:44:b4:75 @ 
\@L@âÜÊ¶@*G5H·) 7‰ó 00:1b:2f:fb:59:0e K W@L@æâ!È¨@*T|Yó 7‰ó 
34:21:09:01:8f:68 U \@L@á“-nÎ@*\ºëù¹ 7‰ó 00:1c:f0:83:e7:aa D 
\@L@Þ½•ç@*G`ç¡d 7ìüë 00:1f:9f:86:38:8f L \@L@ÜÁ6–•@*P$Qï 7˜ r 
00:1c:10:aa:b1:18 K W@L9ú¦ú«,@)çÞgÿÃš 7hpw c0:3f:0e:7b:3b:97 K W@L:0'}ó@)ê-
DéN 7hç d 
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Presentation av författarna 

Författarna kommer ur kraftigt skiftande utbildnings- och arbetsbakgrunder som 
inkluderar allt från elprogram och byggarbete till IT-administration och nätverk, 
vilket gett upphov till ett väldigt brett spektrum av erfarenheter och infallsvinklar. 

Det de har gemensamt är att de ägnat de senaste 3 åren (2009-2012)  åt att studera 
IT-Forensik och informationssäkerhet på Halmstad Högskola, där de tillsammans 
gjort ett flertal arbeten.  
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