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Abstract 

 

The rising popularity of mobile devices has not only led to a smoother way of living 

with quick access to email and social media, but has also become an increasingly 

common instrument used in criminal activity. This has led to a need to investigate 

these devices safely without risking the integrity of the evidence. This paper has 

examined the mobile forensic tools used by the Swedish Police and their procedure 

used in investigations. By following the same procedures and using the same tools, 

we have conducted experiments and interviews to investigate if data changes during 

the extraction. The experiments demonstrate that the data changes during 

extraction of a given tool, while the interviews shows diverse opinions among the 

Police and developers behind these tools regarding contamination. The results from 

the experiments showed us that the tool UFED erased evidence files from the 

userdata on a device during extraction. The Police negligence regarding 

contamination should be attended to, since one of their used tools showed results 

that could have had a critical impact in an investigation. 
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Abstract 

 

Den stigande populariteten av mobila enheter har inte bara lett till en smidigare 

vardag med snabb tillga ng till e-post och sociala medier utan a ven blivit ett allt mer 

vanligt instrument anva nt vid kriminella handlingar. Detta har medfo rt ett behov att 

kunna underso ka dessa enheter pa  ett sa kert sa tt utan att riskera att bevis blir 

kontaminerade. Det ha r arbetet har underso kt de mobilforensiska verktyg som 

anva nds av Polisen och deras tillva gaga ngssa tt vid utredning. Genom att anva nda oss 

utav Polisens tillva gaga ngssa tt och deras verktyg sa  har vi utfo rt experiment och 

intervjuer fo r att underso ka om data fo ra ndras vid utvinning. Experimenten pa visar 

att data fo ra ndras vid utvinning med ett givet verktyg medans intervjuerna visar 

skiftande a sikter bland Poliser och utvecklare ga llande kontaminering.   

Resultatet fra n experimentet visade oss att verktyget UFED raderat bevisfiler fra n 

anva ndardatan pa  en enhet under utvinning. Polisens nonchalans ga llande 

kontaminering bo r uppma rksammas da  en av deras anva nda verktyg visade ett 

resultat som kan ha en avgo rande roll vid utredning. 
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1 Introduktion till ämnet 

 

Med mobila enheters stigande popularitet o ver de senaste a ren sa  har a ven deras 

fo rekomst i samband med kriminella handlingar blivit allt vanligare. Dessa mobila 

enheter finns i form av smartphones och surfplattor. Detta har medfo rt ett behov att 

kunna underso ka mobila enheter. 

 

O kningen av mobila enheter har lett till ett antal olika utmaningar fo r det forensiska 

arbetet, som t.ex. inbyggda sa kerhetsa tga rder fo r att kryptera enheten, vilket medfo r 

att det blir sva rare att underso ka beslagtagna enheter[11]. 

Da  det mobila na tverket finns i sa  stor utstra ckning att na stan varje smartphone har 

en konstant internetuppkoppling, vilket kan leda till anti-forensiska attacker via 

fja rra tkomst innan mobiltelefonen na tt fram till polisens IT-forensiker. Eftersom 

na stan varje datautvinning av mobila enheter go rs na r enheten a r iga ng[15] sa  a r 

integriteten av beviset alltid i farozonen och ett dilemma uppsta r vidare forensikern 

ska la ta mobiltelefonen vara pa  eller avsta ngd [9]. 

Mobila enheter kommunicerar med externa na tverk pa  ett antal olika sa tt som t.ex. 

bluetooth, Wifi, mobila na tverk och IR. Da rfo r a r det viktigt att isolera dessa enheter 

fra n de ha r externa na tverken fo r att ba st kunna bevara viktig information. Det ha r 

kan dock skapa viss problematik da  det finns anti-forensiska verktyg som agerar vid 

avsaknad anslutbarhet[11]. 

Det finns ma ngder med olika mobiltelefoner tillga ngliga da r dessa enheter anva nder 

olika operativsystem, filsystem, applikationer, tja nster och kringutrustning. Det ha r 

medfo r att inte alla mobila enheter a r kompatibla med de forensiska verktyg som 

finns pa  marknaden[7]. 

Det ha r go r att fler mobilforensiska verktyg ma ste utvecklas lika frekvent som nya 

mobilteknologier utvecklas. Ett bristande fokus vad det ga ller kontaminering av 

mobilforensiska verktyg visas tydligt i [3][2]. Detta a r na got ska underso kas och se 

om det finns na gon sa rskild anledning till detta. Eftersom kontaminering a r en 
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betydelsefull faktor i utredningar da  det pa visar integriteten hos bevisen och att 

kontaminerade enheter kan leda till obrukbara bevis i ra tten.[14] 

 

I en utredning sa  anva nds olika verktyg vid utvinning beroende pa  vad det a r fo r 

enhet fo r att sedan ja mfo ra om resultatet sta mmer o verens med hja lp av de olika 

verktygen. Det har a ven betydelse vilken sorts information det a r som beho vs 

utvinnas och da rmed go rs ytterligare ett urval av mobilforensiska verktyg. Eftersom 

mobilforensiska verktyg a r ka nda fo r att kontaminera olika mycket sa  kan det leda 

till problem eftersom om resultatet skiljer sig sa  a r beviset ej brukbart och kan anses 

som korrupt.[1][27] 

 

Da  de traditionella sa tten fo r utvinning av bevis skiljer mellan mobila enheter och 

datorer sa  skiljer sig a ven utvinningsproceduren, da  det i na stan samtliga fall 

genomfo rs en liveutvinning pa  mobila enheter till skillnad fra n stationa ra datorer. 

[7] 

 

Under det tredje kvartalet 2013 a gde Android 81% marknadsandelar av 

smartphones gentemot iOS som la g pa  andraplats med 12,9% marknadsandelar.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Android filsystem 

 

Android anva nder ett antal olika filsystem pa  NAND minnen och SD-kort, na gra av 

dessa a r EXT2/3/4, FAT32 och YAFFS2. De ha r filsystemen a r oftast de som 

inneha ller mest intressant data, anva ndardatan. Yet Another Flash File System 

(YAFFS) var det fo rsta filsystemet att introduceras i Android. YAFFS a r ett o ppen 

ka llkod filsystem som utvecklades specifikt fo r NAND minnen. Den nyaste versionen 

heter YAFFS2 och optimerades till att fo rba ttra livsla ngden pa  NAND minnet. 

FAT32 anva nds oftast pa  Android enheter som nyttjar SD-kort. Det ha r fo r att FAT32 

a r kompatibelt med va ldigt ma nga olika operativsystem som t.ex. MAC OS X, 

Windows, Linux osv. Extended File System (EXT) a r det filsystemet som utvecklades 

just fo r Linux och anva nds da r som standard. EXT har sedan sin bo rjan haft tre 

uppfo ljare: EXT2, EXT3 och EXT4. Sedan Android 2.3 (Gingerbread) introducerades 

2010 har man valt att byta fra n YAFFS till EXT4 [23] pa  grund av ett antal olika 

anledningar. Na gra av dessa anledningar var att EXT4 ses som stabilare och 

levererar ho gre prestanda samt att EXT4 hanterar dual-core lo sningar pa  ett ba ttre 

sa tt.   

 

Fo r att administrera, mano vrera och boota systemet sa  anva nder Android virtuella 

filsystem fo r att fylla dessa roller. Na gra exempel pa  dessa a r rootfs, sysfs, devpts, 

proc, tmpfs och cgroup. Dessa filsystem inneha ller dock inte sa  mycket intressant 

data sett fra n ett forensiskt perspektiv utan a r mer anva ndbart fo r att hitta 

sa kerhetsha l. [22] 
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2.2 Androids filstruktur 

 

Androids filstruktur a r va ldigt lik den traditionella filstrukturen som Linux 

anva nder. Nedan finns en summering pa  de vanligaste top-level partitionerna hos 

Androidbaserade enheter da  filstrukturen ofta varierar bland modeller och 

tillverkare. 

 

● /acct - Monteringspunkt fo r acct control group, ha r spa ras samt samlas 

information om anva ndarkonton. /acct inneha ller vanligtvis ingen intressant 

data fra n ett forensiskt perspektiv. 

 

● /cache - Inneha ller tempora r data sparad fra n appar och system som t.ex. 

Gmail bilagor och nedladdningar. 

 

● /data - Bibliotek med ett antal olika underbibliotek som lagrar anva ndardata 

och installerade applikationer. Va rt att na mna a r /data/data som inneha ller 

specifik information fra n varje installerad applikation. Ha r lagrar varje 

applikation sin interna data och namnges efter paketets namn. 

 

● /mnt -  Ha r monterar systemet tillfa lliga lagringsenheter som t.ex. SD-kort, 

eMMC och andra tillfa lliga filsystem. De ha r lagringsenheterna inneha ller en 

hel del anva ndardata som t.ex. bilder, videos och nedladdade filer. 

 

● /dev - Monteringspunkt fo r ett tmpfs filsystem som lagras i RAM-minnet. Det 

ha r biblioteket inneha ller filer som go r det mo jligt fo r kerneln att la sa och 

skriva till anslutna enheter som t.ex. NAND minnet och SD-kortet. 
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● /sbin - Inneha ller programfiler som a r no dva ndiga under uppstarten. Ha r 

lagras a ven bina rer till viktiga daemons. En av dessa a r ADB daemon som a r 

ansvarig fo r tja nsten adb shell. 

 

● /system - Ha r monteras operativsystemet i en separat partition vid uppstart. 

Ha r finns de huvudsakliga filerna som Android anva nder i systemet. Vid 

behov av applikationsanalys sa  sparas den mobila enhetens 

systemapplikationer i /system/app. [22] 

 

2.3 Isolering 

 
Det finns olika metoder fo r att isolera mobila enheter fra n utga ende och inga ende 

kommunikation och fo rhindra enheten fra n olika former av kontaminering. Isolering 

a r en sa  pass viktig del av en utredning da  det kan vara avgo rande om bevisets 

integritet fortfarande a r intakt eller ej. Dagens teknologi go r det mo jligt att go ra 

a ndringar i ens mobila enhet utan att ha fysisk tillga ng till den, detta a r a ven ka nt 

som Anti-Forensics. Om en enhet ej skulle fo lja en av de kommande metoderna a r 

det mo jligt att rensa enheten fra n bevis. [18] 

2.3.1 Flygplansläge 

 
Genom att sa tta iga ng flygplansla ge pa  enheten sa  fo rhindrar man all form av tra dlo s 

kommunikation, Wi-Fi, Internet, Bluetooth m.fl. [18] 

Denna metod kan utgo ra en viss risk fo r kontaminering, det beror dock pa  hur pass 

kunnig den person som beslagtagit enheten a r. Da rfo r a r dokumentation alltid en 

viktig faktor. [18] 

 

2.3.2 Stänga av enheten 
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Genom att sta nga av den mobila enheten sa  fo rhindrar man a tkomst och isolerar pa  

ett effektivt sa tt. Detta go rs dock inte utan na gra komplikationer da  PIN-kod och 

eventuell kryptering kan finnas pa  enheten vilket i sin tur kan leda till en fo rhindrad 

eller fo rdro jd utvinning. [18] 

 

2.3.3 Radioisolering 

 
Isolering kan a ven ske genom total radio isolering av enheten med hja lp av en 

Faraday-bag. Detta medfo r a ven vissa komplikationer da  radioisoleringen fo rkortar 

enhetens batteritid pga dess fo rho jda stro mproduktion. Detta uppsta r eftersom 

enheten konstant fo rso ker koppla upp sig till na tverk och da  den ej lyckas med detta 

sa  o kar enheten sin signalstyrka till maximum. Stro mkabel kan inte heller kopplas in 

da  enheten bo rjar sa nda data sa  fort Faraday-beha llaren o ppnas och kontaminering 

kan uppsta .[18] 
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2.4 National Insititute of Standards and Technology 

Figur 1. Flödesschema för beslutsprocessen vid utredning. 

 

National Insititute of Standards and Technology, a ven kallat NIST a r en organisation 

som behandlar standarder och riktlinjer i bland annat mobilforensik. Da  det finns sa  

ma nga olika mobila enheter och modeller idag sa  a r det sva rt att veta hur man ska 

behandla varje unik enhet. Det a r ha r NIST finns fo r att hja lpa till med riktlinjer, de 

sa ger sja lva att deras riktlinjer inte a r helta ckande och fo reskriver inte hur 

myndigheter ska handskas med mobila enheter utan a r menat som va gledning att 
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utga  ifra n[26]. Fo r att hja lpa utredare att ta snabba beslut har NIST skapat ett 

flo desschema som a r menat att hja lpa utredare att fatta snabba beslut. Ett exempel 

pa  hur det ha r flo desschemat ser ut kan ses ovan i figur 1. 

 

2.4.1 XRY 

 

XRY a r ett forensiskt verktyg som anva nds hos myndigheter va rlden o ver, utvecklad 

av det svenskbaserade fo retaget Micro Systemation med inriktning pa  utvinning och 

analys av data fra n mobila enheter. XRY utvecklades i syfte att systematisera och 

fo renkla arbetet vid utvinning av mobila enheter da  det a r en komplicerad uppgift 

med ett stort antal varierande enheter pa  en snabbva xande marknad. 

 

XRY besta r av en mjukvarudel och en ha rdvarudel. Ha rdvarudelen besta r av en liten 

maskinvaruenhet som anva nds fo r att koppla samman den mobila enheten och 

datorn. Da  XRY fo r tillfa llet sto jder o ver 11000 enheter[6] sa  medfo ljer a ven en 

va ska med en ma ngd olika gra nssnittskablar fo r att go ra den mobila enheten 

kompatibel med maskinvaruenheten. Mjukvarudelen besta r av XRY extraction, en 

steg fo r steg guide fo r hur utvinningen ska ga  till som sedan genererar en fil som kan 

analyseras i XRY reader, ett program med ett grafiskt gra nssnitt som presenterar de 

bevis som a r insamlade. 

 

Utvinningen i XRY kan ske pa  tre olika sa tt, XRY logical, XRY physical och XRY 

complete. 

XRY logical a r den vanligaste metoden som flest enheter sto djer, den ha r metoden 

integrerar med operativsystemet fo r att samla in den data som man annars skulle 

kunna hitta och dokumentera via mobilens grafiska gra nssnitt. XRY physical a r den 

lite mer avancerade utvinningen da r hela mobilens inneha ll kopieras bit fo r bit och 

som sedan avkodas till la sbar data i form av t.ex. raderade SMS. Den tredje metoden 
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av utvinning, XRY complete, a r en komplett lo sning som utfo r ba de logisk och fysisk 

utvinning fo r att sedan kunna ja mfo ra resultaten fra n de ba da utvinningarna. 

 

Om sto d ges kommer samtliga utvinningar ske pa  de mobila enheter som inga r i 

experimentet da r kontaminering vid utvinning analyseras. 

2.4.2 UFED 

 

‘Universal Forensic Extraction Device’ (UFED) a r ett forensiskt verktyg som 

lanserades 2007, utvecklat av det privata fo retaget Cellebrite. Precis som XRY a r 

UFED ocksa  inriktad pa  utvinning och analys av mobila enheter men den sto rsta 

skillnaden a r att UFED arbetar i form av en handburen minidator tillskillnad fra n 

XRY som kra ver en extern dator. 

 

UFED skapades fo r att vara smidig och robust. UFED kan utfo ra avbildningar utan 

na gon extern dator utan kra ver endast att utvinningen hamnar pa  en extern 

ha rddisk da  UFED inte lagrar den ha r informationen lokalt. UFED har mo jligheten 

att utfo ra utvinningar och analyser i extrema fo rha llanden. Mycket likt XRY-Reader 

sa  a r UFED-Reader ett gratis mjukvaruverktyg som tilla ter anva ndare att so ka efter 

specifik data, bokma rka bevis och skapa rapporter om analyserad data. 

 

Idag kan UFED utfo ra utvinning pa  o ver 12000 mobila enheter och levereras med 

tillho rande kablar fo r alla olika gra nssnitt.[5] 
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3 Syfte och Problemformulering 

 

Syftet med arbetet a r att underso ka om data fo ra ndras vid utvinning med hja lp av 

mobilforensiska verktyg och isa fall vilken data. Om data fo ra ndras bo r denna 

fo ra ndring anses som en godtycklig form av kontaminering eller kritisk fo r en 

utredning. Arbetet kommer a ven underso ka yrkesuto vande experters syn och 

arbetssa tt fo r hur de hanterar problematiken runt kontaminering och liveutvinning. 

 

● Förändras målsystemet där utvinning med ett givet verktyg för 

mobilutvinning har utförts? Hur varierar detta för olika enheter? 

 

● Hur ser yrkesutövande experter på problematiken med kontaminering 

av målsystemet? Använder de några internationellt standardiserade 

tillvägagångssätt? 

 

● Hur hanterar yrkesutövande experter problematiken runt 

liveutvinning? 

 

● Hur ser utvecklare av mobilforensiska verktyg på kontaminering som 

kan uppstå genom deras verktyg? 

 

3.1 Problematisering 

 

Om målsystemet förändras vid utvinning med ett givet verktyg så förlorar bevisen 

sin integritet och kan därmed ses som ogiltiga i en rättegång. Därför är det viktigt att 

ingen förändring sker vid utvinning av digitala bevis, om förändring skulle ske så 

måste den ansvarige utredaren kunna bevisa vilka förändringar som skett och vad 

de kan ha för påverkan.  



 

- 20 - 

 

Hos yrkesutövande experter krävs ett kritiskt säkerhetstänkande gällande 

kontaminering vid liveutvinning. Om inte yrkesutövande experter upprätthåller ett 

kritiskt tänkande i sitt arbete så kan bevis bli lidande. Allmänheten kräver att dessa 

experter upprätthåller den här höga standarden då bevisens integritet är beroende 

av det. För att uppnå dessa mål krävs bra riktlinjer och tillvägagångssätt så man på 

ett säkert sätt kan lita på att varje yrkesutövande expert arbetar på ett korrekt 

forensiskt arbetssätt. För att minimera risken för kontaminering av målsystemet så 

krävs även ett högt fokus från utvecklare av de programvaror som används av 

yrkesutövande experter. Dessa utvecklare är de som försäkrar sina kunder om att 

deras verktyg upprätthåller en så låg form av kontaminering som möjligt. 

 

  



 

- 21 - 
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4 Metod 

 

4.1 Alternativa metoder 

 

En alternativ metod som kan anva ndas vid utvinningsproceduren a r Android Debug 

Bridge[19], da r enheten fo rbereds med en custom recovery mode image som 

beskrivs i [1]. 

 

Det ha r arbetet har kommit fram till en metod som bidrar med en kontrollerad miljo  

da r ingen kontaminering sker vid utvinning. De har automatiserat sin metod genom 

att utveckla mjukvaran Android Extractor[1]. 

 

Problematiken med denna metod a r tillga ng till verktyget Android Extractor, da r 

fo rfattarna bakom [1] utvecklade mjukvaran sja lva. A ven tillga ng till deras custom 

recovery mode image kan vara sva r att fa  tag pa  leder detta till att processen blir 

tidskra vande eller uteblivande. 

 

JTAG kan a ven anva ndas som utvinningsmetod pa  de enheter som har sto d fo r det 

gra nssnittet. JTAG bidrar a ven den med en kontrollerad miljo  da r ingen 

kontaminering sker vid utvinning[1]. 

 

Inte alla mobila enheter sto djer JTAG som utvinningsmetod vilket go r den ha r 

metoden oanva ndbar pa  vissa enheter. 

 

Ytterligare en metod som beskrivs i [27] da r fem olika forensiska verktyg utva rderas 

efter deras fo rma ga att korrekt utla sa data fra n en mobil enhet och rapportera 

korrekt resultat. En mobiltelefon och ett sim-kort fo rbereds med tillagd grunddata 

som sedan ska utvinnas med hja lp av givna verktyg fo r att bedo ma deras fo rma ga att 

ej fo ra ndra grunddatan. [27] 
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Problematiken med den ha r metoden a r att det inte finns na got som faktiskt bevisar 

om data verkligen har fo ra ndrats utan bara om datan kan avla sas eller ej pa  en 

va ldigt ytlig niva . Den ha r metoden anva nder enbart en mobiltelefon vilket inte ger 

na gon bekra ftelse pa  resultatet vilket beho vs i en sa dan studie fo r att kunna ge en 

korrekt bedo mning. 

 

4.2 Val av metod 

 

I det ha r arbetet kommer experiment och intervjuer utfo ras. Genom valet av dessa 

metoder kommer en subjektiv syn ges av intervjuerna i samband med ett objektivt 

perspektiv fra n experimenten. 

 

Den valda metoden kommer att inneha lla experiment fo r att ta reda pa  om data 

fo ra ndras vid utvinning med mobilforensiska verktyg och hur detta varierar fo r olika 

enheter. De ha r experimenten kommer inneha lla analyser av olika ma lsystem da r 

utvinning med de mobilforensiska verktygen XRY och UFED har utfo rts. Det ha r fo r 

att se om eventuella fo ra ndringar har skett under tiden da  utvinning utfo rdes pa  den 

mobila enheten som beskrivs i [1][27]. Dessa fo ra ndringar ses genom att bera kna 

checksummor fo re och efter utvinning pa  ma lsystemen. Svagheter med denna metod 

a r att endast tillagda och borttagna filer kan bevisas och inte specifika fo ra ndringar i 

filer. 

 

Intervjuer skall a ven utfo ras fo r att kunna svara pa  problemformuleringarna. 

Intervjuerna skall utfo ras fo r att fa  en inblick pa  yrkesuto vande experters arbetssa tt 

och syn pa  kontaminering och a ven hur de hanterar den problematik som uppsta r 

vid liveutvinning. 
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Fo r att fa  en ba ttre bild av situationen skall flera intervjuer utfo ras ga llande 

yrkesuto vande experters tillva gaga ngssa tt fo r att sedan go ra en sammanfattning av 

hur deras procedur ser ut. Da refter kommer fra gor sta llas vid intervju ga llande vilka 

a tga rder som tas fo r att undvika kontaminering. 

Underso kningen innefattar a ven om yrkesuto vande experter anva nder sig utav 

na gra standardiserade tillva gaga ngssa tt och varfo r de anva nder sig av just det 

tillva gaga ngssa tt som de go r. Dessa standardiserade tillva gaga ngssa tt beskrivs i 

[15][16]. 

 

En ja mfo relse go rs utifra n olika experters tillva gaga ngssa tt samt skillnader i 

procedur och grundande av beslut ga llande isolering av bevis [13]. Intervjuerna 

kommer ta upp fra gor ga llande myndigheters tillva gaga ngssa tt och ifall de anva nder 

na gra specifika riktlinjer som liknar det tillva gaga ngssa tt som ACPO(Association of 

Chief Police Officers[16][10] anva nder sig av eller rekommendationer fra n 

NIST(National Institute of Standards and Technology)[15][10]. 

 

Problematiken med intervjuer a r att de a r subjektiva och kra ver att man har ett stort 

och helta ckande intervjuunderlag som ma lar en stor och tydlig bild. Den ha r 

metoden innefattar minst tre intervjuer med experter inom ba de myndigheter och 

utvecklare av programvaran. 
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5 Experimentuppställning 

 

5.1 Allmänt 

 

Valet av verktyg go rs i samband med tillga ng till verktygen och att de har sto rst 

koppling till yrkeslivet som IT-forensiker. Fo r att underso ka vilken information det 

a r som blir kontaminerad med de givna verktygen, XRY och UFED[5][6], sa  ma ste 

fo rst ett urval go ras av olika ma lsystem som sedan skillnader ska underso kas i. 

Sedan va ljs fo ljande ma lsystem efter tillga ng och variation: Samsung GT-I9100 

Galaxy SII, Sony Xperia Play R800i och Samsung Galaxy Nexus. Alla valda enheter 

anva nder sig utav Android, den ha r begra nsningen go rs fo r att fa  en fo rdjupning 

inom Android ista llet fo r att utva rdera flera operativsystem ytligt. Sedan a ven se om 

den kontaminerade informationen skiljer sig fra n olika utvinningar samt tillverkare 

med samma operativsystem. 

 

Checksummor bera knas pa  den data som anses mest relevant fra n ett 

utredningsperspektiv, detta sker innan sja lva utvinningen fo r att fa  ett avtryck pa  

hur datan sa g ut innan utvinningen. Utvinningarna kommer att vara ba de logiska 

och fysiska da  Polisen utfo r fysiska utvinningar om mo jlighet ges. Utvinningarna 

sker i XRY samt UFED och a r utformade att vara va ldigt smidiga fo r att efterlikna 

Polisens tillva gaga ngssa tt sa  mycket som mo jligt. Det ha r fo r att fa  en sa  realistisk 

bild som mo jligt av hur det ga r till i verkligheten. Na r utvinningen a r utfo rd pa bo rjas 

analysen av den mobila enheten fo r att se om eventuella skillnader har skett under 

tiden utvinningen skedde. 

Den ha r metoden repeteras pa  samtliga enheter i underso kningen. 
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5.2 Utvinningsprocess 

 

Mobila 

enheter 

Samsung GT-I9100 

Galaxy SII 

Sony Xperia Play R800i Samsung Galaxy 

Nexus 

Android 

version 

4.1.2 2.3.4 4.3.1 

Tabell 1. Experimentets mobila enheter. 

 

5.2.1 Inledande förberedelse av mobila enheter 

 

Fo rsta steget a r att fabriksa tersta lla enheten som ska anva ndas vid utvinningen. Det 

ha r go rs fo r att fa  en ka nd punkt pa  mobilen da r mer kontroll o ver materialet pa  

enheten ges. Valda enheter syns i tabell 1. Metoden att fabriksa tersta lla en enhet 

kra ver att man startar den mobila enheten i ett la ge da r fabriksa tersta llning a r 

mo jligt. Det ha r la get na s via en kombination av knapptryck na r den mobila enheten 

a r avsta ngd och metoden varierar fra n enhet till enhet. 

 

Na r den mobila enheten a r fabriksa tersta lld sa  rootas enheten fo r att fa  full kontroll 

o ver filsystemet. Det ha r steget go rs fo r att kunna utforska hela filsystemet samt 

kunna montera filsystemet i Read/Write mode fo r att kunna bera kna checksummor 

pa  partitioner med Read-only. Mobila enheter a r vanligtvis monterade i Read-only 

mode. Ra ttigheten root kra vs a ven fo r att kunna anva nda appen BusyBox. BusyBox 

installeras pa  enheten fo r att kunna visualisera enhetens filstruktur i programmet 

DroidExplorer som visas i figur 2. Att roota den mobila enheten varierar ocksa  fra n 

enhet till enhet da r a ven den mobila enhetens androidversion ma ste vara med i 

bera kningarna. 
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Figur 2. Illustration pa  hur Androids filsystem ser ut i DroidExplorer. (Samsung GT-

I9100 Galaxy SII) 

 

5.2.2 Generering av data 

 

Na r enheten har no dva ndiga ra ttigheter samt ett utforskat filsystem pa bo rjas 

generering av den data som XRY och UFED  har mo jlighet att utvinna fo r just den 

enheten som anva nds vid utvinning. 

Enhetens flygplansla ge aktiveras sedan fo r att efterlikna Polisens tillva gaga ngssa tt. 

Debug-mode aktiveras a ven pa  enheten da  ba de XRY och UFED kra ver det ha r la get 

fo r att kunna utfo ra utvinningen. Exempel pa  data som sto ds vid logisk utvinning 

visas i figur 3. 
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Figur 3. Exempel pa  data som sto ds vid logisk utvinning i XRY med en Samsung GT-

I9100 Galaxy SII. 

 

5.2.3 Beräkning av checksummor 

 

Nu bera knas checksummor pa  de mest relevanta filerna i mobiltelefonen med hja lp 

av en extern dator och programmet Android SDK anva nds. I Android SDK anva nds 

sedan funktionen ADB da r du kan a kalla funktionen adb shell och fa  tillga ng till en 

ma ngd olika kommandon i din mobila enhet. Find-kommandot som visas i figur 4 

bera knar checksummor rekursivt pa  alla filer i den partitionen. Den textfil som det 

ha r kommandot genererar sparas pa  ett externt SD-kort i mobiltelefonen som sedan 

o verfo rs till den anslutna datorn genom ADB. Bera kning av checksummor go rs pa  de 

partitioner da r mo jlighet gavs. Vissa partitioner inneho ll ko rande systemfiler som 

konstant a ndras samt partitioner da r nekad a tkomst gavs t.ex. /sys. De slutgiltiga 
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partitionerna som inneho ll relevanta filer fo r bera kning av checksummor var 

fo ljande: /acct, /cache, /data, /dev, /mnt, /sbin, /system. Partitionen fo r 

anva ndardata var den partitionen som varierade mest bland enheterna.   

 

 

Figur 4. Kommandon fo r att lista de enheter som a r inkopplade, integrera med den 

mobila enheten, root ra ttighet, bera kna checksummor rekursivt, avsluta sessionen 

samt kopiera den genererade textfilen med checksummor till skrivbordet. 

 

5.2.4 Utvinning 

 

Na r checksummor a r bera knade pa  enheten pa bo rjas utvinningen snabbt da rpa . 

Enheten kopplas nu in i XRY respektive UFED da r utvinning startas med hja lp av de 

grafiska gra nssnitten som visas i figur 5. Logisk utvinning a r det prima ra ma let fo r 

varje enhet men fysisk utvinning sker a ven pa  de enheter med sto d fo r det. Om sto d 

fo r fysisk utvinning ges sa  bera knas nya checksummor till den fysiska utvinningen 

som sker efter den logiska utvinningen. 
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Figur 5. Utvinning med XRY (va nster) och UFED (ho ger). 

 

5.2.5 Analys 

 

Vid avklarad utvinning kopplas enheten in i den externa dator da r ADB anva nds igen 

fo r att bera kna nya checksummor. Vid fysisk utvinning kan enheten kra va en 

omstart, om sa  a r fallet startas enheten om fo r att sedan kopplas in i den externa 

datorn igen. Nya checksummor bera knas pa  de partitioner med checksummor fra n 

tidigare skede. Vid det ha r stadiet finns nu checksummor fra n ba de fo re och efter 

utvinning. Textfilerna med checksummor ja mfo rs sedan i diffchecker[17] som visas i 

figur 6. Detta fo r att hitta eventuella fo ra ndringar. Fokus kommer att ligga pa  

partitionerna /data samt den partitionen som inneha ller anva ndargenererad data 

som t.ex. bilder. Den sistna mnda partitionen har olika bena mningar beroende pa  

tillverkare och modell men bena mns oftast som SD-kort. Det ha r fokuset go rs fo r att 

det a r den ha r typen av data som vi fa r ut genom utvinningen och som a ven a r den 

data som troligtvis a r mest relevant i en utredning. 
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Figur 6. Checksummor Fo re (va nster) och  Checksummor Efter (ho ger) i Diffchecker. 
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6 Resultat - Experiment 

 

Experimentet inneho ll totalt tre mobila enheter och utfo rdes enligt den tidigare 

beskriva metoden i arbetet. Den ha r underso kningen visade att samtliga enheter 

fo ra ndrades under den tiden da  utvinning skedde. Den data som fo ra ndrades 

varierade fo r varje enhet da  vissa enheter blev mer kontaminerade a n andra. I de fall 

da r partitioner blivit fo ra ndrade sa  konstaterades det att det finns ba de data som 

lagts till samt befintlig data som blivit fo ra ndrad. Resultaten fra n underso kningarna 

visas i tabell 2, 3 och 4.   

 

Fo r att bedo ma hur mycket som fo ra ndras av verktygen som anva nds sa  utfo rdes 

den tidigare beskrivna metoden pa  samtliga mobila enheter utan sja lva utvinningen 

fo r att se hur mycket enbart enheten fo ra ndrar i sitt egna system. Ista llet fo r 

utvinning av den mobila enheten info rdes en va ntetid pa  cirka 30 minuter. 

 

6.1 Samsung GT-I9100 Galaxy SII 

 

Partitioner 

XRY 

logisk+fysisk 

Förändrad 

UFED 

logisk 

Förändrad 

/acct Ja Ja 

/cache Ja Nej 

/data Ja Ja 

/dev Ja Ja 

/mnt Nej Nej 

/sbin Nej Nej 

/system Nej Ja 

/userdata Nej Ja 

Tabell 2. Resultat för Samsung GT-I9100 Galaxy SII vid utvinning med XRY och UFED 
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Resultatet fra n tabell 2 visade oss att data fo ra ndrades i /acct, /cache, /data, /dev 

vid utvinning med XRY och partitionerna /acct, /data, /dev, /system, /userdata 

fo ra ndrades vid utvinning med UFED. I utvinningen med XRY fo ra ndrades inget i 

/userdata partitionen da r anva ndargenererad data befinner sig, da remot uppta cktes 

det att tva  filer blivit raderade i samma partition fast i utvinningen med UFED. De 

filer som raderades i den ha r partitionen var tva  stycken spellistor med fila ndelsen 

.pla. 

- /storage/sdcard0/Playlists/Chill.pla 

- /storage/sdcard0/Playlists/Sabaton.pla 

 

 

I partitionen /data/data observerades ett antal fo ra ndrade databasfiler tillho rande 

applikationer som t.ex. Facebook, Gmail, Dropbox, Youtube, Webbla sare och Media 

vid utvinning med XRY. De databasfiler som fo ra ndras i utvinningen med UFED 

skiljer sig na got fra n utvinningen i XRY. De fo ra ndrade filerna i UFED tillho r bland 

annat Gmail, Google+, Dropbox, Youtube, Media och Kontakter. 

  

Resultatet fo r den fysiska utvinningen med XRY visade a nnu fler fo ra ndrade 

databasfiler till skillnad mot den logiska utvinningen. I den fysiska utvinningen 

fo ra ndrades databasfiler tillho rande: Gmail, Kalender, Kontaker, Telephony, 

GoogleQuickSearch, Youtube, Facebook, Google Partner, Google Settings, 

FileShareServer, Loggar, Media. 

 

I experimentet utan utvinning uppma rksammades enbart tva  stycken fo ra ndrade 

databasfiler som dessutom var tempora ra filer tillho rande Google Settings. 
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6.2 Sony Ericsson Xperia Play R800i 
 

 

Partitioner 

XRY 

logisk 

förändrad 

UFED 

logisk 

förändrad 

/acct Ja Ja 

/cache Nej Nej 

/data Ja Ja 

/dev Nej Ja 

/mnt Nej Nej 

/sbin Nej Nej 

/system Nej Nej 

Tabell 3. Resultat fo r Sony Ericsson Xperia Play R800i vid utvinning med XRY och 

UFED 

 

I experimentet fra n tabell 3 lyckades enbart utfo randet av logiska utvinningar. 

Resultatet visade att data fo ra ndrats i partitionerna /acct och /data vid utvinning 

med verktyget XRY samt /acct, /data och /dev vid utvinning med UFED. Fo r enheter 

som Xperia Play sa  sparas det mesta av genererad anva ndardata pa  ett externt SD-

kort. Vid ba da utvinningarna var den ha r datan ofo ra ndrad. Vid utvinningen med 

XRY uppma rksammades att ingen av de tidigare na mnda databasfilerna i arbetet a r 

fo ra ndrade utan det som fo ra ndrats var ett fa tal tillagda filer tillho rande Dropbox. 

Utvinningen med UFED  visade sig mer likt den tidigare mobila enheten da r flera 

databasfiler fo ra ndrats  som bero r bland annat Dropbox, Youtube, Gmail, Google+, 

media, kontakter samt loggfiler. Ett stort antal filer som bero r Dropbox har a ven 

lagts till. 
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Den ha r mobila enheten visade inga fo ra ndrade databasfiler i experimentet utan 

utvinning. 

 

6.3 Samsung Galaxy Nexus 
 

 

Partitioner 

XRY 

logisk 

Förändrad 

UFED 

logisk 

Förändrad 

/acct Ja Ja 

/cache Nej Nej 

/data Ja Ja 

/dev Ja Ja 

/mnt Nej Nej 

/sbin Nej Nej 

/system Nej Nej 

/sdcard Nej Nej 

Tabell 4. Resultat fo r Samsung Galaxy Nexus vid utvinning med XRY och UFED 

 

Resultatet fra n de logiska utvinningarna i tabell 4 visade oss att data fo ra ndrats i 

partitionerna /acct, /data, /dev med ba de XRY och UFED. Samsung Galaxy Nexus 

sparar anva ndargenererad data pa  det inbyggda SD-kortet, den ha r datan var 

obero rd vid samtliga utvinningar. Likt tidigare experiment visade ba da 

utvinningarna fo ra ndrade databasfiler i /data partitionen. 

 

Utvinningen med XRY visade fo ra ndrade databasfiler tillho rande: Webbla sare, 

GoogleQuickSearchBox, Gmail, Google Plus, Google Partner, Google Settings samt 

Google Talk. 
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Utvinningen med UFED visade fo ra ndrade databasfiler i samma partition 

tillho rande: Kalender, Android Email, Media, GoogleQuickSearch, Gmail, Google Plus 

samt Google Settings. 

 

 

Den ha r mobila enheten visade enbart en fo ra ndrad databasfil i experimentet utan 

utvinning. Den ha r filen tillho r applikationen Media Gallery och som i tidigare 

resultat fo r Samsung Galaxy SII var a ven det ha r en tempora r fil. 
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7 Intervjuer 

 

Utfo rande av intervjuer gjordes fo r att besvara de problemformuleringar som 

utva rderar yrkesuto vande experters synpunkter och arbetssa tt. 

 

Inledningsvis kontaktades va ra utvalda yrkesexperter o ver mail och telefon da  

tillfa llet gavs fo r att se om de var villiga att svara pa  na gra fra gor. Na r klartecken 

givits fra n de respondenter som intervjuerna bero r skickades intervjufra gorna ut via 

mail. Intervjufra gorna utformades specifikt fo r att besvara pa  yrkesuto vande 

experters arbetssa tt och syn pa  kontaminering som tas upp i problemformuleringen. 

De slutgiltiga intervjuerna blev totalt tre stycken och skickades till kontaktpersoner 

hos Polisen i Malmo , Polisen i Halmstad och MSAB. Intervjufra gorna kan la sas i 

Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3. Intervjuerna utfo rdes via mail och o ver telefon 

eftersom intervju i person hade beho vts ske pa  olika platser i Sverige blev det 

opraktiskt och tidskra vande. Da  ba de sa ljare och utvecklare pa  MSAB skulle hja lpas 

a t med att besvara fra gor i intervjun blev det ha r det ba sta alternativet fo r dem 

ocksa . 
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8 Resultat - Intervjuer 

8.1 En översikt av intervjuerna 

 

Antalet medverkande i den ha r studien var totalt tre personer. De medverkande var: 

Polisen i Malmo , Polisen i Halmstad och utvecklare pa  MSAB. De tre medverkande 

svarade pa  intervjun via mail och viss kontakt o ver telefon gjordes med Polisen i 

Malmo . Samtliga deltagare kommer att presenteras enligt sina arbetspositioner eller 

enligt det fo retag de arbetar pa . 

De intervjufra gor som anva nts finns att la sa i appendix 1, appendix 2 och appendix 

3. 

 

Utvecklaren pa  XRY har arbetat pa  fo retaget i snart 10 a r, sedan augusti 2004. Sedan 

fyra a r tillbaka a r personen a ven chef o ver den avdelning han a r verksam i da r man 

arbetar med att la sa av och tolka information fra n mobila enheter. Arbetsuppgifterna 

a r varierande och fo ra ndras efter det behov som finns fo r tillfa llet men generellt sett 

a r det en mix av utveckling och projektledning. Release-hantering, prioriteringar av 

nya projekt/underha ll samt vilka enheter/OS de ska fokusera pa  a r na gra av de 

uppgifter som fo rsigga r fo r tillfa llet. Personen a r a ven kontaktpunkt mot sa lj och 

marknad i ma nga fra gor. 

 

Polisen i Halmstad a r en civilansta lld IT-forensiker med la ng erfarenhet inom data-

omra det. Personen har under flera a r arbetat pa  Polisens IT-avdelning samt varit 

ansvarig fo r Polisens Data-park. De nuvarande arbetsuppgifterna som IT-

forensikern utfo r a r to mning/analys av mobiltelefoner, surfplattor, flyttbara medier 

men a ven konvertering/granskning av o vervakningsfilm och en del datorer. I nula get 

ligger antalet mobila utvinningar pa  1200-1500 per a r hos Polisen i Halmstad. 
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Polisen i Malmo  a r en civilansta lld IT-forensiker och har arbetat som det i fem a r och 

inom Polisen sedan 1976.  De nuvarande arbetsuppgifterna bero r 

mobiler,minneskort och surfplattor, precis som hos Polisen i Halmstad. 
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9 Sammanfattning XRY Intervju 

 

Motverkning av kontaminering vid utveckling 

 

Att motverka all form av kontaminering har va ldigt ho g prioritet hos MSAB. Fo r en 

utredare a r det viktigt att bevis inte fo ra ndras under analysen. Vid utvinning av 

Symbian-telefoner med XRY sa  ma ste fo ra ndringar go ras pa  den mobila enheten och 

anva ndaren fa r da  mo jligheten att hoppa o ver det ha r steget. 

 

Vad gör XRY till ett säkert verktyg vid utredningar? 

 

XRY har inte na gra implementerade skriv-kommandon i deras verktyg vilket ska 

fo rhindra na gon typ av skrivning till den mobila enheten som anva nds vid utvinning. 

Utvecklaren menar att det finns andra tillga ngliga verktyg pa  marknaden som har 

ba de la s- och skriv vilket go r att det kra ver ho gre kunskap fo r att anva nda verktyget. 

 

Finns det några officiella garantier på att XRY inte kontaminerar? 

 

XRY har funnits la nge pa  marknaden och anva nts i ra ttsfall va rlden o ver. Utvecklaren 

styrker att XRY kan garantera att bevis inte fo ra ndras, i de fall da r bevis fo ra ndras 

finns det dokumentation som fo rklarar detta. 

 

Hur kontrollerar MSAB att deras verktyg uppfyller en godtycklig 

kontaminering, vem tar det beslutet. Anser MSAB att det investeras tillräckligt 

med tid & resurser för att motverka kontaminering? 

 

En grundlig underso kning utfo rs i XRY da r man utforskar de olika mo jligheter som 

finns att la sa av data. I de fall da r na got ma ste skrivas till en enhet sa  dokumenteras 

det ha r noga. Att inga fo ra ndringar sker har va ldigt ho g prioritet i sluta ndan och det 

la ggs mycket utvecklingsresurser pa  det. 
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De slutgiltiga besluten tas av utvecklaren som intervjuades tillsammans med 

fo retagets CTO. 

 

Vad gör XRY bättre än något annat forensiskt verktyg på marknaden? 

 

Utvecklaren sa ger att de alltid la gger anva ndbarhet i fokus fo r att go ra deras produkt 

sa  enkel som mo jligt att anva nda. De menar att det a r ba ttre att inte implementera 

en funktion alls om den a r implementerad da ligt. Deras egenutvecklade filformat go r 

att deras verktyg a r a ven effektiva pa  datorer med la gre prestanda vilket ba de sparar 

tid och pengar fo r anva ndaren. Utvecklaren sa ger att de verifierar supporten pa  

varenda enhet och det go r de unika pa  marknaden. 

 

Hur ser ni på framtiden inom mobilforensik? 

 

Utvecklaren anser att den ha r branschen kommer att fortsa tta va xa da  mer och mer 

data lagras pa  mobila enheter. Utvecklaren tror att den globala marknaden 

fortfarande kommer att vara uppdelad i s.k feature phones och smartphones ett bra 

tag framo ver och en fo rdel med just XRY a r att de sto djer ba da delarna. Na gra av 

framtidens utmaningar kommer att vara den snabbt o kande marknaden av 

applikationer som hela tiden uppdateras samt att fler och fler tillverkare va ljer att 

kryptera sina enheter. 
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10 Sammanfattning Polisen - Intervjuer 

 

Standardiserade tillvägagångssätt, eventuella brister, förbättra 

arbetsprocessen? 

 

Polisen verkar inte la gga na gon sto rre vikt pa  internationellt standardiserade 

tillva gaga ngssa tt som NIST/ACPO utan anva nder ista llet riktlinjer fra n Rikspolisen 

och NFC som de sedan tilla mpar egenutvecklade metoder ifra n. Polisen i Halmstad 

ser eventuella brister i metoden fo r sja lva urvalet na r enheter tas i beslag. I nula get 

tas all utrustning som finns pa  plats i beslag ista llet fo r att go ra en bedo mning pa  

vad som kan vara relevant bevismaterial. 

 

Vem tar beslut vid osäkerhet hos utredaren? 

 

Fo runderso kningsledaren a r personen som tar beslut samt ger o nskema l pa  vad 

han/hon vill utvinna fra n enheten. Forensikerna agerar sedan som expert/ra dgivare 

fo r eventuella tillva gaga ngssa tt. Tillva gaga ngssa ttet bo r enbart inneha lla godka nda 

program/hja lpmedel. 

 

Vilka mobilforensiska verktyg använder Polisen? 

 

Ba da myndigheter fra mst XRY/XACT med UFED som komplement. Anledningen till 

detta a r delvis att dom anser att XRY presenterar bevismaterialet rent visuellt pa  

ba st sa tt och XRY kan a ven dela upp underso kningar pa  lagringsmedia pa  ett 

smidigare sa tt a n vad UFED. Sedan att UFED’s rapportgenerator har stora brister 

trots ma nga uppdateringar. 
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Vilka egenskaper är viktigast hos ett mobilforensiskt verktyg? 

 

Fo r Poliserna a r det viktigt att verktygen kan utfo ra en fullsta ndig utvinning pa  

mobila enheter med hja lp av ett snabbt och smidigt gra nssnitt. En annan mycket 

viktig egenskap a r att bevisen kan presenteras i en o verska dlig och la ttla st rapport. 

 

När använder Polisen sig utav UFED och vilken information är det dom får ut 

därigenom som inte går att få ut via XRY? 

  

Polisen anva nder UFED som ett komplement till XRY da  vissa telefonmodeller och 

GPS fungerar ba ttre i UFED a n vad det go r i XRY. Polisen va ljer a ven UFED fo r dess 

fo rma ga att snabbare fa  fram to mningsprofiler fra n nyare mobiltelefoner och 

surfplattor.. 

 

Vad är er syn på kontaminering och hur mycket påverkar det ert arbete? Vilka 

åtgärder vidtas? 

 

Varken Polisen i Malmo  eller Polisen i Halmstad ser kontaminering som ett sto rre 

problem, na stintill omo jlighet under utredningar. Det framkommer va ldigt sa llan, 

na stan aldrig fall da r kontaminering av mobila enheter har sta llt till det i 

utredningar. Det har a ven fo rekommit fall da r kollegor granskat material via 

mobilens gra nssnitt innan sja lva utvinningen. 

 

A ven om man inte ser kontaminering som ett sto rre problem sa  informerar man 

kollegor att det a r mycket ola mpligt att underso ka inneha ll genom den beslagtagna 

enhetens gra nssnitt. Virustester sker a ven fo r att ha lla en ren miljo . 
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Yrkesutövande experters hantering av körande system 

 

Det fo rsta som go rs a r en bedo mning na r man a r pa  plats och vet vilka system som 

ko rs. Da refter skall enheten sa ttas i flygplansla ge alternativt skall SIM-kortet tas ut. 

Enheten skickas sedan till IT-forensikerna fo r to mning och analys. Flygplansla get 

anva nds fo r att preventera eventuella hot som “autoradering” av bevis pa  enheten 

 

Hur ser Polisen på framtiden inom mobilforensik? 

 

Poliserna anser att den ha r branschen bara blir sto rre och sto rre fo r varje a r da  

antalet beslagtagen elektronisk utrustning o kar. De anser att branschen inom 

mobilforensik a r ett framtidssa kert yrke. 
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11 Diskussion 

 

Experimenten pa visar klart och tydligt att det sker na gon typ av fo ra ndring i den 

data som utvinns med ett givet verktyg, som beskrevs i [1]. I tidigare na mnda arbete 

kom de fram till en metod med ett egetutvecklat verktyg som bevisades ej 

kontaminera data vid utvinning. Da  va rt resultat pa visar att ett av va ra tva  

mobilforensiska verktyg faktiskt kontaminerade data under utvinning, sa  bo r den 

metod och verktyg som na mns i [1] tilla mpas utav den utvecklare som fick kritik i 

va r underso kning. Resultatet fra n [1] a r mer relevant hos utvecklare a n 

yrkesuto vande experter som anva nder verktygen da  fokuset i deras arbete var att 

utveckla en metod och ett verktyg som absolut inte kontaminerar. Den ha r metoden 

och verktyg a r sva rt att applicera i det verkliga livet da  myndigheter ga rna anva nder 

officiellt erka nda verktyg som a r smidiga att anva nda. 

 

Resultatet fra n [27] visade att ingen data fo ra ndrades vid utvinning med givna 

forensiska verktyg i ja mfo relse med va ra tester som visar motsatsen. Men tillskillnad 

fra n va rt experiment sa  ho ll det arbetet sig endast pa  en va ldigt ytlig niva  och gick ej 

djupare och kollade checksummor pa  bero rda filer. Trots detta sa  uppsta r 

fortfarande samma problematik da  ba da anva nda metoder endast hade ett fa tal 

mobila enheter att utfo ra experimenten pa  vilket i sin tur go r att resultaten kan la tt 

ifra gasa ttas och ytterligare experiment med sto rre urval av enheter kan beho vas fo r 

att fa  ett mer omfattande resultat. 

 

Trots detta finns det va ldigt lite oro hos Polisen. Da remot sa  ser utvecklarna bakom 

dessa mobilforensiska verktyg kontaminering som ett stort problem. Denna trygghet 

som Polisen ka nner verkar ha en koppling till att utvecklarna go r ett bra jobb. 

Utvecklarna stra var efter att implementera enbart la s-kommandon och na r na got va l 

beho ver a ndras sa  ska det finnas dokumenterat. Uto ver detta sa  fo ljer Polisen 

egenutvecklade riktlinjer ista llet fo r internationellt standardiserade 
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tillva gaga ngssa tt fo r att fo rhindra na gon ytterligare form av kontaminering. Dessa 

riktlinjer fo ljs fo r att hantera problematiken runt liveutvinning da r 

rekommenderade metoder som att sa tta enheter i flygplansla ge och borttagning av 

SIM-kort fo rekommer innan de skickas till IT-forensikern. 

 

De experiment som utfo rts inneho ll tre olika enheter och visade liknande resultat 

ga llande anva ndardata med undantag fo r Samsung Galaxy SII, da r uppta cktes att tva  

anva ndargenererade filer inte bara var fo ra ndrade utan borttagna under 

experimentet med verktyget UFED. 

 

Resultatet fra n samtliga enheter pa visar att anva ndardata fo ra ndras pa  na got vis vid 

ba de logisk och fysisk utvinning. Da  vi valde att anva nda oss utav checksummor fo r 

att se eventuella fo ra ndringar sa  begra nsar det ha r oss fra n att se exakt vad som 

fo ra ndras i filerna. Eftersom det var sa  stora skillnader pa  fo ra ndringar i samtliga 

enheter mellan experimenten med utvinning och de utan utvinning sa  kan vi dra 

slutsatsen att det a r till stor del verktyget som utfo r dessa fo ra ndringar. I resultatet 

kan man se tydliga likheter mellan de mobila enheterna, specifika databasfiler 

visade sig fo ra ndras i flera enheter. Det fall som sticker ut fra n ma ngden var da r 

anva ndardata blev borttagen da r vi med sa kerhet kan se vilken fo ra ndring som 

skett. 

 

Resultaten fra n intervjuerna med Polisen visade en viss nonchalans na r det ga ller 

kontaminering, vilket tyder pa  att det inte alls har na gon sto rre betydelse i 

arbetslivet. Att verktyg skulle kontaminera bevismaterial ses som en na stintill 

omo jlighet av Polisen. Det ha r tankesa ttet har fo rmodligen sin grund i att 

utvecklarna bakom verktygen ser det som en stor prioritet och fo rsa krar sina 

anva ndare om att deras verktyg endast implementerar la s-kommandon. Polisens 

tillva gaga ngssa tt gav intryck av osa kerhet. Vi baserar detta pa  deras tveksamhet da  

de inte ho rt talas om de internationellt standardiserade tillva gaga ngssa tt som NIST 
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och ACPO. Sedan att de var tvungna att kolla upp vilka riktlinjer de fo ljde da  de inte 

visste vad de fo ljde utan att kolla upp det. Det ha r kan bero pa  att man som IT-

forensiker inte blivit tillra ckligt informerad om tillva gaga ngssa tten. 

 

Vid start av det ha r arbetet visste vi att det skulle uppsta  begra nsningar och 

konsekvenser. Det ga r att argumentera fo r att verktygen inte ha ller en godka nd form 

av kontaminering da  det a r en sa dan stor ma ngd data som fo ra ndras. Da remot a r det 

inget som ga r att bevisa med klarhet med va r metod, da  det tillva gaga ngssa tt vi 

anva nt endast bevisar med klarhet ifall na got la ggs till eller tas bort. De fo ra ndringar 

som har skett kan ha uppsta tt fra n att enheten sja lv har uppdaterat dessa filer na r 

verktyget fra gar efter a tkomst. 

 

Om vi tittar pa  de resultat da r anva ndardatan inte bara fo ra ndrades utan a ven 

raderades under utvinning med verktyget UFED. Detta kan fa  konsekvenser och man 

fo rlorar fo rtroende fo r verktyget da  detta kan anses som en kritisk fo reteelse. 

Ytterligare konsekvenser a r att bevismaterials integritet inte la ngre a r intakt och bo r 

ej vara giltigt som bevis. 

 

Den bristande oron vi uppma rksammat hos Polisen kan leda till att man ej kritiskt 

granskar verktyg som anva nds och att det da  kan leda till att kontaminerade bevis 

ga r fo rbisett. Polisens tillva gaga ngssa tt kan a terspeglas i deras bristanda fokus 

ga llande kontaminering, vilket kan leda till en otillra cklig arbetsstandard da r bevis 

kan bli det som drabbas. 

 

Va r metod utformades fra n de svar gavs fra n intervjuer med Polisen. Utifra n de svar 

sa  efterliknade vi deras tillva gaga ngssa tt fo r utvinning som vi sedan baserade 

analysen av resultatet pa . Fo r att inte begra nsa analysen av fo ra ndringar beho vs 

andra tillva gaga ngssa tt fo r att analysera resultaten da  va r process bevisar ifall det 

uppkommit fo ra ndringar av data och inte specifikt hur fo ra ndringarna har pa verkat 

filernas inneha ll. Uto ver detta kan va r metod a ven pa visa ifall filer lagts till eller 



 

- 55 - 

 

tagits bort. Fo r att fa  ett bredare resultat beho vs ett sto rre antal mobila enheter fra n 

olika tillverkare, operativsystem och versioner fo r att uppna  ett mer omfattande 

resultat. 

 

Det ha r arbetet gjorde avgra nsningen att inrikta sig pa  myndigheter i Sverige och de 

mobilforensiska verktyg de anva nder. Ett intressant tillva gaga ngssa tt hade varit att 

rikta sig internationellt och intervjua yrkesuto vande experter fra n privata sektorn 

eller andra myndigheter och underso ka hur deras procedurer fungerar och vilka 

mobilforensiska verktyg de anva nder. 
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12 Slutsats 

 

Intervjuerna visade oss att utvecklarnas syn pa  kontaminering a r va ldigt olik 

Polisens da  utvecklare bakom verktygen har ett stort fokus pa  att fo rhindra 

kontaminering samtidigt som Polisen visar ett bristande intresse. 

Trots utvecklarnas stora fokus pa  kontaminering sa  tror vi att det kan vara sva rt att 

uppra ttha lla en felfri produkt na r verktyget kra ver regelbundna uppdateringar da  

mobilmarknaden sta ndigt fo ra ndras. 

 

Det bristande intresset fo r kontaminering hos Polisen a r orova ckande och detta 

ma ste uppma rksammas, samtidigt tror vi att det ma ste intra ffa na gon drastisk 

ha ndelse innan den ha r problematiken uppma rksammas. Vi tror det ha r bristande 

intresset uppsta r da  det fortfarande finns stor okunskap kring a mnet bland t.ex. 

a klagare och att det a r sva rt att bevisa motsatsen. Detta uppsta r da  det a r la ttare att 

bevisa fingeravtryck pa  ett bevis gentemot ett digitalt fingeravtryck i en mobil enhet 

som skapas genom ett mobilforensiskt verktyg. 

Inledningsvis ka nde inte na gon av myndigheterna till vilka tillva gaga ngssa tt de 

anva nder och da rmed inte na got internationellt standardiserat tillva gaga ngssa tt. Vid 

fortsatt kommunikation kom det fram att de anva nder sig av Rikspolisens 

tillva gaga ngssa tt utan na gon specifik information vad detta innebar. A terigen visade 

sig ett bristande intresse och okunskap fo r att uppra ttha lla en ho g standard fo r att 

hantera eventuell kontaminering. 

 

Resultaten fra n experimenten visade att verktyget UFED inte garanterar na gon 

godtycklig form av kontaminering da  tva  stycken anva ndargenererade filer tagits 

bort under utvinning. Det ha r anser vi kan fa  stora konsekvenser om det skulle ske i 

en utredning. 
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Detta arbetet har bara skrapat pa  ytan inom ett specifikt men a nda  viktigt omra de 

inom mobilforensik. Det ha r omra det kommer att va xa ytterligare i framtiden da r 

fler utmaningar kommer att uppsta . Mobilforensik a r en snabbt va xande bransch 

som sta ndigt kommer att fo ra ndras parallellt med mobilmarknadens radikala 

tillva xt. 
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14 Bilagor 

 

14.1  Intervju Polis Malmö 
 

1. Hur la nge har du arbetat i denna bransch? (Mobilforensik) 

 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

3. Anva nder ni na gra standardiserade tillva gaga ngssa tt i ert arbete? (NIST, 

ACPO) 

Ser du na gra brister i era metoder och procedurer? (Vid utredningar av 

digitala bevis) 

A r det na got du ka nner saknas som hade gjort arbetsprocessen ba ttre? 

 

4. Vid en utredning, om det a r na got tillva gaga ngssa tt utredaren a r osa ker pa , 

vem tar beslut da ? 

 

5. Varfo r tror du att ni fra mst anva nder XRY och bara har 1 UFED maskin? A r 

det na got som go r XRY ba ttre och smidigare a n UFED eller a r det bara en 

kostnadsfra ga? 

 

6. Vilken egenskap tycker du a r viktigast hos ett mobilforensiskt verktyg? 

 

7. I vilka utredningar a r det ni anva nder UFED? Vilken information a r det ni 

beho ver fa  da rigenom som inte ga r via XRY? 

 

8. Vad a r er syn pa  kontaminering och hur mycket pa verkar det ert arbete? 

 

9. Vilka a tga rder vidtar ni och hur arbetar ni runt problemet? 
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10. Hur hanterar yrkesuto vande experter problematiken med ko rande system 

 

11. Hur ser du/ni pa  framtiden inom mobilforensik? 

 

14.2  Intervju Polis Halmstad 

 

1. Hur la nge har du arbetat i denna bransch? (Mobilforensik) 

 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

3. Anva nder ni na gra standardiserade tillva gaga ngssa tt i ert arbete? (NIST, 

ACPO) 

Ser du na gra brister i era metoder och procedurer? (Vid utredningar av 

digitala bevis) 

A r det na got du ka nner saknas som hade gjort arbetsprocessen ba ttre? 

 

4. Vid en utredning, om det a r na got tillva gaga ngssa tt utredaren a r osa ker pa , 

vem tar beslut da ? 

 

5. Vi fick ho ra att Polisen i Malmo  anva nder sig fra mst av verktyget XRY och 

UFED som komplement. Vilka mobilforensiska verktyg anva nder ni i 

Halmstad? och a r det na n sa rskild anledning ni anva nder er utav de verktyg 

ni go r? 

 

6. Vilken egenskap tycker du a r viktigast hos ett mobilforensiskt verktyg? 

 

7. I vilka utredningar a r det ni anva nder utvalda verktyg? Vilken information a r 

det ni kan fa  da rigenom som ett verktyg kan men inte det andra? 
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8. Vad a r er syn pa  kontaminering och hur mycket pa verkar det ert arbete? 

 

9. Vilka a tga rder vidtar ni och hur arbetar ni runt problemet? 

 

10. Hur hanterar yrkesuto vande experter problematiken med ko rande system 

 

11. Hur ser du/ni pa  framtiden inom mobilforensik? 

 

14.3  Intervju XRY 

 

1. Hur la nge har du arbetat som utvecklare med XRY? 

 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

3. Vad a r det fo r tja nster som ert verktyg erbjuder? 

 

4. Hur mycket prioritet la ggs det pa  att motverka kontaminering vid utveckling 

av ert verktyg? 

 

5. Vad go r XRY till ett sa kert verktyg fo r att anva nda vid utredningar? 

 

6. Ert verktyg anses vara sa  sa kert sa  att Polisen ej oroar sig o ver att verktyget 

ska skada bevisets integritet. Vid intervju med Polisen i Malmo  na mndes 

Whitepapers. Na got som garanterar att verktyget inte kontaminerar na got 

vid utvinning. 

Ett exempel scenario: I rätten så frågar åklagaren om bevisets integritet är 

intakt, ifall verktygen som använts kan ha ändrat bevisets riktighet. Polisen 

svarar: Nej, vi använde oss utav XRY, som garanterar att ingenting ändrats. 
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Sta mmer detta uttalande? Isa fall har ni na gon dokumentation som styrker 

detta? 

 

7. Hur kontrollerar ni att ert verktyg uppfyller en godtycklig del kontaminering 

? Vem a r det som tar beslutet anga ende detta? Anser du att det investeras 

tillra ckligt med tid & resurser fo r att motverka kontaminering? 

 

8. Vad go r XRY ba ttre a n na got annat forensiskt verktyg pa  marknaden? ex 

UFED. Vad go r ert verktyg unikt? 

 

9. Hur ser du/ni pa  framtiden inom mobilforensik? 
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