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Förord  

Ett stort tack till er alla som har medverkat på ett eller annat sätt i projektet. Utan er 
skulle denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill även passa på att tacka Lance 
Müller och hans enastående dokumentation i ämnet EnScript.  

Ett speciellt tack riktas till vår handledare Mattias Wécksten som besvarat alla våra 
frågor i ämnet och hjälpt oss komma vidare.  

Halmstad, 2014 

Adam Kennie Micke 
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Abstract  
 

With the increase in IT related crimes the IT forensics has more work ahead of them 
and it is constantly rising. 

The analysis software called EnCase is widely used by IT forensics all around the 
globe and with it comes an internal programming language called EnScript. 

This paper is designed to examine whether a manual for the programming language 
EnScript can make a difference in how efficiently the work is. A study between two 
groups has been made and an evaluation of the results between the two groups. 
 
The manual provided aims to introduce the reader to EnScript as a programming 
language and also to provide a solid foundation to build on in further work with 
EnScript 
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1 Introduktion 

Utvecklingen av tekniken i samhället pågår konstant, detta gör att kapaciteten på 
lagringsmedia ständigt ökar.[1] När kapacitet på lagringsmediet ökar, lagras 
generellt en större mängd data på enheterna. Data som i de flesta fall är 
bevismaterial.[1,2,3] 

Enligt brottsförebyggande rådet ökar it-relaterade brott årligen och detta sätter hög 
press på polisens IT-forensiker.[4] Enheter som används i olagligt syfte beslagtas av 
polisen och analyseras av myndighetens forensiker. Mängden av enheter som 
beslagtas blir allt fler och därmed ökar arbetstiden för IT-forensiker runt om i 
landet. 

Många IT-forsensiker använder sig idag av analysprogrammet EnCase.[5,6] I EnCase 
finns det möjlighet att skapa skript med det integrerade skriptspråket EnScript som 
är utvecklat för att underlätta och automatisera arbetet för IT-forensiker. Detta 
genom att erbjuda möjligheter att skapa egna skript och program för att utvinna och 
analysera data. 

Många stora programmeringsspråk såsom T.ex. Java och Python har idag 
välutformade manualer och guider riktade till användarna.[7,8] Till skillnad från de 
större programmeringsspråken är EnScript ett språk som är mer specialinriktat och 
används enbart i samband med EnCase.[9,10]  

Dokumentationen och övrig information som finns på Internet om EnScript är 
svårfunnen och oftast bristfällig och/eller utdaterad. Dessutom gjordes en större 
uppdatering från EnCase v6 till v7 som resulterade i att många av skripten som 
skapades för EnCase v6 inte fungerade i den uppdaterade versionen. 
 
Denna rapport kommer redogöra och presentera en undersökning, där en nyskapad 
handbok används i undersökningen för att se om en ökad förståelse samt om arbete 
kan effektiviseras vid användningen av EnScript. Handboken i sin helhet finns på 
akmforensic.wordpress.com 
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2 Syfte och problemformulering 

Ökningen av anmälningar för IT-relaterade brott har de senaste åren ökat, enligt 
statistik från Brottsförebyggande rådet. Antal anmälningar för datorbedrägeri år 
2010 var 25668 st och år 2013 uppgick siffran till 34332 st.[4] Dessa siffror är 
endast för datorbedrägeri och en liknande ökning kan ses på anmälningar för övriga 
IT-relaterade brott. 

Dessutom har kapaciteten på lagringsmedia ökat kraftigt de senaste åren, med mer 
lagringskapaciteten och fler anmälningar blir därför arbetstiden längre för den it-
forensiska verksamheten[1,4,11,12,13] 

Vid utredning av IT-relaterad brottslighet där data behöver utvinnas och analyseras 
från lagringsmedia används ofta analysverktyget EnCase. [5] För att underlätta 
arbetet ytterligare så ger EnCase tillgång till det interna programmeringsspråket 
EnScript. Detta ger användare möjlighet att skapa program eller skript för att kunna 
effektivisera och automatisera exempelvis informationsinhämtning och analys av 
data.  
 
Som tidigare nämnts är dokumentationen om EnScript dålig och det leder till 
mindre förståelse och nyttjande av programmeringsspråket. Syftet med rapporten 
är därför att undersöka effekten av att använda en nyskapad handbok som 
hjälpmedel vid arbete i EnScript. 

Frågeställningen som rapporten bygger på är: 

-Vad blir skillnaden av att använda en handbok som hjälpmedel i arbete med 
EnScript. 

Slutligen kommer uppsatsen att lyfta fram den effekt som undersökningen 
resulterade i. 
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3 Avgränsning 

Den undersökning som gjordes genomfördes i analysprogrammet EnCase som är 
licensierat. Detta medför att maxantalet deltagare som kunde utföra 
undersökningen samtidigt var beroende av de antal licenser som skolan hade, vilket 
i detta fall var 10 stycken. Utöver detta fanns ingen begränsning på antal som deltog.  
 
I undersökningen lades ingen vikt på hur väl deltagarnas skript var skrivna sett till 
struktur och upplägg. Detta för att deltagarna har olika förkunskaper inom 
programmering. 
 
Det som var viktigt var endast att de genomfört uppgiften, samt vilka resultat de fått 
fram. Det fanns inget rätt eller fel i uppbyggnaden, detta då en given uppgift kunde 
lösas på flera sätt. Hur de gjorde var upp till varje enskild deltagare så länge de 
följde instruktionerna. 
 
En avgränsning var att enbart skriva en användarhandbok om EnScript och hur man 
utvecklar skript i detta språk, inte något rörande EnCase i den bemärkelsen. 
Däremot är delar av EnCase som är kopplat till EnScript beskrivna. 
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4 Relaterade arbeten 

På sidan forensickb.com förs ett liknande projekt om EnScript.[14] Personen bakom 
detta projekt tycks ha som mål att hela tiden bygga på med uppgiftsorienterade 
guider tills att de skapats en mindre samling, som sedan sammanställs i större 
dokument. 

De finns ingen uttalad metod eller någon specifik frågeställning på sidan som han 
arbetar efter. Antagligen har personen, Lance Müller, sett problematiken rörande 
EnScript. Det vill säga den avsaknad av dokumentation som finns och har därför 
börjat skapa egna guider och tutorials.[15] 

Till skillnad från forensickb, har detta arbete baserats på en vetenskaplig studie, 
något Lance uttryckligen inte gjort enligt texterna på sidan. 

Forensickb riktas till personer som har kunskap inom området och till folk som vill 
fördjupa sin kunskap inom området. I den aspekten skiljer sig det arbetet som Lance 
gjort på forensickb från den handbok som har utvecklas i samband med detta arbete. 
Detta för att handboken (akmforensic) inte kräver att läsarna har några som helst 
förkunskaper inom EnScript. 

Det materialet som tagits fram i samband med detta arbete är inte någon 
fördjupning utan snarare en introduktion till den oinvigde. En fördel för läsaren kan 
vara om denne har någon typ av insyn i programmering och/eller EnScript samt en 
grundläggande förståelse för IT överlag. 

Andra arbeten som är relaterade med detta och har viss likhet är de otal böcker som 
skrivits för andra programmeringsspråk. Dessa böcker diskuteras och redogörs i 
kapitel 6.3. 

För att få en bättre insyn i hur en pedagogisk bok bör skrivas har ett flertal arbeten, 
där syftet att utveckla manualer, legat till grund till den handbok som utvecklats. 
Med pedagogiskt skriven menas bland att innehållet ska vara lättöverskådligt, 
korrekt grammatiskt och att lärandet ska börja från grunden och sedan byggas på 
allt eftersom. 

Specifikt är de två arbeten som primärt är relaterade till handboken. De är 
’Framtagning av handbok till Revit Structure’ och ’Att utforma en teknisk manual: 
Med tillhörande riktlinjer’. [16,17] De har däremot tidigare skrivelser att basera sin 
information på. Detta är något som inte finns i samma utsträckning rörande 
EnScript. 

Till skillnad från dessa arbeten har handboken(akmforensic) först utvecklats och 
sedan testats för att därefter förbättrats baserat på den feedback som återgavs efter 
att undersökningen utförts. En fördel med handboken är att den, till skillnad från 
ovan arbete och litteratur, är skriven av personer med begränsad kunskap inom 
området. Vilket gör att den hamnar på samma nivå som målgruppen för boken. 
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Istället för att vara saklig och svår, så som facklitteratur och den inbyggda hjälpfilen 
är, är handboken lättare att förstå med kodexempel och steg-för-steg anvisningar. 
Det i sin tur bidrog att den blev mer lättförståelig och pedagogisk i jämförelse med 
den andra litteraturen som använts som referenser, där materialet skrivits av 
personer med expertstatus inom respektive område. Handboken tilltalar även 
läsaren direkt vilket medför att texten blir lättare att förstå och hänga med i. 
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5 Metod 

5.1 Undersökningen 

För att besvara frågeställningen gjordes en undersökning för att se hur två olika 
grupper presterade, där den ena gruppen använde sig av handboken och den andra 
var utan. Baserat på innehållet i handboken, hjälpfilen och frågor från tidigare 
examinationer rörande EnScript/EnCase skapades de uppgifter som utgjorde 
undersökningen. 
 
Utöver undersökningen skapades även en enkät med frågor rörande handboken och 
undersökningen. Detta för att primärt kunna ligga till grund för resultatet och 
sekundärt för att förbättra handboken i ett senare skede. 
 
För att avgöra huruvida testet faktiskt gav pålitliga siffror ur ett statistiskt 
perspektiv gjordes ett så kallat ANOVA-test. Detta test är till för att göra en 
variansanalys som avgör om resultatet berodde på slumpen eller om de var ett 
godtyckligt statistiskt resultat. 
 
Anledningen till undersökningen var att testa deltagarnas förmåga att bli effektivare 
med hjälp av handboken, vilket indirekt svarar på frågeställningen. På så vis går det 
att svara på om handboken faktiskt är nödvändig på marknaden, men även om den 
var pedagogisk och samtidigt kan förmedla ytterligare kunskap som kan behövas 
när man skapar skript i EnScript. 

 

5.2 Metodkritik 

Att nämna utformningen av grupperna är nödvändigt att ta upp i metodkritiken. 
Valet av deltagare till respektive grupp gjordes helt slumpmässigt. Givetvis hade alla 
deltagare olika förutsättningar inför undersökningen så som kunskap inom 
programmering eller EnCase som program. 

Att göra ett selektivt urval av deltagare kan också bli fel. En förfrågan till deltagaren 
om dess kunskapsnivå kan ofta bli missvisande. Detta då personer oftast 
underskattar eller överskattar deras kunskap. Deltagarens vilja eller ovilja att 
prestera vid undersökningen kan också påverka resultatet. För att inte påverka 
resultatet delades deltagarna slumpmässigt in i grupper. Detta så att deltagare med 
förkunskaper respektive inga förkunskaper placerades i båda grupperna.  

Uppgifterna som utformades gjordes av författarna till handboken vilket kan 
ifrågasättas då undersökningen kan bli partisk och inte opartisk som sig bör. 
Frågorna kunde istället utformas av en utomstående person som fick del av all 
dokumentation som har använts i framtagningen av handboken.  
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Det går inte heller att utesluta att deltagarna hade möjligheten att titta på varandras 
datorskärmar även om avståndet mellan deltagarna var rimligt. Det skulle kunna 
påverka deras egen förmåga och ge ett felaktigt resultat. 

För att en handbok ska kunna förmedla kunskap krävs det en viss typ av pedagogik. 
Skrivsättet kan därför kritiseras då författarna inte har någon kunskap inom 
området. Även utformningen av handbokens upplägg, som vilken typ av information 
som bör presenteras i korrekt ordning för att maximera läsarens förståelse i ämnet, 
kan ifrågasättas. 

Upplägget av handbokens information och dess pedagogik har därför inspirerats av 
andra läroböcker. Nivån i handboken har även baserats på författarnas 
kunskapsförmåga. Även faktafel kan uppstå då kunskapsnivån som skribenterna har 
inte är av expertnivå. Feltolkningar av information och skript skulle därför kunna 
förekomma. En granskning av en expert skulle kunna avfärda eventuella faktafel. 
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6  Experimentuppställning 

6.1 Undersökningen 

Deltagarna i undersökningen var studenter som studerar IT forensik och 
informationssäkerhet vid Halmstad högskola. [18,19] Totalt deltog 12 personer, 
som i sin tur var uppdelade i två grupper med vardera 6 deltagare. 

Den första gruppen fick endast använda sig av EnScripts egna hjälpmanual och 
Internet för att lösa de olika uppgifterna. Den andra gruppen fick ta hjälp av både 
hjälpmanualen, handboken och Internet.  En maxtid på två timmar var satt för varje 
individ, detta för att få in ett stressmoment. Maxtiden ansågs rimlig när det kom till 
att lösa uppgifterna på denna nivå samtidigt som det fanns tid över för deltagarna 
att kolla igenom handboken. Under undersökningen kontrollerades deltagarna 
kontinuerligt för att eventuellt förhindra fusk. 

Deltagarnas kunskap valdes att inte kontrolleras innan undersökningen då målet 
var att slumpmässigt dela in deltagarna. Detta i sin tur medförde att de först efter 
undersökning genomförts fick svara på hur de själva uppskattade sin 
programmeringskunskap på en skala 1-5. Frågan anses som relevant i den 
jämförelse som senare gjordes mellan gruppernas kunskapsnivåer. 

Nedan listas de uppgifter som utgjorde underlaget i undersökningen. Samtliga 
uppgifter är baserade på handbokens innehåll, den inbyggda hjälpfilen och tidigare 
examinationer rörande EnScript. Undersökningen i sin helhet finns som bilaga till 
rapporten.   

Figur 1 - Uppgifterna som gjordes vid undersökningen 
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Undersökningen var uppbyggd på 5 frågor av olika svårighetsgrader där varje fråga 
gav ett antal poäng som syns i figur 1. Uppgifterna startade på en låg svårighetsgrad 
och ökade stegvis. Anledningen till detta var att försöka få alla deltagare att klara av 
minst en fråga. De 5 frågorna utformades i 3 olika svårighetsgrader. Fråga 1-2 
ansågs vara relativt lätta, fråga 3-4 medel och den sista frågan svår. 

En viktig del i detta var att utforma uppgifter som inte var direkt lösbara med hjälp 
av handboken då den användes som ett hjälpmedel och uppslagsverk för att kunna 
lösa uppgifterna. 
På första frågan blev deltagarna ombedda att skapa ett så kallat ”condition” som tog 
fram alla filer med filändelsen “.wav” oavsett stora eller små bokstäver.[20] 
Resultatet de fick fram skulle bokmärkas i EnCase för att senare kunna stämmas av 
om uppgiften hade genomförts på rätt sätt. 

Andra uppgiften gick ut på att deltagarna med hjälp av filter skulle plocka fram 
relevanta multimedia filer.[21] 

I den tredje uppgiften ombads deltagaren att göra ett skript som skrev ut dennes 
namn i konsolen. Hur deltagaren gick tillväga var inte relevant då det finns många 
sätt som gör just detta. Det gällde enbart att få fram resultatet på det sättet som 
passade deltagaren bäst. 

Den fjärde uppgiften bestod av att deltagaren på valfritt sätt skulle få fram alla filer i 
fallet som hade en logisk storlek som var större än 5 mb.[22] Det fanns flera 
tänkbara lösningsalternativ till uppgiften. Bland annat kunde den lösas med hjälp av 
”conditions”, filter eller ett skript. 

Den femte och sista uppgiften var tänkt och utformad till att vara svårare för 
deltagarna. Deltagarna skulle skapa ett skript i EnScript som både tar fram alla ”.txt” 
filer i fallet och dessutom letade efter ordet ”password” i dessa filer. Resultatet 
skulle skrivas ut i konsolen och sedan redovisas. För att lösa uppgiften var 
deltagaren tvungen att skapa ett skript. 

Resultatet bedömdes genom att ställa gruppernas resultat mot varandra. Där tiden 
var en faktor som innebar att varje deltagare klockades. Detta slogs ihop till en 
samlad tid för de båda grupperna samt att ett snitt togs fram för att kunna agera 
mätvärde. Även den totala poängen för grupperna räknades ihop och ställdes mot 
varandra. På så vis mäts hur gruppen utan handboken klarade uppgifterna gentemot 
gruppen med handbok. 
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6.2 Enkäten 

Utöver undersökningen gjordes också en enkät för att få fram en tydligare bild över 
deltagarna och effektiviteten av handboken. 

Anledningen till enkäten var att få en tydligare bild över hur deltagarna upplevt 
undersökningen samt få feedback på vad som saknades i handboken. Med hjälp av 
dessa frågor kunde en bedömning göras på hur handboken rent pedagogisk är 
utformad och eventuell avsaknad av information som kan tänkas förbättra 
handboken. 

Enkäten kan ses i figur 2 samt i sin helhet under källor[23].  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Enkätfrågorna efter undersökningen 

Uppskatta din programmeringskunskap (1-5)

Om du använde handboken, ansåg du att innehållet var relevant för att kunna lösa uppgifterna?

Hur svåra ansåg du att uppgifterna var?(Skala 1-5)

Hur ansåg du att hemsidans upplägg och text var utformad?

Hittade du information som kunde vara till hjälp förutom handboken och hjälpfilen?

Var det något du saknade i handboken?

Hur lång tid tog undersökningen?
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6.3 Handbokens struktur, upplägg och skrivsätt 

För att få underlag till handboken finns få alternativ gällande insamling av 
information kring EnScript då det är ett område som är väldigt tunt dokumenterat. 
Förutom den officiella kurs Guidance Software utvecklat som kostar 2795$, finns de 
ett fåtal källor.[10] Förutom denna kurs får man som licensinnehavare av EnCase 
även med deras inbyggda hjälpfil där skriptspråket sparsamt beskrivs.[24] I denna 
hjälpfil finns alla kommandon indexerade ofta med tillhörande exempel. 

Detta är filen som hela handboken i stort sett är baserad på och det är i huvudsak 
den bästa källan som finns i ämnet. 

Handboken i dess helhet är skriven på ett sätt så att den berör de absoluta 
grunderna i EnScript, de generella programmeringsregler och normer som finns. 
Förutom innehållet om EnScript berörs även delar av EnCase som är direkt 
kopplade till skripting. 

Primärt användes två liknande studier som referenser till handboken. De båda 
studierna syftar till att utveckla, respektive förbättra, en handbok. De heter 
’Framtagning av handbok till Revit Structure’ och ’Att utforma en teknisk manual: 
Med tillhörande riktlinjer’.[16,17] Deras metoder skiljer sig från detta arbete då de 
redan har information att tillgå. I arbetet, ’Att utforma en teknisk manual: Med 
tillhörande riktlinjer’, har man valt att testa handboken mot målgruppen vilket 
resulterade i att deras handbok blev betydligt bättre än om de endast redigerat 
handboken utan vidare test. Målgruppen i deras fall var användare av produkten. 

Utöver de två arbeten, har även litteratur med koppling till hur man uttrycker sig 
pedagogiskt också varit en kritisk del i skapandet av handboken. De böcker som 
legat till grund för handboken ur ett pedagogiskt perspektiv är ’Att utbilda vuxna: 
En bok om vuxenutbildning i Sverige’, ’ Lärande i vuxenlivet’ och ’Att analysera text: 
stilanalys med exempel’.[25,26,27]  

De två första tar upp aspekten som berör vuxeninlärningen och hur den ska 
hanteras. De tar även upp vad som skiljer vuxeninlärning gentemot inlärning i lägre 
åldrar. Vilket passa bra då handboken som utvecklats riktar sig till vuxna. I böckerna 
beskrivs den självständighet och de ansvar vuxna, genom tidigare erfarenheter, 
förväntas inneha. 

Boken ’Att analysera text: stilanalys med exempel’ innehöll en bra mall att utgå från 
då den på ett djupare sätt gav verktygen för att analysera texten för att kunna 
optimera den ur ett skrivmässigt perspektiv.[27] Två av de sakerna behandlas 
senare i kapitlet där p-matris och läsbarhetsindexets tas upp.  
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Upplägget i handboken är baserat på ett flertal liknande böcker som lär ut 
programmeringsspråk. De böckerna är ’Java direkt med swing’, ’C++-
programmering’, ’The Object of Java: Introduction to Programming Using Software 
Engineering Principles’, ’Java software solutions: foundations of program design’ 
och ’Java & XML’.[28,29,30,31,32] 

Dessa böcker analyserades baserat på dess innehåll och upplägg och efter en 
djupare analys av hur dessa var uppbyggda togs beslut om hur handboken skulle 
strukturerats. Detta sett till kapitel och hur de olika delarna skulle läras ut. I figur 3 
som kan ses nedan visas den uppbyggnadsmall som det arbetats efter. 

 

Förutom ovan nämnda skrivelser som i grova drag ger en bild över hur inlärningen 
ser ut så är skrivsättet avgörande för att läsaren faktiskt ska lära sig. I denna typ av 
skrivelser är de viktigt att hålla samma nivå som läsaren, vilket handboken gör i och 
med att den är skriven av personer på samma kunskapsnivå. 

Figur 3 - Handbokens uppbyggnadsmall 
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Baserat på texten i boken ’Java direkt med swing’[28] bör boken skrivas på ett 
sådant sätt att den tilltalar läsaren direkt antingen med att använda ordet “du” eller 
genom att använda ordet “vi”. 

För att en bok ska vara lättläst är de viktigt att meningarna inte är för långa eller för 
komplicerade, något som nämns i boken ’Att analysera text’.[27] Där skrivs de att ju 
lägre läsbarhetsindex en text har, ju lättare är den att förstå. För att få perspektiv på 
detta så har en lättläst text ett läsbarhetsindex på 15 och en svårläst text värden 
över 60. Handboken har inte analyseras på detta sätt, däremot strävades de efter att 
hålla nere läsbarhetsindexet för att de ska vara en lättförståelig text. 

I samma bok, ’Att analysera text’, benämns också en annan punkt som handboken 
baserats på, nämligen en så kallad P-matris.[27] De är en typ av matris som 
tydliggör kunskapen som läsaren respektive skribenten har. Detta för att få en 
klarare bild över hur texten ska utformas. De delas upp i följande kategorier. 

Skribentrollen i detta fall är av typen informatör/expert. Med informatör menas att 
skribenten förmedlar andras kunskaper. Experter skriver däremot från sin egen 
kunskap. Där av avser skribentrollen i detta fall som en hybrid mellan informatör 
och expert. 

Skribentsyftet är att informera om hur något fungerar. I det fall handlar de om hur 
EnScript fungerar. Skribentsyftet är alltså informativt. 

Läsarrollen i handboken är allt från experter till allmänheten, men även anställda 
och studenter. Där av den grundläggande nivån i handboken. Läsarrollen är med 
andra ord inte satt till någon specifik kategori då den rör sig över flera kategorier. 

Läsarsyftet med handboken är tvång eller användning/kunskapssök. Detta för att 
personer utan kunskap måste läsa handboken för att förstå, vilket blir ett tvång och 
de som redan kan men vill lära sig mer klassas som kunskapssökare. 

Medium i detta fall torde vara DTP och hög finish. DTP står för ”desk top 
publishing" och med hög finish betyder att mediet är av hög finish. 
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7 Resultat 

Undersökningen delades upp i två omgångar då antalet arbetsstationer var 
begränsat. Första gruppen använde sig av handboken och den andra fick göra 
undersökningen utan handbok. 

Totalt var det 12 personer som deltog i undersökningen, varav hälften använde 
handboken som hjälpmedel till uppgifterna. 

En fråga som var självklar att ha med i enkäten var frågan om deltagarna ställde sig 
positiva till användningen av handboken som hjälpmedel. Alla 6 deltagare som 
använde handboken svarade övertygande “Ja” på denna fråga.  

När deltagarna var klara med undersökningen så fick de svara på ett antal frågor i 
en enkät. Enkäten och deras resultat på undersökningen låg till grund för hur 
utfallet blev för handboken sett till effektivitet och framtida förbättringar. 

Frågan om deltagarnas programmeringskunskap blir därför relevant för att kunna 
avgöra huruvida de har förkunskaper eller inte. Figur 4 visar att majoriteten 
bedömer sin förmåga mellan 2-4, vilket tyder på att 
programmeringsvanan/kunskapen är på normalnivå sett till gruppen. 

 

 

 

Figur 4 - Jämförelse av programmeringskunskap mellan grupperna 
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I kombination med figur 4 och 5 kan effektiviteten av handboken tydligt ses då de i 
gruppen utan handbok ansåg sig ha högre kunskap fast de prestera sämre. Gruppen 
med handbok, som inte ansåg sig ha fullt lika goda kunskap, prestera bättre trots 
detta. 

För att kunna få ett bra resultat på en undersökning så var det viktigt att 
undersökningen håller en viss standard. Den får inte vara för lätt respektive för svår. 
Med detta menas att frågorna inte får kännas obekanta för deltagarna. Svårigheten 
är också baserad på faktan som tagits fram till handboken.  

 

 

Figur 5 - Totala programmeringspoängen mellan grupperna 
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Deltagarna fick svara på hur de uppfattade frågorna. Alla deltagare ansåg att 
svårighetsgraden låg mellan 2-4 på en skala som går upp till 5 som visas i figur 6.  

Figur 6 - Svårighetsgraden på uppgifterna enligt deltagarna 

 
Vilket kan anses vara inom rimliga gränser för hur svårighetsgraden på en 
undersökning skall vara. Det vill säga ingen tyckte det var för svårt och ingen ansåg 
att det var för lätt. Detta baserat på att frågorna helt är grundade på de innehåll som 
finns i handboken, hjälpfilen och tidigare examinationer.  

Den sista frågan innebar dock att man var tvungen att kombinera olika delar från 
handboken med varandra och ta hjälp av hjälpfilen. Undersökningen finns i sin 
helhet som en bilaga till rapporten.[23] 
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Tidsmässigt har de båda grupperna snarlika resultat. Gruppen med handbok hade 
en total arbetstid på 6 timmar och 33 minuter och gruppen utan handbok hade en 
totaltid på 7 timmar och 26 minuter. 

Totaltiden innefattar den aktiva tiden testpersonerna jobbade med uppgifterna, 
oavsett om de klarade uppgifterna eller inte. 

För att förtydliga totaltiden har ett snitt på varje fråga med respektive grupp tagits 
fram och resultatet blev att en deltagare med handbok löste 5 uppgifter på 66 min. 
Samtidigt som en deltagare i gruppen utan handbok löste 5 uppgifter på tiden 74 
min. För att se snitt tiden på respektive grupp och fråga, se figur 7.  
 

 

Figur 7 - Snitt tid för respektive fråga & grupp 
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För att ytterligare jämföra grupperna så fick gruppen med handbok totalt 90 poäng 
av maximalt 102. Samtidigt som gruppen utan handbok fick 67 poäng. En mer 
detaljerad vy på poängfördelning för respektive fråga och grupp, se figur 8. 

 

Figur 8- Total poäng för respektive fråga & grupp 
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7.1 Resultat – ANOVA Test 

För att ta reda på sannolikheten huruvida det skiljer sig något mellan gruppernas 
resultat och att det inte bara var slumpen som avgjorde så utfördes två ANOVA test 
både på poäng och tidsresultat mellan de båda grupperna. Testet som användes var 
ett “One Way, Single Factor “test. I båda testerna används en 95% konfidentsgrad. 

Anova Test - Poäng resultatet mellan grupperna. 

Antagande 

Att grupperna är olika. 

Hypoteser 

H0 : Grupperna har inga skillnader 

H1 : Skillnader mellan grupperna finns 

Frihetsgrad = f (4.5) 

För att veta om hypotesen ”H0” kan förkastas behöver F-värdet vara större än F crit 
värdet. Det första ANOVA-testet, figur 9 görs på resultatet “Total poäng för 
respektive fråga och grupp” och ett F-värde på 4,540773 räknats fram och ett F crit 
värde på 5,317655.  

Alltså kan hypotesen ”H0” inte förkastas och det kan betyda att gruppernas värde 
inte har några signifikanta skillnader utan och att det ligger inom ett osäkert 
statistiskt område. 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9 - ANOVAtest på poäng och grupp 
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Anova Test - Tid resultatet mellan grupperna. 

Antagande 

Att grupperna är olika. 
 

Hypoteser 

H0 : Grupperna har inga skillnader 

H1 : Skillnader mellan grupperna finns. 
Frihetsgrad = f (4.5) 

I det andra ANOVA-testet som kan ses i figur 10 för statistiken ”Snitt tid för 
respektive fråga och grupp”.  Ett F-värde på 0,139791 har räknats ut och ett F crit 
värde på 5,317655. Då F-värdet är mindre även i detta test så förkastas H0. Vilket 
innebär att det statistiskt inte finns några skillnader mellan grupperna. Resultatet 
som de båda grupperna har fått skulle därför kunna vara av en slump. 

Alltså påvisar ANOVA-testet att hypotesen H0 är sann och därmed finns det ingen 
statistisk skillnad mellan gruppernas tid. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Figur 10 – ANOVA-test på tid och grupp 

 



Effektiviteten av en handbok för EnScript 

 

 

27 

  



Effektiviteten av en handbok för EnScript 

 

 

28 

8 Diskussion 

Syftet med handboken var att ge en bättre överblick tillika en introduktion till skript 
språket EnScript. Andra funktioner som ansågs vara kopplade till EnScript har också 
introducerats för att ge läsaren en bredare insikt i EnCase som verktyg. 

Frågeställningen arbetet utgick ifrån: 

Vad blir skillnaden av att använda en handbok som hjälpmedel i arbete med 
EnScript? 

För att kunna besvara frågan skapades först en handbok för EnScript. Innehållet i 
handboken tar upp de mest väsentliga delarna för att kunna använda sig utav 
EnScript och således kunna effektivisera sitt fortsatta arbete. Därefter gjordes en 
undersökning som gav svar på om handboken effektivisera arbetet med EnScript 
gentemot att arbeta utan handbok. 

För att få ett större perspektiv på resultatet och för att begränsa tvivel av resultatet 
så togs frågan upp om deltagarnas programmerings kunskap. Genom denna fråga 
förtydligas kunskaperna deltagaren har samt belyser frågan om förkunskapens 
betydelse i undersökningen. Det följer sig naturligt att en deltagare med goda 
programmeringskunskaper har lättare att förstå sig på EnScript och därför anses 
detta vara viktigt att förmedla. En deltagare med låg programmeringskunskap kan 
uppfatta uppgifterna som väldigt svåra eller olösliga. 

Liknande parallell kan dras för deltagare med hög programmeringskunskap då de 
kan anse att uppgifterna är för lätta. Frågan kring förkunskap sätter ett perspektiv 
på resultatet och begränsar på så vis tvivel av resultatet. Ytterligare information 
kring förkunskap hade kunnat ge större insikt i resultatet. För att få det hade fler 
frågor kring förkunskapen kunnat ställas. Frågan hade även kunnat ställas innan 
undersökningen för att selektivt välja vem som skulle få tillgång till handboken. 
Undersökningen skulle då blivit partiskt, där av ställdes fråga först efteråt. 

En annan av frågorna som gjorde att resultatet och undersökningen satts i 
perspektiv var frågan om hur svåra uppgifterna upplevdes för deltagarna. Givetvis 
skilde sig dessa svar från deltagare till deltagare då de har olika kunskaper. Svaren 
blev som förväntat då de flesta svarade två till fyra på skalan ett till fem, där fem är 
”svåra”. Det påvisade att uppgifterna var rätt utformade för målgruppen och ingen 
tyckte undersökningsfrågorna var för lätt eller för svårt. 

Svaret på problemformuleringen visade sig genom resultatet av den totala tiden och 
de båda gruppernas totala poäng. Gruppen med handbok hade mer poäng och 
mindre total arbetstid än gruppen utan handbok. Detta resultat kan ses som ett 
tecken på att handboken skulle kunna effektivisera arbetet med EnScript. Ytterligare 
faktorer som programmeringskunskap eller generell kunskap inom EnCase gör dock 
att resultatet kan ses som oklart. 
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Dessutom visade ANOVA-testerna som presenterades i resultatdelen att det inte 
rent statistiskt går att avgöra om det fanns skillnader mellan grupperna. Även om 
gruppen med handbokens siffror visar positivt så skulle fler omfattande 
undersökningar eventuellt kunna ge ett tydligare statistiskt resultat. 

8.1 Rekommendationer för vidare arbete 

Fortsatta experiment krävs för att kunna fastställa om en handbok i ämnet EnScript 
skulle innebära bättre effektivitet. För att få ett djupare, bredare samt ett mer 
tillförlitligt resultat så hade en undersökning med flera deltagare givit ett klarare 
svar. Fler undersökningstillfällen skulle även kunna påvisa en förbättring i 
resultatet.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning kan vara att dela ut handboken någon 
vecka innan undersökningstillfället så deltagarna hunnit läsa igenom och reflektera 
över innehållet. Detta skulle innebära mindre tidspress för deltagarna när de ska 
göra undersökningen tillsammans med handboken. 

Vidare kan kvalitén på uppgifterna i undersökningen förbättras så dessa blir så 
opartiska som möjligt. Detta kan vara svårt att utföra på egen hand utan att vinkla 
uppgifterna så att någon grupp har fördel. Därför rekommenderas att en kunnig 
person i ämnet skapar uppgifterna. Personen i fråga skulle kunna vara en lärare som 
är opartisk i ämnet eller någon annan lämplig person inom området. 

Vidare kan innehållet i handboken utvecklas och förbättras med bland annat fler 
skript exempel och ytterligare beskrivning av metoder och klasser som finns 
tillgängligt i EnScripts hjälpfil. 

En översättning av handboken skulle kunna ge den ett mervärde samt en större 
målgrupp. 
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8.2 Kritik av arbetet  

Syftet med denna studie var att undersöka om en handbok inom ämnet EnScript 
behövs och om arbetet kan bli mer effektivt på så sätt. Slutresultatet kan inte 
appliceras som slutgiltigt svar på frågeställningen om handboken kan effektivisera 
arbete med EnScript då det fattas vidare undersökning. 

Den undersökning som gjorts tyder dock på ett positivt resultat. Antal deltagare som 
gjorde undersökningen är en för liten att kunna ge ett statistiskt korrekt resultat och 
kan i sin helhet inte ses som en återspegling av det faktiska resultatet i stort. 
 
Innehållet i handboken kunde varit mer omfattande, detta berodde på den samlade 
kunskapsnivån hos författarna samt tidsbegränsningen. Dessutom kunde 
undersökningen samt frågorna gjorts annorlunda så att de gav mer information för 
att bidra till ett tydligare resultat. För att få bättre återkoppling och mer detaljerad 
information kring frågorna hade deltagaren istället kunnat sätta svårighetsgrader 
på varje enskild uppgift i undersökningen.  
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9 Slutsats 
I skrivande stund finns det fortfarande väldigt lite dokumentation om EnScript och 
det gör ämnet svårarbetat. Enligt denna studie finns det ett samband mellan att 
använda samlad information i form av en handbok och effektivitet i arbetet med 
EnScript. 
Studien visar att deltagarna med handboken hade mer antal rätta uppgifter och 
dessutom en lägre snitt tid än de deltagarna utan handbok. En intressant aspekt är 
att deltagarna utan handbok ansåg sig själva ha större kunskap än gruppen med 
handbok. Gruppen med handboken prestera dock bättre fast de ansåg sig ha lägre 
kunskaper. 

Den största begränsningen i arbetet har varit vår egen kunskap på området, men har 
samtidigt bidragit till mer förståelse för användandet av EnScript och funktionerna 
runt omkring. 

Studien som har gjorts och informationen som har dokumenterats anses inte fullt 
tillräcklig för att kunna arbeta obehindrat i EnScript, men även lite dokumentation 
är bättre än ingen alls som det ser ut i dagsläget.
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