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Förord
Denna rapport producerades som avslutning på Högskolans i Halmstad
kandidatutbildning med inriktning på IT-forensik och Informationssäkerhet på uppdrag
av IT-forensiska avdelningen hos Polisen i Malmö. Arbetet har utförts under perioden
januari till maj 2015.

Valet av metod är inspirerat av ett flertal delmoment ur kurserna på ovan nämnda
utbildning. Momentet gick även där ut på att simulera relativt realistiska brottsfall för att
förbereda oss, mina klasskamrater och mig, för yrkets arbetsuppgifter. Eftersom jag
personligen ser denna del som den mest givande under mina tre år i Halmstad vill jag
sprida metoden i hopp om att fler får upp ögonen för den.
Slutligen vill jag tacka min handledare Mattias Wecksten, för att ha överöst mig med nya
perspektiv och idéer varje gång jag kört fast, min far som lagt ner mycket tid och, sin
vana trogen, korrekturläst arbetet noggrant, IT-forensiska avdelningen hos
Malmöpolisen för idén och för att jag fått besöka och intervjua dem och till slut de
kollegor som hjälpt mig att testa min produkt.

Halmstad, Maj 2015
Tor Nilsson
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att återge en del av den verklighet IT-forensikern står inför
och vilka utmaningar som hör till denna samt att producera ett övningsmaterial som kan
användas när IT-forensiker nyanställs.

För att åstadkomma detta brukas en variation av Case-metodik. Mer precist används ett
fiktivt brottsfall som grund för ett virtuellt operativsystem. I detta system planteras
information som är relevant för utredningen av det påhittade fallet. Övningen i sig består
i att eleven, utifrån givna ledtrådar, skall söka rätt på tillräckligt mycket
komprometterande data för att kunna stödja en misstanke. Utmaningen är att skapa en
miljö som står nära verkligheten.

Arbetet baserar sig dels på intervjuer med faktiska IT-forensiker men också på en
samling rapporter och nyhetsartiklar ur webblitteratur.
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1. Introduktion

En artikel[1] i Dagens Nyheter, baserad på information från en undersökning utförd av 

Brottsförebyggande rådet, beskriver dels en kraftig ökning av IT-relaterade brott, dels att den 

överväldigande majoriteten av dessa förblir ouppklarade. En kriminalinspektör vid 

Stockholmspolisen påpekar, även han med Brottsförebyggande rådet i ryggen, att det är 

komplicerat att sammanställa statistik över begångna IT-relaterade brott[2] då dessa inte alltid 

rubriceras som sådana. Ofta rubriceras de som bedrägeri eller häleri, ett problem som gör att 

alla försök till översikt över cyberbrotten försvåras.

Ytterligare en anledning påstås kunna vara att lagstiftningen runt IT-brott är bristfällig[3], 

åtminstone när det rör internationella samarbeten. Ett fall blir alltid mer komplicerat om det är 

svårt att bestämma var brottet begåtts. Om gärningsmannen befinner sig och verkar inom 

Sveriges gränser och jurisdiktion men de servrar han arbetar mot, som behöver tas om hand 

och undersökas är placerade i ett annat land, måste en husrannsakan genomföras under det 

landets lagar och regler. Är fallet omvänt så kanske en överlämning av personen ifråga kan ske.

Denna typ av brottslighet prioriteras lägre än den fysiska av följande anledning; Nätbedrägerier, 

för att nämna ett, rör sig ofta om falska annonser på auktionssidor vilka ofta rör små summor. 

Även om den sammanlagda summan i enstaka undantagsfall kan bli relativt betydande. Detta i 

kombination med att utredning av denna typ av brott är komplicerad gör motivationen att följa 

upp lägre.

För närvarande saknas det specifikt utvecklat träningsmaterial för nyanställda IT-forensiker hos 

Polisen i Malmö. Det har därför framställts ett önskemål om framtagandet av sådant och 

huvudsyftet med denna rapport är att tillverka detta. Arbetet inkluderar förberedande 

efterforskning, framtagande, testande och slutligen dokumenterande av processen.
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2. Bakgrund

Det hela började med en liten blå låda. Året var 1971 och tidningen Esquire släppte en artikel[4]

rörande, vad som kom att kallas, det första riktiga IT-brottet. En låda med möjlighet att sända 

ut högfrekventa ljudsignaler vilka korresponderar med de som krävs för att styra telefonväxeln i

USA och därmed att bruka telenätet utan kostnad. Den man som lade grunden till idén kallas 

populärt för “Captain Crunch” eftersom han använde en modifierad version av den visselpipa 

som bifogats som leksak i frukostflingpaket av märket med samma namn för att producera dessa

ljudsignaler.

2.1 Ad-hoc-fasen

IT-forensikens historia kan lite grovt kategoriseras i tre epoker under vilka användarbasen 

skiftat[5][6]. Den första, vilken går under benämningen Ad-hoc-fasen, täcker i stort den icke-

organiserade tiden då datorer fortfarande var ett nytt fenomen och inga lagar för cyberbrott 

existerade. Varje fall behandlades separat, därav namnet, i den bemärkelse att då ett fall krävde 

en analys av en dator så togs experter in för att hantera just den. Under denna period var 

filtyperna många och vagt dokumenterade, utbudet av verktyg dåligt, få privatpersoner ägde 

datorer och inga egentliga gemensamma mål fanns. “Hacking” av datorsystem räknades inte ens 

som ett brott i Amerika förrän Computer Fraud and Abuse Act togs i bruk 1984. De tidiga 

datorrelaterade brotten handlade snarare om fysiska tillgrepp och social engineering mot 

datorcentraler än intrång i digitala system[7].

2.2 The Golden Age of Forensics

Denna följdes av en mer strukturerad tid, i “Digital Forensics Research: The next 10 years”[6] 

namngiven som “The Golden Age of Forensics”, då branschen påbörjade standardisering av 

ämnet. Perioden räknas vanligen mellan sent nittiotal fram till någon gång mellan 2005 och 2010.

Det var under denna tid som mycket av den initiala lagstiftningen genomfördes och förbrytelser 

med en digital aspekt blev så vanliga att företag och myndigheter var tvungna att börja 

standardisera procedurer och ta fram policys för hur IT-brott skulle hanteras. Ett flertal 

produkter finns på marknaden vilka specifikt syftar till att utföra uppgifter som till exempel 
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utvinning av raderad data. Nu började fasta IT-forensiska avdelningar dyka upp och ett relativt 

konsekvent och dedikerat arbetssätt tilläts av det faktum att både antalet relevanta 

operativsystem och filformat minskade.

2.3 Företagsfasen

Den nuvarande, kan kallas företagsfasen[5]. Rättsväsendet och många av de stora 

organisationerna har nu adopterat IT-forensiken helhjärtat. Så har även vissa privata företag 

som specialiserat sig på att utföra tjänster så som att återställa data från skadade diskar och 

permanent radering av data. Vissa av dem erbjuder också mer klassiska privatdetektivtjänster 

som till exempel otrohetsutredningar. En av de organisationer, förutom rättsväsendet, som till 

fullo antagit IT-forensiken går under namnet IBAS (www.ibas.se). De är ett exempel på den 

form av privat utredning som förekommer idag. Företaget erbjuder ett flertal olika typer av 

sådana forensiska tjänster som nämnts ovan. Det står klart att denna marknad fått fäste i vårt 

tekniktäta samhälle. Återigen växer antalet filformat och operativsystem som används och det 

är bara en av de utmaningar nutidens teknik skapar. Inbyggda minneskretsar, kryptering och 

molnbaserad lagring är ytterligare några allt vanligare faktorer som försvårar arbetet.

2.4 Andra arbeten och utbildningar

I stort, vilket också är en stark motivation för detta arbete, verkar det vara stor brist på 

utbildningsmaterial för IT-forensiker, specifikt sådant som är så pass koncist att det får plats i 

början av en anställning.

Flertalet högskolor och universitet i Europa och världen har nu fullständiga utbildningar i 

ämnet[8] precis som större säkerhetsorganisationer har tagit fram utförliga instruktioner[9] för 

olika förfaranden inom IT-säkerheten. Även om det redan finns ett relativt stort urval av 

utbildningar i ämnet[10] är majoriteten av dessa tänkta för en längre tidsperiod, från ett par 

månader för kurser och upp till flera år för hela program, och har därmed också möjligheten att

i lugnare takt beröra IT-forensik i en bredare och djupare bemärkelse. Det är en förmån som 

utbildning på arbetsplatsen inte alltid kan unna sig eftersom det är önskvärt att kunna sätta 
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nyanställda i arbete så fort som möjligt. I just det här fallet är det därför relevant att övningen 

skall ta kort tid att genomföra samt att starkt koppla läromomenten till yrket.

National Institute of Standards and Techonolgy (NIST) har börjat tillverka dels fiktiva fall[11] 

med samma syfte som detta projekt och dels material för att testa forensiska verktyg. Här finns 

mycket att lära om utformningen av “data reference sets” som de valt att kalla dem och kanske 

till och med möjlighet att inleda ett samarbete inför skapandet av fler sådana. Hur 

tillverkningsprocessen ser ut framgår tyvärr inte på hemsidan och inga länkar till någon sådan 

dokumentation verkar heller förekomma. Vissa slutsatser kan dock säkerligen dras baserat på 

hur produkterna är utformade.

I enlighet med detta års tema på ”The Digital Forensic Research Workshop” vilket var malware

som på olika sätt använder sig av grafikkorts processorer anordnade de en utmaning[12] med 

dubbel avsikt . Eftersom uppgiften i detta fall potentiellt är mer komplicerad och går ut på att 

formulera effektiva detekteringsmetoder för ovan nämnda malware önskar arrangörerna dels få 

in resultat från utvecklare och forskare som kan bidra med metoder eller mjukvara men också 

användare som kan använda existerande verktyg på ett nytt sätt.

En svensk motsvarighet finns att hitta bland de antagningsprov Försvarets Radioanstalt lagt upp 

(challenge.fra.se). Dessa är inte tänkta för utbildningssyften utan för att testa kunskaper hos de 

som söker anställning hos dem. Av förståeliga skäl finns inte heller någon dokumentation av 

skapandeprocessen att tillgå här. Icke desto mindre kan säkerligen inspiration fås från 

övningarnas uppbyggnad. 

The Digital Forensics Association har sammanställt en lista över publikt tillgängliga 

övningsmaterial[13] för digitala forensiker och testscenarion för forensiska analysverktyg. 

Produkter från NIST och DFRWS finns tillsammans med ett flertal andra omnämnda här. 

Variationen bland syfte för uppgifterna är stor då vissa är avsedda att behandla mycket specifika 

moment som till exempel analys av ”GPU-malware” [14] vilken utmaningen som publicerats av 

DFRWS bestod i. Vissa verkar istället handla om flera funktioner i ett specifikt program.
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Flera tillgängliga material används i tävlingssyfte av olika anledningar. Medan flera använder sig av

en typ av tillverkade scenarion för att sortera ut individer med vissa kunskaper är ”The 

Honeynet Project”(www.honeynet.org/challenges) ett bra exempel på en övning vars enda syfte

är att på ett inlevelsefullt och inbjudande sätt utmana forumet. Genomgående för alla de ovan 

nämnda är att de gratis finns tillgängliga för vem som helst att testa.  

En rapport utfärdad av U.S. Department of Justice[15] avslutar med ett par kompletta fall med 

så kallade “Case briefs” vilka kort beskriver rättsfall. Denna typ av medium skulle kunna 

användas som modell för hur övningar presenteras. 

Den mest mångsidiga källan av information för detta projekt är de uppgifter som kan fås i direkt

kontakt med personer som besitter erfarenhet av IT-forensiskt arbete och faktiska brottsfall. 

Självklart måste dock uppgifterna från sådana källor övervägas noga och jämföras mot andra, 

företrädesvis vetenskapliga.
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3. Problemformulering

Detta arbete kommer att;

“undersöka hur digitala brott ter sig i dagens samhälle samt IT-forensikerns del i 

sammanhanget” för att lägga en grund för det övningsmaterial som skall tillverkas i en senare 

fas. Detta innefattar statistik som visar vanliga brott och eventuella trender, om möjligt en 

förklaring till varför dessa trender uppstått samt ett försök till en rättvis bild av hur det IT-

forensiska arbetet ser ut och vilka svårigheter yrket stöter på. Detta görs också för att 

introducera läsaren till ämnet. Det finns alltid en viss risk att information som yrkesaktiva tar 

för givet i en bransch inte är lika självklar för utomstående. Dessa informationsförluster kan 

minimeras i kontakt med faktiska IT-forensiker. 

Vidare kommer detta arbete att;

“undersöka hur man går till väga för att tillverka övningsmaterial”. Alltså att se över existerande

lösningar och bedöma om de kan användas för detta syfte samt avgöra eventuella ändringar som

måste göras för att anpassa metoder till detta syfte. De övningar som tillverkats av “National 

Institute of Standards and Technology”, som nämnts i tidigare kaptitel, skulle mycket väl kunna 

stå modell för detta arbetes mål med undantag för de som är till för att testa verktyg. 

Eftersom uppdragsgivaren angett att material av denna typ saknas kan inspiration hämtas från 

andra branscher med liknande analytiska moment. Som visas i föregående kapitel existerar det 

material för att öva moment inom IT-forensiken, dessa är dock menade för dels en amerikansk 

och dels en rysk marknad medan den svenska marknaden helt verkar sakna motsvarighet. 

Troligtvis kan dock utbildningsmetoderna

tas till vara och utföras.

Arbetet kommer också att; 

“formulera bakgrund och parametrar för ett antal sådana” för att visa hur den valda metoden 

kan användas generellt och demonstrera hur parametrar bör tas fram och motiveras. 

Slutprodukten för detta arbete är inte bara att ta fram en uppsättning övningmaterial i sig utan 

också att dokumentera förfarandet för att ta fram ett sådant. Detta ger uppdragsgivaren och 
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berörda läsare möjligheten att producera eget material efter samma mall allt eftersom den 

ständigt utvecklade teknologin möjliggör nya digitala brott, andra typer av potentiella bevis och 

därmed annorlunda metoder för analys. För att täcka in ett så brett och ombytligt ämne som 

IT-forensiken och lägga grund för tillverkning av övningsmaterial i det måste metoden hållas 

relativt generell och vara oberoende av brottstyp eller operativsystem. 

Och slutligen kommer detta arbete också att;

“implementera och testa en instans av övningsmaterial” för att validera konceptet och visa att 

metoden även kan användas för att tillverka material. Testningen görs lämpligtvis av personer 

som i annat fall skulle kunna vara målgruppen för övningen i sig, därför bör de ha kunskaper 

som motsvarar en person som kan anställas som IT-forensiker i dagsläget. Kunskapsnivån bör 

också definieras mer bestämt.

Som redan nämnts finns nu ett flertal lärosäten som har utbildningar i IT-forensik, allt från korta

introduktionskurser till fleråriga utbildningar. Även om detta ger en bra grund behövs ofta 

förberedelser i anslutning till anställning. De som anställts skulle till exempel kunna komma 

direkt från en utbildning, vara IT-intresserade poliser som skiftat över till forensiken eller så kan

de ha arbetat inom ett angränsande område och behöver komplettera sina kunskaper. Avsikten 

är att personer med många olika bakgrunder ska kunna ha nytta av att utföra den typ av träning 

som blir resultatet av detta arbete. 

Rapporten i sig vänder sig i huvudsak till individer eller organisationer som behöver metoder 

för att utbilda nyanställda IT-forensiker och förutsätter därför en viss fackkunskap varpå uttryck

som webbläsare, loggar eller chattklienter får antas vara  begrepp som inte behöver förklaras. I 

kontakt med uppdragsgivaren påpekar de att den stora majoriteten av inkommande utredningar

löses med fynd bestående i webbhistorik och i viss mån sparad kommunikation via chattklienter 

och fokus kommer därför att läggas på material som i huvudsak behandlar dessa två.

Meningen är också att även andra organisationer skall upptäcka nya utbildningsmetoder till 

arbetsplatsen. Även om produkten för detta projekt är hårt riktat mot uppdragsgivaren är 
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intentionen att beskrivningen av förfarandet för tillverkning skall vara så generell att företag och

myndigheter utanför IT-forensiken skall finna det lättare att anamma formen av undervisning. 

Det finns säkerligen andra branscher som vill träna sin nyanställda personal med 

verklighetstroget material utan att för den delen riskera en faktisk del av sitt uppdrag.

3.1 Avgränsningar

Denna rapport kommer inte att avhandla två centrala moment, nämligen processen att utvinna 

en komplett återgivning av ett lagringsmedia samt hur en utredning skall dokumenteras och 

rapporteras. Anledningen till detta är att de inte bidrar till den centrala frågeställningen som har

fokus på forensisk analys i ett praktiskt skede. De baserar sig vanligtvis inte på standardiserade 

förfaranden och kommer därför, för att komma till sin rätt, att kräva mer utrymme än vad detta

arbete kan ge. De båda bör dock övervägas som ämnen för framtida projekt. Inte heller syftar 

den till att resultera i ett komplett träningsmaterial för nyanställda IT-forensiker utan endast att 

visa på en lämplig form av övning som kan reproduceras av intresserade.
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4. Metod

Utifrån det som anges i problemformuleringen delas arbetet upp i följande steg:

- Dagens digitala brott och IT-forensikerns roll

- Procedur för framtagningar

- Komponering av bakgrund till material

- Implementation

4.1 Dagens digitala brott och IT-forensikerns roll

Uppgiften att undersöka hur digitala brott ter sig i dagens samhälle samt IT-forensikerns del i 

sammanhanget separeras i två. Den tidigare besvaras lämpligtvis med hjälp av en jämförelse 

mellan aktuell statistik över digitala brott och äldre sådan. Rapporter och statistik utgivna av 

svenska myndigheter är att föredra men även utländska motsvarigheter kan vara till hjälp. Om 

några förändringar kan observeras bör eventuella anledningar till dessa undersökas. 

Rörande IT-forensikern och dess roll kan förhoppningsvis värdefull information fås i kontakt 

med uppdragsgivaren. Denna kan ligga till grund för vidare efterforskningar i form av granskning 

av rapporter och litteratur i ämnet. Här eftersöks saker som information om arbetsuppgifter, 

vilka kunskaper en IT-forensiker bör besitta samt hur branschen klarar eventuella utmaningar 

och svårigheter.

4.2 Procedur för framtagningar

De två ovan används för att underbygga de övningsmaterial som skall konstrueras och i ett fall 

tillverkas. Utöver det måste en lämplig utbildningsmetod identifieras. De parametrar som styr 

detta val är att övningen måste ta kort tid att utföra eftersom arbetsgivare med största 

sannolikhet snabbt vill ha kompetent personal ute i arbete, den måste kunna utföras på 

arbetsplatsen med de verktyg som finns tillgängliga på en IT-forensisk avdelning och slutligen 

bör den vara relativt verklighetsnära och simulera faktiska arbetsuppgifter eftersom 

uppdragsgivaren har uttryckt önskemål om att övningen skall kunna fungera som alternativ till 

att “sätta dem på ett skarpt fall”, något som vore högst olämpligt. För att identifiera en sådan 
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bör olika metoder med dessa egenskaper undersökas med hänsyn till hur lätta de är att 

genomföra i förhållande till dess resultat. Internethistorik och loggar från chattklienter har 

specifikt efterfrågats av uppdragsgivaren och övningen måste därför på ett pedagogiskt sätt 

kunna återge hur sökning efter och analys av sådant kan göras. Artefakter, som temporära filer, 

sparade av webbläsare eller torrentfiler är inte nödvändigtvis lagrade med uppsåt utan sparas 

potentiellt också på dolda och djupt placerade platser i filträdet[16][17]. 

4.3 Komponering av bakgrund till material

När väl en sådan metod identifierats bör lämpliga verktyg för att genomföra den undersökas. 

Om några liknande övningar finns bör verktyg brukade för att tillverka dessa om möjligt 

identifieras och övervägas i den mån de är tillgängliga, besitter rätt egenskaper och är 

förhållandevis ekonomiskt gångbara alternativ. Om uppdragsgivaren har några krav eller 

preferenser måste även de vägas in. 

Tillverkningsprocesser måste sedan formuleras, dels för det specifika material som skall tas fram

och dels en mycket mer generell som kan användas som bas för andras framtagande av 

motsvarande material. Utvecklingen av nya brott kommer knappast att stanna upp och därför 

måste uppdragsgivaren kunna fortsätta att skapa nya övningar. Den senare tillverkningsmallen 

bör dessutom hållas så allmän att konceptet är oberoende av vilket ämne som skall övas så att 

samma metod kan brukas för att täcka in yrkets alla delmoment. Kanske kan denna process till 

och med överföras till andra branscher.

4.4 Implementation

Med hjälp av denna procedur borde sedan grunder för ett antal instanser av övningsmaterial 

föreberedas varav ett tillverkas och testas. Kontrollen bör utföras av så många frivilliga  

personer som möjligt. Dessa bör besitta tillräckliga kunskaper för att vara aktuella för 

anställning på en IT-forensisk avdelning. Baserat på kritik från deltagarna görs eventuella 

modifikationer och övningen presenteras därefter om möjligt för uppdragsgivaren. 
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Här konstrueras även sådana komponenter som instruktioner och facit om sådana behövs. Som

diskuteras i kapitlet “Relaterade arbeten” skulle potentiellt “case briefs” kunna användas som 

instruktioner vilket, om det genomförs väl, i sådana fall hade gett uppgiften starkare 

trovärdighet.

4.5 Problematisering

Eftersom rapporten mer eller mindre är ett beställningsarbete finns en risk att ämnet blir för 

avgränsat då uppdragsgivarens behov måste vägas in i metoder och produkter. Detta vägs dock 

delvis upp av det faktum att tillverkningsprocedurer görs generella och öppna. De material som 

tillverkas som resultat av detta arbete har förstås möjlighet att lida men av detta. 

Vidare finns möjligheten att sådant som tas för givet i form av bland annat förfaranden eller 

analysmetoder på en IT-forensisk avdelning inte ens övervägts hos en annan. Därför är det 

viktigt att den information som fås i diskussion med uppdragsgivare och potentiella andra IT-

forensiker underbyggs med säkrare källor.

Tillgången till statistik av den typ som diskuteras är eventuellt begränsad, åtminstone svensk 

sådan. Ett försök att hitta sådan görs dock och om ingen står att finna används motsvarande 

från utländska källor vilken bör ge en indikation att argumentera utifrån. Vidare måste 

eventuella förklaringar för det som statistiken visar förklaras med hjälp av sociala vetenskaper.

I den mån testningens deltagande blir lågt av en eller annan anledning och responsen därmed 

också begränsad ges en möjlighet till uppdragsgivaren att själva kritisera och begära ändringar 

om sådana behövs även när rapporten är avslutad.

De valda referenserna spänner visserligen över en längre period, mer specifikt från 

millenieskiftet fram till dags dato men det är inte nödvändigt att de rapporter som ligger till 

grund för utbildningsmetoderna är aktuella så länge innehållet är relevant. Däremot bör de 

referenser som behandlar tekniska moment i allra högsta grad vara det då det inte är helt 

ovanligt att uppdateringar eller nyutgåvor förändrar hur mjukvara uppför sig. Några undantag 

från detta kan göras när det kan säkerställas att funktionen inte förändrats så att det påverkar 

det syfte referensen fyller i argumentationen.
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5. Dagens digitala brott och IT-forensikerns roll

Denna del återger resultaten och resonemangen rörande att “undersöka hur digitala brott ter 

sig i dagens samhälle samt IT-forensikerns del i sammanhanget”. 

5.1 IT-forensiken

“The use of scientifically derived and proven methods toward the preservation,

collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation and

presentation of digital evidence derived from digital sources for the purpose of

facilitating or furthering the reconstruction of events found to be criminal, or

helping to anticipate unauthorized actions shown to be disruptive to planned operations”

“The Digital Forensic Research Workshop” i ett försök att definiera IT-forensiken[18].

Ett besök hos den IT-forensiska avdelningen i Malmö ger insikten att arbetsplatsen ser ut som 

vilket kontor som helst, om man bortser från att datorutrustningen är klart mer påkostad vilket

är förklarligt då flera steg i analyser kan vara mycket prestanda- krävande. Stämningen är 

trivsam och de anställda till synes vid gott mod trots att arbetsuppgifterna ibland är psykiskt 

prövande. Vissa brott är i emotionella sammanhang relativt oskyldiga, till exempel manipulering 

av deklarationer medan andra, trafficking eller grooming för att nämna ett par, kan vara oerhört

psykiskt påfrestande att arbeta med. IT-forensiker, eftersom de inte sällan får delta vid 

husrannsakan, kan i yrket mycket väl stöta på obehagliga moment eller miljöer.

IT-forensiken står generellt inför flera tunga utmaningar. Fyra kategoriseringar av dessa görs på 

ovan nämnda workshop[18]. 

Tekniska - Precis som tidigare påpekats är de teknologiska svårigheterna det allra största 

problemet. Inte nog med det slitna uttrycket att brottslingen alltid ligger ett steg före utan för 

att det i varje ny programvara som IT-forensikern skall ta i bruk ofta finns en viss osäkerhet. 

Utan rigorösa tester är det svårt att avgöra om mjukvaran gör det den är avsedd för, om den 

kanske till och med gör saker den inte avsedd för eller om resultaten blivit förvrängda under 

processen och därmed inte går att lita på.
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Ämnet breddas och fördjupas dessutom dag för dag med varje nytt tekniskt framsteg och varje 

ny produkt på marknaden. Inte nog med persondatorer och smartphones utan nu måste även 

internets vidsträckta vidder traverseras i jakt på komprometterande eller friande information. 

Mycket av de digitala spår personer lämnar efter sig, antingen medvetet i form av inlägg i forum 

och uppladdade semesterbilder eller omedvetet som inloggningshistorik på sagda forum eller 

GPS-information i tidigare nämnda bilder, ligger potentiellt inte längre bara lokalt på 

hemdatorer utan nu också på allt från sociala mediers servrar, till olika personliga 

lagringstjänster och rena backup-tjänster. 

Allt mer suddas de faktiska geografiska gränserna ut ur ett digitalt juridiskt perspektiv och fler 

och fler internationella samarbeten måste upprättas för att hantera brott som begås över 

landsgränser och kontinenter utan hänsyn till jurisdiktioner.

Juridiska - Att rätta lagar och teknologi efter varandra är en konstant kamp, speciellt då de två 

är så olika till sin natur. Revision av lagar bör, med all rätt, vara en utdragen process för att 

försäkra att de är väl formulerade och underbyggda medan tekniken i de flesta fall uppmanas att

utvecklas så fort som det över huvudtaget är möjligt.

Procedurmässiga - Vidare menar man att eftersom yrket fortfarande ligger i sin vagga så saknas

ännu standardisering av såväl terminologi som av många förfaranden. På samma gång finns det 

ofta, som påpekats i “Becoming a Forensic Investigator”[19], ett kunskapsglapp mellan IT-

forensikern och rätten, vilket gör träffsäker teknisk rapportering svårare.

Nya delar av branschen standardiseras konstant och även om detta utan tvekan är positivt kan 

det vara så att några av delarna i yrket är för ombytliga för det. I vilket fall går det i regel att 

göra i någon mån. Rapportering, för att nämna ett exempel som för tillfället inte är 

standardiserat, borde i alla fall kunna följa ett löst regelverk. 

Sociala - Balansen mellan lagring och analys av personlig information och osäkerhet inför 

analyseringsprocessens effektivitet och träffsäkerhet är alltid svåravvägd. Likaså att bedöma 
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resonliga mängder att beslagta vid husrannsakan[20] på bekostnad av individers integritet och 

bekvämlighet eller för den delen företags möjlighet att upprätthålla drift. I svensk juridik kallas 

denna för “proportionalitetsprincipen”[21] och den  anges i “Rättegångsbalken”, i det 27:e 

kapitlet, paragraf 1. Där etableras att; “Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast om 

skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den 

misstänkte eller för något annat motstående intresse”, där husrannsakan, eller beslag, är 

exempel  på sådana tvångsmedel. 

För att hantera den evigt skiftande miljö som IT-forensikern arbetar i krävs bred kompetens. 

Kategorierna ovan skulle kunna sammanfattas i att en IT-forensiker bör vara tekniskt kunnig, för

att garantera en korrekt process, analytisk, för att försäkra att relevant, och endast sådan, data 

rapporteras, juridiskt välorienterad, för att inte omedvetet bryta lagar samt för att förstå vilken 

information som är av vikt och slutligen bör IT-forensikern vara pedagogisk för att kunna 

förmedla potentiellt högt tekniska moment och resultat för icke-införstådd rättspersonal.

En populär uppdelning av delarna som en IT-forensisk utredning består av är[19]:

Collection - Detta första steg berör insamlandet av data med allt vad det innebär. Med tålamod 

och noggrannhet måste information dokumenteras. Det är värt att notera att eventuella 

enheters fysiska attribut; märke, modell, inkopplade enheter såväl som dess digitala information 

är viktiga. 

Examination - Om det insamlade är för överväldigande för att hanteras manuellt tar denna del 

vid och verktyg för automatisering används för att sortera ut relevant information. Den 

existerar endast i vissa modeller men lär bli vanligare allt eftersom mer sofistikerad 

programvara för sortering utvecklas och i takt med att lagringsenheters storlek växer.

Analysis - Nästa steg handlar om att gå igenom kvarvarande data och, med anledningen till 

insamlandet i åtanke, bestämma vad som är av betydelse för utredningen.
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Reporting - Slutligen skall fynden sammanställas. Inte sällan skall då presentationen ges på ett 

sådant sätt att en lekman kan ta del av och förstå den. Utöver detta skall också metoder och val

som gjorts redovisas och motiveras så att utredningen kan upprepas och granskas. 

Modellen förekommer på många ställen men har ofta variationer i namn och ibland med extra 

kategorier. Ibland förekommer även “interpretation” som steg mellan “Analysis” och 

“Reporting” vilket då innehåller expertutlåtande från IT-forensikern själv. 

5.2 Digitala brott idag

I en rapport från år 2014 går en delorganisation i FBI igenom insamlad statistik över 

datorrelaterade brott [22]. De visar att nästan tvåhundrasjuttio tusen brott anmäldes och 

sammanlagda förluster till ett värde av väl över 800 miljoner dollar under ovan nämnda år. I den

korta historiken för IC3, eller “Internet Crime Complaint Center” som delorganisationen 

heter, beskriver man hur verksamheten började år 2000 och att det miljonte fallet 

rapporterades under 2007 men att bara tre år senare var siffran upp i två miljoner anmälningar. 

Detta ger en utmärkt bild av hur fenomenet eskalerar och hur fysiska brott minskar till förmån 

för digitala dito. De brott som omnämns som vanligast förekommande är fordonsbedrägerier, 

bedrägeri där förövaren utger sig för att vara från en myndighet, utpressning eller hot, 

fastighetsbedrägeri och förtroendebedrägerier. Anmärkningsvärt är att samtliga av dessa förlitar

sig på brottslighet med en stark social aspekt. Anmälningarna sorteras också upp efter offrens 

kön och ålder vilket tydligt återger att till exempel äldre i mycket större utsträckning faller offer

för falska myndigheter och förtroendebedrägerier än yngre och att kvinnor generellt verkar 

utsättas för utpressning och hot oftare än män.

Statistik från Brottsförebyggande rådets preliminära rapport[23] för första halvåret 2014 visar 

på resultat där “datorbedrägerier” ökar kraftigt, med 20%, medan “dataintrång”[24] minskar 

med så mycket som 35% jämfört med samma period under föregående år. En möjlig anledning 

till denna trend skulle kunna vara att vissa former av “dataintrång” potentiellt kan kräva mer 

erfarenhet och teknisk förkunskap för att genomföras då det kan innefatta att forcera ett 
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system eller nätverk. Detta i jämförelse med bedrägerier vilka snarare kräver större sociala 

färdigheter än tekniska sådana. 

Att föra statistik över, bland andra, “datorbedrägeri” är komplicerat då ingen specifik 

brottsrubricering finns med detta namn eller med denna innebörd utan detta brott sorteras 

vanligtvis in i den mer generella kategorin; “bedrägeri”. 

Vidare finns i samma rapport statistik som jämför historiska värden, närmare bestämt från 2005,

med mer aktuella och en tydlig skillnad står att finna. Antalet förekomster av stöld uppgår år 

2005 till hela 50% av de rapporterade brotten medan bedrägerier, märk väl att dessa inte är 

uteslutande digitala, endast består i 4%. Nio år senare har andelen stölder sjunkit till 37% medan

bedrägerier har ökat till 11%. Det verkar alltså som att andelen digitala brott ökar på bekostnad

av fysiska . En teori som tagits fram för att förklara detta fenomen kallas för “Space Transition 

Theory” förkortat STT. Denna tas upp i en rapport[26] vid namn “Cyber Criminology: 

Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior” och grundas enligt uppgift på att mer 

generella teorier för kriminellt beteende inte stämmer träffsäkert överens med de parametrar 

som förekommer i cyberrymdens motsvarighet. 

De punkter som är specifika för digitala brott enligt författaren är:

1. Persons, with repressed criminal behavior (in the physical space) have a propensity to 

commit crime in cyberspace, which, otherwise they would not commit in physical space, due to

their status and position. 

2. Identity Flexibility, Dissociative Anonymity and lack of deterrence factor in the cyberspace 

provides the offenders the choice to commit cyber crime 

3. Criminal behavior of offenders in cyberspace is likely to be imported to Physical space which,

in physical space may be exported to cyberspace as well. 

4. Intermittent ventures of offenders in to the cyberspace and the dynamic spatio-temporal 

nature of cyberspace provide the chance to escape. 

5. (a) Strangers are likely to unite together in cyberspace to commit crime in the physical space.

(b) Associates of physical space are likely to unite to commit crime in cyberspace. 
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6. Persons from closed society are more likely to commit crimes in cyberspace than persons 

from open society. 

7. The conflict of Norms and Values of Physical Space with the Norms and Values of 

cyberspace may lead to cyber crimes. 

Denna teori skulle kunna ge en insikt i motiven för att begå digitala brott och eventuellt varför 

ovan nämnda skiftning tar plats.
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6. Procedur för framtagningar

Denna del åsyftar att återge processerna för följande problemformuleringar:

“att undersöka hur man går till väga för att tillverka övningsmaterial”, 

“att formulera bakgrund och parametrar för ett antal sådana” samt

”att implementera och testa en instans av övningsmaterial”.

Målet med detta experiment är att lägga grunden för tre instanser av övningsmaterial och 

slutligen att tillverka och testa ett av dem. Den slutliga produkten skall bestå av följande delar:

 Ett dokument innehållande en beskrivning av ett fiktivt brott, instruktioner för 

rapportering samt antydningar rörande vad som bör eftersökas i avbilden.

 En hårddiskavbild på vilken “bevis” relaterade till ovan nämnda fall är planterade.

 Ett facit som anger var bevisen står att finna samt lämpliga sätt att identifiera dem.

För att åstadkomma detta används “Case-metodik” och ett flertal programvaror. Resultatet blir 

de komponenter som omnämns ovan och diskuteras senare.

6.1 Case-metodik

Eftersom syftet med uppgiften är att ge nyanställda IT-forensiker förberedelse och inblick i sitt 

framtida yrke verkar det naturligt att anta en form av “Case-metodik”[27]. Även om konceptet 

är gammalt är den formulerade metoden relativt ny och används i stor utsträckning i utbildning 

för t ex läkare och jurister. Genom att använda case-baserad metod, för högsta möjliga 

inlevelse, kan nyanställda introduceras med hjälp av simulerade brottsfall på ett sätt som ligger 

nära verkligheten. Konceptet går ut på att en situation presenteras, i det här fallet skall viktig 

information hittas i en hårddiskavbild som misstänks innehålla uppgifter relevanta för 

utredningen av ett beskrivet fiktivt brottsfall. Tanken är att medvetenhet om bakgrund och 

sammanhang skall ge större möjlighet att förutse vad som skulle tänkas finnas samt vilka 

tillvägagångssätt som krävs för att hitta dem.

I ovanstående rapport omnämns en definition uppställd av det nu stängda “Nationellt Centrum 

för Casemetodik” som anger följande: 

- “Det handlar om en verklighetsbaserad situation. Case skapas av något som hänt.” 
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- “Situationen består av ett problem som ska lösas och ev. ett beslut som ska fattas.”

- “I situationen finns ett antal inblandade personer som har olika roller och intressen i 

händelseförloppet.“

- “Problemet är av den karaktär att det inte finns något rätt eller felaktigt svar.“

- “Grunden för inlärning är studentens egen aktivitet - processen bygger på ett kritiskt  

förhållningssätt.” 

- “Lärarens roll är att tjäna som katalysator i utbytet mellan studenterna.” 

Metoden kommer i förhållande till ovanstående att reduceras till en mer enkel form och att 

användas med flera modifieringar. För att nämna en syftar definitionen på Case-metodik som 

används i konkreta fall medan detta övningsmaterial snarare brukar fiktiva brott, något framtida 

motsvarigheter inte behöver göra. Vidare kommer det att finnas ett “rätt” svar i den skapade 

uppgiften vilken rent konkret kommer att bestå av en samling fynd som måste göras för att den 

skall kunna anses vara avklarad. Det är också en fördel om en intstruktör kan finnas tillgänglig 

för att precis som definitionen etablerar, agera katalysator och leda analysen framåt när 

processen stannar upp av olika anledningar.

De specifika hypoteser som kan behöva ställas av den övande rörande vilket material som skulle

kunna påträffas under en övning behöver inte på något sätt dokumenteras vilket annars är en 

viktig del. Hela konceptet med diskussion i grupper faller också helt bort då denna träning skall 

kunna göras av en ensam deltagare.

6.2 Komponenter

Instruktioner

Även om vissa moment så som hur ett uppdrag presenteras för IT-forensikern inte är helt 

standardiserat kan väl formulerad kontext till övningmaterialet tillåta att raka instruktioner byts 

ut mot ledtrådar och därmed att den övande själv lämnas att överväga lämpliga tillvägagångssätt 

och föreställa sig potentiella fynd.
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Eftersom presenterandet av ett fall inte är standardiserat och metoden förmodligen inte heller 

konstant, varje nytt fall skiljer sig sannolikt från tidigare, är det mer relevant att motsvarande del

i övningen ger lagom mycket information till deltagaren snarare än att den är helt trogen mot 

yrkets förfarande. Emedan ett faktiskt scenario kan innebära ett olösligt fall eller en avbild som 

helt saknar relevant information, något som kan vara lärorikt i sig, är syftet med detta 

övningsmaterial att användaren skall kunna lyckas.

För att binda samman planterat innehåll med instruktionerna för att hitta dem, samt framför allt

för att verklighetsförankra uppgiften och ge inlevelse, komponeras ett “case”, ett brottsfall som 

kan utredas, av den typ som diskuteras under rubriken “Case-metodik”. Detta fall ger ett 

sammanhang som förklarar uppgiften i kontexten att ett brott begåtts och att avbilden i själva 

verket har ursprunget i en dator som återfunnits under en husrannsakan.

Fallet

Det andra steget i att göra övningsmaterial av denna typ är att skapa ett sammanhang. 

Lämpligtvis etableras typen av bevis, det vill säga webbhistorik, kommunikationsloggar, 

applikationsloggar, nätverkstrafik med flera, baserat på vilket analysmetod som skall läras ut. I 

kombination med det behöver ett brott specificeras som på ett realistiskt sätt kan generera 

valda bevistyper. Med dessas hjälp kan sedan en bakgrund formuleras, en tidslinje som visar 

motiv och inblandade personer i en kronologisk överblick. För detta projekt komponeras tre 

sådana fall varav ett sedan tillverkas. Detta görs med hjälp av inspiration från de metoder som 

förespråkas för juridikstuderande som skall sammanfatta och memorera långa rättsliga 

processer[28].

Rörande de bevis som skall planteras på systemet har uppdragsgivaren specifikt frågat efter 

internethistorik och loggar från kommunikationsmjukvara. 

Facit

Som stöd för den som övar bifogas ett facit, en samling instruktioner för hur relevanta objekt 

kan identifieras samt vad de består i. Anvisningarna är menade att erbjuda en möjlig lösning utan
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att nödvändigtvis påstå att det är den enda och ultimata. Tillväga- gångssätten är baserade på 

“EnCase Computer Forensics”[29] men är till sin karaktär mycket mer koncisa eftersom de 

riktar sig till användare som inte är helt främmande inför mjukvarumiljön.

I detta facit listas också de fynd som anses vara de mest relevanta och därför de som måste 

hittas för att övningen skall anses korrekt genomförd.

6.3 Experimentuppställning

EnCase

EnCase är en mjukvarusvit för IT-forensisk analys utgiven av företaget Guidance Software.  

Uppdragsgivaren använder enligt uppgift den sjunde utgåvan av denna programvara i stor 

utsträckning och därför verkar det självklart att välja den för utvinning av systemet och dess 

proprietära filformat som form av utdata. Utgivaren erbjuder en gratis upplaga av programmet 

med gravt reducerad mängd funktioner. Denna version som går under beteckningen 

“Accquisition” har endast tillgång till den funktionalitet som krävs för att göra utvinning ur 

volymer och eftersom det är den enda funktion som krävs i tillverkningsstadiet av övningen kan 

denna med fördel användas. Denna programversion medför i detta fall också att mindre 

tillverkare har möjlighet att bidra med fler instanser av övningar.

För testfasen och då övningen faktiskt skall utföras räcker den diskuterade versionen dock inte 

till. Här krävs den fulla varianten av EnCase.

Windows

För att skapa dessa fiktiva fall krävs ett system med så lite oönskad kontaminering som möjligt, 

därför bör ett nyinstallerat och rent operativsystem användas som grund. Inga rester från 

tillverkarens eget system skall kunna återfinnas i övningen. 

Eftersom Windows är det absolut vanligaste operativsystemet på marknaden just nu är det 

naturligt att använda det. Att behöva införskaffa en licens av Windows för varje del av 

upplärningen som görs, dels för detta projekt men även om samma typ av material skall 
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återskapas och tas i användning av uppdragsgivaren, är inte optimalt. Ett alternativ till detta är 

att skapa något som i alla avseenden, ser ut som ett vanligt system men är så pass förändrat att 

det inte längre går under kriterierna för licensen för Windows. Av telefonkontakt med 

licensieringsavdelningen på Microsofts svenska huvudkontor framgår det att det är installationen

som helhet som täcks av licensen. Specifika svar rörande de exakta parametrarna för vad som 

innefattas av “installationen” är svåra att få men i det stora hela verkar konsensusen vara att en 

icke-körbar och mycket förvrängd version av operativsystemet inte är jämförbar med det som 

är upphovsrättskyddat.

Detta ger en möjlig lösning på problemet. Genom att skriva över innehållet i samtliga 

systemfiler i en ren Windows-installation kan svårigheterna helt kringgås. För att inte generera 

felaktiga utslag på filsignaturer och filändelser när avbilden analyseras i den IT-forensiska 

analysmjukvaran EnCase lämnas namn och en sektion av data tidigt i varje fil orörda. 

Förändringen ligger i att all data utöver ovanstående skrivs över så att även filstorleken består. 

Detta gör att systemet, för användaren såväl som för EnCase, ser ut som Windows så länge 

ingen djupare analys av just dessa filer görs. Att förändra på ett sådant sätt är lämpligt om 

uppdragsgivaren behöver ha tillgång till filsystemet på annat sätt än som i EnCase eget filformat. 

I det här fallet är det inte nödvändigt och därmed skulle den trettio dagar långa testversion som

erbjuds vid installation av operativsystemet Windows passa utmärkt eftersom systemet inte kan

köras efter att det konverterats till bevisfil.

Senare produktioner bör dock också överväga andra operativsystem dels då Windows 7 med 

största sannolikhet blir inaktuell och ersatt inom en överskådlig framtid och dels eftersom helt 

andra sviter också behöver behandlas. Till exempel förekommer olika versioner av 

operativsystemsgrupperna Linux och Apple, om än sällan, i utredningar. 

VMWare

Vidare till valet av mjukvara för virtualisering. Även om inte någon större kvantitet av rent 

vetenskapliga jämförelser står att finna rörande vilken av de tillgängliga 

virtualiseringsprogramvarorna på marknaden som är att föredra kan viss uppfattning skapas från
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utvärderingar i tekniskt orienterade webbmagasin[30][31]. De största mjukvarorna för 

virtualisering av operativsystem torde vara programmen “VMWare” och “Virtualbox”. Båda 

håller den standard och tillgodoser de behov som krävs men med hänsyn tagen till tidigare 

erfarenhet kommer den förstnämnda att användas för detta projekt.

6.4 Tillverkningsprocess

1. Formulering av fall

Detta första stadium är det som ger potential till att materialet blir en sammanhållen övning 

istället för bara en hårddisk med en samling objekt utan koppling till varandra. Här definieras 

vad som hänt och de inblandade personerna etableras. Förslagsvis väljs till att börja med vad 

övningen skall syfta till att lära ut, vilken typ av information, en kriminell handling, lämpliga motiv

och ett tillvägagångsätt för att utföra brottet. En tidslinje kan med fördel också skapas för att 

förtydliga i vilken ordning relevanta händelser skett.

För det fall som skall tillverkas valdes ett överlagt mord som handling och misstanke om 

otrohet som motiv medan bevisen blir sådana som potentiellt skulle kunna återfinnas på en 

persondator som använts för att söka upp tillvägagånssätt för att mörda någon. 

2. Specificera komprometterande innehåll

Med hjälp av de parametrar som etablerats i föregående steg kan lämpligt komprometterande 

innehåll för systemet väljas. Typ är redan bestämt i steget ovan och nu måste detaljer 

definierast. Även här kan någon form av tidslinje eller planering vara av vikt för att säkra att det 

som planteras stämmer överens med bakgrundens kronologiska ordning. Viktigt här är att 

informationen är hårt knuten till fallet för att uppgiften skall kännas intuitiv då hela konceptet 

bygger på ledtrådar och insinuationer istället för instruktioner. 

Planteringsprocessen kan med fördel prövas på ett orelaterat system först för att tillverkaren 

skall vara säker på att det specificerade materialet kan återskapas på ett korrekt och trovärdigt 

sätt.

35



3. Preparering av rent operativsystem

Det rekommenderas att göra en helt ren installation av ett nytt operativsystem på en hårddisk 

som formaterats och skrivits över. Eftersom hela övningen går ut på att analysera innehållet i en

hårddisk bör ingen information från tidigare användande av hårddisken kunna återfinnas i 

övningen. Den utfyllnadsdata som senare läggs in bör vara kontrollerad. 

Då det, beroende på utrustning, potentiellt kan ta lång tid att installera ett operativsystem på 

traditionellt vis bör andra lösningar övervägas för att snabba upp denna del av processen. Ett 

möjligt tillvägagångssätt är att använda den, i Windows, inbyggda återställningsfunktionen 

“Volume Shadow Copy”[32] med potential att återställa ett system till ett tidigare läge. En 

sådan avbild skulle med en av metoderna som diskuteras för att utvinna sådana kopior ur 

virtuella maskiner i “Windows Forensic Analysis Toolkit” som refereras ovan, kunna användas 

för att återskapa systemet till ursprungligt skick för varje gång en ny instans av material behöver

tas fram. Inga sådana kopior görs dock under detta experiment eftersom endast en uppsättning 

av material kommer att tillverkas. 

4. Plantera intressant material och utfyllnad

Utöver den information som specificerats i steg två behövs också utfyllnad i form av filer och 

data som inte egentligen har med fallet att göra. Att placera sådana gör uppgiften svårare och 

skapar illusionen av att systemet använts i vardagliga sammanhang men ger också möjlighet att 

sprida ut de viktiga delarna bland många irrelevanta. Det är förstås viktigt att den inte är så 

orelaterad att den verkar malplacerad och osannolik i förhållande till fallet och de fiktiva 

personer som skapats i koppling till det. För detta experiment planteras utfyllnadsinformationen

manuellt genom traditionell navigering på Internet via webbläsare, en mycket tidskrävande 

metod som med fördel kan bytas ut mot någon form av automatisering vid framtida 

produktioner.

5. Testning

Deltagarna förses med var sitt dokument med instruktioner och tilldelas en arbetsstation med 

mjukvaran EnCase som kör under en version av Windows 7. Under en bestämd tidsrymd ska 
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sedan försökspersonerna försöka hitta de planterade bevisen med hjälp av ledtrådar ur 

instruktionerna. Efter att övningen är över, antingen för att för lång tid passerat eller för att den

övande anser sig färdig gås lösningarna igenom och kritiken levereras muntligt i flytande 

diskussion.

Utifrån respons från försökspersoner görs eventuella ändringar och när resultatet är 

tillfredsställande vidarebefordras det till uppdragsgivare och handledare för slutgiltig bedömning.
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7. Formulering av fall

Fall 1: Överlagt mord

Bakgrund

För att poängtera att även rent fysiska brott kan ha digitala spår används här exemplet “överlagt

mord”. Utöver sådana saker som att eventuella portabla enheter kan ha sparat positionell 

information vilket kan stödja eller häva misstankar, kan även en förövares kommunikation med 

sin omgivning via en stationär hemdator eller laptop potentiellt ge ledtrådar om dennes 

förehavanden eller avsikter. Fokus för denna övning ligger på det senare.

Innehåll

Webbhistorik: En “oerfaren” mördare kan mycket väl ta hjälp av Internet för att identifiera ett 

lämpligt sätt att ta livet av ett offer. Webbsidor som besökts lagras av respektive webbläsare 

och kan enkelt utvinnas.

Skype: Programvaran som kanske mest är känd för IP-telefoni tillåter också textkommunikation.

Den senare lagras vanligtvis i klartext på värddatorn. Om förövaren delat med sig av sina tankar

till någon annan kan denna dialog enkelt hämtas ut och undersökas.

Dessa två kan enkelt simuleras med hjälp av faktisk kommunikation mellan två eller flera, för 

syftet skapade, användarkonton utan att någon egentligt kriminell handling behöver äga rum. 

Eftersom det rör sig om navigering på nätet och fiktiva konversationer kan innehållet i detta 

system tas fram manuellt även om någon form av automatisering av generering av icke-

inkriminerande webbhistorik hade förenklat och förkortat processen.

Fall 2: Förtal, olaga hot och sexuellt ofredande

Bakgrund

Kränkningar eller hot med Internet som medium är ett reellt problem idag. Rapporten 

“Nätkränkningar”[33] beskriver en miljö där nästan varannan ungdom någon gång känt sig 

skymfad av något som skrivits om dem på nätet. Med detta i åtanke verkar brottskategorin 

mycket lämplig för övningsmaterial. Utöver detta är förtal, olaga hot och sexuellt ofredande 
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dessutom utmärkta exempel på kriminella handlingar som kan spänna över gränsen mellan det 

digitala och det fysiska.

Innehåll

Om denna typ av gärning begås digitalt är sannolikheten stor att de enheter som brukats, via 

program, sparat information om användningen. Med största sannolikhet hade data av 

nedanstående typer kunna återfinnas.

Webbhistorik: Mycket av aggressioner på nätet sker nu via sociala medier och olika typer av 

forum. Om man kan koppla samman ett användarkonto med en handling och en tidpunkt blir 

historiken väldigt användbar, dels som eget bevis, dels för att tidsstämplar kan bekräfta eller 

avfärda andra händelser som påstås ske vid samma tidpunkter. Flera av dessa kan finnas 

dokumenterade i internethistorik.

Lokalt lagrad e-mail: Om förövaren använder en e-mailklient som lagrar kommunikation på det 

egna systemet kan denna enkelt utvinnas och inte sällan kan datan läsas rakt av.

Skype: Precis som i ovanstående fall kan textkommunikation hämtas ut och läsas. Det är lätt att 

avgöra om det är denna kanal som använts i syfte att trakassera någon.

Även i detta fall kan falska användarkonton brukas för att simulera kommunikation mellan två 

eller flera parter. Det är viktigt att, om simulering görs på faktiska webbsidor, försäkra sig om 

att brottet inte upplevs som verkligt av en tredje part.

Fall 3: Intrång i Upphovsrätten

Bakgrund

Illegal fildelning, eller intrång i upphovsrätten som det egentligen heter, är ur ett perspektiv ett 

perfekt brott för detta syfte eftersom det väldigt sällan har en fysisk komponent utan är ett rent

digitalt brott. Fildelning som brott är relativt nytt, faktum är att den första domen mot en 
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svensk fildelare[34] gick igenom år 2005 men enligt “Svenskarna och Internet”[35] fildelade 

fortfarande var fjärde svensk år 2013  sporadiskt, vilket gör denna brottskategori intressant.

Innehåll

Torrent-filer: Torrent-tekniken[36] är utan tvekan den som används i störst utsträckning för 

fildelning på grund av dess hastighet. Traditionell fildelning utgår från att alla enheter hämtar från

en enskild server, det vill säga, om många hämtar från samma källa samtidigt begränsar de 

varandra. Torrent-protokollet däremot låter varje enhet agera både server och klient och kan 

därmed både dela och hämta. Detta gör också att varje enhet i ett nätverk kan bidra med en 

liten del av den efterfrågade filen, en möjlighet som gör att nedladdning inte är lika begränsad av

en servers uppladdningshastighet. För att kunna lokalisera andra klienter som har den fil som 

eftersöks används så kallade “trackers”. Dessa håller reda på vilka filer klienter laddat ner och 

kan förmedla det till andra för att förenkla kommunikationen mellan enheter. För att hitta 

“trackers” används “torrent-filer” och det är dessa, förutom det som faktiskt laddats ner, som 

kan återfinnas på klienten och potentiellt användas som bevis.

Webbhistorik: Även här är webbhistorik möjligtvis en avgörade del. Om det kan påvisas att en 

användare besökt hemsidor med illegalt innehåll och kanske till och med laddat hem så kallade 

“torrent-filer” är utredningen ett steg närmare lösningen.

Raderade filer: Det är inte helt ovanligt att “torrent-filer” raderas automatiskt när tillhörande 

nedladdning är färdig. Därmed skulle sådana, om de inte hunnit skrivas över av systemet, kunna 

återfinnas och användas. Kanske har till och med den nedladdade informationen raderats.

Att olovligen bereda sig tillgång till upphovsrättsskyddat material är utan tvekan olagligt[37] och 

därför kan metoden för framtagning av material av denna typ vara svårare. Utan djupgående 

kunskap i “torrent-filers” uppbyggnad kan dessa vara svåra att korrekt återskapa manuellt. 

Detta lämnar oss med två alternativ; antingen får tomma filer med namn som antyder att de 

“innehåller” adresser till “trackers” användas, detta är en acceptabel metod men den gör 

sökningar efter nyckelord i filers innehåll meningslösa. Ett annat alternativ är att “torrent-
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filerna” hämtas men att de inte används. På detta sätt har en analytiker möjlighet hitta dem med

hjälp av sökfunktionen i EnCase utan att ett brott begås i skapandeprocessen. Ytterligare en 

tredje lösning, kanske också den lämpligaste, skulle kunna vara att ett steg i tillverkningen är att 

lägga upp egna torrents utan upphovsrättsskyddat material och att dessa sedan används i fallet.
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8. Implementation

Här kan vilket som helst av de fall som grundlagts tidigare egentligen väljas för tillverkning. Nu 

används dock ett fysiskt brott för att ytterligare etablera att även sådana kan lämna digitala spår 

samt för att passa in typen av potentiella beviskategorier efter uppdragsgivarens önskningar. 

Baserat på den valda grunden utarbetas en mer utvecklad berättelse vilken anger brott, 

förövare, offer, motiv samt mer specifika bevis.

Instruktioner

Utifrån den bakgrund som skrivits för fallet komponeras en mycket mer koncis text menad att 

föreställa den typ av instruktioner som skulle kunna erhållas i samband med uppstart av en 

utredning. Dessa rader beskriver i vilket sammanhang systemet påträffats och av vilken 

anledning den har beslagtagits. Den framför också polisens eventuella misstankar. 

Presentationen av fallet ser ut som följer:

“I samband med en husrannsakan i koppling till anhållan efter misstanke om mord återfanns en 

stationär dator i körande läge. Enheten konfiskerades, en full diskavbild görs vid ett senare 

tillfälle och resultatet finns bifogat på denna USB-lagringsenhet. Den misstänkte, en Asta-Greta 

Jonsson, tros ha berövat en person livet genom förgiftning med hjälp av höga doser av nikotin. 

Offret är Ola-Bertil Jonsson, Asta-Gretas make.

Analysera hårddisken och leta efter saker som stödjer denna teori. Notera alla relevanta fynd i 

ett dokument inkluderande filnamn och sökväg.”

och etablerar att systemet utvunnits ur husrannsakan, vilket brott som misstänks ha skett, 

troliga förövare och offer samt ett möjligt tillvägagånssätt. 

Fall 

För denna instans används ett relativt okomplicerat mord där en kvinna misstänker att hennes 

man är otrogen och planerar att bringa honom om livet med hjälp av nikotin, utvunnet ur hans 

snus. Detta öppnar för flera möjliga ledtrådar som kan planteras i den fiktiva datorn. Som 
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tidigare påpekats är det viktigt av pedagogiska skäl att uppgiften är relativt verklighetstrogen. 

Planteringsprocessen utförs på en ren hårddisk med för detta syftet installerat operativsystem.

För att introducera problemet används kommunikationsmedlet Skype, i den diskuterar kvinnan 

kort sin situation med en vän. Detta görs genom att två konton används i samma antal klienter 

som körs i det virtuella systemet respektive värddatorn för virtualiseringen.

När denna del är upprättad måste förövaren ta reda på hur hon kan ha ihjäl sin make och 

därmed är webbsökningar i ämnet på sin plats. Uttryck som “hemmagjort gift” eller senare 

“utvinna nikotin ur snus” ger bra resultat och leder till utförliga förklaringar om lämpliga 

substanser och utvinningsmetoder. Nu finns alltså filer kopplade till de olika webbläsarna med 

detaljer om vilka sidor som besökts samt vad webbsökningarna bestått i. För att späda ut 

relevanta objekt görs sökningar efter annat som kan vara intressant, t ex digitala nyhetsmagasin,

flygresor och livförsäkringar bland andra. Dessa kan, men behöver nödvändigtvis inte, vara 

intressanta för fallet i sig utan kan agera utfyllnad. 

Vid flera tillfällen under processen har systemet stängts ner på olika sätt för att simulera det 

vardagliga användandet och för att introducera eventuella komplikationer som kan uppstå när 

avstängning inte sker korrekt. Vidare har webbhistorik från Internet Explorer efter en första 

instans rensats med hjälp av den i programmet inbyggda funktionen för detta. Tre olika 

webbläsare har använts för uppgitften och har olika innehåll. Detta för att visa på de olika typer 

av historik som kan påträffas och var dessa i så fall kan hittas.

Facit

Under planteringsprocessens gång förs digitala anteckningar för skapade konton, vilken 

kommunikation som förs, vilka sökuttryck som används och vilka besökta hemsidor som är av 

stor relevans för fallet. Dessa anteckningar redigeras sedan till flytande text som anger vilka 

föremål som bör återfinnas och hur de lämpligtvis kan hittas. 
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För att övningen skall anses avklarad bör vissa fynd ha gjorts. Det absolut viktigaste är att kunna

identifiera att kommunikation skett med hjälp av Skype och att sökningar relaterade till “gift” 

eller “nikotin” gjorts i webbläsaren Firefox.

Följande relevant innehåll finns sammanfattningsvis i systemet:

Två mailkonton skapade i webbläsaren Google Chrome:

”AstaGretaJonsson@gmail.com”

”AstaGretaJonsson@hotmail.com”

Med hjälp av den ena mailadressen öppnas ett Skype-konto. Samma programvara används för 

att kort kommunicera med en vän, “Ann-Sofie”, och resultatet av dessa diskussioner placeras på

den av programmet förvalda platsen.

Vidare finns information om de sökningar som gjorts och de hemsidor Asta-Greta besökt i 

respektive webbläsares förvalda position för sådant. Den navigering som gjorts på nätet är 

menad att efterlikna den som kan förväntas av en relativt oförsiktig hemanvändare. Därvid 

användes ord som “gift” och “mord” sorglöst och flera sidor med bland annat utförliga 

beskrivningar för framtagning av dödliga gifter utifrån ingredienser som finns i ett hem. För att 

förvilla den övande finns även sådant som inte är direkt relaterat till brotten men som kan leda 

till andra fynd eller stärka misstankar indirekt. Exempel på sådant är loggade webbsökningar 

efter hur mycket ersättning en livförsäkring ger eller besök på flygrese- och bostadsförmedlares

hemsidor.

8.1 Testning

Materialet prövas av fyra personer, samtliga av dessa har utbildningsnivå för att vara aktuella för 

yrket IT-forensiker. Varje testare ges tillgång till en lagringsenhet innehållande avbild tagen av 

det virtualiserade systemet och utöver detta instruktioner i form av en presentation av fallet. 

Denna presentation innehåller som nämnt ovan inte specifika riktlinjer i formen: “Hitta fyra 

bilder” eller liknande utan ledtrådar ges i kontext.
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Eftersom instruktionerna har denna utformning räknas fynd av de mest relevanta delarna som 

ett lyckat utfall om tiden är begränsad av en eller annan anledning. Beroende på kunskapsnivå 

och vana vid att använda programvaran EnCase tar övningen olika lång tid, allt från trettio 

minuter upp till två timmar. Vid några tillfällen krävdes viss hjälp rörande hur specifika 

funktioner fungerade i EnCase. Den första testpersonen hade begränsad tid men lyckades hitta 

det viktigaste på  trettio minuter. Denne använde sig med en gång av nyckelordssökningar och 

valde lämpliga sådana vilket ledde till att de viktigaste webbläsarefilerna kunde hittas. Skype-

loggarna påträffades dock inte.

Andra gången tar analysen sjuttiofem minuter. Denna gång var det första som hittades inte det 

mest uppenbara, istället kunde webbhistorik rörande livförsäkringar och nya bostäder initialt 

identifieras bland fynden.

Tredje försökspersonen genomförde experimentet på närmare nittio minuter och då med viss 

hjälp. Vid tillfället bestod assistansen av muntliga ledtrådar. Personen angrep uppgiften genom 

att först manuellt navigera genom filsystemet vilket är betydligt mer tidskrävande även om 

vanligt förekommande platser, så som för webbläsarnas historik, är kända sedan innan. Denna 

taktik övergavs senare till förmån för sökning efter nyckelord och med hjälp av reguljära 

uttryck.

I fjärde instansen påträffades både Skype-loggar och relevant webbläsarhistorik på cirka femtio 

minuter. Chattloggarna från Skype hittades tack vare att personen uppmärksammade att 

programmet fanns i filträdet och att denne redan kände till platsen där kommunikationen 

sparas. Återigen användes nyckelordssökningar med framgång för att identifiera historiken.

Responsen var i stort genomgående positiv med vissa önskemål om smärre ändringar i 

uppgiftens presentation och facit. Flera deltagare påpekade att ytterligare övningar krävs för att 

täcka upp yrkets hela bredd, något som är en premiss för att denna typ av utbildning skall vara 

gångbar.
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9. Slutsats

Målen för denna uppsats var att;

“undersöka hur digitala brott ter sig i dagens samhälle samt IT-forensikerns del i 

sammanhanget”,

“undersöka hur man går till väga för att tillverka övningsmaterial”, 

“formulera bakgrund och parametrar för ett antal sådana” samt

“att implementera och testa en instans av övningsmaterial” 

Projektet har etablerat att ämnet IT-forensik, till sin natur är konstant ombytligt och att all 

standardisering som kan göras dels är mycket välkommen och dels riskerar att snabbt bli 

inaktuell. Bara standardiseringsmomentet i att bestämma de olika stegen i en IT-forensisk 

utredning; “collection”, “examination”, “analysis” och “reporting”, gör genast uppdraget mycket

mer överskådligt och tillåter lättare kategorisering av deluppgifter. 

De utmaningar som branschen står inför är tekniska och tillsammans med det  skillnaden i 

tempo mellan teknisk utveckling och juridikens, förståeligt, långsammare dito samt balansgången

mellan att konfiskera nog mycket material och det intrång i den personliga integriteten som en 

husrannsakan kan innebära. 

Vidare kan vissa tendenser utrönas ur den statistik som omnämnts. Antalet digitala brott verkar

ha stigit över tid och den stora majoriteten av dem är bedrägerier. I jämförelse har antalet 

dataintrångsbrott sjunkit kraftigt bara på ett år. 

Genom efterforskning och med anledning av tidigare erfarenhet väljs case-metodik som 

plattform för övningsmaterialet. Stark koppling till verkligheten och hög inlevelse för de 

deltagande är metodens fördelar. Vidare har tre fiktiva fall konstruerats med hjälp av ovan 

nämnda metod för att visa hur digitala bevis kan vara potentiellt viktiga, inte bara vid rent 

digitala brott utan även då förbrytelser begåtts i den fysiska världen. 
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En generell metod för tillverkning av en instans av övningsmaterial komponeras och sätts i bruk 

för att realisera ett av de tre planerade fallen och för att exemplifiera processen. Det utvecklas 

till att bli ett komplett övningsmaterial med instruktioner, i form av bakgrundshistoria med 

ledtrådar samt ett facit som beskriver vad som bör identifieras på avbilden och hur det 

lämpligen kan göras. Övningen testas av fyra frivilliga och bedöms, efter att modifikationer gjorts

baserat på respons, vara funktionsduglig.
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10. Diskussion

Syftet med detta arbete var att etablera IT-brottens miljö, att utifrån detta förse 

uppdragsgivaren med material för träning av nyanställda samt att förbereda tillverkning av flera 

sådana. I stort verkar övningen göra positivt intryck och majoriteten av den respons som 

mottagits från de som testat eller fått övningen beskriven för sig är uppmuntrande och även om

det framtagna övningsmaterialet till en början kändes kort har testfasen lett till övertygelsen om

att dess längd är fullgod och att den lever upp till det förväntade resultatet. 

Min personliga erfarenhet måste självklart spela in i hur framgångsrikt projektet blir. Å ena sidan

besitter jag de kunskaper som krävs för att kunna söka ett jobb inom IT-forensiken och därmed

är jag också del av målgruppen för materialet. Inspirationen för detta arbete har sitt ursprung i 

det jag personligen sett som den bästa och mest intressanta delen av min utbildning. Å andra 

sidan torde det faktum att jag ännu inte varit yrkesverksam i ämnet, med största sannolikhet, 

innebära någon form av effekt på utfallet. Vilken den i så fall är blir svårt för mig att spekulera i.

Resultatet av detta projekt utger sig inte för att vara det enda övningsmaterial som behöver 

användas för att täcka in den komplexa miljö som är IT-forensikerns vardag. Förslagsvis bör 

varje arbetsplats skapa egna variationer av övningar som berör andra ämnen. En av case-

metodens styrkor är att användningsområdena är många, både juridik- och läkarutbildningar 

använder den redan och många andra arbetsplats- utbildningar skulle kunna adoptera samma 

förfarande. Kanske kan denna typ av övning till och med användas för att överbrygga 

kunskapsgapet mellan IT-forensiker och i ämnet oinvigda rättsföreträdare. 

Precis som flera av de som testat övningsmaterialet påpekat bör alltså flera delar inom samma 

ämne övervägas för att komplettera denna övning. “Inital Respons”, med andra ord utvinning av 

icke-volatil data, sådan som anses relativt konstant över tid, och rapportering är exempel på två

sådana. Ytterligare en del som skulle behöva behandlas i övning men som kanske blir svår att 

åstadkomma med denna teknik är hur en IT-forensiker bör hantera rollen som expertvittne i 

rättegångar. Vidare krävs utförlig utbildning i andra operativsystem, inte bara på den svenska 

marknaden utan även internationellt, något som i dagsläget är mycket underprioriterat. 
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Utöver breda ämnen som ovan måste även delmoment behandlas. Eftersom IT-forensikerns 

yrke är mångfacetterat och ständigt under förändring krävs fler övningar av denna typ som 

berör olika typer av bevis eller analysmetoder. Vidare krävs kanske också, för omväxlings skull, 

flera som syftar till att lära ut samma ämne men med varierande innehåll och i olika 

svårighetsgrader. En stor svaghet är att det är en tidskrävande uppgift att tillverka denna typ av 

material manuellt vilket föranleder någon slags metod för automatisering.

Här krävs dels ett sätt att snabbt skapa flera upplagor av operativsystemet. En individ som 

planerar att tillverka flera övningar kan med fördel behålla en ren avbild av ett nyinstallerat 

system och kopiera denna varje gång ett nytt material skall skapas. Även om planteringen av 

direkt komprometterande innehåll relaterad till fallet i fråga kanske behöver utföras manuellt 

kan utfyllnadsinformation utan tvekan planteras på ett mer effektivt sätt. Beroende på typen av 

utfyllnad som behövs blir metoden olika. Till exempel, för att generera verklighetstrogen 

internethistorik krävs att den stämmer väl överens med den miljö som det fiktiva systemet hör 

till. 

En metod för att göra detta är att skriva ett program som söker igenom populära hemsidor 

efter hyperlänkar och besöker de som matchar en fördefinierad samling nyckelord. För varje 

besökt sida upprepas sedan proceduren för att efterlikna hur en person brukar navigerar på 

internet. Detta blir förstås inte en helt perfekt metod eftersom den är beroende av att 

nyckelorden ger tillräckligt många träffar för att ge relevanta resultat men ändå så specifika att 

nästan inget allt för ovidkommande kommer med. Kanske kan en modifierad version av de 

“web crawlers”[38] sökmotorer använder sig av för att indexera webbsidor användas för detta 

syfte. 

Jag har under framtagandet av fiktiva fall upptäckt att det uppstår komplikationer när moment 

som är brottsliga skall simuleras. Många artefakter som i vanliga fall skapas  som resultat av en 

illegal handling kan förfalskas på ett tillfredsställande sätt på helt laglig väg. I de fall det inte är 

möjligt kan man kanske förvarna de inblandade och inleda ett samarbete för att simulera en 
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egentligen olaglig handling. Om inte någon av dessa är möjliga lösningar får artefakterna i värsta 

fall ersättas med den mest träffsäkra version som går att skapa eller som är tillämplig. Ett 

exempel skulle kunna vara att en övning innehåller bilder med illegalt pornografiskt innehåll och 

att det är direkt olämpligt att plantera faktiska sådana. I ett sånt fall är det helt klart rådligt att 

istället använda attrapper.

En stor nackdel med den valda metoden är svårigheten att uppdatera en existerande övning. 

Även om ett fall, eller åtminstone en bakgrund, kan återanvändas måste avbilden ersättas helt 

om någon del av den inblandade tekniken blir utdaterad eller inaktuell av någon anledning. Att 

behöva bygga om trovärdiga system från grunden kan bli omständigt om det behöver ske allt för

ofta. Men om tillverkning sker med detta i åtanke så kan kanske en viss del mildras. Övningar 

som behandlar stora ämnen kan göras mer generella så att de behöver bytas mer sällan medan 

mer specialiserade kan tillåtas vara mindre till både storlek och komplexitet så att reproduktion

inte blir lika tidskrävande. 

Ett mer praktiskt problem är att avbilder av hela system tar mycket stor plats vilket gör 

distribution svårare. Den tillverkade övningen för detta projekt uppgår till exempel till flera 

gigabytes storlek vilket medför att den tar lång tid att överföra mellan medium som inte är 

direkt ihopkopplade. En möjligt mildrande åtgärd skulle kunna vara att använda sig av den 

torrentteknik som diskuterats tidigare i denna text för distribuering.

Till skillnad från flera av de material som redan existerar vilka i bästa fall har utbildning som mer

av en biprodukt syftar resultatet för detta arbete uteslutande till att lära ut nödvändiga och 

grundläggande kunskaper. Den absolut mest märkbara skillnaden mellan dessa två mål blir att 

dokumentationen av tillverkningen eller åtminstone en förteckning över viktigt innehåll måste 

finnas tillgänlig för detta syfte medan en utmaning eller ett antagningsprov inför en potetiell 

anställning absolut inte kan ha sådan information från produktionen publik eftersom den kan 

avslöja delar av lösningen. 
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Vanligtvis verkar det också som att den stora majoriteten av liknande övningar består i mindre 

kvantiteter av data där det som jagas inte är dolt indirekt på grund av mängden data i miljön 

utan snarare avsiktligt i syfte att undvika upptäckt. Detta gör uppgiften svårare och verkar inte 

lämpligt som grundläggande övning. Mindre komplicerade metoder för att obfuskera kan dock 

införas i framtida produktioner 

Dock verkar det som att det effektivaste sättet att lära ut praktiska och potentiellt 

komplicerade moment är att efterlikna verkligha scenarion så nära som det går. 
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