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Abstrakt 

Mobiltelefoner innehåller idag en stor mängd information som är av stort forensiskt intresse. Att skydda informationen i sin 

telefon är en självklarhet för många och utveklarna av de mobila operativsystemen lägger nu större vikt på säkerhet och 

skydd av information. Kryptering är idag standard i de flesta mobiltelefoner och det leder till problem vid utvinning. Arbetet 

tar upp och jämför hur kryptering hanteras av iOS, Android och Windows Phone och vilka tillvägagångsätt som finns vid 

utvinning av data genom att kringgå skärmlåsen som krävs för att krypteringen ska fungera. Arbetet ger även en inblick på 

molnlagring i och med att det blir allt vanligare och kan komma att bli mer relevant för forensiker eftersom telefonerna blir 

allt svårare att utvinna data ifrån. Dessutom ges en liten inblick på forensiska verktyg som finns idag, vilka brister de har och 

vad som är oklart hos dem. 

 Frågeställningarna har besvarats genom att en grundläggande litteraturstudie genomförts för att få den 

bakgrundsfakta som krävs. Därefter gjordes det experiment för att visa på brister i de forensiska verktygen. Avslutningsvis 

svarade två it-forensiker från polisen på intervjufrågor via mail, det gjordes för att lyfta fram problematiken och visa på hur 

situationen ser ut i arbetslivet idag. 

 Arbetets resultat visar på att alla operativsystem ger, beroende på hur användaren har anpassat telefonen, möjlighet 

till fullt skydd mot utvinning. Och därmed klarar de forensiska verktygen som finns idag inte av att utvinna någon relevant 

information ifrån de senaste mobiltelefonerna. Som forensiker borde man utnyttja att molnlagring börjat användas mer och 

mer, då det där kan finns mycket bra information. 

 Slutsatser som kan dras efter arbetet är att det behövs nya metoder för att utvinna data ifrån mobiltelefoner då de 

metoder som tidigare använts inte är kompatibla med de senaste telefonerna på grund utav de krypteringsfunktioner som 

används. Det finns metoder som kan fungera, men dessa metoder fungerar bara med rätt förutsättningar, vilket gör att det inte 

är en lösning som man alltid kan applicera. Forensiker borde även utforska möjligheten att få fram information ifrån 

molnlagringstjänster ifall data på telefonen är oåtkomlig för alla utom ägaren.  

 Arbetet syftar inte till att ta fram nya metoder för utvinning eller arbetsätt inom det stora området forensik, utan 

kartlägger problemområdet inom mobilforensik och ger förslag på och diskuterar möjliga lösningar. 
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1 Introduktion 
Mobilforensik är idag ett väldigt högaktuellt ämne inom forensiskt arbete då det finns mycket data som går att lägga fram 

som bevis i många fall och utvecklingen går väldigt fort framåt. Det till skillnad från den traditionella dator-forensiken där 

metoder och tillvägagångsätt är empiriskt beprövade. Eftersom marknaden för smartphones fortfarande är ganska ny med 

ständigt utvecklande teknik vilket möjliggör nya säkerhetsfunktioner som inte varit möjligt eller önskat sen tidigare. Med 

högre krav på säkerhet i telefonen innebär det också ett svårare forensiskt arbete när data skyddas. Arbetet kommer gynna det 

forensiska och det polisiära arbetet genom att få en bättre förståelse kring området. 

 Tanken kring detta arbete är att ge läsaren en djupare kunskap inom mobil-forensik, förstå problematiken som 

uppstår kring låsta mobiltelefoner (skärmlås), krypterade enheter, molnlagring och hur området kommer att utvecklas inom 

närmsta tiden. Samt förmedla detta till personer, organisationer eller företag som tycker området är intressant och kan dra 

nytta utav den kunskapen. 

 Arbetet kommer undersöka och beskriva de olika typer av lås och skydd som finns till mobiltelefonerna på de olika 

plattformarna iOS, Android och Windows Phone. Arbetet kommer gå igenom hur de olika skydden funkar, vad de skyddar 

och hur det går att komma runt dem beroende på vilken data man vill komma åt samt gå igenom hur systemen hanterar 

kryptering.  

Arbetet kommer också att diskutera hur tekniken kommer att förändras inom de kommande åren. Kryptering blir mer vanligt 

och standard i de flesta applikationer och enheter och fler användare lagrar även information online. Därmed kan det finns 

mindre information på själva enheterna och mer i molnet på lagringstjänster så som iCloud, Google drive och OneDrive. Blir 

då information från personliga enheter mindre viktigt eller finns mycket cachad information att utvinna. [1] [2] 

Alla vet att tekniken kommer alltid att gå framåt, i det här fallet är det delvis konkurrensen som driver utvecklingen, alla 

aktörer vill vara bättre än sina konkurrenter genom att erbjuda kunderna dem bästa möjliga alternativen som ofta involverar 

snabba säkra och smidiga lösningar. Vilket leder till att tekniken utvecklas som vi ser i arbetena refererade till härnäst. 

Det finns många arbeten som visar att företagen vill tillfredsställa kunderans behov, vilket många kan tycka är självklart, tex 

[3] 

 ”Wireless Past and Future—Evolving Mobile Communications Systems” är ett arbete som visar hur trådlös 

kommunikation har utvecklats under 10 års tid samt undersöker framtiden inom området. [4]  

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete blir för forensiker, organisationer och företag som jobbar med mobilforensik samt det polisiära 

forensiska arbetet. Det kommer att höja kvalitén och effektiviteten för arbetet genom att ge en referens till dem. Eftersom 

frågeställningarna är framtagna tillsammans med personer på IT-forensiska avdelningen hos polisen i Göteborg så ger det 

nytta för dem. Det är också en utredning om hur det forensiska läget ser ut i dag, med de senaste säkerhetsfunktionerna i de 

olika operativsystemen och vad de forensiska verktygen klarar av, vilket kommer ge en bild av vad som behöver förbättras 

hos verktygen. 

 Hela arbetet kommer även visa och lyfta fram att det idag inte finns tillräckligt med bra etablerade metoder för 

utvinning utav mobildata. De metoder som tidigare använts och fungerade bra förr är inte kompatibla med de nya mjuk och 

hårvarufunktioner som mobiltillverkarna implementerat. 
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2 Bakgrund 
I takt med att telefonerna har blivit bättre och kraftigare så används de också i allt större utsträckning än tidigare. De används 

inte bara för enkel kommunikation utan har i många fall ersatt traditionella datorer för många, då de fyller samma funktion 

men är mindre, relativt billiga och smidiga att använda. Där lagras bilder, dokument och alla sorts kommunikation.  

Polisen undersöker många telefoner i sitt arbete, de letar i telefoner efter bevis för de olika brott de utreder. I telefonerna kan 

det finnas samtalslistor och meddelande som kan styrka eller tillbakavisa från brott och är ibland mycket betydande för 

utredningen. [5] 

När informationen i telefonen är viktig och privat är det också självklart att ägaren vill skydda den och även fast många har 

telefonen ständigt i närheten så är den också enkel att tappa bort eller få den stulen. Därför har man ett skärmlås ex PIN-kod 

eller lösenordsskydd. Om användaren medvetet lagrar något brottsligt på telefonen så är det kanske ännu självklarare att hålla 

informationen hemlig och med större säkerhet genom exempelvis kryptering. 

Ett utav problemen när man arbetar med krypterade telefoner och att utvinna data från telefoner är hela tiden kapplöpningen 

om att ligga steget före. Mjukvaruutvecklarna vill alltid ligga steget före forensiker samt hackers och vise versa. Det är 

vanligt att de äldre modellerna och dess skydd kan knäckas och data utvinnas med en knapptryckning [6], medan de nyaste 

modellerna och mjukvaran är ”oknäckbara” under en period. Denna kapplöpning är också det som utvecklar tekniken vidare 

och motiverar båda sidorna att överträffa sig själva, vilket leder till säkrare produkter och skydd.  

I och med utvecklingen av nya säkerhetsfunktioner, som exempelvis förbättrade kryptering i Android Lollipop [1], så är 

risken att de gamla metoderna som forensiker använt för att utvinna data från mobiltelefoner inte längre användbara på de 

senaste telefonerna. När säkerheten blir bättre och framförallt att den blir mer tillgänglig för vanliga användare så kan det 

forensiska arbetet stöta på hinder, något som diskuteras i S. Lowmans arbete om hur disk-kryptering påverkar det forensiska 

arbetet [7] och E.Casey och G.J.Stellatos arbete inom samma ämne [8]. 

Kryptering är till för att skydda data emot obehöriga. Med ett ständigt ökat hot mot resurser så är det också ytterst viktigt att 

data hålls säker. I ett öppet brev [9] till USA:s president Barack Obama, undertecknat av över 100 företag inom industrin, 

bland andra Apple, Google och Microsoft. I brevet diskuteras och uppmanas Obama till att neka förslag som medvetet 

försvagar säkerheten i deras produkter, som föreslagits av personer i USA:s regering enligt brevet. De skriver att istället ska 

fokus ligga på att utveckla en politik som främjar snarare än undergräver en bred användning av krypteringsteknik, för att 

skydda både privatpersoner och företag mot stölder, bedrägerier, spioneri och cyberattacker.  

2.1 Begräsningar 
Arbetet kommer att undersöka de senaste (iOS 8, Android 5, WP 8) versionerna av de olika operativsystemen. När det gäller 

Android så har begränsningar gjorts vilket beskrivs och motiveras här. 

Android är det mest ändvända mobil operativsystemet i världen och det säljs och tillverkas Android-telefoner av många 

tillverkare. Då Androids källkod är öppen så skapar de olika tillverkarna (OEM, Original Equipment Manufacturer) egna 

versioner av Android. Då det kan vara opraktiskt att analysera alla versioner av Android så har vi valt att fokusera på Nexus-

telefonerna med den senast mjukvaran av Google. Det är Nexus-telefonerna som får de senaste uppdateringarna av 

mjukvaran först och det är inga andra tillverkar-specifika funktioner tillagda, utan det är ett rent standard-Android så som det 

är gjort av Google [10].  

 

2.2 Liknande arbeten 

Här listas ett antal andra arbeten som handlar om liknande områden eller som liknar delar i det här arbetet. 

Ett sätt att ta sig runt kryptering är att leta efter krypteringsnyckeln som är sparad i RAM i ett system som är i drift. En metod 

för det är Coldboot. Coldboot för Android beskrivs i pappret FROST [11]. Deras metod lyckades utvinna information från en 
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krypterad Galaxy Nexus då de lyckades installera sitt recovery-verktyg efter att de fick tillgång till telefonen och utan några 

ursprungliga rättigheter. Med hjälp av att kyla ner telefonen så lyckades de behålla tillräcklig med information i RAM efter 

omstart för att utvinna känslig information och krypteringsnyckeln.  Något som utan nedkylning förstörs vid en omstart och 

vid normala utvinningsrutiner. 

I boken Android Forensic [12], så skriver förefattaren om variationer i Android-hårdvara och mjukvaru-versioner, något som 

utgör ett problem för forensisk undersökning. Att det krävs mång olika metoder och tillvägagångsätt gör att det blir svårare 

och kan kräva mer arbete, kunskap och pengar för att utvinna information, vilket gör det svårare för det forensiska arbetet. 

Boken beskriver också bland annat hur Android-plattformen fungerar, minnestyper och hur applikationer lagrar information i 

telefonen, något som är viktigt när man ska utvinna och analysera data.  

M.S.Ahmad, N.E.Musa, R.Nadarjah,  R.Hassan och N.E.Othman jämför i sitt arbete ”Comparison Between Android and iOS 

Operating System in terms of Security” [13] Säkerhets aspekter mellan Android och iOS. Deras arbete fokuserar på 

säkerheten för utveklare av applikationer och användare så som Application sandboxing, Memory randomization, encryption, 

data storage format och built in antivirus.  

I arbetet ” Smartphone Forensics: A Proactive Investigation Scheme for Evidence Acquisition” undersöks potentiella bevis 

som kan hämtas från smartphones. De undersöker också de tillgängliga anslutningskanalerna för bevisöverföring under en 

kriminalteknisk undersökning. [14] 

En väldigt bra blogg, med många intressanta artiklar skriven utav Jonathan Zdziarski, som är en utav de främsta inom iOS 

forensik. Han är en utav utvecklarna till många metoder som idag används hos IT-forensiker. [15] 
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3 Problemformulering 
I detta kapitel ska det framgå vad för frågor som arbetet ska besvara och redovisa, samt vad som försvårar och varför det är 

ett relevant arbete. Kontakt med personer på IT-forensiska avdelningen hos Göteborgspolisen har lett fram till några 

frågeställningar som är intressanta för båda parterna. Frågorna är tänkt att lyfta fram och besvara de nya problem som finns i 

samband med kryptering och föra forskningen framåt genom att ge svar på områden som är outforskade. Med frågorna vill vi 

ta reda på hur kryptering fungerar och vad som skiljer de olika plattformarna åt, om det går att utvinna några data från 

krypterade enheter med dagens verktyg och vad det kan finnas för alternativa utvinningsmetoder. 

3.1 Frågeställningar 

 Jämförelse mellan krypterings- och access-system i olika miljöer för mobiler. 

Stor del av arbetet handlar om hur krypteringen fungerar i de olika systemen, vad som skiljer dem åt samt vilka metoder det 

finns för att utvinna data ifrån dem. 

 Kartläggning av brister hos forensiska verktyg. 

Arbetet kommer att påvisa brister hos de forensiska verktyg som idag används. 

 Kartläggning av problem och konsekvenser vid användning av molnlagring.  

Det kommer även att undersökas hur molnlagring påverkar det forensiska arbetet nu när molnlagring blir alltmer vanligt i 

telefonerna. 

 

3.2 Problematisering 
Både Apple och Google har i sina senaste OS (operativsystem) gjort förändringar i hur krypteringen är implementerad [2] 

[16] [17] [18]. Förändringar kan göra att gamla metoder inte längre funkerar för forensiker och nya metoder behövs tas fram. 

Microsofts Windows Phone är också relativt outforskat. Då de flesta jämförelser i andra arbeten bara tar upp Android och 

iOS. [13] [19]. 

Problematiken i det här arbetet varierar. En anledning till att det är så komplicerat med mobilforensik är att det är ett område 

som många arbetar med att utveckla, dvs. det kommer hela tiden ny teknik, nya möjligheter och nya hinder. Det kan leda till 

att metoder man tidigare använt inte längre fungerar och man måste då komma upp med nya metoder.  

Säkerhetsmetoder och implementeringar kan också vara delvis odokumenterade från tillverkarna då de har ett intresse att 

hålla det hemligt för att förhindra användare från att låsa upp och modifiera telefonerna, brottslingar från att stjäla 

information och konkurrenter från att kopiera lösningar. 

Många metoder för utvinning är utformade och testade i labb-miljöer. Det finns t.ex. metoder att ta reda på samt ändra det 

befintliga skärmlåset, men många utav dessa metoder kräver att telefonen skall vara upplåst och att man har vissa 

behörigheter, t.ex. utvecklar-lägen. Är telefonen upplåst så har vi vid utvinning redan nått fram till målet så det blir därmed 

irrelevant. I labbmiljöer är det vanligt att man redan har fullständiga behörigheter, så som root-rättigheter, men för polisens 

arbete kring verkliga omständigheter är det inte lika vanligt, då de behörigheterna och inställningarna inte är aktiverade som 

standard. [20] 
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4 Metod 
Problemformuleringarna kommer främst att besvaras med hjälp av en kvalitativ metod. Informationen kommer att hämtas 

från dokumentation, litteratur och vetenskapliga artiklar från bland annat Apple och Google men även ifrån bloggar så som 

Jonathan Zdziarskis blogg då han är en utav de ledande experterna kring iOS forensik [21]. Detta för att ge en bra 

bakgrundsfakta som krävs för att kunna svara på samtliga frågeställningarna. Informationen kommer att presenteras så att det 

går att förstå det som redovisas i resultaten samt gör att diskussionen går att förstå. De källor som inte är vetenskapliga 

dokument har valts för att de har använts som källor i andra vetenskapliga arbeten, eller tar upp och visar på saker som är 

relevant för det här arbetet.  

Detta arbete kommer huvudsakligen bestå utav litteraturstudier, vilket främst kommer vara nödvändigt för att kunna besvara 

första frågeställningen då det där krävs en bra fakta grund. Men det kommer även finnas inslag utav intervju och experiment. 

 Intervju kommer att finnas med för att få en inblick i verkligheten, hur problematiken påverkar situationer som 

uppstår i arbetslivet och är intressant för att kunna hänvisas till vid punkt två och tre i frågeställningarna. Experiment i det här 

arbetet kommer att genomföras för att få en klar bild utav vad verktygen verkligen klarar av att utvinna, och bidrar därmed i 

resultatet utav kartläggningen på punkt två i frågeställningen. Alltså för att kunna styrka resultatet så utförs experiment 

eftersom det då visas vad som sker i praktiken, och litteraturstudier beskriver hur det enligt teorin ska fungera. 

Efter undersökning och forskning så kommer det att göras en jämförelse genom att redovisa resultat, tre flödesscheman samt 

en tabell.  

 Tabellen kommer innehålla punkter som jämför hur olika de operativsystemen hanterar kryptering och punkterna 

kommer att vara kategoriserade efter vad som tas fram i teori-kapitlet. Flödeschemana ska visa olika tillvägagångssätt vid 

utvinning utav mobiltelefoner. Som gör att läsaren förstår hur situationen se ut i dagsläget. 

Det kommer att jämföras brister i olika forensiska verktyg som används för utvinning i mobilforensik. Med brister menas, 

vilka olika telefoner och operativsystem klarar inte verktygen av att hantera samt varför. Detta kommer att göras genom att 

studera verktygens kompatibilitetstabeller, samt prova de olika enheter vi har tillgång till i experiment. 

4.1 Jämförelse 

I ett liknande arbete har artikelförfattarna [19] jämfört utvinning och analysering av data från Android och iOS. De har 

använt sig av en litteraturstudie och arbetet tar upp viktig teori och metoder för utvinning och fokuserar på experiment för att 

lösa deras problem. Andra har upprepat liknande experiment [13] [22] för iOS och äldre versioner av Android, samtidigt som 

det saknas undersökningar om utvinning av Windows Phone och senaste versionen av Android med kryptering aktiverat.  

I ett annat arbete som handlar om forensiska utvinningstekniker på Windows Mobiles [23] inleds det med en litteraturstudie 

som ger läsaren fakta som behövs för att förstå arbetet och sedan utförs ett experiment för att få fram sitt resultat.  

En alternativ metod till arbetet skulle vara att utföra allt praktiskt, göra experiment och labbar för att få fram resultat som 

visar vad som verkligen sker i de olika scenariona. Dock kommer ett experiment inte klargöra varför resultaten blir som de 

blir och för att kunna utföra experiment så måste det finnas bakgrundskunskaper. Eftersom vi inte har resurser till att utföra 

allt praktiskt, så kommer arbetet för det mesta ske genom litteraturstudie. Det gör även så att resultaten kan beskriva just 

varför de blir som de blir.  

4.2 Intervju 

Det kommer att skickas ut intervjufrågor via mail till två personer som arbetar med IT-forensik hos polisen för att det är ett 

bra sett att få fram information vi söker. Då informationen kommer ifrån personer som jobbar med ämnet och därmed 

kommer i kontakt med en del utav sakerna som undersöks i det här arbetet kommer resultaten kunna bidra till resultat i 

frågesättningarna, vissa mer än andra.   
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Svaren kommer bli en bra grund för att få en diskussion kring ämnet och för att hjälpa till att svara på frågeställningarna. De 

kommer att besvara hur relevant problematiken är och vilken data som eftersöks i forensiska utredningar, hur polisen arbetar 

med kryptering och hur kryptering försvårar arbetet. För att få svar på problematiken kring molnlagring kommer frågorna 

fråga hur polisen arbetar mot utlänska företag och hur regler och lagar över landsgränser påverkar arbetet och utredningar.  

Se frågorna i Bilaga1. Intervjufrågorna 

Resultaten från intervjuerna kommer att diskuteras, jämföras och utväderas med fakta som arbetet visar. 
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5 Teori 
I teori-kapitlet tas all fakta och bakgrund som läsaren behöver veta för att förstå resultatet och diskussionen upp. Först 

förklaras kryptering och hur krypteringsnyckeln skyddas. Sedan presenteras två sätt att attackera kryptering. 

Efter det förklaras molnlagring och regler kring det, hur de olika operativsystemen hanterar kryptering och till sist hur 

utvinning går till. 

5.1 Kryptering 
Data krypteras för att den ska vara oläsbar av en obehörig. Detta är extra viktigt i mobila miljöer, där t.ex. stöld och förlust är 

vanligare i jämfört med datorer. När en krypterad enhet låses upp så ligger krypteringnyckeln oftast sparad i klartext i minnet 

(RAM) för att dekrypteringen ska ske smidigt och transparent mot använderen. Men att kryptera är mer prestandakrävande 

och kräver mer processorkraft än vad mobiler klarat av. Apple har sedan iPhone3GS använt ett separat chip för kryptering 

[24]. Android har haft stöd för kryptering sedan 3.0 men att ha igång kryptering har påverkat prestandan [25] då det kräver 

prestanda av processorn om det inte finns en separat processor för det vilket har saknats i telefoner som kör Android. Det är 

också därför många OEM inte har satt på det som standard [26] som Google ville när de lanserade nytt krypteringsstöd i 

Lollipop. Nya uppsättningen av ARMv8 lägger till krypteringsfunktioner [27] vilket släpps i telefoner under 2015.  

5.1.1 Trusted Execution Environment TEE 

TEE är ett säkert område som finns i processorn på enheten och ser till att känsliga data lagras, bearbetas och skyddas i en 

betrodd miljö och gör det möjligt att erbjuda end-to-end säkerhet genom att upprätthålla skydd, sekretess, integritet och 

dataåtkomsträttigheter. Där lagras krypteringsnycklar säkert och kan bara kommas åt av kända processer.  

5.1.2 Hårdvaru-skyddad nyckel 

Krypteringsnycklar kan lagras och signeras med hjälp av hårdvaru-skyddade nycklar. När en krypteringsnyckel ligger lagrad 

i en säker hårdvarukomponent så som iOS Secure Enclave eller ex ARM TrustZone, så kan den bara användas till att utföra 

krypteringsoperationer. Ingen annan hård- eller mjuk-vara kan läsa den eller exportera den. Det gör att så kallade offline 

attacks, där man flyttar data av enheten och gissar användarens lösenord i en kraftfullare dator inte är möjlig. Därför att man 

också behöver gissa sig eller ta fram nyckeln som ligger säker i hårdvaran för att dekryptera data [18] [28] [29].  

5.2 Attackera kryptering  
Olika metoder som kan användas för att försöka knäcka kryptering, d.v.s. att få fram krypteringsnyckeln. 

5.2.1 Bruteforce 

En metod till att få fram krypterings-nyckeln är att gissa alla möjliga kombinationer. Det är en metod som ofta är mycket 

resurs och tidskrävande, vilket beror på styrkan hos lösenordet och hur lösenordet verifieras. Ett längre lösenord med 

blandande tecken tar längre tid, och om lösenordet skyddas av och verifieras i säker hårdvara så blir det mycket svårt. 

5.2.2 Coldboot 

Att krypteringsnyckeln ligger i RAM kan attackeras genom att snabbt starta om datorn och spara ner innehållet i minnet som 

ligger kvar där en kort stund. Om minneschippet kyls ner tar det längre tid för informationen att minnet att försvinna vilket 

görs när man utför en coldboot attack. För Android har det demonstrerats med verktyget FROST [11], men inte testats i 

senare versioner av Android och telefoner. 

5.3 Molntjänster 

Molnlagring är en tjänst där användaren får en virtuell hårddisk, ett utrymme på internet att lagra data på. Användaren har ett 

konto hos en tjänst, i våra fall iCloud (Apple) [30], Google Drive och OneDrive (Microsoft). Där de sedan kan lagra all 

möjlig data för att sedan komma åt den på olika enheter genom att logga in mot tjänsten. Förutom varje tillverkas molntjänst 

så finns en uppsjö av tredjeparts-tjänster för molnlagring. 
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Anslutningen till en molntjänst gör det också möjligt att radera data på telefonen efter att användaren har förlorat tillgången 

till den. Alla system stödjer det men de kan innebära olika saker. iOS dataskydd skyddar bortagna filer från återskapning. 

MLAT(Mutual Legal Assistance Treaty), är ett avtal som säger att vid polisiära ärenden så sammarbetar länderna genom att 

dela med sig utav information som kan användas som bevismaterial i utredningar. [31] 

 MLAT fungerar så att en myndighet ber amerikansk myndighet om hjälp att ta fram bevis från företag så som 

Google. Om den amerikanska myndigheten godkänner begäran och har lagstöd så kommer då ex Google att lämna ut den 

begärda informationen till den amerikanska myndigheten som i sin tur för informationen vidare till den som skickade 

förfrågan. 

Alla tre har även en så kallad ”emergency requests” som säger att om en person riskerar att komma till skada så kommer 

ärendet att prioriteras och tas hand om omgående. [32] [33] [34] 

 

5.3.1 Apple 

På Apples iCloud finns möjligheten att göra säkerhetskopiering på kontakter, kalender, kamerabilder, videos, meddelanden, 

inställningar, app-data, dokument och bokmärken. Antingen manuellt eller via automatik. Säkerhetskopiering sker dagligen 

när automatisk säkerhetskopiering är aktiverat. 

Apple kan förse polis med data som finns lagrad i iCloud. [33] 

5.3.2 Google 

I Android finns valet att via Android Backup Service aktivera säkerhetskopiering av användardata. Det gäller data som är 

kopplat till ditt Google-konto och infattar som standard: vissa app-data, WiFi-lösenord, inställningar, ordlista, kontakter och 

kalender. Utöver det så kan du välja att automatiskt spara de bilder du tar med telefonen till molnet och du kan ladda upp filer 

till Google Drive. 

Med hjälp av Android Device Manager så har användare möjlighet att via internet fabriksåterställa telefonen. Det tar bort all 

data från telefonen. [35] 

Google lämnar precis som Apple ut information efter förfrågan från polis och myndighet ifall lagen stödjer det. [34] 

5.3.3 Microsoft 

Windows Phone användare kan aktivera säkerhetskopiering till molnet. Det är kopplat till ditt Microsoft-konto och gäller 

följande data: app-data, lösenord, samtalshistorik, inställningar, konton, bokmärken, ordlista, meddelanden, foton och videos. 

[36] 

Microsoft säger även att de kan spara användardata när de anser att det är för gott uppsåt eller nödvändigt. 

Till exempel vid sammarbete med polis eller annan behörig myndighet. [37] 

Microsoft hanterar utlämning utav data precis som de andra aktörerna, har polisen en fullmakt så kommer data att ges ut efter 

en granskning från Microsoft. [32] 

 

5.4 Android verktyg och upstart 
Utvecklingen av Android leds av Google men källkoden till Android Open Source Projekt (AOSP) är öppen och anpassas av 

tillverkare(OEMs) som Samsung, HTC, Sony, LG etc. Android 5 Lollipop presenterades 2014 och introducerade flertalet 

säkerhetsnyheter som förbättrad disk-kryptering, smart-lock och SELinux [1] 

Bootloadern [38] hanterar starten av telefonens operativsystem och eventuell annan mjukvara som återställningsläget [39]. 

Som standard är bootloaderns funktionalitet låst och begränsad och tillåter inga modifieringar av telefonens partitioner eller 



   

 

11 
 

uppstart [40]. Om man låser upp bootloadern går det att ersätta telefonens partitioner med egna för t.ex. säkerhetskopiering av 

systemet via recovery-partitionen [41], och installation av root-binärer på telefonens system-partition [42]. 

Download mode eller Flash mode är ingen egentlig del av Android utan hör till Chipsetet och varierar beroende på OEM.  

Det används för service av telefonen för t.ex. ominstallation av en telefon som inte startar. Då det bara används av 

tillverkarna saknas dokumentation och information om det. Det är detta läget som forensiska verktyg ofta använder för att 

utvinna data om det finns stöd för att dumpa telefonens minne. [12] 

ADB (Android Debug Bridge) är ett utvecklar-verktyg som används för att kommunicera mellan en Android enhet och en 

dator, ADB måste aktiveras på enheten för att fungera. I Android 4.0 och senare så aktiveras ADB på telefonen genom att 

först aktivera utvecklar-inställningar. Detta gör man genom att klicka sju gånger på ”Build Number”, därefter kan ADB 

aktiveras under utvecklar-inställningar. 

I version 4.2.2 och senare så har de lagt in en säkerhets funktion som säger att användaren måste godkänna varje enskild 

anslutning till varje ny dator.  

5.5 Kryptering i iOS 
Det har varit mycket snack och skriverier om Apples senaste iOS 8, där de gjort om krypteringen. IOS 8 kan köras ifrån 

iPhone 4s och senare, iPad 2och senare, iPad mini och senare samt iPod touch 5te generationen. [43] 

iOS krypterar varje fil separat med en unik krypteringsnyckel på 256-bit [18], vilket gör det mycket lättare och snabbare att 

radera filer.  

 

 

 

Figur 1, iOS Data Protection [3], en visualisering utav iOS kryptering/nyckel hantering. 

Det enda användaren behöver göra för att aktiver krypteringen är att skapa ett skärmlås, då blir skärmlåset tillsammans med 

(UID) Unique ID krypteringsnyckeln. Denna nyckel går bara att komma åt från enheten och kan inte extraheras därifrån. Det 

gör att man bara kan gissa lösenordet på enheten. Extra säkerhet läggs till genom att förlänga varje nyckelförsök så att det tar 

ca 80 millisekunder att testa ett lösenord. Med ett 6-tecken alfanumeriskt lösenord skulle då ta mer än 5 år att testa alla 

kombinationer. De senare processorerna som används i iPhone kan tvinga ett 5s fördröjning vid för många misslyckade 

försök. 

Filerna är låsta med filnyckeln, filnyckeln ligger lagrad i filens metadata och är krypterad med en Class nyckel. Metadata är 

krypterad med filsystemnyckeln som skapats när telefonen installerades första gången, eller efter att all data på enheten 

raderats utav en användare. Class nyckeln är krypterad med hjälp utav både användarens skärmlås och telefonens UID. Se 

Figur 1 

 UID är en 256-bitars AES-nyckel som är inbränd i varje processor vid tillverkningen. Den kan inte läsas av 

Hardware Key 

File System Key 

Passcode Key 

Class Key File Content 
File Metadata 

File Key 
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firmware eller mjukvara, och används endast av processorns hårdvaru AES motor. För att erhålla själva nyckeln, skulle en 

angripare behöva montera en mycket sofistikerad och dyr fysiskt angrepp mot processorns kisel. Alla nycklar hanteras i en 

hierarki. [18] 

Apple använder sin Secure boot chain, som endast tillåter att mjukvara signerad av Apple körs vid uppstart, ifall data som 

inte är signerad av Apple körs så kommer telefonen visa ”Connect to iTunes” och man måste fabriks återställa enheten via 

iTunes. 

Eftersom Krypteringsnycklarna endast finns i telefonen, och genereras utav användarens lösenord, så kommer Apple inte 

längre kunna plocka ut data till polis/myndighet. Det kommer dock fortsätta att hjälpa polis och myndighet genom att ge data 

som användare har lagrat på iCloud, de är skyldiga att göra det enligt lag. [16] 

5.6 Kryptering i Android 
Stödet för full disk encryption(FDE) i Android introducerades i version 3.0 för tablets och 4.0 för telefoner som en valbar 

inställning [44]. För att kunna aktivera FDE så behövs ett skärmlås på telefonen som används för kryptering och 

dekryptering. Sedan Android 5.0 Lollipop så skulle disk-kryptering vara aktiverat som standard på nya enheter, detta gäller 

för Nexus 6 och 9, men andra OEMs har inte gjort samma val (ex Moto G). Google har i sin ”Android 5.0 Compability 

Definition” [45] skrivit i punkt 9.9 att enheter som stödjer skärmlås måste stödja FDE och att implementationen av kryptering 

som standard är starkt rekommenderad men valfri. Det står också att detta förväntas bli ett krav för framtida versioner.  

Anledningen är att det sänker prestandan då Android [25] [26] saknar stöd för implementeringar av hårdvarukryptering.  

Androids diskkryptering är baserad på verktyget dm-crypt. Det är en funktion i Linux-kärnan och fungerar med blockenheter. 

På grund av detta, fungerar kryptering med (eMMC) Embedded Multimediacard och liknande flash-enheter som presenterar 

sig till kärnan som blockenheter. [17] 

Vid första uppstart, skapar enheten en slumpmässig 128-bit huvudnyckel och sedan hashar den med ett standardlösenord och 

lagrad salt. Standardlösenordet är: "default_password". Den resulterande hashen är också signerade genom en TEE (t.ex. 

Trustzone), som använder en hash av signaturen för att kryptera huvudnyckeln [17]. Trustzone är en säker del i hårdvaran och 

program utanför den kan inte komma åt nyckeln som skyddas av den. Själva nyckeln lämnar aldrig TrustZone utan 

operationer utförs enbart inom TrustZone. [44] 

När användaren ställer in PIN eller lösenord på enheten, så krypteras 128-bitars huvudnyckeln om med användarens lösenord 

och lagras. Alltså krypteras inte själva användardata om vid ändring av lösenordet. [17] 

 

5.7 Kryptering och uppstart i Windows Phone 
Windows Phones är inte lika populärt som iOS och Android, enligt IDCs senaste mätning utav mobil OS användning så står 

WP för 2,9% utav marknaden [46]. Detta har i sin tur resulterat i att forensiska verktyg för utvinning har valt att fokusera mer 

på de välanvända operativsystemen och därmed finns det inga metoder för att få en avbild på WP8 som har skärmlås 

aktiverat ifrån det stora företagen. Det enda sättet att få en fysisk avbild är i nuläget via JTAG, men problemet med det är att 

data är då inte strukturerat utan man får ut rådata. Vilket betyder att man måste manuellt eller med hjälp utav forensiska 

verktyg tolka data. [47] 

WP är inte automatiskt krypterad från början, utan krypteringen blir möjligt först när användaren kopplar ett företags-konto 

till telefonen [48]. Därefter är det Microsoft Exchange servern eller motsvarande som kräver att telefonen blir krypterad. När 

krypteringen är aktiverad går det inte att slå av krypteringen. [49] 

För en vanlig användare finns det alltså inget inbyggt sätt att kryptera Windows Phone. 

När en WP startar så tillåter den inbyggda programvaran bootloadern att starta om dess digitala signatur är stämmer överens 

med den som finns registrerad i UEFI databasen i telefonen. 
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 UEFI har i WP ersatt BIOS eftersom det är säkrare med fler funktioner. UEFI ser till att programmet som laddar 

operativsystemet är säkert och sabotage fritt, samt förhindrar jailbreaking. Detta görs som sagt genom signatur verifikation 

och eftersom det endast är hårdvarutillverkaren för systemet som har tillgång till de digitala signaturerna som krävs för att 

skapa en validerad programvara. 

Det är bara Windows Phone bootloader och de accepterade program som startas innan själva operativsystemet startas som är 

tillåtna. 

På grund av detta går det inte att modifiera uppstarten, vilket gör att exempelvis forensiska verktyg inte kan starta upp sin 

mjukvara så som de kan hos iOS(äldre versioner) och Android. [49] [48] 

På WP 8.1 så har användaren inte rättigheter att stänga av nätverkstrafik eller sätta på flygplansläge utan att låsa upp 

telefonen. 

Windows Phone ger dig som användare möjligheten att radera all data ifrån telefonen ifall den hamnar i fel händer. Det görs 

genom att användaren loggar in på Microsofts hemsida och där ifrån skickar iväg sms alternativt push meddelande som 

genomför operationen. 

5.8 Utvinning 

Utvinning av data brukar man dela in i Fysisk och Logisk utvinning. Standardorganisationen NIST klassificerar 

utvinningsmetoderna i olika nivåer [50]. Nivå 2 motsvarar logisk utvinning och är mer begränsad än fysisk utvinning men har 

fördelen att den är enklare att utföra och att data extraheras i ett strukturerat format som gör den enklare att hantera och 

analysera. Fysisk utvinning beskrivs som Nivå 3 och innebär att man utvinner data så som den är sparad på lagringsmediet, 

vilket innefattar oallokerat utrymme och då kan man t.ex. återskapa borttagna filer. 

Ett sätt att logiskt utvinna data är att via en Agent-app som installeras på enheten fråga telefonen och andra appar om 

information. API:er (application programming interface) används för att få fram kontakter, samtalsinformation, meddelande 

etc. med hjälp av. ex AFLogical [51]. Denna metod kräver access till telefonen(upplåst telefon) för att installera och köra 

applikationen och informationen som kan hämtas är begränsad. 

Cellebrite beskriver att de med sitt verktyg UFED injekterar kod under uppstarten som de använder för att utvinna data 

fysiskt. Det handlar om att utnyttja någon slags bugg som kringgår det exekveringsskydd som alla mobila OS har under 

uppstart, om inte mjukvaran tillåts låsas upp som den kan för många Android.mobiler. [52] 

Forensisk utvinning med hjälp av JTAG (Joint Test Action Group) är en avancerad fysisk utvinningsmetod som görs genom 

att ansluta till Test Access Ports (TAPs) på enheten och instruera processorn att överföra data som är lagrat på enhetens 

minneschip. JTAG en standard (IEEE 1149.1) [53] för ett gränssnitt på enhetens systemchipp och utvecklades och används 

för att testa, felsöka och kommunicera med systemet på hårdvarunivå efter att alla komponenter kopplats ihop. JTAG 

används i många typer av inbyggda system, inte bara mobiltelefoner.  

När det stöds av enheten så är JTAG ett mycket effektivt sätt att utvinna en komplett fysisk avbild från enhetens minne när 

det inte går med vanliga verktyg. Det kan t.ex. handla om att enheten är fysiskt eller logiskt skadad och därför inte kan 

utvinnas med hjälp av vanliga verktygen eller när den är låst och det inte går att kringgå låset på annat sätt. 

5.9 Skärmlås 
Det finns en del olika sätt ätt hålla mobiltelefonerna skyddade från obehöriga, de flesta använder sig utav någon form av 

skärmlås så att inte obehöriga ska kunna använda mobilen utan tillåtelse. Skärmlås fungerar så att när man låser telefonen 

(släcker skärmen med hjälp av ström-knappen) så aktiveras ett lås. Det finns såklart en del olika inställningar som bestämmer 

hur ofta skärmlåset ska krävas, man kan exempelvis välja så att låset inte går igång ifall användaren låste skärmen för mindre 

än 30 sekunder sedan. Detta utav bekvämlighetsskäl. Standard är annars att man måste låsa upp telefonen varje gång efter att 

man klickat på ström-knappen. 
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Det allra vanligaste är en fyrsiffrig PIN-kod, men man kan i många fall ha fler siffror om man känner för det. 

Ett annat populärt allternativ som mestadels används på Android telefoner är att användaren har ett mönster det ritar in. Det 

finns olika stora mönster, 3x3 [Figur 2]är standard men i olika Android OS kan det gå att använda 4x4 5x5.  

På de lite nyare iPhone telefonerna finns alternativet fingeravtryck som upplåsningsmetod, men värt att notera är att då har 

telefonen fingeravtryck och PIN-kod, (iPhone 6). Det är alltså inte nödvändigt att använda fingeravtryck utan det räcker att 

man kommer förbi ett alternativ.  

För WP så gäller minimalt 4 och maximalt 16 siffrors skärmlås. 

Man kan även använda sig utav ett lösenord i textformat på Android och iOS. 

 

  

Figur 2. Skärmdump från Android 5.0 

skärmlås.   
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6 Experimentuppställning 
Vi kommer att använda XRYs verktyg med mjukvaran 6.13.1 för att göra olika tester. Experimenten kommer att testa 

utvinning av Android med kryptering aktiverat och utvinning av Windows Phone, samt undersöka hur skärmlåsen fungerar 

vid bruteforce-försök. 

6.1 Windows Phone 

Ett experiment kommer att utföras på en Windows Phone för att se vad som verkligen sker vid utvinningen. Det framgår 

väldigt dåligt på internet samt i verktygens kampabilitetslistor, så där med utförs ett experiment för att få en klar blid utav hur 

utvinning sker och vad som kan utvinnas. 

I experimentet kommer en Nokia Lumia 1020 att användas. 

Modell: Nokia 909 

Software version: Windows Phone 8.1 Update 

OS version: 8.10.14226.359 

Vi kommer att göra olika avbilder med olika förutsättningar. 

Telefonen har varit i bruk under en längre tid, och har inte förberetts på några sätt inför experimentet förutom att skärmlås ha 

aktiverats och avaktiverats inför de olika avbilderna. 

Avbild utan skärmlås. Logisk. 

Avbild med ett fyrsiffrigt skärmlås. Logisk. 

 

6.2 Android 

Ytterligare ett experiment kommer utföras, fast nu men en Google Nexus 4 som kör Android 5.0.1, telefonen kommer vara ha 

kryptering påslaget i inställningar. Det här utförs för att se ifall data kan utvinnas när telefonen är krypterad med den 

inbyggda krypteringsfunktionen. Telefonen kommer att ha låst bootloader för det är standard inställning hos Android och 

ifall man ändrar på det så ska telefonen göra all data oläsbar genom att fabriksåterställa den.  

I experimentet kommer en Google Nexus 4 att användas. 

Modell: Nexus 4 

OS version: Android 5.0.1 (LRX22C)  

Telefonen är fabriksåterställd genom att installera fabriks-avbilden från Google [54]. 

Telefonens bootloader låstes med fastboot 

FDE är aktiverat. 

Grafiskt skärmlås är aktiverat. 

Mobilen fylldes med lite data genom att det togs en bild, ett sms skickades och togs emot, ett samtal ringdes. 

 

6.3 Skärmlås väntetid 
När vi utför experimenten om hur skärmlåsen skyddar mot att gissa lösenordet så använder vi oss av samma telefoner som 

tidigare och testar att gissa os fram till lösenordet för att se hur låsskärmen hanterar felaktiga försök. 

 

  



   

 

16 
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7 Resultat 
Här presenteras de resultat arbetet har kommit fram till. 

7.1 Kryptering 

En sammanställning av jämförelsen presenteras i Tabell 1.  

 Gemensamt för alla tre (iOS, Android, WP) är att när systemen är avstängt så ligger data krypterad på minnet, och 

när systemen körs så har användaren låst upp krypteringen och data skyddas då istället av acess-funktionerna. 

 Det medför att nycklar ligger sparade i minnet när systemet är igång. Utöver det så gör iOS Data Protection att olika 

filer kan krypteras ytterligare och med separata nycklar beroende på fil-klass och de låses i sin tur upp när de används.  

 

Tabell 1 Sammanställning av jämförelse för kryptering i de olika systemen 

 iOS Android Windows Phone 

Stöd för kryptering Ja Ja Endast företag 

Kryptering som standard Ja Kanske* Nej** 

Vilka data krypteras All användardata All användardata  All andvändardata 

Nyckel-lagring Hårdvaruskyddad (Secure 

Enclave) 

Hårdvaruskyddad 

(TrustZone) 

Hårdvaruskyddad 

(TPM) 

Algoritm AES 256-bit AES minst 128-bit AES 128-bit 

Hårdvaruaccelererad Ja Nej – *** 

Bruteforce På enheten På enheten På enheten 

Säker uppstart Ja Ja Ja 

*För Nexus-telefoner med 5.0 fabriksinstallerat 

** Kan bara aktiveras med företagskonto 

***Oklart, framgår inte i någon dokumentation. 

 

7.1.1 Att gissa PIN-koden 

När det gäller att gissa pinkoden så har de olika operativsystemen olika funktioner för att förhindra det.  

 Apple har skapat en funktion som raderar alla krypteringsnycklar efter tio misslyckade försök, denna funktion får 

användaren själv välja att aktivera vid intresse och som forensiker går det inte att se ifall funktionen är aktiverad eller inte. 

Väntetiden vid manuella felaktiga försök ökar drastiskt på iOS enheter, efter nio felaktiga försök får man vänta 60 minuter.  

Om Android-telefonen är kopplad till ett företags-konto så kan enhetsadministratören också ställa in att telefonens data ska 

fabriksåterställas efter ett valfritt antal felaktiga försök. [55] Om du anger fel lösenord i Android 5 gånger så får du inte 

försöka igen på 30 sekunder. Den tiden ökar inte med fler felaktiga försök, men det kan variera mellan olika OEMs. Det tar 

då ca 4-5 dagar att gissa en 4-siffrig PIN-kod.  

På Windows Phone så finns det ingen funktion att ta bort data efter felaktiga försök, men  väntetiden fördubblas efter fem 

felaktiga försök och varje felaktigt försök efter det, vilket gör att det kommer ta väldigt lång tid att gissa sig fram till den 

enklaste 4-siffriga PIN-koden. Detta presenteras i Tabell 2 
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Tabell 2 Väntetid efter misslyckade PIN-kods-försök för Windows Phone 

Felaktiga försök Väntetid tills nästa försök 

1-4 Ingen väntetid 

5 1 min 

6 2 min 

7 4 min 

8 8 min 

9 16 min 

 

 

7.1.2 iOS 

När det gäller iOS 8 så är numera all data krypterad i flera lager, alla filer har sin egna unika nyckel. Vilket betyder att om 

fysisk utvinning skulle ske så går det inte att se data eftersom den är krypterad. iOS hårdvarukryptering skyddar också mot att 

nyckeln gissas utanför enheten, eftersom nyckeln måste paras ihop med UID för att sedan gå igenom en matematisk formel 

för att generar nyckeln som låser upp krypteringen [18]. Datat behöver alltså utvinnas logiskt när enheten är upplåst.  

Att filer krypteras med egna nycklar ger bra prestanda vid radering och skydd mot återskapning. Säg att användaren har ca 10 

000 filer. Det går bra mycket snabbare att radera krypteringsnycklarna, eftersom en nyckel på 256-bitar är betydligt mycket 

mindre mängd data än tillexempel en bild på t.ex. 2 600 000 bitar. Raderas själva krypteringsnyckeln gör det att filerna blir 

oläsbara. Detta betyder att istället för att radera filen och sedan behöva skriva över gammal data så räcker det att radera 

krypteringsnyckeln. Om detta nu görs på en hel enhet så går det betydligt snabbare att radera alla nycklar än alla filer. Detta 

ger då samma skydd mot att återställa filer som att skriva över data, förutsett att ingen kan få fram krypteringsnycklarna. 

I och med att iOS använder den krypteringsmetoden som beskrivs i teorikapitlet i arbetet, så räcker det att permanent radera 

filsystemnyckeln för att göra all data oläsbar, det är det som görs vid ”erase all content and setting” eftersom det går snabbt 

och smidigt att radera en nyckel. 

 När denna nyckel raderas så gör det att hela filsystemet blir oläsbart och kan därmed inte tolkas och dekrypteras. 

Vilket resulterar i att alla filers enskilda nycklar förblir krypterade. 

För att skydda mot bruteforceing så finns en inställning som kör ”erase all content and settings” efter 10 misslyckade PIN. Då 

det inte går att veta i förväg ifall denna funktion är på eller av så kan det var kritiskt och man kan få förutsätta att det är igång 

i alla lägen. 

För att utvinna fysiskt data så behöver enheten "hackas"/"jailbreakas". Detta för att kunna modifiera koden som körs vid 

uppstart och utvinna data.  

 

7.1.3 Android 

Google annonserade innan Android 5.0 Lollipop släpptes att FDE skulle vara aktiverat som standard i alla telefoner som hade 

Lollipop installerat från fabrik. Detta gäller i de nya Nexus telefoner som får sin mjukvara direkt från Google, Nexus 6 och 9. 

När de första OEMs lanserade uppdateringar till Lollipop så hade de inte kryptering aktiverat och Google drog tillbaka sitt 

krav och skriver i sin uppdaterade Compability-källa att det rekommenderas och att det istället ska bli krav i kommande 

versioner av Android.  
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Krypteringsnyckeln skyddas av signering av nyckeln i TrustZone. Säkerheten bygger då kring hur säkert TrustZone är vilket 

har visat sig sårbart i tidigare fall [56], men det finns inga bekräftade sätt som används för att kringgå det skyddet som 

TrustZone ger. 

Då bara /data-partitionen krypteras så kan möjlig data utvinnas från /cache-partitionen som inte skyddas av kryptering. Där 

kan filer som t.ex. Gmail-bilagor hittas [57].  

Android har tidigare visat sig vara sårbart för coldboot. Krypteringsnyckeln lagras i minnet när enheten är igång och under 

rätt förutsättningar så kan den gå att utvinna. Det gäller dock att man kan köra sin egen recovery-rom, något som för Nexus 4 

inte går att göra om bootloadern är låst. 

 

7.1.4 Windows Phone 

Windows Phone använder sig utav BitLocker för att kryptera data på disken. Kryptering är inte på som standard och går inte 

heller att aktivera för en vanlig användare, utan det måste aktiveras via en policy som kräver företagskonto på telefonen. 

Krypteringsnyckeln är skyddad mot offline bruteforce och säker uppstart skyddar mot utvinning mot de flesta sätt förutom 

JTAG. 

 

7.2 Molnlagring och utlämning utav data. 

En sak som alla tre skriver i sina dokument är att så länge det finns lagar som stödjer den polisiära förfrågan så kommer 

företagen att sammarbete och lämna ut relevanta data. 

 Ett problem med molnlagring kan vara ifall personen man utreder inte blir häktad, då kan personen logga in och ta 

bort filer från lagringsutrymmet. Det innebär att det är extra viktigt att isolera beslagtagna telefoner från radioanslutning så 

som GSM, 3G och WiFi då det är via de tjänster som radering kan startas.  

Eftersom Windows Phone kräver att användaren låser upp enheten för att stänga av nätvärkstrafik så förhindrar det forensiker 

från att isolera enheten från nätverket via mjukvaran. Istället får telefonen skärmas av via något isolerande material som 

stoppar radiovågor. Alternativt plocka ut SIM-kortet ifrån enheten, då det förhindrar all datatrafik över mobilnätet. 

Vid användet av molntjänster så kan det innebära att större delen av data inte finns lagrad lokalt i telefonen utan bara online. 

Viss tillfällig data kan hittas på telefonen.  
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7.3 Utvinning 
Här presenteras alternativ för olika tillvägagångssätt vid utvinning av data från mobiltelefoner. Arbetet har bland annat visat 

att det inte finns någon metod som alltid fungerar vid utvinning utav krypterad telefon, utan det finns metoder som beroende 

på hur telefonen används kanske kan fungera. 

7.3.1 iOS 

 

Figur 3 Ett flödesschema för att se tillvägagångssätt för utvinning på iOS enheter. 

 

Det går att följa och se vilka alternativ som finns vid data utvinning för iOS enheter som kör iOS 8 i Figur 3. Beroende på 

om telefonen är skyddad av ett skärmlås, som t.ex. en PIN-kod, så finns olika alternativ för att kringgå låset. 

Som vi har kommit fram till tidigare i arbetet så kan Apple inte hjälpa myndigheter med enheter som kör iOS 8, men enheter 

som kör iOS 4 tom iOS 7 kan Apple plocka fram följande data ifrån: SMS, iMessage, MMS, foton, videos, kontakter, ljud 

inspelningar, telefonhistorik. Det Apple inte kan ge ut är email, kalender eller tredjeparts app-data. [33]  

Ett sätt att få ut data ifrån en Apple enhet är ifall man har tillgång till en dator som är kopplad till enheten. 

 Det finns nämligen ett sätt att komma förbi skärmlåsen på iOS, det är nämligen så att om du har parat ihop din dator 

med din iOS enhet genom att använda ”trusted computer” funktionen. Så har det skapats en fil, denna fil ligger på datorn och 

säger att enheterna kan lita på varandra. Filen ligger i en mapp som heter Lockdown och den innehåller en backup kopia utav 

telefonens ”nyckelring (keybag)”. Tar du den filen och överför den till en dator med utvinningsverktyg så lurar du iOS 

enheten att det är en pålitlig dator och kan därmed få tillgång till filer på iOS 7 och tidigare. Med iOS 8 så kan du endast göra 

backup på mail, media, videos, foto, sms och app-data. (Logisk) [58] [59] [60] 

När den här funktionen utnyttjas ger det samma förutsättningar som för en upplåst enhet. 

Alltså genom att utnyttja den här funktionen behöver inte enhet vara upplåst. Men det finns en ”kill switch” för funktionen, 

ifall telefonen har varit avstängd efter parningen så fungerar inte den här metoden. Så ifall en dator och iOS enhet paras ihop 

så funkerar metoden fram till dess att iOS enheten startas om. 

 

iOS

Skärmlås

Betrodd enhet

Bruteforce

Ägaren ger PIN

Inget skärmlås

Fysisk utvinning 
(Jailbreak)

Logisk 
utvinning
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7.3.2 Android 

 

Figur 4 visar ett flödeschema över hur man ska utföra utvinning för en Android-enhet. Om telefonen är krypterad så går bara 

data att utvinna logiskt om du kan låsa upp enheten. Om telefonen är okrypterad så finns större möjligheter att utvinna data. 

 

Som en öppen plattform så är det inte svårt att göra en fysisk utvinning av en Android enhet. Olika OEMs har låsta 

bootloaders men flera stödjer upplåsning av dem [61] [62].  Men Android har några funktioner som kan försvårar det för en 

forensiker. 

 Ifall man har låst bootloader och väljer att låsa upp den så ska all data raderas med hjälp utav ”secure erase” och 

därefter finns det inte kvar några data på enheten. [63] 

Med Android Lollipop introducerade också en funktion kallad Smart Lock. Det gör det möjligt att få din telefon att ”lita” på 

andra enheter som kan meddela telefonen att den är i en betrodd miljö och låser upp skärmlåset automatiskt. Det kan vara ett 

en plats (via WiFi-anslutning), en enhet (Bluetooth-anslutning), ett ansikte, eller din röst (via frasen ”ok Google”). Det skulle 

teoretiskt sätt göra det möjligt att låsa upp en telefon genom att utnyttja denna tjänst och t.ex. utvinna data logiskt. 
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Känt lösen Logisk
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7.3.3 WP 

 

Figur 5 Ett flödesschema för att se tillvägagångssätt för utvinning på WP enheter. 

  

Windows Phone skiljer sig en del ifrån de andra två tillverkarna. Den stora skillnaden är att telefonerna är för privatpersoner 

inte är krypterade, det är först när ett affärskonto registreras som krypteringen aktiveras. Som visas i Figur 5 så är det 

skärmlåset som förhindrar utvinningen, det går heller inte att bruteforcea telefonen eftersom funktionen att ge den sortens 

input i uttaget inte finns.  

Det som gör WP så krångliga att utvinna data ifrån är deras startprocess samt rättighetssystem. Alltså om telefonen har 

skärmlås kommer du inte åt några data och det går inte att starta upp telefonen på något annat sätt. Eftersom WPs startprocess 

endast tillåter filer med korrekt signatur att köras. Dessa filer är då standard startfiler. 

7.3.4 Hur man kan knäcka eller kringgå skärmlås 

Det finns en del bra och en del mindre bra sätt att komma runt skärmlås, ett sett är kallat ”smudge attacks” och går ut på att 

man ska genom fettfläckar, olika ljus och vinklar kunna se och lista ut lösen mönstret. Det har gjorts ett arbete om detta där 

de visar att det är fullt möjligt. [64] Det problematiska med den metoden är att desto mer telefonen används desto sämre syns 

mönstret. Denna metod skulle även funka på PIN-koder, genom att man då kan se vilka siffror som valts och därefter prova 

sig fram. 4x4 =16 och 16 olika alternativt kan man lätt gissa manuellt. I teorin fungerar det här bra, men i praktiken tror vi det 

är svårare, speciellt i polisära fall.  (exempel varför det är svårare?) 

Ett scenario som kan uppstå är ifall polisen kräver dig att ge ut din PIN-kod eller dylikt. Då gäller följande, om utredningen 

inte är riktad emot dig eller någon närstående så är måste du lämna ut din kod för att inte förhindra utredning eller skydda 

misstänkt. [65] Om det är du eller någon i din familj som är misstänkt för brott är du skyddad från att vittna mot dig själv 

samt dina närstående och behöver då inte lämna några uppgifter enligt RB 36:6 [66] 

Det finns ett sätt gissa PIN-koden iOS 8.1, den har inte verifierats på 8.2 ännu. Det är nämligen så att man via lite hårdvara 

har lyckats bygga ett bruteforce kit som klarar av att komma förbi PIN-låset, trots att telefonen har aktiverat funktionen som 

raderar krypteringsnycklarna efter 10 misslyckade försök på skärmlåset.  

 Detta genom att koppla in en sensor som indikerar när skärmen ändras och därmed vet ifall man har lyckats komma 

förbi skärmlåset eller inte. Om inte så bryts strömmen till enheten. Man har öppnat upp iPhonen för att koppla sig förbi 

batteriet och istället använda sig utav USB kabel som energi källa, på så sätt sker avstängningsprocessen så fort att antalet 

misslyckade försök inte hinner skrivas till flashminnet.  

Windows

Låst JTAG

Olåst Logisk

Krypterad
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Detta gör att man kan gissa tills man hittar rätt PIN utan att telefonens minne raderas, men varje försök tar ca 40 sekunder då 

enheten behöver startas om efter varje försök, så en fyrsiffrig PIN tar ca 111 timmar att gå igenom. [67] 

Som nämnt tidigare så finns funktionen betrodda enheter i iOS som kan utnyttjas för att få tillgång till data och Android har 

börjat utveckla likande funktioner som skall fungera för WiFi, ansikten och röster. Eftersom det fortfarande inte är 

väletablerade funktioner så återstår det att se hur bra vi som forensiker kommer kunna utnyttja dem. 

7.4 Forensiska verktyg och experimentresultat 

Här framgår det vi kan fastställa kring verktygen. Vi har kontrollerat de olika verktygens kompabilitetslistor och instruktioner 

för utvinning för att kunna se vad de kan utvinna för data. Vi har också genomfört ett experiment med XRY där vi försökt 

utvinna data från låsta och krypterade telefoner. 

7.4.1 UFED 

Vid undersökning utav UFEDs kompabilitetslista så framgår det väldigt oklart under vilka förutsättningar som 

kompabilitetstabellen gäller. 

 Det framgår inte vilken OS version som enheten har i tabellen, det har enorm stor betydelse för utvinningen. 

Ska man som forensiker ta förgivet att alla enheter i listan har det senaste OS? 

Det framgår inte heller vad som skiljer sig vid utvinning utav en enhet som är skyddad med skärmlås och inte. [68] 

7.4.2 Experimentresultat XRY 

Efter experimentet på Android enheten så har vi fått resultatet att XRY vid fysisk utvinning utvinner all data från enheten 

utan problem, trots grafiskt skärmlås. Det görs via ett ”Download” läge som telefonen startars upp i, därifrån extraherar XRY 

allt minne från telefonen. Därefter processas data som hittats och presenteras. XRY indikerar eller redovisar inte på något sätt 

för användaren att det finns en krypterad data partition på enheten. 

Logiskt klarar inte XRY att utvinna några data när Android telefonen är låst med skärmlås. 

På Windows Phone enheten så berodde det på skärmlåset, när vi försökte göra en logisk utvinning med skärmlås på så fick vi 

endast ut några system filer, inget annat. Telefonen indikerade på att man skulle slå in skärmlåset. 

 

7.5 Intervjusvar 
De som svarat på frågorna är två personer på ITF avdelningen hos Göteborgspolisen. 

1. Vad upplever du är det jobbigaste scenariot när du får en mobiltelefon som du ska göra en avbild på?  

Varför är det scenariot så jobbigt/krångligt? Hur hanterar ni kryptering?  

Det "jobbigaste" scenariot vi stöter på med mobiltelefoner är när en telefon krånglar vid tömningsförfarandet. Av okänd 

anledning får man ej kontakt med telefonen i verktyget och felsökningen är inte helt enkel. Är det ett mjukvarufel i telefonen, 

i datorn eller i det forensiska verktyget? Är det ett hårdvarufel på telefonen? Kontakter som inte fungerar som de ska, trasig 

sladd m.m  

Antingen har vi metoder som möjliggör att vi kan kringgå kryptering på enheten eller så har vi inte någon metod för att 

kringgå krypteringen på enheten. Om så är fallet frågar vi i efter lösenord.  

2. Vilken sorts data är mest relevant, vilken data är den mest efterfrågade?  

Den mest efterfrågade datan är kommunikationsdata (chatt, sms, mms, samtalslistor m.m) och bilder.  

Vilken data som är mest relevant är beroende på ärendet.  
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3. Har du upplevt problem på grund av molnlagringstjänster (Google drive, OneDrive, iCloud mm)?  

Vad för problem? Lyckades du lösa/komma runt problemet?  

Vi jobbar med data offline. Vilket innebär att vi endast tömmer telefoner på information som ligger lagrade på telefonen.  

4. Vad krävs för att din organisation ska kunna kräva tillgång till data ifrån iCloud, OneDrive eller Google Drive?  

För att begära ut uppgifter från ovan nämnda molnlagringstjänster krävs rättshjälpsbegäran till landet där företaget är baserat.  

Vi kan inte kräva att få ut någon data från företagen, vi kan endast fråga om att få data, det är upp till företaget om de vill 

lämna ut eller ej.  

5. När slutar du undersöka/arbeta med en enhet, när känner du att du är ”klar”? Vad baserar du det på?  

Vi slutar undersöka en enhet när vi anser att vi har gjort allt vi kan. Vi har kontakt med andra inom och utanför myndigheten 

för att säkerställa att vi gjort allt vi kan med enheten.  

Vi tar hjälp av andra med specialist kunskaper i vissa fall och använder oss av en metod som heter chip-off för att kunna läsa 

ut någon data från enheten.  
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8 Diskussion 
När man skriver om det här ämnet är det mycket som förändras på kort tid då det hela tiden kommer ny teknik och mjukvara. 

Man måste därför hela tiden vara uppmärksam när man letar efter fakta och information att det är den senaste informationen 

och vad som fortfarande gäller. Ett exempel på detta är att vi i arbetet nämnt en metod att bruteforcea sig förbi PIN-koden 

iOS 8, något som inte verkar vara möjligt längre. Apple skriver att de har fixat säkerhetshål som gjorde det möjligt att 

kringgå skydden som gör att enheten raderas vid felaktiga försök och att få obegränsat med försök [69]. Det är troligtvis då 

inte längre är möjligt i iOS 8.3, något som behöver undersökas ytterligare. 

 Vi känner att vårt arbete är ganska unikt eftersom ämnet vi skrivit om förnyas hela tiden, och vi har inte hittat något 

välutvecklat arbete som tar upp det som vi tagit upp i det här arbetet. De arbeten vi hittat har handlat om äldre 

operativsystem, och på gamla operativsystem så fungerar gamla metoder vilket gör att de relaterade arbetena är fortfarande 

relevanta. Men nu när telefonerna kör nya operativsystem och har nya hårdvarulösningar så är de gamla metoderna inte 

längre kompatibla. Vi vill belysa, att det behövs nya metoder som klarar av att utvinna data ifrån de senaste telefonerna.  

I tidigare arbeten har oftast resultatet varit att Apple har haft den mest utvecklade säkerheten i sitt iOS. Android har varit 

steget efter när det gäller säkerhet, oftast för att det är en öppen plattform med ett brett utbud i hårdvara som inte utvecklas av 

Google utan av tredje part. Apple utvecklar själv sin hårdvara och har kunnat leverera bättre säkerhet på den fronten samt att 

deras system är mer låst för ändringar.  

 Vårt resultat visar på ungefär samma slutsats. Apple ligger fortfarande steget före när det gäller hårdvarusäkerheten 

och vilka säkerhetsfunktioner som finns som standard. Android är beroende av att industrin tar fram hårdvarulösningar och 

hur tredjepartstillverkare tillverkar telefonerna som kör Android. Dock så har de tänkt till när det gäller säkerheten i Android 

5 Lollipop och det går att få samma typ av skydd mot utvinnande av data med en krypterad mobil pga av den empiriska 

säkerheten i krypteringens metoder. Windows Phone kan också ge det skyddet men de har valt att i version 8 bara erbjuda 

kryptering för företagsanvändare.  

Industrin utvecklas åt ett håll där data i enheter skyddas med kryptering som standard. Tidigare så har det varit telefonens 

mjukvara som skyddats mot modifiering för vanliga användare och utvinningsverktygen har ändå kunnat utvinna data genom 

att använda utvecklarvertyg. Nu när det är själva data som skyddas med stark kryptering mot alla obehöriga, leder det till 

bättre skydd för användare och svårare utvinning för forensiker. 

8.1 Jämförelse mellan krypterings- och access-system i olika miljöer för mobiler 

Kryptering är numera en viktig funktion för många, den finns implanterad i samtliga system. Intressant att se är hur olika 

iOS, Android och WP erbjuder kryptering. Som vi visat i resultatet så aktiveras kryptering automatiskt för iOS när man 

använder skärmlås. Android har det som valbar funktion för användaren (aktiverad som standard på nya Nexus-enheter) och 

WP kräver ett företags konto för att få tillgång till kryptering.  

 Det är viktigt för tillverkarna att kunna leverara en hög säkerhet som användarna sedan kan välja att använda. I och med att 

hårdvaran blir bättre och bättre så ger det större möjlighet för kryptering. Ska man se ifrån prestandard perspektivet så kanske 

någon tänker att det drar onödig kraft ifrån processorn som redan kan vara hårt belastad. I Android så sker 

krypteringsfunktionerna via mjukvaran, en av anledningarna kan vara att de har många olika OEM som använders sig utav 

olika hårdvara. Den nya generationens ARM-arkitektur (ARMv8) kommer med kryptografiska tillägg, vilket kommer att 

förbättra prestandan även för t.ex. Android.  

Något som är relativt outforskat och vi inte undersökt lagar kring, är en metod för att kringgå Apples touch ID genom att 

kopiera fingeravtryck, något som demostrerats tidigare [70]. Detta är en avancerad metod, men ett fingeravtryck är inget som 

man behöver gissa sig till utan är personligt, konstant och går inte att hålla hemligt på samma sätt som ett lösenord. Vilket 

skulle kunna vara ett område värt att urforska för fortsatt undersökning. 

Det hade varit intressant att testa alla flödesscheman vi skapat via experiment i en kontrollerad miljö för att i praktiken se 

vilken data som verkligen utvinns och hur krävande de olika metoderna är. Men de har vi inte haft möjlighet att utföra på 

grund utav tidsbrist och att vi inte har tillgång till all hårdvara vi hade behövt föra att utföra dessa experiment. Det är en sak 

man skulle kunna utföra i fortsatt arbete, alltså ett arbete där man prövar våra resultat med hjälp utav experiment. 
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8.2 Kartläggning av brister hos forensiska verktyg 
Efter experimentet där vi gjorde avbild på Android enheten så får vi ingen respons från XRY att verktyget utvinnit krypterad 

data. Trots att loggen efter utvinningen visar att data har utvunnits. XRY visade bara system data.  

Vi tycker att XRY borde indikera på det, det skulle kunna göras genom att analysera partitionen. I Androids ”crypto footer” 

ligger nyckeln lagrad i krypterat format. Vi tycker då att XRY skulle kunna läsa av att den finns och därmed ge någons sorts 

indikation till användaren att partitionen är krypterad. [71]  

Vi gjorde även experiment på WP och de var väldigt oklart under vilka förutsättningar som deras kompabilitetslista gällde. 

Verktyget fick inte kontakt med telefonen om inte den var upplåst, och om den var upplåst så kunde all data utvinnas ur 

Nokian. 

Vi förstår att tillverkarna inte kan lista upp alla tänkbara situationer och förutsättningar som en mobiltelefon kan ha, men vi 

tycker ändå att de kan vara aningen mer specifika och beskrivande.  

 Vi har under arbetet inte haft tillgång till något annat verktyg än XRY, det hade varit intressant att utföra experiment 

på andra verktyg också, så som UFED. Hade vi gjort mer praktiskt kring den här frågeställningen så hade de styrkt våra 

påståenden om att dagen forensiska verktyg inte har tillräckligt med funktioner för att göra lyckade forensiska avblider utav 

de senaste telefonerna. 

För att förbättras krävs det mycket tid och pengar ifrån företagen, eftersom de måste hitta nya buggar att utnyttja vid 

utvinning, vilket kan vara väldigt tids och kompetenskrävande. Därefter kan Apple, Google och WP fixa de buggarna med en 

systemuppdatering, vilket resulterar i att de åter igen måste hittas nya buggar att utnyttja och blir därmed ett ständigt arbete.  

 

8.3 Kartläggning av problem och konsekvenser vid användning av molnlagring 
Att data har börjat lagras mer och mer online måste inte vara negativt, vi tror snarare att det är positivt för IT-forensiker inom 

det polisiära. Detta eftersom telefonerna idag börjar bli så pass säkra och krypterade att utvinning kan vara svårt att 

genomföra. Men i och med att data kan ligga lagrat online så kan polisen begära ut den med hjälp utav lagstöd, och därmed få 

tillgång till data som de annars inte hade lyckats utvinna ur själva mobiltelefonen. 

Nu när företagen börjar hänvisa till molntjänster, så ligger mer data lagrad online. Det gör man för att det är bekvämt för 

användarna när deras data då blir tillgängligt på fler enheter utan att behöva koppla och föra över med sladd ifrån telefonen 

till datorn.  

 

8.4 För och nackdelar för olika parter 
När det kommer till för och nackdelar så beror det såklart på från vems perspektiv man ser ifrån.  Företagen vill tillfredsställa 

kundernas önskemål om säkra, snabba och pålitliga system. Medan forensiker givetvis vill ha ett smidigt sätt att utvinna data. 

I och med att systemen nu börjat bli så säkra att företagen själva inte har någon back door in i systemen så kan inte heller 

forensiker utnyttja back doors för att ge sig själva rättigheter som hade gjort de möjligt att genomföra utvinningar.  

 En fördel med att allt numera är krypterat är data på mobilen skyddas ifrån obehöriga. Om du har lagrat 

företagshemligheter eller annat som ska vara skyddat material så påverkas inte det utav att mobilen blir stulen eftersom det 

inte går att läsa data ifrån den.  

För forensiker så är krypterade enheter ett problem då det i nuläget inte finns några särskilt etablerade metoder för att kringgå 

den. Ett fåtal metoder finns men de gäller oftast bara under speciella förutsättningar som inte alltid uppfylls. [72] 

Så från ett rättsligt perspektiv så har förhållandena försämrats och privatpersoner och företag har fått säkrare mobiltelefoner. 

Och på grund utav det så har ämnet börjat diskuteras mer och mer utav personer med höga positioner inom både företag och 
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myndighet. Myndigheter i USA har tidigare kunnat utvinna data och har därför inte haft några problem, men med dessa nya 

säkerhetsfunktioner så kan de inte utvinna data från nya mobiler.  

 

8.5 Framtiden 
Efter att vi diskuterat resultat och egna teorier om framtiden så tror vi att det i framtiden kommer att bli svårare och svårare 

att utvinna data ifrån mobiltelefoner utan ägarens tillåtelse, och det kan vi se redan idag. Detta för att mobiltelefonerans 

skapare vill måna om användarnas integritet och därmed låter användaren vara den enda med tillgång till systemet.  

Vi presenterar inga lösningar på problematiken som finns, mer än att beskriva de genvägar och tricks som går att utnyttja, 

utan lämnar plats åt framtida forskning inom området. 

En funktion vi tror man som forensiker komma kunna utnyttja för att komma åt enheter är ”trusted devices”, både iOS och 

Android har sådana funktioner och Android har även börjat med Smart Lock (trusted places) som vi tror man kommer kunna 

utnyttja för forensiska syften. Man kan då efter proportionalitetsprincipen [74], vilket innebär att man tar till metoder som 

motsvarar brottets grad, pröva ifall den misstänktes telefon använder någon utav dessa funktioner i t.ex., hemmet via WiFi, i 

bilen via Bluetooth. Precis som man idag kan prova iPhone med hemdator för att få fram trusted computer filen. 

Vi tror starkt på framtida arbeten som försöker komma på nya metoder för att utvinna nycklar ur de hårdvaruskyddade 

lagringsmedierna. Om man skulle kunna hitta sårbarheter och vägar in för att utvinna nycklar ur de säkerhetslösningar som 

används, t.ex. TrustZone, så skulle de helt äventyra krypterings-skyddet. 

Vi tänker lite hypotetiskt att eftersom telefonen kan kalla på nycklar och UID, så borde man som forensiker kunna lura 

telefonen och få den att dela ut dessa variabler till oss också.  

En sak som skulle kunna undersökas ytterliga är om det går att utvinna några data från Androids /cache-partition i de senare 

versionerna av operativsystemet som är okrypterad. 
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9 Slutsats 

9.1 Jämförelse mellan krypterings- och access-system i olika miljöer för mobiler 

 Utvecklarna av mobila operativsystem har implementerat kryptering på ett sådant sätt att det går bara att dekryptera data med 

användarens lösenord. När kryptering blir standard och görs så pass säkert att det inte går att kringgå, så blir det stopp för det 

forensiska arbetet och data går inte att utvinna. Istället får nya metoder och arbetssätt utvecklas för att hitta den data man 

söker. Det skulle kunna vara att man utvinner från molntjänster där mer och mer data lagras, eller utnyttjar de 

bekvämlighetsfunktioner som utvecklats för telefonerna som smart lock för att kringgå låset. 

Paralleller kan dras med Kerckhoffs princip [75] som säger att ett kryptosystems säkerhet beror enormt mycket på nyckeln 

säkerhet. Alltså det spelar ingen roll om alla vet hur själva krypteringen går till eftersom det inte kan få fram nyckeln. I de 

mobila systemen så hanteras nycklarna väldigt säkert. 

Apple har i nuläget lyckats med det i sitt iOS 8. Det som förändrats sedan tidigare versioner av iOS är att krypteringsnyckeln 

signeras med en hårdvarunyckel, som är unikt för varje enhet och okänd av Apple. Det gör att enbart användaren med sitt 

lösenord kan låsa upp telefonen och dekryptera data. 

Google höll på att göra kryptering aktiverat som standard i Android, men drog tillbaks det kravet för OEM:s då vissa 

tillverkare valde att inte implementera det. Men användaren kan välja att aktivera krypteringen i telefonens inställningar och 

då blir skärmlåset nyckeln. Med kryptering aktiverat skyddar det vid fysisk utvinning då det inte går att läsa utvunnen data.  

WP har inte kryptering aktiverat som standard, det aktiveras först när användaren använder ett företagskonto. Men deras 

lösning för att säkra data är att det inte går att göra avbild på telefonerna så länge man använder skärmlås 

Kryptering och dekryptering är ganska krävande matematiska funktioner och kan därmed kräva mycket processorkraft samt 

batteritid. Vissa telefoner har ett speciellt krypteringschipp i telefonen för att undvika att ta för mycket kraft ifrån processorn. 

Ex iPhone. 

För att sammanfatta så använder alla samma krypteringsalgoritm, AES. Hur krypteringen hanteras skiljer sig lite då iOS 

använder hårdvaru-kryptering och Android och Windows Phone krypterar med hjälp av mjukvara, dm-crypt respektive 

BitLocker. Utöver användarens lösenord så signeras och skyddas krypteringsnycklarna med en hårdvarunyckel, vilket 

skyddar mot krypteringsnyckeln bruteforcas utanför enheten. 

Det som ofta gör det svårt  att utvinna data är att det är svårt få rätta rättigheter för att hämta ut data. Många av systemen har 

ett hårdvaruskydd som endast tillåter att systemet startar upp filer och hårdvara med rätt signaturer, alltså pålitliga källor. Det 

finns heller inget sätt att förfalska eller extrahera dessa nycklar för tillfället. Även ifall man lyckas utvinna information så är 

det ändå många enheter som idag har krypterad data vilket gör det oläsbart.  

 De finns ett fåtal metoder som fortfarande går att utnyttja t.ex. trusted computer för iOS och smart lock för Android. 

Men dessa metoder är från fall till fall och ingen metod som går att räkna med vid utvinning. Detta visar att det behövs nya 

metoder för utvinning utav nya mobiler då de som tidigare använts inte längre fungerar på ett bra sätt. Det som ställer till det 

är krypteringen och nyckelhanteringen som vi nämnt ovan. 

 

9.2 Kartläggning av brister hos forensiska verktyg 

Som det ser ut nu så finns det inte någon metod som kan attackera krypteringen hos de senaste systemen, utöver gissning av 

lösenordet, vilket innebär att om en avbild ska göras på en krypterad telefon som kör en utav de senaste operativsystemen så 

måste forensikern ha tillgång till användarens lösenord. Annars går det inte att få ut någon information utav värde. Problemet 

uppkommer främst för att säkerhetsfunktionerna och krypteringen är så säker så att det inte ska gå att utvinna data. Företagen 

skulle behöva hitta och utnyttja nya buggar och säkerhetshål för att komma åt data. 

 Utöver det så behöver verktygen bli tydligare i sina kompabilitetslistor och instruktioner, eftersom de nu inte 

framgår under vilka förhållanden som deras mallar gäller. Ofta är instruktionerna för utvinning ofullständiga och gäller ibland 

bara telefoner med specifika mjukvaruversioner. 
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9.3 Kartläggning av problem och konsekvenser vid användning av molnlagring  
Det som går att säga kring molnlagring och som gäller alla tre tjänsterna är att eftersom USA och Sverige har MLAT så kan 

man begära ut information kopplad till konton och användare. Det som är oklart är vad för information man får ut. Beroende 

på OS och vad för data som företagen har sparat på servrarna så skiljer det sig. Vi har inte heller tagit reda på hur lång tid en 

sådan process tar, ifall den tar så pass lång tid att rättegången redan har ägt rum eller inte. 

Det kan vara så att polis lyckas få tag i data via dessa lagringstjänster som de inte hade fått tag på via mobiltelefonen. Det kan 

ses som en positiv följd utav att företag väljer att utveckla molnlagring mer och slutat använda SD-kort i telefonerna.  

Alla tjänster ger möjligheten till fjärr radering, vilket i värsta fall kan ge den misstänkte möjligheten att förstöra bevis. Det 

kan undvikas genom att sätta telefonen i flygplansläge. Ett undantag är Windows Phone som kräver att enheten är upplåst för 

att ändra nätverksinställningar, men det problemet löser man genom att antingen ta ut SIM-kortet eller på annat sätt issolera 

enheten.  
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga1. Intervjufrågorna 

Frågor: 

 Vad upplever du är det jobbigaste scenariot när du får en mobiltelefon som du ska göra en avbild på?  

 Vilken sorts data är mest relevant, vilken data är den mest efterfrågade? 

 Försöker du knäcka eller komma runt kryptering på något sätt? 

 Har du upplevt problem på grund av molnlagringstjänster (Google Drive, OneDrive, iCloud mm)? 

 Vad krävs för att din organisation ska kunna kräva tillgång till data ifrån iCloud, OneDrive eller Google Drive? 

 När slutar du undersöka/arbeta med en enhet, när känner du att du är ”klar”? Vad baserar du det på? 
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