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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande moment som fullbordar min kandidatutbildning 

i IT-forensik och Informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad. Arbetet har 

genomförts på den mobilforensiska enheten vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) i 

Linköping under perioden januari till maj 2016.  

Jag vill rikta ett stort tack till NFC som givit mig möjligheten att genomföra arbetet och 

tillhörande experiment inom deras verksamhet. Jag vill även tacka min handledare 

Mattias Wecksten som varit en fyr i mörkret vid de tillfällen jag kommit ur kurs. 

Roland Andersson,  

Linköping, maj 2016 
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Abstrakt 

Den vetenskapliga aspekten i de flesta forensiska discipliner är välgrundad och prövad 

under ett långt tidsperspektiv. Det ökande användandet av digital teknik har gjort att en 

ny forensisk disciplin har vuxit fram och den vetenskapliga grunden i detta nya 

forensiska område är i många avseenden fortfarande outforskat. Inom det svenska 

rättsväsendet krävs att de forensiska metoder som används inom en brottsutredning 

ska vara kvalitetssäkrade och i största mån vara ackrediterade av ett 

ackrediteringsorgan. Det finns idag få relevanta studier kring validering av forensiska 

metoder som hanterar småskaliga enheter som smarta mobiler.  

I denna rapport analyseras de metoder som används för att utvinna data från en 

mobiltelefon och hur dessa metoder kan anses vara forensiskt korrekta. Rapporten 

presenterar ett nytt ramverk för att validera de metoder som används av ett forensiskt 

verktyg. Ramverket är kvalitetssäkrat genom att utgå ifrån tidigare vetenskapligt 

studier och är praktiskt testad i laboratoriemiljö. Ramverket ska kunna användas direkt 

inom en forensisk verksamhet som kräver validering. 

Abstract 

The scientific aspect in most forensic disciplines is well founded and examined under a 

long-term perspective. The increasing use of digital technology has enabled a new 

forensic discipline and the scientific basis of the digital forensic field is in many respects 

still unexplored. The Swedish legal system requires that the forensic methods used in a 

criminal investigation should be quality assured and in the largest extent be accredited 

by an accreditation body. There are few relevant studies on the validation of forensic 

methods that handle small scale devices such as smartphones. 

This report analyzes the methods used to extract data from a mobile phone and how 

these methods can be considered forensically sound. The report presents a new 

framework for validating the methods used by a forensic tool. The framework is quality 

assured by referring to previous scientific studies and practically tested in a laboratory 

environment. The framework can be used directly in a forensic organization that 

requires validation. 
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1 Inledning 

Den digitala revolutionen har påverkat vårt beteende fundamentalt. Människan 

av idag tar nu för givet saker som var otänkbart för tjugo år sedan. Innovationer 

som exempelvis realtidskommunikation, fildelning, videodelningsiter och sociala 

medier har påverkat vårt förhållande till den digitala världen. Därtill har de 

enheter som används blivit mer mobila och lätthanterliga. 

Internetsstiftelsen i Sverige, mer känt som IIS, utger varje år resultatet av en 

individundersökning som ger en god bild av hur befolkningen i Sverige förändrat 

sitt beteende att nå internet. Under 2010 angav 62 procent av 

enkätrespondenterna att de använder sig av en stationär dator för att komma ut 

på internet. Fem år senare har surfandet skiftat då 77 procent anger att de 

använder sin smarta mobil för att surfa. Noterbart är att i åldersgruppen 12-45 

anger över 95 procent av respondenterna att de har en smart mobil [IIS 2010; IIS 

2015]. 

En smart mobil har idag många användningsområden så som vanliga röstsamtal, 

e-post, textmeddelanden, sociala nätverk, chatt, internet, GPS-navigering, eller 

fotografering [Anobah, Saleem & Popov 2014]. Dessa digitala enheter samlar in 

en stor mängd information om sin ägares förehavanden, lagliga som olagliga. För 

att understryka den forensiska betydelsen av den information som kan finnas på 

en mobiltelefon beskriver Saleem och Popov [2013] enheterna som digitala 

beteendearkiv (eng. digital behavioral archive).  

Ett grundläggande problem för rättsväsendet är hur data från dessa digitala 

beteendearkiv kan säkras och sedan presenteras i rätten på ett begripligt och 

rättssäkert sätt. Detta arbete har inriktat sig på de metoder som forensiska 

verktyg använder sig av för att hämta ut data från mobiltelefoner. Inom 

rättsväsendet behövs kontrollfunktioner för att arbetet ska kvalitetssäkras. 

Tyngdpunkten i detta arbete är ett utformat ramverk som är tänkt att användas 

för ett sådant syfte. 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete har skett på uppdrag och i samarbete med Nationellt Forensiskt 

Centrum (NFC) som är en nationell forensisk avdelning inom den svenska 

polismyndigheten. Förutom huvudorten Linköping finns även forensiska 

laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö som hanterar de två 

expertområdena Fingeravtryck och därtill även Spår och dokumentation. 

Laboratoriet i Linköping är indelat i fyra expertområden Informationsteknik, 

Biologi, Drog samt Kemi och teknik.   
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Verksamheten agerar som ett opartiskt expertorgan vid undersökningar i 

brottsmål. Uppdragsgivare är vanligen instanser inom rättsväsendet som polis, 

åklagare och domstol [NFC 2016].  

I januari 2015 överfördes all verksamhet från den självständiga myndigheten 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) till Polismyndigheten och fick i 

samband med omorganisationen det nya namnet Nationellt Forensiskt Centrum. 

En av anledningarna till beslutet var att stärka samverkan mellan poliser och den 

forensiska verksamheten. Den nya enheten tilldelades ett så kallat processansvar 

för all forensisk verksamhet vilket innebär att utbilda och strukturera upp 

arbetet för polisens kriminaltekniker och brottsplatsundersökare [Öster 2015].  

En av de grundläggande principerna för SKL sedan omstruktureringen och 

bildandet 1964 har varit att all verksamhet ska vara objektiv och opartisk. I 

regeringens proposition 2013/14:110, som är startskottet för Polisens 

omorganisation, understryks vikten att NFC ska fortsätta verka lika självständigt 

som tidigare. Garantin för att arbetet ska vara opartiskt, enligt propositionen, ska 

vara att det forensiska arbetet utförs på ett kvalitetssäkert sätt 

[Justitiedepartementet 2014].  Detta innebär de facto att allt arbete som sker på 

NFC ska säkerställas och valideras i någon mån. 

Projektet har varit koncentrerat till Datagruppen inom NFC som ansvarar för 

datautvinning från digitala enheter som exempelvis datorer och mobiltelefoner. 

De metoder som används av NFC granskas av den statliga myndigheten Swedac 

(Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) vilket är det organ i Sverige 

som granskar och godkänner laboratorier. I slutet av 2015 var tre metoder hos 

NFC kopplade till datorundersökningar ackrediterade av Swedac. Ingen metod 

som berör mobiltelefoner var ackrediterat vid samma tidpunkt [Swedac 2015]. 

1.2 Motivering 

Idag finns inget vedertaget ramverk varken nationellt eller internationellt för att 

testa forensiska verktyg som hanterar mobiltelefoner. Detta projekt har syftat till 

att skapa ett ramverk för att kontrollera, validera och bedöma de processer som 

sker vid utvinning av data från mobiltelefoner. Arbetets mål har varit att 

presentera en förstudie för ett testramverk som ger en grund för ackreditering 

av de forensiska metoder som används på mobiltelefoner. 

Arbetet har utgått från två standarddokument som är grundbultar för den 

forensiska verksamhet som finns i Sverige. ISO-standarden ISO/IEC 17025 är det 

dokument som styr hur och vad för metoder som ska ackrediteras, dokumentet 

specificerar allmänna kompetenskrav för laboratorier [SIS 2005].  
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Det andra dokumentet är framtaget av den europeiska organisationen European 

Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) där NFC är Sveriges representant 

tillsammans med liknande verksamheter i Europa. De medlemmar som är 

kopplade till ENFSI arbetar tillsammans fram Best Practice-dokument inom olika 

områden som undersökning av digital teknologi [ENFSI 2015].  

Det finns ett fåtal organisationer med ett publikt testramverk att referera till. 

Inom det amerikanska standardiseringsorganet National Institute of Standards 

and Technology (NIST) pågår ett projekt för verktygstestning vid namn 

Computer Forensics Tool Testing Project (CFTT) som presenterar sin 

testmetodik och slutrapporter öppet på sin hemsida. Den testmetodik som 

används på NIST har använts som referensram inom detta arbete [NIST 2009; 

NIST 2010a; NIST 2010b; NIST 2014a; NIST 2014b; NIST 2014c]. 

1.3 Frågeställning 

Projektet har bestått av tre delar där den första delen haft som mål att inhämta 

kunskap om lämpliga testmetodiker som är utformade från tidigare studier. Den 

kunskap som införskaffas har varit grundläggande för utformandet av en 

testmetodik som kan användas på forensisk programvara som är avsedd för 

mobiltelefoner.  Den sista delen av projektet har varit en praktisk studie i mindre 

skala på utformad metodik.  

Projektet har byggts upp kring fyra frågor. Den övergripande frågeställningen 

genomsyrar hela rapporten. För att rapporten ska bli begriplig och bra 

strukturerad är huvudfrågeställningen nedbruten i tre underfrågor. 

Huvudfrågeställning: Hur kan olika versioner och varianter av forensiska verktyg 

avsedda för mobiltelefoner valideras? 

Frågeställning A behandlar vad som är att betrakta som forensiskt korrekt när 

data utvinns från en mobiltelefon. Frågeställning B bemöter hur ett verktyg ska 

klassificeras utifrån var i den digitala forensiska processen verktyget verkar och 

vilken metod som används för att utvinna data från enheten. Den avslutande 

frågeställningen (C) ger upphov till utformandet av ett ramverk. 

A. Vilka lämpliga definitioner, undantag och förutsättningar bör definieras för 

att datautvinning från en mobiltelefon ska ses som forensiskt korrekt? 

B. Utifrån studerade digitala forensiska processer, vilka identifierade 

delmoment är användbara för utformandet av en forensisk process som 

riktar sig mot mobiltelefoner? 

C. Vilka lämpliga ramverk finns tillgängliga för verktygstestning och vilka 

beståndsdelar inom dessa ramverk går att applicera för svensk verksamhet? 
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1.3.1 Samhällsaspekter 

Frågeställningen behandlar begreppet forensiskt korrekt vilket är en 

grundförutsättning för en brottsundersöknings validitet och trovärdighet. Ur ett 

samhällsperspektiv är det väsentligt att data som finns på en digital enhet 

behandlas på ett sådant sätt att intigritet och sekretess kan bibehållas.  

Risk finns att extraherat bevismaterial finns tillgänglig för obehöriga eller att 

bristfällig hantering gör att ett bevis inte kan användas i rätten som planerat. 

Frågeställningen hanterar endast företeelsen forensiskt korrekt utifrån de 

metoder som används för att extrahera data och inte hur data ska behandlas 

efter att informationen extraherats.  

En grundförutsättning är att de verktyg som används är pålitliga och ger 

replikerbara resultat. De kommersiella verktyg som vanligen används vid en 

undersökning kan ses som en svart låda där utredaren har liten eller ingen 

kunskap om hur data hanteras inom verktyget.  Genom validering av de verktyg 

som används ges en viss garanti att eventuell integritetskänslig information 

behandlas på ett sådant sätt som sig bör.  

1.4 Avgränsning 

I de traditionella disciplinerna inom forensik ska vanligen ett potentiellt bevis 

som hittats på en brottsplats jämföras med ett känt prov. Teknikutvecklingen har 

gjort att metoderna för att analysera exempelvis DNA, fingeravtryck, blod eller 

vapen kan analyseras snabbare och mer noggrant än tidigare. Inom digital 

forensik är det inte bara analysmetoden som är föränderlig utan även föremålet 

som ska analyseras förändras med nya fabrikat och operativsystem. För att 

arbetet inom detta projekt inte ska bli för omfattande har några tydliga 

avgränsningar gjorts gällande vad för forensiska verktyg som innefattas (avsnitt 

1.4.1) och vilka former av digital media som berörts (avsnitt 1.4.2). Det har även 

gjorts en avgränsning kopplad till de datatyper som har populerats och 

extraherats från varje mobiltelefon (avsnitt 1.4.3). 

1.4.1 Verktyg 

Genom den digitala forensiska processen används ett antal olika verktyg för att 

underlätta undersökningen av en digital enhet. Inom detta arbete har endast de 

verktyg som extraherar och analyserar data från en mobiltelefon tagits i 

beaktande.  

Av de metoder som används för att inhämta data från en mobiltelefon har så 

kallade icke destruktiva metoder studerats. De metoder som hamnat utanför 

detta projekt är metoder där mobiltelefonen öppnas och minneskretsen läses av.  
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En metod som har lämnats utanför detta arbete är bland annat Chip off där 

minnet avlägsnas från enheten via avlödning eller bortfräsning. Minnesmodulen 

placeras sedan på en specialiserad minnesavläsare som läser av innehållet. En 

annan väl använd metod är att ansluta till enhetens testportar (eng. Test Access 

Ports) och därefter instruera processorn att överföra all data som finns på 

enhetens minneskrets. Metoden har fått namnet JTAG (Joint Test Action Group) 

efter det konsortium som tagit fram den standard som testportarna är 

definierade inom [Elder 2012].   

Två verktygsserier har vals ut för att kontrollera validiteten hos utformat 

testramverk. Utvalda verktygsserier är de två som svensk polis vanligen 

använder vid mobilforensiska undersökningar. 

1.4.2 Referensobjekt 

Antalet referensobjekt har begränsats till två. I det test som har genomförts har 

de på marknaden två största operativsystemen använts (Apple iOS och Google 

Android). Under andra kvartalet 2015 hade dessa två operativsystem en 

marknadsandel på 96,7% [IDC 2015a].  Bland de mobiltelefonfabrikat som finns 

tillgängliga har även där de två största sett till marknadsandel valts ut för detta 

projekt. Samsung och Apple hade en marknadsandel på 35,3% under andra 

kvartalet 2015 [IDC 2015b]. 

1.4.3 Datatyper 

Den information som kan finnas på en mobiltelefon kan ta olika former. Vanligen 

representeras information av en fil som exempelvis en ljudfil, videofil eller ett 

dokument. När informationen är kopplad till en applikation som exempelvis 

WhatsApp eller alla inlagda kontakter finns data samlad i en databas.  

Det smala tidsomfånget i detta projekt har gjort att ett antal relevanta datatyper 

har valts ut för analys. Målsättningen vid experimentet har varit att kontrollera 

utformat ramverk och inte fastna i analys av en stor mängd data vilket har till 

följd att ingen fördjupad applikationsanalys har skett.  
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1.5 Metod 

Produkten av detta arbete är ett ramverk avsett att användas för test av vissa 

funktioner i ett forensiskt verktyg som hanterar mobiltelefoner. Arbetet har 

utgått från (1) kunskapsinhämtning, (2) utformande av ett ramverk och (3) 

kontroll av ramverket genom ett praktiskt genomförande. 

1.5.1 Kunskapsinhämtning 

En litteraturstudie har utförts för att finna lämpliga testmetodiker som passar in 

på verktygstestning. Studien har startat med en analys av den litteratur som 

inriktat sig på datorbaserade system för att få en övergripande kunskap om 

området. I ett andra steg har litteraturstudien inriktats mot det mer outforskade 

området mobiltelefoni. 

Inhämtningen har startat med allmänna sökningar i relevanta databaser med 

sökfraser som ”mobile forensics”, ”forensic framework”, ”forensic process”, 

”digital forensics”, ”smartphone forensics” och ”forensically sound”. Därtill har 

referenser granskats och följts upp från tidigare studier.  Referensgranskningen 

har utgått från de publikationer som utkommit från University of South Australia 

då dessa har varit centrala i tidigare valideringsarbete på NFC. För att skapa en 

definition av området har ett antal böcker i ämnet utforskats, böckerna har 

behandlat digital forensik i stort men även böcker som hanterar relevanta 

operativsystem i detalj.  

I enlighet med vad Hsieh och Shannon [2005] beskriver har en kvalitativ 

innehållsanalys gjorts för att för att på ett grundligt sätt värdera den information 

som insamlats. Författarna beskriver tre olika ansatsmetoder där en 

konventionell innehållsanalys har valts för detta arbete. Den konventionella 

analysen innebär att ta en induktiv ansats på den information som inhämtas. 

Hsieh och Shannon förespråkar att metoden kan användas när den befintliga 

teorin eller forskningslitteraturen är begränsad vilket är fallet inom det 

mobilforensiska området.  

Litteratur har studerats för att definiera det forensiska området för 

mobiltelefoner. Det finns ingen fastslagen svensk formulering av vad som är att 

anse som forensiskt korrekt. Inom det amerikanska rättsväsendet är detta mer 

nogsamt formulerat genom att ett bevis kan utsättas för en tillåtlighetsprövning 

innan det får presenteras i rättssalen. Gary Kessler som är professor i 

Cybersecurity vid Embry-Riddle Aeronautical University behandlar ämnet vid en 

workshop hos NIST 2014 och senare i en rapport [Kessler 2015]. Kessler drar 

slutsatsen att metoderna som används för att utvinna data från en mobiltelefon 

är väl dokumenterade och har sitt ursprung från vetenskapliga studier. Det är 

själva dokumentationen av allt som sker under undersökningen av en 
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mobiltelefon och de förändringar som sker på bevismaterialet som har betydelse 

av vad som kan anses vara forensiskt korrekt.  

En djupgående analys har skett på ett antal framtagna digitala forensiska 

processer med syfte att identifiera i vilka faser som validering krävs. Totalt sju 

processer har studerats där den abstrakta metod framtagen av ENFSI ligger som 

utgångspunkt. ENFSI identifierar fyra faser i den forensiska processen; 

identifiera, utvinna, analysera och rapportera [ENFSI 2015]. Av övriga studerade 

processer är tre inriktade på datorbaserade system och tre avsett för 

mobiltelefoner.  

Wilsdon och Slay [2006] gör ett försök att skapa en definition av vad som kan 

rubriceras som ett forensiskt verktyg. I sin definition innefattar författarna alla 

verktyg som utför någon form av funktion på en digital enhet under en digital 

forensisk undersökning. 

”…a software application, or a component of an application, that is utilized to 

perform some function on a digital device as part of a forensic computing 

investigation.” 

Ur ett valideringsperspektiv har forensiska verktyg specificerats ytterligare i 

denna rapport. Guo, Slay och Beckett [2009] har gjort gällande att de verktyg 

som är föremål för validering verkar inom faserna bevara och analysera inom 

den digitala forensiska processen.  

Den avslutande delen i kunskapsinhämtningen är en övergripande studie av de 

lämpliga ramverk för verktygstestning som finns tillgängliga. Det ramverk som 

NFC använt för att testa verktyg avsedda för datorbaserade system har sitt 

ursprung från en forskargrupp vid University of South Australia. Med start 2005 

har ett antal publikationer utkommit från lärosätet som behandlar olika 

funktioner hos ett forensiskt verktyg [Beckett & Slay 2007; Guo, Slay & Beckett 

2009; Guo och Slay 2010a; Guo och Slay 2010b]. I publikationerna åtskiljs 

verktygsorienterad validering och funktionsorienterad validering.  

NIST är ett amerikanskt standardiseringsorgan med mål att i största mån testa 

prestandan hos forensiska verktyg utifrån ett antal framtagna testfall [NIST 

2010b; NIST 2014b]. Som referensram har de testfall utarbetade av NIST använts 

i detta arbete.  

Inom Nationellt Forensiskt Centrum har funktionsorienterad testning använts 

för att validera metoder för datautvinning från datorbaserade system. Detta 

arbete har positionerat sig mot funktionsorienterad testmetodik för verktyg som 

riktar sig mot mobiltelefoner.   
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1.5.2 Design 

Litteraturstudien har varit grunden för att kunna utforma ett ramverk som 

validerar forensiska verktyg avsett för mobiltelefoner. Utformandet har utgått 

från tidigare studier och designen är så pass rättfram att ramverket ska verka 

direkt i en verksamhet.  

 

Förutsättningar 

En genomgång av de antagande som behöver göras för att extraheringen ska 

anses vara forensiskt korrekt. Inom denna punkt finns även en klassificering av 

de verktyg som är föremål för testning. 

 

Forensisk process 

En presentation av den forensiska process som har upprättats och var de verktyg 

som är föremål för validering verkar inom den processen. 

 

Testintervall 

En uppdelning av olika former av tester som ska utföras inom ett visst intervall. 

Ett fullständigt test är mer omfattande och tar längre tid att utföra. Ett partiellt 

test utförs när vissa viktiga funktioner behöver testas och är därmed mindre 

tidsbelastande för verksamheten. 

 

Testprocess 

De åtgärdspunkter som ska genomföras under testet. Processen startar från att 

ett beslut tagits om att ett verktyg ska testas eller då det gått mer än 12 månader 

sedan verktyget testades senast. Processen avslutas när en fullständig 

testrapport är utformad och utskickad till berörda instanser. 

 

Testfall 

Utarbetade scenarion som testas gentemot telefonen och verktyget. Testfallen 

innehåller en hypotes och därtill definieras ett acceptansintervall för det 

förväntade resultatet. 

 

Utvärdering 

En bedömning av verktygets faktiska resultat i förhållande till det förväntade 

resultatet. 
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1.5.3 Implementation 

Ramverket har kontrollerats praktiskt utefter den teori som är framtagen. 

Experiments mål har varit att testa ramverkets validitet och inte att testa olika 

versioner av de verktyg som använts i testen. 

Val av referensobjekt:  

Kravet för selektionen av mobiltelefoner har varit att telefonerna ska ha olika 

operativsystem och vara från olika tillverkare. Modeller har valts ut från två 

vanliga mobiltelefontyper på marknaden. 

Verktygsserier:  

Utvalda verktygsserier är UFED från Cellebrite och XRY från MSAB. Dessa 

verktygsserier tillhandahåller komponenter för att extrahera och analysera data 

från en mobiltelefon.  

Referensobjekt 1: Samsung Galaxy S5 Mini 

 

Referensobjekt 2: Apple iPhone 5S 

  

Verktygsserie 1: Cellebrite UFED 

 

Verktygsserie 2: MSAB XRY  

 

Testfall:  

Utifrån de funktioner som testas i verktyget har ett antal testfall tagits fram som 

körs igenom verktyget och referensobjektet. Testfallen ska representera den 

information som är relevant att inhämta från en mobiltelefon i samband med en 

brottsutredning. 

1.6 Metodkritik  

Av de studier som utforskats finns endast ett fåtal gedigna och framförallt 

fullfjädrade ramverk. I majoriteten av de publikationer som inhämtats har goda 

idéer framförts men tankegångarna är inte slutförda eller tillräckligt utvecklade 

för att få plats i detta arbete. Datainhämtningen har därför fokuserats till ett fåtal 

forskargrupper med flertalet publikationer i ämnet.  

Det experimentet som har utförts har för avsikt att ge en valididet på det 

utformade ramverket och har inte haft för avsikt att ge något kvantitativt 

resultat. I det sammanhanget har rubriceringen implementering använts istället 

för experiment.  
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2 Litteraturgenomgång 

Följande kapitel ger nödvändig bakgrund som behövs för att utforma ett 

ramverk för test av forensiska verktyg. Avsnitt 2.1 inleder med en 

begreppsbestämning av olika mobiltelefontyper och vad för sorts data som kan 

finnas lagrad på smarta mobiler. I avsnitt 2.2 ges en definition av vad som anses 

vara forensiskt korrekt när data extraheras från mobiltelefoner. För att förstå 

sammanhanget mellan de delmoment som sker under en undersökning och de 

verktyg som ska valideras behandlas den digitala processen i avsnitt 2.3. I det 

efterföljande avsnittet sker en mer djupgående analys av vad som kan anses vara 

ett forensiskt verktyg (avsnitt 2.4).  

Tyngdpunkten i detta kapitel ligger på avsnitt 2.5 som går igenom relevanta 

testramverk för datorbaserade system och mobiltelefoner. Dessa ramverk har 

varit grunden för utformandet av ramverket inom detta projekt. 

2.1 Mobiltelefoner 

Den inledande delen i litteraturstudien kommer att angripa själva 

mobiltelefonen som enhet. Ett klarläggande i terminologi krävs av vad för sorts 

mobiltelefoner som finns på marknaden och hur dessa särskiljs. Ur ett forensiskt 

perspektiv är det också intressant att veta vilka former av datatyper som kan 

finnas lagrade på en mobiltelefon och därmed görs en kortare genomgång av 

dessa olika datatyper. 

2.1.1 Klassificering 

Harrill och Mislan [2007] myntade under 2007 beteckningen småskaliga digitala 

enheter (eng. Small Scale Digital Devices, SSDD). Definitionen av en småskalig 

digital enhet är att enheten ska ha en liten formfaktor och använda ett 

permanent eller temporärt minne tillsammans med inbyggda chip för att utföra 

en mängd uppgifter. Fem underkategorier identifieras varav mobiltelefoner är 

en. 

 Enheter med inbyggda chip 

 Personal Digital Assistant (PDA) 

 Mobiltelefoner 

 Audio/Video-enheter 

 Spelenheter 

Ett uttryck som kommer användas inom detta arbete är datorbaserade system 

som då syftar till system som inte definieras som småskaliga digitala enheter. 
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Apple lanserar under 2007 storsäljaren iPhone och användandet av det som 
betecknas som smarta mobiler tar fart på riktigt. Den snabba teknikutvecklingen 
gör att grupperingen mobiltelefoner behöver preciseras ytterligare. Inom detta 
arbete görs åtskillnad mellan funktionstelefoner (eng. Feature phones) och 
smarta mobiler [Mwenje 2015]. 

 Smarta mobiler/smartmobiler/smarttelefoner/smartphones – Har ett 

användargränssnitt som ger användaren möjlighet att installera 

applikationer från en tredje part. Inom detta arbete har antingen 

rubricering smarta mobiler eller smart mobil använts för att skapa god 

kontinuitet.  

 Funktionstelefoner – Använder sig av ett begränsat operativsystem. 

Telefonen har en del funktioner utöver de grundläggande. Kan till 

exempel ha en kamera, spel och musikspelare. 

2.1.2 Datatyper 

Vid utformandet av testfall har först en kategorisering av datatyper gjorts utifrån 

vad som vanligen kan finnas sparad på en mobiltelefon. För att få en allmän 

uppfattning har information hämtats från företrädesvis tre olika källor. Andrew 

Hoog publicerade under 2011 två böcker som hanterar vilka sorts datatyper som 

Cellebrite UFED och MSAB XRY kan hämta från telefoner som kör Android 

respektive iOS (Hoog 2011a; Hoog & Strzempka 2011b). 

Därtill har Rick Ayers använts som källa. Ayers som är en av de mest aktiva 

verktygstestarna på NIST presenterade under en Workshop 2014 de mest 

vanliga datatyperna som går att extrahera från mobiltelefoner (Ayers 2014). 

Utifrån denna samlade information har de datatyper som kan finnas på en 

mobiltelefon kategoriserats in i sju olika grupper. Utförlig beskrivning finns i 

Bilaga A.  

 Grundinformation 

 Standardapplikationer 

 Kommunikationsapplikationer 

 Platsinformation 

 Webbinformation 

 Filer 

 Övriga applikationer 
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2.2 Forensisk korrekt 

Ett uttryck som dyker upp i de flesta engelskspråka texter i ämnet är att en 

metod som innefattar någon form av undersökning är eller bör sträva efter att 

vara ’Forensically sound’ vilket på svenska uttrycks forensiskt korrekt. 

Bommissetty, Tamma och Mahalik [2014] beskriver att termen används inom 

den digitala forensiska verksamheten för att kvalificera och motivera 

användningen av en viss teknologi eller metodik. Grundprincipen för vad som 

ska anses vara forensiskt korrekt, enligt författarna, är att det digitala beviset 

inte får modifieras. Författarna konstaterar att detta oftast inte är möjligt vid 

datautvinning från mobiltelefoner. 

Casey [2011] jämför digital forensik med traditionella forensiska discipliner och 

drar slutsatsen att principen ”bevara allt men förändra inget” varken gäller för 

digital forensik eller någon annan forensisk disciplin. Vid exempelvis DNA-analys 

tas provexemplar genom att skrapa eller smeta ut originalet och analysen i sig 

påverkar också exemplaret då DNA-tester är nedbrytande. Casey hävdar således 

att nyckeln till att utföra en metod forensiskt korrekt är dokumentera allt som 

sker med beviset. Dokumentationen ska beskriva var bevis funnits och hur 

beviset hanterats. Målsättningen är att originalet utifrån en forensisk ståndpunkt 

ska förändras så lite som möjligt och de förändringar som sker ska vara 

väldokumenterade. 

Kessler [2015] beskriver den största skillnaden mellan digital forensik och mer 

traditionella discipliner. I traditionell forensik sker en jämförelse mellan funnet 

bevis på brottsplatsen och kända provexemplar. Som exempel kan färgrester 

från en bil jämföras med den misstänktes bil eller ett fingeravtryck jämföras mot 

en databas av fingeravtryck. Jämförelsen antingen förstärker eller förkastar en 

hypotes om objektet.  

Digital forensik är i regel inte en jämförande disciplin utan själva uppbyggandet 

av en hypotes är centralt. Vid en digital undersökning är det hypotestestet som 

ligger grund för vetenskapliga metoder. Kessler anser att de metoder och 

processer som används för datautvinning från mobiltelefoner är väl 

dokumenterade vilket gör att metoderna är att betrakta som forensiskt korrekta. 

Dock höjer han ett varningens finger då det i hans erfarenhet är mindre erfarna 

utredare som får ta hand om mobiltelefoner. En oerfaren utredare som utreder 

mobiltelefoner genom att ”trycka på knappen” och inte förstår vad som sker 

diskvalificerar metoden som forensisk korrekt. 
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2.3 Den digitala forensiska processen 

Den process som sker från att ett en enhet tas i beslag till att beviset presenteras 

i rätten kommer i denna rapport kallas för den digitala forensiska processen. 

Detta kapitel kommer att behandla tidigare framtagna digitala forensiska 

processer och ligger som grund för uppbyggandet av ett forensiskt ramverk. Den 

grundläggande principen för all forensisk vetenskap är att när två objekt 

kommer i kontakt med varandra lämnar det ena objektet kvar spår på det andra 

objektet och vice versa. Det forensiska uppdraget är således att koppla samman 

dessa två objekt med varandra med förutsättningen att kontakten skett i 

samband med en viss händelse. Det digitala beviset ska antingen bevisa eller 

motbevisa en viss uppbyggd hypotes [Carrier 2005]. Som exempel kan den 

skyldige vid en brottshandling lämna kvar ett fingeravtryck vid brottplatsen. 

Principen är känd som Locards kontamineringsprincip [Casey 2011]. Doktor 

Edmond Locard formulerade bland annat uttrycket ”every contact leaves a trace” 

som har lagt grunden för den kontamineringsprincip som bär hans namn. 

ENFSI presenterar i sitt dokument för undersökningar av digital teknik en 

modell som kommer att agera som utgångspunkt för genomgången av övriga 

forensiska processer [ENFSI 2015].  Modellen innehåller faserna Identifiera, 

Utvinna, Analysera samt Rapportera. 

2.3.1 Datorbaserade system 

Detta avsnitt redogör för tre forensiska processmodeller som riktar sig mot 

datorbaserade system. Datorbaserade system betyder i detta sammanhang de 

enheter som inte kan kategoriseras som småskaliga digitala enheter i enlighet 

vad som har definierats tidigare (avsnitt 2.1.1). 

En översikt av studerade processer tillsammans med den modell som är 

framtagen av ENFSI finns att beskåda i Tabell 2.1. De processermodellerna som 

presenteras i denna rapport är noggrant utvalda för att representera urvalet i 

stort. Det som skiljer processerna åt är i regel att upphovsinnehavaren värderat 

en underkategori som extra viktigt och därmed valt att upphöja berörd 

underkategori till en egen kategori.  
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Tabell 2.1 Jämförelse mellan digitala forensiska processer  

 Förbereda 
Identifiera/ 
Kartlägga 

Utvinna/ 
Bevara 

Granska Analysera 
Rapportera/ 
Presentera 

Arkivera/ 
Återlämna 

ENFSI 
2015 

 X X  X X  

IPAP 
1999 

 X X  X X  

Casey  
2011 

X X X X X X  

2PasU 
2014 

X  X X X X X 

 

Den australiensiske utredaren Rodney McKemmish presenterade under 1999 

fyra faser för digital forensik och vidareutvecklade sitt resonemang fyra år 

senare i en publikation tillsammans med fyra medförfattare [McKemmish 1999; 

Mohay, Anderson, Collie, de Vel & McKemmish 2003]. Processmodellen har i 

olika publikationer fått namnet Identification-Preservation-Analysis-Presentation 

(IPAP) eller Computer Forensics Secure-Analyze-Present (CFSAP) men är i 

grunden samma modell. I den senare CFSAP-modellen har faserna identifiera och 

bevara slagits samman till rubriceringen säkra data med argumentet att de 

åtgärder som sker i de båda stegen flyter in i varandra. 

Casey [2011] utgår från IPAP-modellen men lägger till en förberedande fas. Den 

förberedande fasen beskriver vikten för utredaren att planera och förbereda alla 

steg utförligt för att kunna göra en effektiv undersökning. Casey preciserar också 

identifieringsfasen som en mer kartläggande fas där systemet analyseras och 

relevant data lokaliseras.  

Oliver Popov som är professor vid Stockholms Universitet genomförde under 

2014 tillsammans med två medförfattare en genomgång av tjugo digitala 

forensiska ramverk [Saleem, Popov & Bagilli 2014b]. Utifrån genomgången 

presenterar författarna en egen processmodell för digital forensik som tituleras 

2PasU.  Modellen är uppbyggd utifrån ett etiskt perspektiv och behandlas mer i 

detalj i avsnitt 2.5.6. 

2.3.2 Mobiltelefoner 

De studerade digitala forensiska processerna för mobiltelefoner har likheter med 

datorbaserade system. Förarbete, identifiering, bevarande, analys och någon 

form av efterarbete sker även vid undersökning av mobiltelefoner. Det som 

skiljer är att vissa faser behöver preciseras ytterligare då det kan skilja mycket i 

handhavandet beroende på telefonmodell och operativsystem. 
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Det amerikanska institutet SANS som utför utbildningar i datorsäkerhet och 
däribland digital forensik använder en utvinningsmodell rubricerat Cellular 
Phone Evidence Extraction Process (Figur 2.1). Modellen är framtagen av 
Cynthia A. Murphy [2013] som arbetar som kriminalpolis och även är utbildare 
åt SANS.  Modellen utgår utifrån en kriminalteknikers arbetsgång.  
 

 

Figur 2.1 SANS Utvinningsprocess 

  

Mottagande 

• Arbetsorder 

• Information om bevis som eftersöks 
 

Identifiera 

• Mål med undersökningen 

• Modell och telefontyp 
 

Förbereda 

• Kunskap om telefon och verktyg 

• Bestäm form av utvinning 
 

Isolera 

• Skydda mot externa nät 
 

Bearbeta 

• Utvinn data 
 

Verifiera 

• Manuell verifiering 

• Hashfunktion 

• Jämför resultat med olika verktyg 
 

Efterarbete 

• Dokumentera 

• Arkivera 

• Presentera 
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Tamma och Tindall [2015] presenterar i sin publikation Learning Android 

Forensics en processmodell anpassad för Android (Figur 2.2). Modellen 

fördjupar sig i de olika metoder som kan användas för att utvinna information 

från en mobiltelefon.  

 

Figur 2.2 Forensisk processmodell för Android (Tamma & Tindall) 

Martini, Do och Choo [2015] föreslår en processmodell för Androidenheter som 

innehar de grundläggande faserna i enlighet med tidigare presenterade 

processmodeller (Figur 2.3). Metodiken fördjupar sig i tekniska begrepp så som 

att kringgå enhetens och operativsystemets säkerhetsfunktioner, utvinna en 

forensisk riktigt kopia av datapartitionen samt analysera avbilden och om så 

behövs injicera nödvändiga bibliotek för att kunna hämta ut lagrad data som 

finns i databaser. 

Processmodellen inleds med att identifiera de metoder som är specifika för 

telefonens OS-version och telefontyp. I den inledande fasen är det viktigt att 

enheten avskärmas på ett sådant sätt att ingen åverkan kan ske via fjärrstyrning. 

Författarna framhåller även det eventuella behovet att utvinna det volatila 

minnet för att finna krypteringsnycklar eller liknande. Det volatila minnet bör i 

så fall tömmas innan den primära utvinningen påbörjas för att potentiella bevis 

inte ska försvinna när telefonen stängs av.  

Förbereda 

• Pappersarbete 

• Modell och telefontyp 

• Ägarinformation 

Beslagta och isolera 

• Hantera låsskärm 

Utvinna 

• Manuell utvinning 

• Fysisk utvinning 

• Logisk utvinning 

Undersök och analysera 

• Finna relevant data 

Rapportera 

• Telefonens skick 

• Verktyg som har användits i undersökningen 

• Funna bevis 
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Figur 2.3 Processmodell för Android (Martini, Do & Choo) 

Nästa fas blir att skapa en forensisk korrekt kopia av användardata-partitionen 

och utföra de åtgärder som krävs för att skapa en kopia. Det som skiljer denna 

processmodell från övriga är att processen ger mycket plats för granskning och 

analys av installerade applikationer.  

2.4 Forensiska verktyg 

Detta avsnitt beskriver vad som kategoriseras som ett digitalt forensiskt verktyg. 

I en forensisk undersökning på digitala enheter används oftast flertalet verktyg i 

kombination för att tillsammans skapa ett slutresultat som kan användas i en 

utredning. Wilsdon och Slay [2006] gör ett försök att skapa en officiell definition 

av ett digitalt forensiskt verktyg: 

”a forensic computing tool is ‘a software application, or a component of an 

application, that is utilized to perform some function on a digital device as 

part of a forensic computing investigation.” 

En digital forensisk programvara är, enligt författarna, ett verktyg eller en del av 

ett verktyg som används i en digital forensisk undersökning för att utföra en viss 

funktion på en digital enhet. Enligt denna benämning kan alla verktyg som på 

något sätt är inblandad i någon fas inom den digitala forensiska processen 

räknas som digital forensisk programvara.  

  

Identifiera bevis 

• Version av OS 

• Modell och telefontyp 

• Utvinna volatilt minne 

Samla in bevis 

• Modifiera bootloader 

• Boota live OS i minnet 

Granska och analysera 

• Granska appar 

• Granska kontoinformation 

• Granska app-filer 

• Granska appfunktioner 

Rapportera och presentera 

• Hashsumma på avbilden 
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I kontexten validering och verifiering av verktyg går det att dela upp verktygen 

ytterligare. Guo, Slay och Beckett [2009] gör åtskillnaden att funktioner som 

utförs inom faserna identifiera och presentera i den digitala forensiska processen 

inte är föremål för validering och verifiering då dessa utföranden är 

skicklighetsbaserade. De funktioner som däremot ska testas enligt författarna är 

de funktioner som sker inom faserna bevara och analysera. 

I fasen bevara inom den digitala forensiska processen används verktyg för att 

utvinna data från källan och sedan lagra en kopia på ett sådant sätt att den 

senare går att analysera. De olika metoder som används för utvinning från 

mobiltelefoner skiljer sig något vilket gör att verktygen kan avskiljas ytterligare i 

en kategorisering. En väl använd modell som många studier refererar till är 

framtagen av Sam Brothers som verkar som expert inom digital forensik för den 

amerikanska myndigheten Homeland Security. Modellen betecknas Cell Phone 

Tool Classification Pyramid [Ayers, Brothers & Jansen 2014; Brothers 2014].  

Modellen är uppbyggd kring den metod som används för att extrahera data från 

mobiltelefonen. Sedan klassificeringens framtagande 2007 har modellen 

utvecklats ytterligare av ett antal författare [Casey 2011; Hoog 2011a; Murphy 

2013; Bommissetty, Tamma & Mahalik 2014; Tamma & Tindall 2015]. 

Svårighetsgraden och tidsåtgången ökar för varje nivå. På den första nivån 

dokumenteras telefonens gränssnitt visuellt via fotografi eller video. Logisk 

utvinning sker på nivå 2 och innebär att den information som finns tillgängligt 

för operativsystemet extraheras via en kommunikationsport till en extern enhet. 

Nivå 3 är den mest omfattande utvinningen som innebär att all data på 

minneskortet en så kallad bit-för-bit-kopia avbildas. Nivå 4 beskriver den metod 

som i Sverige används som sista utväg när ingen av de tidigare metoderna lyckas. 

Minneskortet avlägsnas fysiskt från enheten och därefter används en chipläsare 

för att läsa av minnet. Den mest komplexa metoden, Nivå 5, innebär att avläsa 

minnet via elektronmikroskåp, metoden är mycket tidskrävande och kostsam. 

Alla fem nivåer finns presenterade i detalj i Bilaga B. 

2.5 Befintliga ramverk för verktygstestning 

De ramverk som identifieras som lämpliga att studera inom detta arbete är fem 

till antalet. Ramverket Common Scheme for Evaluation of Forensic Software 

(COSEFOS) riktar sig mot att presentera en helhetsbedömning av forensiska 

verktyg avsedda för datorbaserade system. Ramverket exemplifieras på de 

forensiska verktygen dcfldd och EnCase [Kiltz, Hoppe & Dittmann 2009; 

Hildebrandt, Kiltz & Dittmann 2011].  
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Jill Slay som verkar vid University of South Australia har tillsammans med sin 

forskargrupp arbetat fram ett antal publikationer i verktygstestning inriktat mot 

datorbaserade system. Testmetodiken benämns i detta arbete som UniSA 

testmetodik [Beckett & Slay 2007, 2011; Guo, Slay och Beckett 2009; Slay, Lin, 

Turnbull, Beckett & Lin 2009; Guo & Slay 2010a, 2010b].  

Den verktygsvalidering som används på NFC är baserad på den testmetodik som 

publicerats av UniSA [NFC 2014a, 2014b]. De instruktioner och testfall hos NFC 

som är riktade mot datorbaserade system kommer verka som mall för 

utformningen av ett ramverk för mobiltelefoner.  

Standardiseringsorganet NIST utför inga egna forensiska undersökningar utan 

genomför en omfattande verktygstestning av utvalda forensiska verktyg [NIST 

2009, 2010a, 2010b, 2014a, 2014b, 2014c]. Den testmetodik som NIST använder 

för mobiltelefoner kommer presenteras i detta kapitel. Slutligen presenteras ett 

ramverk som har sitt ursprung från Stockholms Universitet och har döpts till 

MOS efter författarnas begynnelsebokstäver. Ramverket utgår från NIST 

testmetodik och anpassar metodiken, enligt författarna, till moderna 

förhållanden [Kubi, Saleem & Popov 2011; Saleem, Popov & Appiah-Kubi 2012; 

Saleem & Popov 2013; Anobah, Saleeem & Popov 2014; Saleem, Popov & Bagilli 

2014a, 2014b]. 

2.5.1 Övergripande kvalitetsbedömning av verktyg 

Ramverket COSEFOS är framtaget av en forskargrupp vid Otto-von-Guericke 

Universitetet i Magdeburg, Tyskland. Modellen riktar sig mot forensiska verktyg 

avsedda för datorbaserade system (Figur 2.4).  Syftet med modellen är att 

framhålla både tekniska och rättsliga aspekter i användandet av ett forensiskt 

verktyg och är starkt kopplad till amerikanska rättsförhållanden. Förutom en 

klassificering av verktygets utförande bestäms verktygets hårda och mjuka 

kriterier. Modellen är till för att inför rätten ge en övergripande 

kvalitetsbedömning på det verktyg som har använts vid en undersökning. 

 

Figur 2.4 COSEFOS klassificering av verktyg 
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Verktygets utförande 

Utförande preciseras utifrån tre variabler.  

 Var verktyget verkar i den forensiska processen (exv. bevarandefasen) 

 Klassificering av den metod som används (exv. datainsamling) 

 Vilken typ av data som bearbetas (exv. rådata). 

Verktygets hårda kriterier 

Modellen specificerar tio hårda kriterier som anger de egenskaper som är knutet 

till en viss version eller till ett visst verktyg.  De hårda kriterierna delas in måste-, 

bör- och kan-kriterier. Måste-kriterier är kriterier som måste uppfyllas av 

verktyget för att verktyget ska få användas i en forensisk undersökning.  De 

kärnfunktioner som bedöms som väsentliga är att verktyget ska kunna 

reproducera resultatet, presentera eventuella fel som kan uppstå, ange 

frekvensen av de fel som uppstått och ange signifikansen av dessa fel.  

Bör-kriterier är kriterier som bör vara en funktionalitet i själva verktyget men 

likväl skulle kunna skötas av en extern applikation. Exempel på sådana kriterier 

är loggning av alla händelser.  Kan-kriterier är valbara kriterier som exempelvis 

ett avskärmat datorsystem som minskar risken för att den forensiska 

arbetsstationen ska bli infekterad. 

Verktygets mjuka kriterier 

Upphovsinnehavarna till COSEFOS föreslår också en representation av mjuka 

kriterier vid bedömningen av ett verktyg. De mjuka kriterierna är förhållanden 

som inte kan bestämmas endast genom en analys av ett verktyg men som kan 

påverka resultatet.  

De mjuka kriterierna är fem till antalet och innefattar hur vida accepterat 

verktyget är inom den forensiska verksamheten, till vilken grad de metoder som 

används är vetenskapligt studerade, om det finns någon standardisering för 

användandet av verktyget, syftet med undersökningen samt användarens 

kunskap om verktyget.  

2.5.2 Black Box-testning 

Validering och verifiering av funktioner inom programvara har utvecklats och 

förfinats i stor utsträckning inom mjukvaruutveckling. Mjukvarutestning kan 

kategoriseras utifrån tillgången till källkoden. Vid White Box-testning har 

testaren tillgång till all programkod och kan studera exakt vad som sker vid 

exekvering av den komponent som ska testas. Denna form av testning är också 

känt som Crystal Box- eller Clear Box-testning. Motsvarigheten Black Box-

testning innebär att bortse från de interna mekanismerna och endast studera 

sambandet mellan indata och utdata. En kombination av de både testmetoderna 
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är när testaren har tillgång till en begränsad del av källkoden vilket brukar 

benämnas Gray Box-testning.  

Wilsdon och Slay [2006] förordar Black Box-testning vid validering av forensiska 

verktyg. Forensiska verktyg som EnCase och FTK innehåller en mängd olika 

funktioner och därtill kan användaren själv modifiera verktyget för att utvidga 

programmets utförande vilket gör testning av dessa verktyg oerhört komplext. 

För att stå ut i konkurrensen lägger många tillverkare till funktioner som inte är 

nödvändiga inom en utredning. Kombinationen av det stora antalet funktioner 

och funktioner som inte utnyttjas gör behovet av att testa en programvaras 

fullständiga utförande väldigt litet. Författarna förordar istället validering av de 

funktioner som identifieras som nödvändiga i en undersökning. 

Många forensiska verktyg är av proprietär art och källkoden är således en 

affärshemlighet vilket inte ger möjlighet till White Box-testning. Författarna 

föreslår ett standardiserat ramverk för testning som ska gälla oavsett tillgång till 

källkoden.  

2.5.3 Procedur för testning 

I samband med tre olika rättegångar under nittiotalet i USA utformades det som 

fick namnet Daubert-principen efter målsäganden i den första rättegången av de 

tre [Bell 2013]. Principen bestämmer ett bevis tillåtlighet (eng. admissibility) i en 

amerikansk rättssal. Någon av parterna kan före och under en rättegång utkräva 

en Daubert-prövning på ett bevis som uppfattas som okvalificerat. I korta drag är 

ett kvalificerat bevis ett bevis som utgår från vetenskapen och från metoder som 

testats enligt gängse praxis och därtill publicerats och granskats. 

I efterdyningarna till uppkomsten av Daubert-principen beslutades det att starta 

ett program för att säkerställa tillåtligheten hos digitala forensiska verktyg. 

Uppdraget hamnade hos det amerikanska standardiseringsorganet NIST som 

startade upp ett projekt för verktygstestning med uppdrag att validera och 

verifiera digitala forensiska verktyg. 

Vilka verktyg som ska testas beslutas av en styrgrupp som innehåller 

intressenter från bland annat FBI och myndigheter som bland annat Homeland 

Security. När projektet får i uppdrag av styrgruppen att testa ett forensiskt 

verktyg följs nedanstående procedur.  

Skapande av Testspecifikation – Krav 

En specifikation tas fram för att härleda testpåståenden (eng. assertions) som 

definierar vad verktyget förväntas göra. Två former av krav definieras av NIST 

[Ayers 2014].  

 Kärnkrav – Krav som alla digitala forensiska verktyg riktat mot utvinning 

av data från mobiltelefoner ska klara. 
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 Valbart krav – Krav som ska klaras förutsatt att verktyget erbjuder dessa 
funktioner och alternativ. 

 
Upprättande av Testplan – Testfall och påståenden 

En testplan framarbetas för det specifika verktyget. Testplanen innehåller 

påståenden och testfall som är härledda från de krav som identifierats för det 

specifika verktyget. 

 Påståenden – Generella påståenden eller förhållanden som kan kontrolleras 

efter att testet slutförts. 

 

 Abstrakta testfall – Beskriver de testparametrar som behövs för att fullt ut 

testa varje påstående och det resultat som förväntas. 

NIST har två versioner av testplanspecifikation publicerade på sin hemsida varav 

den äldre från 2010 [NIST 2010a, 2010b] riktar sig endast mot smarta mobiler 

och den senare [NIST 2014a, 2014b] generellt mot mobiltelefoner med smarta 

mobiler inkluderat. 

MOS ramverk kretsar kring den äldre utgåvan och de testpåståenden som finns 

framtagna i den. Den äldre varianten innehåller totalt 32 olika påståenden för 

kärnfunktioner och 44 valbara funktioner. I utgåvan fyra år senare har man 

förtydligat, tagit bort och slagit samman vissa påståenden vilket ger totalt 9 

påståenden för kärnfunktioner och 16 påståenden för valbara funktioner (Bilaga 

C). De 25 olika påståendena kan delas in i 11 olika huvudkategorier. 

 Anslutning 

 Datainhämtning och tolkning 

 Specifika inhämtningsvarianter 

 Dataintigritet på enheten 

 Skydd mot extern modifiering av Case-fil/data 

 PIN/PUK-autentisering  

 Fysisk inhämtning 

 Visning av icke ASCII-tecken 

 Fristående inhämtning 

 Hashning 

 GPS-rapportering 
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Wilsdon och Slay [2006] framhåller vikten att identifiera de funktioner som är 

nödvändiga och används vid själva undersökningen och därefter skapa testfall 

och tillhörande referensmaterial. Processen vid testning av ett forensiskt verktyg 

består av sex faser definierade av författarna. 

1. Anskaffning av verktyget – När verktyget har införskaffats gäller det att 

kontrollera att det inte är en version, programuppdatering eller 

modifiering som redan har testats. Förslagsvis registreras en MD5-summa 

i testrapporten för att urskilja olika versioner. 

2. Identifiering av funktionaliteter – Endast identifierade funktioner 

kommer att testas. En funktion är en komponent som levererar någon 

form av resultat när den exekveras.  

3. Utveckling av testfall och referensmaterial – Testfallet ska innehålla 

känd data och ska vara ett exempel av ett scenario som kan ske i 

verkligheten.  

4. Utveckling av acceptansintervall för givna resultat – Ett mått av den 

noggrannhet som krävs. Wilsdon specificerar fyra underkategoriseringar: 

Överträffar kraven, inom intervallet, minimalt accepterbart och inte 

accepterbart.  

5. Utför testning och utvärdera resultatet – Utförlig dokumentation sker. 

Alla funktioner under intervallet anges som misslyckade och övriga som 

lyckade.    

6. Utvärderade resultat publiceras – Sänds till berörda parter. 

I de publikationer i ämnet som utgivits från University of South Australia görs en 

särskiljning mellan funktionsorienterad och verktygsorienterad validering. Vid 

verktygsorienterad validering är hela verktyget i fokus och hela dess funktion 

ska testas. Funktionsorienterad validering innebär att identifiera och testa de 

funktioner som är väsentliga i undersökningsprocessen. Fördelen enligt 

författarna med funktionsorienterad testning är att ett verktyg kan innehålla 

användbara funktioner som endast finns tillgängliga i berört verktyg. Via 

funktionsorienterad testning kan vissa funktioner i ett verktyg valideras och 

användas på ett forensiskt korrekt sätt även om andra funktioner i verktyget inte 

kan valideras [Beckett & Slay 2007; Guo, Slay & Beckett 2009].  

Vid en identifiering av funktioner som ska valideras delas funktionerna in i en 

taxonomi som startar utifrån den fas som funktionen verkar inom. Därefter 

startar nedanstående process som även finns visualiserad i Bilaga D. 

1. Uppdelning av verifierbara faser i den forensiska processen. 

2. Uppdelning av fundamentala funktionskategorier på en abstrakt nivå 

3. Utifrån identifierade funktionskategorier tas en kravspecifikation fram. 

4. Upprättande av referensmaterial vilket innebär skapandet av testfall 

utifrån identifierande krav.   
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2.5.4 Funktionstestning 

Vid black box-testning och så kallad funktionsorienterad validering framarbetas 

testfall för identifierade funktioner och krav som ska testas. Av genomgången 

litteratur är det endast NIST ramverk som tydligt specificerar tydliga testfall för 

utvinning från mobiltelefoner. I NIST första upplaga från 2010 [NIST 2010b] 

finns totalt 40 testfall specificerade. I den senaste utgåvan från 2014 [NIST 

2014b] finns 24 testfall specificerade. Den tidigare versionen är mer medan den 

senare versionen är mer övergripande.  

Testfallen är antingen kopplad till en kärnfunktion eller en valbar funktion. De 

verktyg som ska extrahera data från en mobiltelefon ska klara av alla 

kärnfunktioner. Exempel på kärnfunktioner är krav på anslutning till och från 

mjukvaran via de gränssnitt som stöds (exv. kabel, Bluetooth eller IrDA). Det 

testfall som är kopplat till kärnfunktionen kontrollerar att programvaran känner 

igen telefonen när den ansluts och meddelar användaren om anslutningen 

avbryts under inhämtningen av data.   

NIST gör en bedömning mellan förväntat resultat och faktiskt resultat från 

extraheringen från det lagringsmedia som berörs. I de testfall som NIST utformat 

bedöms resultatet utifrån det data som inhämtats från telefonens minneskort 

eller från den nyare formen av SIM-kort som kallas UICC (Universal Integrated 

Circuit Card).  

 Som förväntat: Verktyget returnerade förväntat resultat, verktyget lyckades 

extrahera och presentera data från mobiltelefonen/UICC. 

 Ofullständig: Verktyget returnerade viss data från mobiltelefonen/UICC. 

 Inte som förväntat: Verktyget misslyckades returnera förväntat resultat, 

verktyget misslyckades extrahera eller presentera data från 

mobiltelefonen/UICC. 

 NA, inte applicerbart: Verktyget kan inte utföra testet eller verktyget har inte 

stöd för extrahering för det specifika datalementet.  

Ett laboratorium kan enligt ISO 17025:2005 använda sig av metoder som är 

standardiserade, icke-standardiserade eller är konstruerade/utvecklade av 

laboratoriet. Till standardiserade räknas sådana metoder som publicerats i 

internationella, regionala eller nationella standarder. ISO-standarden ställer krav 

på att icke-standardiserade och konstruerade metoder.   
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Kommersiella verktyg får anses nyttja metoder som är icke-standardiserade eller 

konstruerade och måste därmed valideras.  

• Identifiera krypterade objekt 
• Återskapning av identifierade filer 
• Sökning (Indexerade och icke indexerade sökningar) 
• Kontroll av hash (validering av verktygets hashberäkning) 
• Packa upp komprimerade filer 
• Kontroll av filsignatur 
• Exportfunktioner (export av en fil och kontroll av hashvärdet) 
• Grundinformation (partitioner med namn, storlek och filsystemstyp) 
• Registeranalys 
• E-post 
• Internetmeddelanden  
• Webbhistorik 

2.5.5 Testintervall 

I NIST verktygstestningsprojekt arbetar fem personer och i snitt har projektet 

sedan 2002 producerat nio testrapporter per år. En mjukvara har både större 

och mindre uppdateringar på ett år och NIST har insett att man inte kan testa alla 

förändringar som sker utan har riktat in sig på de större releaserna [Lyle 2014].  

NFC har delat in valideringarna i två olika former med olika tidsintervall (Figur 

2.5). En fullständig validering innebär att köra alla testfall mot verktyget. En 

fullständig validering ska ske när 12 månader har gått sedan senaste fullständiga 

validering eller då det skett större förändringar i hårdvara eller mjukvara. En 

partiell validering sker mer frekvent och vid mindre ändringar i hårdvara eller 

mjukvara. Vid en partiell validering väljs relevanta testfall ut utefter de 

förändringar som skett. En tredje form av validering sker när ett nytt verktyg ska 

tas i bruk vilket kan likställas med en fullständig validering.  

 

Figur 2.5 Testintervall och testformer (NFC) 

Fullständig validering 

Minst en gång per 12-
månadersperiod och då ett nytt 
verktyg som tas i bruk.  

Alla relevanta testfall körs mot 
verktyget. 

Partiell validering 

Komparativt test med tidigare 
tester. Görs när mindre ändringar 
skett i vekrtyget. 

Ett urval av testfall väljs ut.  
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2.5.6 Etiska aspekter 

Vid Stockholm Universitet leder professor Oliver Popov ett forskningsarbete 

kring extrahering av data från digitala system [Saleem, Popov & Bagilli 2014b].  

Popov framhåller integriteten och skyddandet av mänskliga rättigheter som två 

paraplyprinciper i sin abstrakta processmodell (Figur 2.6). 

Popov föreslår att dessa två principer ska vara genomgående och alltid tas i 

beaktande vid en forensisk undersökning. En inhämtad avbild är i många fall 

endast en ögonblicksbild av systemet en viss tid t1 och vid en annan tidpunkt t2 

är avbilden inte detsamma och därmed kan inte intigriteten säkerställas genom 

en enkel jämförelse. Författarna framhåller därför vikten att det finns en 

teoretisk grund för hur intigriteten hos den ursprungliga avbilden bibehålls.  

Den andra paraplyprincipen riktar in sig på att varje person har rätt till en rättvis 

och respektfull prövning. Vid en forensisk undersökning lämnar en individ ifrån 

sig en stor del av sin privata digitala information varav endast en liten del kan 

vara av intresse för utredningen. Principen garanterar, enligt författarna, att de 

mänskliga rättigheterna upprätthålls under undersökningen oavsett vems data 

som undersöks.   

 

  
Figur 2.6 Abstrakt processmodell med paraplyprinciper  
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3 Design 

Den litteratur som granskats inom omfattningen av detta arbete ligger till grund 

för skapandet av ett ramverk för testning av forensisk programvara avsedd för 

mobiltelefoner. Detta kapitel kommer beskriva de olika beståndsdelar som krävs 

för att konkretisera ett ramverk. Ramverket är uppbyggt kring sex grundpelare 

vilket alla kommer att presenteras i detta kapitel (Figur 3.1). 

 

 

 

Figur 3.1 Testramverkets sex grundpelare  

Testprocess 

Arbetsgång under testperioden 

Utvärdering 

Bedömning av förhållandet mellan utdata och förväntat resultat 
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Testfrekvens 

Omfattning av testet 

Forensisk process 

Fastslagen forensisk process för mobiltelefoner 

Förutsättning 

Förutsättningar för att utförandet är forensiskt korrekt 
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3.1 Förutsättning 

För att testprocessen ska anses vara korrekt och följa forensisk tradition ska 

nedanstående förutsättningar uppnås. 

1. Den metod som ska användas ska dokumenteras för att datautvinningen ska 

anses vara forensiskt korrekt.  

a. De förändringar av telefonens inställningar som krävs vid 

datautvinning ska dokumenteras. Detta innebär exempelvis inaktivera 

telefonens lösenordskod, inaktivera låsskärmen eller att aktivera USB 

debugging. 

b. Den metod som används för att extrahera data från telefonen ska 

dokumenteras. Vid en metod som innebär att det sker en förändring 

på telefonen ska detta tydligt framgå i den slutliga rapporten. En 

förändring kan exempelvis vara att telefonen måste sättas i förhöjd 

behörighet (rooting, jailbraking, unlocking) för att extrahering ska 

kunna vara möjlig. Tre former av datautvinning kommer att valideras 

inom detta arbete. 

i. Logisk utvinning – Dataobjekt: Vissa dataobjekt extraheras från 

telefonen. 

ii. Logisk utvinning – Filsystem: Data som är tillgängligt för 

filsystemet extraheras.  

iii. Fysisk utvinning – Via kommunikationsport: En bit-för-bit 

kopia av telefonens minne.  

3.2 Forensisk process 

Den digitala forensiska processen som är bestämd för detta ramverk innehåller 

fem delfaser. Faserna som innefattar bevarandet av data och analys av data är de 

två faser där validering krävs. Vid visuell dokumentation är det användarens 

kunskap om operativsystemets menysystem och struktur som avgör den mängd 

relevant data som kan hittas.  Logisk utvinning är föremål för bedömning då 

mängden hittade poster kan skilja mellan olika versioner för ett specifikt verktyg 

och därtill mellan olika verktyg.  

Metoderna vid en fysisk utvinning skiljer sig åt markant och är därmed föremål 

för validering. De verktyg som används för att göra en fysisk utvinning via 

kommunikationsporten är föremål för validering. Vid en fysisk utvinning där 

chippet läses av via Test Access Ports (TAP) eller via en chipläsare (Chip off) är i 

detta arbete inte föremål för validering. Övriga faser är skicklighetsbaserade där 

användarens kunskap och erfarenhet har betydelse och är därmed inte föremål 

för validering inom detta arbete.  
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Fas 0: Förarbete 

Beskrivning:  

Innan enheten ankommer till den expert som ska utföra undersökningen ska ett 

förarbete ske kring riktlinjer, praxis och policy. När enheten ankommer till 

berörd instans bör den avskärmas alternativt sätta i flygplansläge. Om enheten 

är påslagen ska telefonen förses med ström för att om möjligt återvinna volatilt 

minne. 

Åtgärder:  

 Utforma riktlinjer, processer och policy för hantering. 

 Avskärma telefonen om så krävs. 

 Försätt telefonen i flygplansläge. 

 Försäkra att telefonen har tillräckligt med batteri. 

 Slå av knapplås om möjligt. 

 Utvinn volatilt minne. 

 Utför de förberedande rutiner för undersökning. 

Fas 1: Identifiera 

Beskrivning:  

För att bedöma vilken metod som ska användas för att på bästa sätt utvinna 

data från mobiltelefonen ska telefonens egenskaper identifieras så som 

telefontyp och modell samt telefonens skick. Bilaga B ger en utförlig 

beskrivning av de former av metoder för utvinning som finns tillgängliga. 

Åtgärder: 

 Bedöma och dokumentera telefonens skick.  

 Identifiera telefontyp och modell. 

 Identifiera OS och version. 

 Identifiera externa minneskort. 

 Bestäm metod (se Bilaga B) och verktyg för utvinning. 

 Inhämta kunskap om telefon och verktyg om så krävs. 
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Fas 2: Bevara 

Beskrivning: 

Utifrån den metod som bestäms i Fas 1 ska det rådata som kan innehålla 

relevanta bevis bevaras. De verktyg som används i denna fas är föremål för 

validering.   

Åtgärder: 

 Förbered telefonen för datautvinning. 

 Utvinn data enligt metod. 

Fas 3: Analysera 

Beskrivning: 

Analys ska ske på extraherad data. På en smart mobil kan det finnas olika 

former av installerade applikationer där information kan finnas lagrad i 

databaser. Verktygets möjlighet att automatiskt hitta datastrukturer och 

möjlighet till att bokmärka relevant data är föremål för validering. 

Åtgärder: 

 Förbered telefonen för datautvinning. 

 Utvinn data enligt metod. 

Fas 4: Presentera 

Beskrivning: 

Avslutningsvis ska de bevis som hittats dokumenteras och rapporteras på ett 

övergripande och förklarligt sätt. Enheten ska arkiveras och förslutas på ett 

korrekt sätt. 

Åtgärder: 

 Skriv rapport enligt gängse policyer. 

 Presentera funna resultat. 

 Förpacka enhet och bevisning enligt gängse riktlinjer. 

 Avsluta undersökning. 
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3.3 Testfrekvens 

Den testfrekvens som används idag inom NIST verktygtestningsprojekt och NFC 

kommer användas inom detta ramverk. Det finns inte möjlighet att testa varje 

programuppdatering av ett verktyg. I många fall innebär uppdateringarna att 

verktygets utformning inte förändras utan att en ny instruktion för en ny 

telefontyp har lagts till.  

En utförlig validering bör ske minst en gång per år där alla testfall som är 

relevanta körs igenom. Vid en fullständig validering bör det även tas beslut om 

en annan typ av referensobjekt (mobiltelefon) och version av operativsystem ska 

användas. Vid en fullständig validering beslutas även vilka funktioner för 

verktyget som är att anse som kärnfunktioner och även ska testas vid en partiell 

validering. I många fall kan det vara svårt att installera ett äldre operativsystem 

på en mobiltelefon vilket gör att det inte kan finnas krav på att samma version av 

operativsystem ska användas vid varje testtillfälle. 

3.4 Testfall 

Ett antal testfall har identifieras som lämpliga för att validera viktiga funktioner 

på ett digitalt forensiskt verktyg avsett för mobiltelefoner. Testfallen är skapade 

utifrån ett påstående kring en viss funktion.  

För varje påstående bestäms ett acceptansintervall som resultatet ska falla inom. 

Ett exempel på acceptansintervall kan vara att minst 90 av 100 e-

postmeddelanden ska hittas och presenteras av verktyget. Utifrån ett forensiskt 

perspektiv är det önskvärt att alla dataposter på telefonen hittats men om inget 

annat verktyg är kapabel till att hitta några poster alls är det viktigt att 

dokumentera att berört verktyg har förmågan att hitta vissa av dessa poster. 

Utifrån de sju identifierade funktionskategorierna som ska valideras har 10 

testfall tagits fram (Bilaga E). Testfallen är uppbyggda enligt nedan. 

Referensobjekt för testfall:  

Vad som ska testas. Antingen en populerad mobiltelefon eller en avbild som ska 

analyseras. 

Påstående:  

Vad som förväntas av verktyget. 

Arbetsbeskrivning:  

Praktiska instruktioner hur testet ska utföras.  

Acceptansintervall:  

Det förväntade resultatet. 
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3.5 Utvärdering 

Utifrån förutbestämt acceptansintervall bedöms det observerade resultatet 

utefter en fyrgradig skala, är resultatet en numerär bör även detta dokumenteras 

tillsammans med graderingen.  

Fullständigt resultat (OK+) 

Resultatet faller inom förväntat acceptansintervall och hittar samtliga poster. 

Ett exempel kan vara att verktyget hittar alla 100 e-postmeddelanden som 

referensobjektet har populerats med. 

 

Inom intervallet (OK) 

Utifrån det acceptansintervall som bestäms kan resultatet falla inom accepterat 

intervall om än inte alla poster hittas. Exempelvis att verktyget hittar 95 av 100 

e-postmeddelanden i ett acceptansintervall på 90 – 100 e-postmeddelanden.  

 

Inte som förväntat (NOK) 

Resultatet faller utanför förväntat acceptansintervall. Ett exempel kan vara att 

verktyget inte hittar någon av de poster som referensobjektet populerats med. 

 

Inte applicerbart (NA) 

Testet går inte att utföra eller funktionen finns inte tillgänglig för verktyget. Ett 

exempel kan vara att testfallet ska kontrollera MMS men verktyget har inte stöd 

för att återskapa MMS. 
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3.6 Testprocess 

Testprocessen innefattar de åtgärdspunkter som behöver effektueras. 

Testprocessen som är framtagen inom detta ramverk består av totalt sex faser.  

1. Initiering: Testprocessen inleds med en initiering av att ett verktyg behöver 

valideras. Hur initieringen går till kan vara att det finns en förutbestämd 

tidsperiod då flera verktyg ska testas eller att ett verktyg har genomgått så 

pass många förändringar att det krävs en validering. 

2. Typ av validering: Utifrån verktygets egenskaper bestäms vilken form av 

validering som ska ske. 

2.1. Fas: Vilket moment i den forensiska processen verktyget opererar och 

ska valideras i fastläggs (Bevara, Analysera eller båda). 

2.2. Bevara: Metod för extrahering av data identifieras. Ska verktyget 

extrahera data så kontrolleras vilka former av extrahering som verktyget 

klarar av och som ska valideras (Logisk utvinning och/eller Fysisk 

utvinning). 

2.3. Typ av test: En fullständig validering ska ske när det gått mer än 12 

månader sedan senaste fullständiga valideringen eller om ett nytt 

verktyg ska valideras. En partiell validering är ett mindre form av test 

med ett urval av testfall exempelvis när en mindre uppdatering skett i ett 

verktyg.  

3. Testfall: Utifrån vad som bestäms i punkt 1 tas relevanta testfall och 

referensobjekt fram.   

4. Referensobjekt: Förberedelse av referensobjekt. De mobiltelefoner och 

avbilder som ska användas inom valideringen förbereds. 

4.1. Sanering av referensobjekt: Fabriksåterställning görs på mobiltelefonen i 

enlighet med de metoder som finns för berörd telefontyp och 

operativsystem. 

4.2. Populering av data: Mobiltelefonen populeras med information som är 

relevant för testfallen. 

4.3. Kontroll av avbild: Ska endast analys ske och en färdigställd avbild finns 

kontrollera att hashvärde stämmer överens med tidigare validering. 

5. Genomförande: De testfall som omfattas av berörd validering verkställs. 

Resultatet jämförs med acceptansintervallet och en utvärdering av resultatet 

dokumenteras. 

6. Rapportering: Slutförande av en testrapport. Mobiltelefoner som används 

inom valideringen återställs.  
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4 Implementering 

Testprocessen är klarlagd sedan tidigare (avsnitt 3.6) och genomgår sex faser 

innan en slutlig rapport presenteras (Figur 4.1).  

 

Figur 4.1 Testprocess 
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4.1 Initiering 

Testprocessen initieras via ett beslut att ett verktyg ska valideras. De 

verktygsserier som varit föremål för validering inom detta projekt är två till 

antalet. 

4.1.1 Val av verktyg  

MSAB XRY  

XRY är ett mjukvaruverktyg utvecklat av det svenskbaserade företaget MSAB. 

Tillsammans med mjukvaran används en kommunikationsenhet som 

mobiltelefonen och dator ansluts till. 

Mjukvaruversion XRY: 6.16.0 

Cellebrite UFED 

UFED är en serie verktyg utvecklat av Cellebrite som ursprungligen är grundat i 

Israel. UFED tillhandahålls med en fristående extraheringsanordning kallat 

UFED Touch och analyseras via en datorbaserad programvara med namn UFED 

Physical Analyzer.  

Mjukvaruversion UFED Physical Analyzer: 4.5.1.14 

Mjukvaruversion UFED Touch: 4.5.0.307 

 

Figur 4.2 visar de två extraheringsenheter som har använts. Till vänster ses en 

kommunikationsenhet från XRY som ansluts till en dator. Till höger ses UFED 

Touch som har en egen display. 

 

 
Figur 4.2 Extraheringsenheter 
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4.1.2 Valideringsmetod 

Båda verktygsserierna verkar i faserna Bevara och Analysera inom den 

forensiska processen. Experimentet har således varit tvådelat där den första 

delen extraherar data från referensobjekten. Del två har inneburit analys av 

extraherad data och verifiering av den information som referensobjekten har 

lagrat. 

De funktioner som varit föremål för validering visualiseras i Figur 4.3 Funktioner 

som är föremål för validering där det som är gråmarkerat ligger utanför detta 

projekt.  

 

 

Figur 4.3 Funktioner som är föremål för validering 
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4.2 Testfall 

Tio testfall har identifierats som relevanta inom detta projekt. De scenarion som 

har valts ut är de som hanterar sådan data som kan vara av intresse vid en 

brottsutredning. 

Testfall 1 – 4:  

Verifierar extraheringen av data från mobiltelefonen (Fas Bevara).  

Testfall 5 – 10:  

Verifierar data i det som har extraherats (Fas Analys).   

4.3 Referensobjekt 

De fyra första testfallen utförs med två förberedda referensobjekt (Tabell 4.1). 

Övriga testfall där analys av extraherad data sker görs med en avbildning.  

Tabell 4.1 Referensobjekt i experiment  

 Telefon 1 Telefon 2 
Tillverkare Apple Samsung 
Modell iPhone 5S Galaxy S5 Mini 
Modellnummer A1457 SM-G800F 
Lanserad 2013-10-25 2014-07-01 
Operativsystem iOS 9.1.2 Android 4.4.2 

 
De två referensobjekt som valts ut förbereds enligt nedan. 

1. En fabriksåterställning utförs på båda telefonerna enligt instruktioner från 

respektive tillverkare (Apple 2016; Samsung 2013).  

 

2. Enheterna ansluts till Internet via ett trådlöst nätverk för att telefonerna ska 

kunna populeras av data. 

 

3. Telefonerna uppdateras till senaste operativsystemet som är tillgängligt. 

a. Applikationen WhatsApp Messenger installeras på båda enheterna. 

 

4. Filer läggs till telefonerna antingen direkt med hjälp av telefonen ansluten till 

en PC som mediaenhet eller via externa applikationer (Tabell 4.2). 

 

5. Data populeras manuellt. Den information som referensobjekten populerats 

med finns i detalj i resultatkapitlet (Avsnitt 5.3). 
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Uppdatering av operativsystem och installation av nya applikationer sker via 

trådlöst nätverk. Ett antal fotografier tas via enhetens kamera. 

Tabell 4.2 Externa applikationer vid datapopulering 

Telefon Applikation Plattform Filer 
Samsung Google Drive Molntjänst  
Samsung Windows Media Player PC Musik, Film, Bild 
Apple iCloud Drive Molntjänst  
Apple iTunes PC Musik, Film, Dokument 

4.4 Genomförande 

Testfall 1-4 kräver att referensobjektet ansluts till respektive extraheringsenhet 

som varje verktygsserie tillhandahåller. Utifrån berört testfall görs en 

extrahering och sparas på en extern hårddisk. 

Vid testfall 5-10 sker en analys av extraherad data från en avbild. Det 

analysprogram som tillhandahålls av verktygsserien används för att kontrollera 

utfallet.  
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5 Resultat 

I följande kapitel kommer de för frågeställningen relevanta resultat som 

insamlats under studiens gång att sammanföras. Det som presenteras i detta 

kapitel är de grundläggande principer som använts för att skapa ett ramverk. 

Strukturen i detta kapitel följer de metodval som tidigare har gjorts (avsnitt 1.5) 

och avslutas med en genomgång av resultatet från genomförandet av utvalda 

testfall (Avsnitt 4.4). 

5.1 Kunskapsinhämtning 

Inom digital forensik finns det två bedömningssätt på vad som anses vara 

forensiskt korrekt. Ett synsätt är att en metod utförs forensiskt korrekt då 

beviset utan förbehåll är intakt vilket per definition gör att de metoder som krävs 

för att utvinna data från en mobiltelefon inte kan anses vara forensiskt korrekta. 

Det motsatta synsättet är att någon form av modifikation av beviset är 

ofrånkomligt i alla forensiska discipliner. Det som gör att metoden kan anses 

vara forensiskt korrekt är att tillvägagångssättet noggrant dokumenteras.  

Fyra delmoment uppkommer allt som oftast i de studerade digitala forensiska 

processerna. Delmomentet (1) identifiera/kartlägga består av att identifiera 

vilken typ av telefon det är och vilken typ och version av operativsystem som 

telefonen körs med. Men också var någonstans på enheten som relevant data kan 

finnas. Nästa fas innebär att (2) utvinna/extrahera/bevara det data som finns på 

enheten. Rent tekniskt innebär det att kopiera data från lagringsmediet till ett 

annat medium där ytterligare hantering kan ske utan att riskera att förstöra 

originalet. När data har säkerställts så ska (3) analys av potentiella bevis ske. 

Slutligen sker någon form av (4) rapport/presentation som är förståelig för 

respektive mottagare. Utifrån de forensiska processer som riktar sig specifikt 

mot mobiltelefoner framkommer tydligt vikten med att avskärma enheten från 

extern åtkomst och identifiera vad för sorts telefon det är och framförallt vad för 

version av operativsystemet som finns på telefonen. Alla dessa saker kan avgöra 

om det överhuvudtaget finns någon utarbetad metod för att utvinna data från 

enheten. 

De publika ramverk för testning av forensiska verktyg som finns tillgängliga 

publikt är alla av funktionsbaserad art. Detta innebär att testningen sker via en 

black box-metodik där testfall tas fram och sedan körs igenom den ”svarta 

lådan”. Hur testfallen utvecklas skiljer sig mellan ramverken. Ett 

tillvägagångssätt är att via utförlig kartläggning av de funktioner som kan finnas i 

ett verktyg skapa testfall. En del ramverk utgår från de funktioner en telefon 

utger sig ha och testar dessa gentemot verktyget. Ett tredje alternativ är att 

analysera var bevisvärd data kan finnas och utifrån det testar verktyget.  
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5.2 Design 

Utformandet ett ramverk har utgått från svenska förhållanden och det befintliga 

testramverk hos NFC som finns för datorbaserade system. Ramverket är 

uppbyggt kring sex punkter där varje punkt är en premiss för att ramverket ska 

fungera. 

1 Förutsättning 

2 Forensisk process 

3 Typ av test 

4 Testfall 

5 Utvärdering 

6 Testprocess 

Ramverket inleds med att definiera ett antal förutsättningar ur ett forensiskt 

perspektiv för att tester och utvinning ska kunna ske på ett korrekt sätt. En 

forensisk process fastslås inom ramverket och för varje verktyg som ska testas 

identifieras var i denna process som verktyget verkar.  

I en tidskritisk verksamhet är det viktigt att tester inte utförs bara för att de ska 

utföras utan att de har ett syfte och är av värde för verksamheten. Det är 

ohållbart att utföra fullständiga tester så fort ett verktyg uppdaterats eller när en 

ny mobiltelefonmodell inkommer för undersökning. Ramverket definierar olika 

former av tester som tar olika lång tid att utföra. Fullständig validering är mer 

tidskrävande och för verksamhetens bästa utförs dessa minst en gång varje 12-

månadersperiod däremellan utförs partiell validering som är en validering av 

mindre storlek och tar kortare tid att genomföra. 

Kärnan i ramverket är de testfall som körs igenom verktyget. Det är också dessa 

testfall/metoder som är föremål för ackreditering. Testfallen ska vara utformade 

så att de är lätta att förstå och genomföra. Fallen ska inte vara så pass 

omfattande och innehålla stor mängd data så att det tar lång tid att populera 

telefonerna och lång tid att utvärdera utgången.  

Vid en validering är det viktigt att en överskådlig rapport kan skapas och 

presenteras i verksamheten utan att gå in på detaljer. En fyrskalig gradering har 

valts för att på bästa sätt presentera hur verktyget har presterat. Ramverkets 

design avslutas med att beskriva hur testet genomförs rent praktiskt genom att 

fastslå en testprocess som innehåller sex punkter. 

1 Initiering av test. 

2 Bestämma form av validering. 

3 Relevanta testfall och referensobjekt fastläggs. 

4 Förberedelse av referensobjekt. 

5 Genomförande av testfall. 

6 Rapportering. 
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5.3 Implementering 

Det ramverk som har utvecklats har testats praktiskt i laboratoriemiljö vid NFC i 

Linköping under en tvåveckorsperiod. Population av enheterna tog cirka fyra 

dagar. Den information som användes för att populera telefonerna finns 

presenterad i Tabell 5.1 till och med Tabell 5.4. Genomförandet av testfall tog 

ytterligare fem dagar. Övrig tid under testperioden användes för planering, 

konfigurering av konton och dokumentation. 

Tabell 5.1 Population av standardapplikationer 

Telefon 1 – iPhone 5S 
Ägare: Mister Orange 

Telefon 2 – Galaxy S5 Mini 
Ägare: Mister Blond 

Enhetsinformation 

IMEI, modellnummer, operativsystem IMEI, modellnummer, operativsystem 

Kalender 

Titel: Tåg 
Plats: Skövde Centralstation 
Börjar: 2016-01-02  
Anteckning: Resa till Mr Blond  

Titel: Tågstationen 
Plats: Stockholms Centralstation 
Börjar: 2016-01-02 19:00 – 20:00 
Beskrivning: Ska hämta upp Mr O 

Titel: Möte med Chefen 
Plats: Brunnsparken 
Börjar: Hela dagen 
Anteckning: Äntligen ska saker redas ut! 

Titel: Avsluta avtal 
Plats: Hammarby Hamn 
Börjar: Hela dagen 
 

Kontakter 

<Namn> 
<Nummer Mobiltelefon> 
<E-postadress> 

<Namn> 
<Nummer Mobiltelefon> 
<E-postadress> 

<Namn> 
<Nummer Mobiltelefon> 
<Nummer Arbete> 
<Epostadress> 
<Bild> 

<Namn> 
<Nummer Mobiltelefon> 
<Nummer Arbete> 
<Epostadress> 
<Bild> 

<Tomt namn> 
<Nummer Mobiltelefon> 

<Tomt namn> 
<Nummer Mobiltelefon> 

Mister Blond 
<Telnr. från telefonabonnemang> 

Mister Orange 
<Telnr. från telefonabonnemang> 

Samtalslista 

Inkommande <från Mr Blond> Utgående <till Mr Orange> 

Missat <från Mr Blond> Utgående <till Mr Orange> 

Inkommande <Dolt> Utgående dolt <till Mr Orange> 

Utgående <till Mr Blond> Inkommande <från Mr Orange> 

Utgående <till Mr Blond> Missat <från Mr Orange> 

Utgående dolt <till Mr Blond> Inkommande <Dolt> 
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Data som är av stort intresse vid brottsutredningar är att knyta samman 

personer med varandra och vad de kommunicerat med varandra. Förutom de 

traditionella kommunikationsmedlen som e-post, SMS och MMS installerades 

även en tredjepartsapplikation i form av WhatsApp Messenger.   

Tabell 5.2 Population av kommunikationsapplikationer 

Telefon 1 – iPhone 5S 
Ägare: Mister Orange 

Telefon 2 – Galaxy S5 Mini 
Ägare: Mister Blond 

E-post 

<icloud> <gmail> 

Mottaget från Mr Blond Skickat till Mr Orange 

Skickat till Mr Blond Mottaget från Mr Orange 

MMS 

Skickat till Mr Blond (ej ivägskickat) Mottaget från Mr Orange 

Mottaget från Mr Blond Skickat till Mr Blond (Ej mottaget) 

SMS 

Till Mr Blond, fransk text Mottaget från Mr Orange, fransk text 

Till Mr Blond, arabisk text Mottaget från Mr Orange, svensk text 

Mottaget från Mr Blond, kinesisk text Till Mr Orange, kinesisk text 

Mottaget från Mr Orange, rysk text Till Mr Orange, rysk text  

WhatsApp 

Mottaget från Mr Blonde Till Mr Orange 

Till Mr Blonde Mottaget från Mr Orange 

Bild Bild 
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Ett av de tio testfall som genomfördes kunde ett inte genomföras (Återskapning 

av raderade filer) då endast logisk utvinning var möjlig för de telefontyper som 

valts ut. På iOS sparas raderade filer i 30 dagar om användaren inte aktivt väljer 

att radera permanent. Filerna hittades således men bedöms inte vara 

återskapade.  

Tabell 5.3 Population av filer och webbinformation 

Telefon 1 – iPhone 5S 
Ägare: Mister Orange 

Telefon 2 – Galaxy S5 Mini 
Ägare: Mister Blond 

Filer 

2 ljudfiler: Mp3 <via iTunes> 2 ljudfiler: Mp3 <via WMP> 

Video: MP4 <via iTunes> Video: WMW <via WMP> 

Video: MOV <via iTunes> Video: WMW <via WMP> 

Dokument: PDF <via iTunes> Dokument: PDF 

Dokument: PDF <via iTunes> Dokument: PDF 

2 bilder: JPG <via iCloud> 2 bilder: JPG <via WMP> 

3 bilder: JPG <Raderas> 3 bilder: JPG <Raderas> 

Kamerabilder 

Tre kort tagna med telefonens kamera 
Tre kort tagna med telefonens 
kamera 

Webb: surf 

http://www.disney.com   

https://www.swedbank.se  

Webb: sök 

https://duckduckgo.com/ 
”köpa vapen” 
”narkotika på posten” 
 
https://www.google.se 
”surfa anonymt” 
”who is keyser söze” 

https://duckduckgo.com/ 
”köpa vapen” 
”narkotika på posten” 
 
https://www.google.se 
”surfa anonymt” 
”who is keyser söze” 

Webb: inloggning 

Logga in på 

test.butchcoolidge@yahoo.com 

Logga in på 

test.butchcoolidge@yahoo.com 
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5.4 Utfall av tester 

Det testramverk som är produkten av denna studie har kontrollerats praktiskt i 

laboratoriemiljö. I detta avsnitt presenteras resultatet av tio genomförda testfall 

på två referensobjekt (Apple iPhone 5s och Samsung Galaxy 5S Mini) gentemot 

två verktygsserier (Cellebrite UFED och Micro Systemation XRY).  

Fyra olika former av utvinningar har genomförts. I Cellebrites verktygsserie finns 

det två olika former av logiska utvinningar betecknat File System (FS) eller 

Object (O). Vid en filsystemsutvinning kopieras filsystemet och i vid en 

objektutvinning hämtas specifika datatyper ut från enheten. I Micro 

Systemations verktygsserie benämns de logiska utvinningarna som Full Read 

(FR), vilket närmast kan likna Cellebrites filsystemutvinning, och No Files (NF). 

Alternativet No Files ger ingen möjlighet att välja ut specifika datatyper men 

riktar in sig på de datatyper som inte kan kategoriseras som filer.  

Tabell 5.4 och 5.5 presenterar de resultaten av de testfall som skett i 

bevarandefasen. Varje testfall identifieras med en numrering, Testfall-Fabrikat-

Verktyg. Varje resultattabell efterföljs av kommentarer kring utfallet av varje 

testfall. 

Tabell 5.6 till 5.9 visualiserar resultaten från de testfall som skett i analysfasen.  

Alla testfall har utförts på en tidigare sparad avbild. Varje testfall identifieras 

med en numrering, Testfall-Fabrikat-Verktyg-Utvinning. 
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Tabell 5.4 Testresultat Samsung: Testfall 1-4 

Nummer Benämning Metod Verktyg Utvärdering 

1-S-U Igenkänning - UFED OK+ 

1-S-X  - XRY NOK (Standard) 
OK+ (USB Debug aktiverat) 

2A-S-U Fysisk utvinning F UFED OK (Endast pre-rooted) 

2A-S-X  F XRY NA 

2B-S-U Logisk utvinning FS UFED OK+ 

2B-S-X  FR XRY OK+ 

2C-S-U Logisk utvinning O UFED OK+ 

2C-S-X  O XRY NA 

3-S-U Reproducerbarhet FS UFED NOK 

3-S-X  FR XRY OK+ 

4-S-U Intigritet FS UFED OK+ 

4-S-X  FR XRY OK+ 

 

Testfall 1-S-U: Verktyget identifierar korrekt telefontyp och modell. 

Testfall 1-S-X: Verktyget känner inte igen modell i standardutförande. Verktyget känner 

igen verktyget när USB debug är aktiverat och när datorn godkänns på telefonen. 

Testfall 2A-S-U: En fysisk utvinning går att utföra om telefonen är rootad manuellt i 

förväg vilket ligger utanför detta projekts omfattning. 

Testfall 2A-S-X: En fysisk utvinning går inte att utföra på den här typen av telefon. 

Testfall 2B-S-U: En logisk utvinning av filsystemet kan endast utföras via metoden 

’Android Backup’ vilket är en mer begränsad metod än via ADB. Rekommenderade 

inställningar är att slå på USB Debug, funktionen ”Håll dig vaken” och att bocka ur 

”Verifiera program via USB” under utvecklaralternativ. Ytterligare inställningar som 

rekommenderas av verktyget är att slå av Skärmlåset och öka skärmtimeout till max. 

Testfall 2B-S-X: XRY ger två alternativ vid Logisk utvinning (Full read); Backup och 

Agent. Backup utvinner mer data från tredjepartsapplikationer och Agent från 

systemapplikationer. 

Testfall 2C-S-U: En objektutvinning kan utföras, de objekt som går att utvinna är: 

Kontakter, SMS, MMS, Kalender, Applikationsdata, bilder, Audio/musik, filmer, 

telefonsignaler samt samtalslista. 

Testfall 2C-S-X: Ingen utvinning där vissa datatyper kan väljas ut finns tillgänglig. 

Testfall 3-S-U: Resultatet är ungefär detsamma, två dataposter ”Trådlösa nätverk” och 

”Lösenord” presenteras endast vid den första utvinningen. 

Testfall 3-S-X: Utvinningarna är identiska. 

Testfall 4-S-U: Samtliga sex filer är identiska enligt MD5 och SHA-256. 

Testfall 4-S-X: Samtliga sex filer är identiska enligt MD5 och SHA-256. 
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Tabell 5.5 Testresultat Apple: Testfall 1-4  

Nr Benämning Metod Verktyg Utvärdering 

1-A-U Igenkänning - UFED OK 

1-A-X  - XRY OK 

2A-A-U Fysisk utvinning F UFED NA 

2A-A-X  F XRY NA 

2B-A-U Logisk utvinning FS UFED OK+ 

2B-A-X  FR XRY OK+ 

2C-A-U Logisk utvinning O UFED OK+ 

2C-A-X  O XRY NA 

3-A-U Reproducerbarhet FS UFED OK+ 

3-A-X  FR XRY OK+ 

4-A-U Intigritet FS UFED OK+ 

4-A-X  FR XRY OK+ 

 
Testfall 1-A-U: Verktyget kan identifiera att det är en Apple iPhone 5s men inte skilja på 

modellnumren A1530, A1528, A1518 och A1457. 

Testfall 1-A-X: Verktyget kan identifiera att det är en Apple iPhone 5s men inte skilja på 

modellnumren A1530, A1528, A1518 och A1457. 

Testfall 2A-A-U: En fysisk utvinning går inte att utföra på den här typen av telefon. 

Testfall 2A-A-X: En fysisk utvinning går inte att utföra på den här typen av telefon. 

Testfall 2B-A-U: Av de olika val som finns väljs en File System Extraction med AFC (all) 

valt. 

Testfall 2B-A-X: XRY ger två alternativ vid Logisk utvinning (Full read); Backup och 

Agent. Backup utvinner mer data från tredjepartsapplikationer och Agent från 

systemapplikationer. Därtill finns ett utvinning kallat ”No Files” vilket är en avskalad 

version av Full read för att vinna tid. 

Testfall 2C-A-U: Ingen utvinning där vissa datatyper kan väljas ut finns tillgänglig. 

Testfall 2C-A-X: Ingen utvinning där vissa datatyper kan väljas ut finns tillgänglig. 

Testfall 3-A-U: Utvinningarna är identiska. 

Testfall 3-A-X: Utvinningarna är identiska. 

Testfall 4-A-U: Samtliga sex filer är identiska enligt MD5 och SHA-256. 

Testfall 4-A-X: Samtliga sex filer är identiska enligt MD5 och SHA-256. 
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Tabell 5.6 Testresultat Samsung : Testfall 5-8  

Nr Benämning Metod Verktyg Utvärdering 

5-S-U-FS Enhetsinformation FS UFED NOK 

5-S-U-O  O UFED OK+ 

5-S-X-FR  FR XRY OK 

5-S-X-NF  NF XRY OK 

6-S-U-FS Standardinformation FS UFED OK+ 

6-S-U-O  O UFED OK+ 

6-S-X-FR  FR XRY OK+ 

6-S-X-NF  NF XRY OK+ 

7-S-U-FS Filer FS UFED OK+ 

7-S-U-O  O UFED NOK 

7-S-X-FR  FR XRY OK+ 

7-S-X-NF  NF XRY OK+ 

8-S Återskapning - UFED/XRY NA 

 

Testfall 5-S-U-FS: UFED tillhandahåller information som heter ”Info om enheten” vilket 

inte är tillgänglig vid en Logisk utvinning (Filsystem). 

Testfall 5-S-U-O: UFED tillhandahåller information som heter ”Info om enheten” vilket 

är tillgänglig vid en Logisk utvinning (Objekt). Den information som presenteras är: 

Identifierad tillverkare, Identifierad modell, Telefonversion, IMEI, ICCID, MSISDN, 

MSISDN typ, IMSI. 

Testfall 5-S-X-FR: Inte mycket mer information än det som krävs. IMEI, modellnummer 

och typ, revision på OS. 

Testfall 5-S-X-NF: Inte mycket mer information än det som krävs. IMEI, modellnummer 

och typ, revision på OS. 

Testfall 6-S-U-FS: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 6-S-U-O: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 6-S-X-FR: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 6-S-X-NF: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 7-S-U-FS: Samtliga filer funna. 

Testfall 7-S-U-O: Alla filer funna förutom dokument. 

Testfall 7-S-X-FR: Samtliga filer funna. 

Testfall 7-S-X-NF: Samtliga filer funna. 

Testfall 8-S: Endast logiska utvinningar har utförts därmed inte applicerbart. 
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Tabell 5.7 Testresultat Apple: Testfall 5-8  

Nummer Benämning Metod Verktyg Utvärdering 

5-A-U-FS Enhetsinformation FS UFED OK+ 

5-A-U-O  O UFED OK+ 

5-A-X-FR  FR XRY OK+ 

5-A-X-NF  NF XRY OK+ 

6-A-U-FS Standardinformation FS UFED NOK 

6-A-U-O  O UFED OK+ 

6-A-X-FR  FR XRY OK 

6-A-X-NF  NF XRY OK 

7-A-U-FS Filer FS UFED OK+ 

7-A-U-O  O UFED NOK 

7-A-X-FR  FR XRY NOK 

7-A-X-NF  NF XRY NOK 

8-A Återskapning F UFED/XRY NA 

 

Testfall 5-A-U-FS: Den information som ges är: Produktnamn, produkttyp, iOS version, 

enhetsnamn, IMEI, ICCID, IMSI, MAC adress, telefonnummer, serienummer, Unique 

Identifier, Apple ID och synkade enheter. 

Testfall 5-A-U-O: Den information som ges är: Produktnamn, produkttyp, iOS version, 

IMEI, enhetsnamn, ICCID, MAC adress, serienummer, Unique Identifier. 

Testfall 5-A-X-FR: Ger tillräcklig information och lite till: IMEI, modellnummer och typ, 

revision av OS, serienummer, ICCID, Unique Device ID, MAC adress 

Testfall 5-A-X-NF: Ger tillräcklig information och lite till: IMEI, modellnummer och typ, 

revision av OS, serienummer, ICCID, Unique Device ID, MAC adress 

Testfall 6-A-U-FS: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 6-A-U-O: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 6-A-X-FR: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 6-A-X-NF: Alla poster för kalender, samtalslistor, kontakter och anteckningar 

funna. 

Testfall 7-A-U-FS: Samtliga filer funna. 

Testfall 7-A-U-O: Alla filer funna förutom dokument. 

Testfall 7-A-X-FR: Alla filer funna förutom dokument. 

Testfall 7-A-X-NF: Inga filer funna. 

Testfall 8-S: Endast logiska utvinningar har utförts därmed inte applicerbart. 
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Tabell 5.8 Testresultat Samsung: Testfall 9 - 10 

Nummer Benämning Metod Verktyg Utvärdering 

9A-S-U-FS SMS FS UFED OK+ 

9A-S-U-O  O UFED OK+ 

9A-S-X-FR  FR XRY NOK 

9A-S-X-NF  NF XRY NOK 

9B-S MMS . XRY/UFED * Ej genomförbart 

9C-S-U-FS WhatsApp FS UFED NOK 

9C-S-U-O  O UFED NOK 

9C-S-X-FR  FR XRY NOK 

9C-S-X-NF  NF XRY NOK 

9D-S-U-FS E-post FS UFED OK 

9D-S-U-O  O UFED OK+ 

9D-S-X-FR  FR XRY OK 

9D-S-X-NF  NF XRY OK 

10A-S Besökta sidor - XRY/UFED NOK 

10B-S Sökhistorik - XRY/UFED NOK 

10C-S Bokmärken - XRY/UFED NOK 

 

Testfall 9A-S-U-FS: Samtliga inkommande och skickade SMS finns återskapade. 

Testfall 9A-S-U-O: Samtliga inkommande och skickade SMS finns återskapade. 

Testfall 9A-S-X-FR: Inga SMS presenteras. 

Testfall 9A-S-X-NF: Inga SMS presenteras. 

Testfall 9B-S: Ett av de abonnemang som användes kunde inte ta emot eller skicka 

MMS.  

Testfall 9C-S-U-FS: Ingen kommunikation via WhatsApp finns med i det data som 

extraherats. 

Testfall 9C-S-U-O: Ingen kommunikation via WhatsApp finns med i det data som 

extraherats. 

Testfall 9C-S-X-FR: Ingen kommunikation via WhatsApp finns med i det data som 

extraherats. 

Testfall 9C-S-X-NF: Ingen kommunikation via WhatsApp finns med i det data som 

extraherats. 

Testfall 9D-S-U-FS: Avsändare och mottagare kan identifieras. 

Testfall 9D-S-U-O: E-post med mottagare, avsändare, ämne och innehåll finns 

representerat. 

Testfall 9D-S-X-FR: Av de två e-postmeddelanden som finns i referenstelefonen visat 

ett med innehåll och det andra utan. 

Testfall 9D-S-X-NF: Av de två e-postmeddelanden som finns i referenstelefonen visat 

ett med innehåll och det andra utan. 

Testfall 10A-S / 10B-S / 10C-S: Ingen webbinformation visas. 
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Tabell 5.9 Testresultat Apple: Testfall 9 - 10 

Nummer Benämning Metod Verktyg Utvärdering 

9A-A-U-FS SMS FS UFED OK+ 

9A-A-U-O  O UFED OK+ 

9A-A-X-FR  FR XRY OK+ 

9A-A-X-NF  NF XRY NOK 

9B-A MMS - XRY/UFED * Ej genomförbart 

9C-A-U-FS WhatsApp FS UFED OK+ 

9C-A-U-O  O UFED OK+ 

9C-A-X-FR  FR XRY OK+ 

9C-A-X-NF  NF XRY OK+ 

9D-A-U-FS E-post FS UFED NOK 

9D-A-U-O  O UFED NOK 

9D-A-X-FR  FR XRY NOK 

9D-A-X-NF  NF XRY NOK 

10A-A-U-FS Besökta sidor FS UFED OK+ 

10B-A-U-O  O UFED OK+ 

10C-A-X-FR  FR XRY OK+ 

10A-A-X-NF  NF XRY OK+ 

10B-A-U-FS Sökhistorik FS UFED OK 

10B-A-U-O  O UFED OK 

10B-A-X-FR  FR XRY OK 

10B-A-X-NF  NF XRY OK 

10C-A-U-FS Bokmärken FS UFED OK+ 

10C-A-U-O  O UFED OK+ 

10C-A-X-FR  FR XRY OK+ 

10C-A-X-NF  NF XRY OK+ 

 

Testfall 9A-A-U-FS / 9A-A-U-O / 9A-A-X-FR: Samtliga inkommande och skickade SMS 

finns återskapade. 

Testfall 9A-A-X-NF: Inga SMS presenteras. 

Testfall 9B-S: Ett av de abonnemang som användes kunde inte ta emot eller skicka 

MMS.  

Testfall 9C-A-U-FS / 9C-A-U-O : Den kommunikation som finns via WhatsApp finns går 

att hitta under grupperingen ”Chatter”. 

Testfall 9C-A-X-FR / 9C-A-X-NF : Alla meddelanden via WhatsApp kan hittas. 

Testfall 9D-A-U-FS / 9D-A-U-O / 9D-A-X-FR /  9D-A-X-NF: Inga meddelanden kan 

hittas. 

Testfall 10A-S-U-FS / 10A-S-U-O / 10A-S-X-FR / 10A-S-X-NF: De sidor som besökts 

visas korrekt. 

Testfall 10B-S-U-FS / 10B-S-U-O / 10B-S-X-FR / 10B-S-X-NF: Resultatsidor för Google 

och DuckDuckGo-sökningarna finns sparade. 

Testfall 10C-S-U-FS / 10C-S-U-O / 10C-S-X-FR / 10C-S-X-NF: Bokmärken finns 

sparade. 
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6 Diskussion 

För att få kunskap om hur ett ramverk ska utformats har ett antal erfarenheter 

samlats in via olika källor. I detta kapitel diskuteras och kritiseras framkommet 

resultat och de metoder som har använts. 

6.1 Metod 

Den omfattande litteraturstudie som gjorts påbörjades med att studera ett antal 

ramverk. Startpunkten blev det ramverk som framarbetats med och med hjälp av 

professor Jill Slay på University of South Australia. Det Australiensiska ramverk 

som tagits fram är idag grunden för den validering som sker på NFC för 

forensiska verktyg som är avsedda för datorbaserade system. Vid ramverkets 

framtagande användes ramverket även av den federala polisen i Australien. I 

syfte att få praktiska råd om ramverket kontaktades Jill Slay som meddelade att 

den federala polisen skrotat ramverket av kostnadsskäl och därmed har det inte 

gjorts några ytterligare studier vid universitetet i ämnet. Ramverket är inte 

anpassat för mobiltelefoner vilket gjorde att jag insåg tidigt i detta arbete att en 

omfattande studie av olika ramverk erfordrades. Studien behövde innefatta 

ramverk som inriktade sig mot datorbaserade system och ramverk som inriktade 

sig mot mobilforensiska verktyg för att rapporten skulle få lämpligt många 

vetenskapliga källor för att kunna dra slutsatser.   

Många av de forskningsstudier som jag studerat har visat sig vara bristfälliga 

eller inte färdigarbetade och har därmed inte gått att applicera inom detta 

arbete. Litteraturstudien i detta skede blev mycket omfattande då det fanns få 

arbeten som förde detta projekt framåt.  Övriga ramverk som benämns inom 

detta arbete har frambringat liten men viss bäring för det slutliga utformade 

ramverket. Det valideringsarbete som utförs på NIST har varit viktig för detta 

arbete. NIST har ett antal publika dokument som sägs ha vetenskaplig grund. I 

många fall har jag fått lita på detta utan att i sak veta exakt varifrån metoderna 

grundas ifrån. Jag har även varit i kontakt med NIST men på grund av sin 

arbetsbelastning har de inte kunnat bistå mig under detta projekts tidsperiod. 

Under litteraturstudien insåg jag också tidigt att området är vagt definierat. För 

att ett solitt ramverk skulle kunna skapas krävdes att ramverket också 

utformade tydliga definitioner kring vad som är forensiskt korrekt och vilken 

digital forensisk process avsedd för mobiltelefoner som ramverket bygger på. I 

förstudien till detta arbete insåg jag inte att detta skulle krävas, vilket också har 

gjort att litteraturstudien blivit mer omfattande än först planerat. 

Något som varit genomgående bristfälligt i de publikationer som studerats är hur 

bevismaterial skall hanteras och lagras för att intigritet och sekretess ska 

säkerställas. Många verktyg tillhandahåller någon form av lösenordshantering 
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för den avbild som skapas men med varierande kvalité och säkerhetsnivå.  I ett 

ramverk och i de arbetsrutiner som finns i en forensisk verksamhet bör även 

tydliga riktlinjer och instruktioner för hantering och lagring finnas tillgängliga 

för att upprätthålla någon form av säkerhetsklassning.  

Genom att litteraturstudien blev omfattande gick designen av ramverket 

smärtfritt och relativt snabbt. Ser man kritiskt på designen så bör testfallen vara 

fler till antalet och acceptansintervallen definieras mer exakt. Ramverkets 

absolut viktigaste del har varit att vara praktiskt genomförbart.  Önskvärt för 

framtiden är att skapa ett graderingssystem som rent numeriskt kan jämföra en 

validering med en annan. Genom en sådan gradering kan ledande inom 

verksamheten få en snabb överblick om verktyget klarade sig bättre denna gång 

än tidigare testtillfällen. 

Det experiment som genomfördes under en tvåveckorsperiod tog längre tid än 

planerat. I denna studie har population av telefonerna inte studerats nämnvärt. I 

experimentet tog populationen nästan lika lång tid som extraheringen och 

analysen. Vid närmare eftertanke bör arbetet även ha innefattat en studie om hur 

datapopulering kan automatiseras vid en validering.  

Under experimentet visade det sig att en av telefonernas USB-kontakt var trasig 

och ingen av verktygsserierna kunde extrahera data från telefonen. Hela 

telefonen backades upp i en molntjänst och en ny telefon kunde snabbt 

populeras med data. Detta missöde gav mig kunskap och idéer på hur 

automatisering kan ske. 

6.2 Resultatdiskussion 

Ramverket som utformats blev tillslut väldigt tydlig där den största delen av 

ramverket utgörs av testfall. I jämförelse med det ramverk som framtagits av 

University of South Australia ger detta ramverk en definition av området och 

därtill en graderingstrappa.  

Rapporten berör inte sådana situationer när användaren aktivt försökt gömma 

information på telefonen. En avvägning gjordes då en mobiltelefon är ett slutet 

system och där användaren har begränsade möjligheter att göra modifieringar. I 

de fall användaren påtvingar sig en förhöjd behörighet exempelvis genom 

”rooting” så ger det också större möjligheter för en forensiker att hämta ut data 

när telefonen tas i beslag. 

Resultatet av det experiment som genomförts påvisar att validering tar tid. Det 

tog totalt nio arbetsdagar att populera telefoner och köra igenom alla testfall. Av 

resultatet att döma kunde man tydligt se att verktygen inte mäktade med att 

hitta eller presentera vissa datatyper.   
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Någon fysisk utvinning för de referensobjekt som valdes ut för detta projekt 

kunde det inte göras. En av verktygsserierna gav möjligheten till en fysisk 

utvinning i det fall telefonen var ”pre-rooted” det vill säga att förhöjd behörighet 

hade påtvingats manuellt på telefonen. Detta låg utanför omfattningen av detta 

projekt. 

Ett klart underbetyg för Cellebrite UFED var att reproducerbarheten blev 

underkänd. Vid en logisk utvinning försvann informationen om trådlösa nätverk 

och sparade lösenord från utvinning 1 till utvinning 2. Detta påvisar tydligt att 

ramverket fungerar och att validering är viktig. 

Under testningen visade det sig att ett av testabonnemangen inte hade stöd för 

MMS. Då inget annat testabonnemang fanns tillgängligt så togs beslutet att hoppa 

över detta testfall. Dock sparades både MMS och tillhörande bild i utkorgen och 

kunde i både UFED och XRY återskapas vilket tyder på att båda verktygsserierna 

kan återskapa MMS. 
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7 Slutsats 

De metoder som används i en forensisk undersökning ska vara kvalitetssäkrade 

och i Sverige ska det laboratorium som utför forensiska undersökningar vara 

ackrediterad via den ISO-standard som gäller för verksamheten. Inom det 

svenska polisväsendet används idag metoder som idag inte är ackrediterade. 

Syftet med detta arbete är att skapa ett testramverk som kan användas för att 

testa de forensiska verktyg som används vid en digital forensisk undersökning. 

Ramverket ska ligga som grund för en ackreditering av metoder som används för 

att bevara och analysera data från mobiltelefoner. 

Detta arbete har besvarat tre underfrågor som ger grund till besvarandet av den 

övergripande huvudfrågeställningen. 

Frågeställning A: Vilka lämpliga definitioner, undantag och förutsättningar 

bör definieras för att datautvinning från en mobiltelefon ska ses som 

forensiskt korrekt? 

För att en datautvinning från en mobiltelefon ska anses vara forensiskt korrekt 

ska metoden ha testats innan och all modifiering som sker på telefonen ska vara 

tydligt dokumenterat. Grundregeln är att det i största mån inte ska ske någon 

modifiering.  

Vid en utredning ska förutom utvinningsmetoden (fysisk eller logisk) även 

operativsystem och mobiltelefontyp anges.  

Frågeställning B: Utifrån studerade digitala forensiska processer, vilka 

identifierade delmoment är användbara för utformandet av en forensisk 

process som riktar sig mot mobiltelefoner? 

Det har visat sig att i stort sett alla forensiska processer oavsett disciplin i 

grunden innehåller fyra faser. Med avseende på mobiltelefoner så ska telefonens 

egenskaper (operativsystem, modell, typ) identifieras. Därefter görs ett val av 

utvinningsmetod och målet är att kunna bevara all data på enheten genom att 

extrahera all data från enheten till ett externt lagringsmedia. När data har 

säkrats på ett lagringsmedium påbörjas analys av data. Analys är processen att 

hitta potentiellt bevismaterial som kan användas för att förstärka eller förkasta 

en hypotes. Slutligen ska allt summeras i en rapport, rapporteringen kan variera 

beroende på mottagare.  Inom detta arbete har även en inledande fas identifieras 

som rubricerats som förarbete. Fasen hanterar de viktiga delar som krävs innan 

en enhet ankommer till den expert som ska utföra undersökningen. Tydlighet i 

riktlinjer, praxis och policy är viktigt för att undersökningen ska ske på ett 

kvalitetssäkrat sätt. 
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Frågeställning C: Vilka lämpliga ramverk finns tillgängliga för 

verktygstestning och vilka beståndsdelar inom dessa ramverk går att 

applicera för svensk verksamhet? 

Detta arbete har visat att inga befintliga ramverk direkt går att applicera på 

forensiska verktyg avsedda för mobiltelefoner utifrån svenska förhållanden. I det 

ramverk som är utvecklat av en grupp vid University of South Australia och NIST 

ramverk för verktygstestning finns beståndsdelar som passar bra in inom svensk 

verksamhet. Tyngdpunkten ligger på funktionsbaserad verktygstestning där 

testfall tas fram för att kontrollera det utdata som verktyget ger ifrån sig.  

7.1 Framtida studier 

Under framarbetandet av denna rapport har det uppenbarat sig ett område som 

förtjänar mer framtida studier och det är iordningsställandet av referensobjekt 

innan validering och test ska ske.  

En förutsättning vid utvinning av data är att det som hämtas är relevant för 

testet och att ingen äldre data från tidigare tester finns kvar på lagringsmediet. 

Omfattande studier har gjorts vad gäller hårddiskar och hur data permanent och 

fullständigt kan raderas från en hårddisk. Liknande studier för 

iordningsställande av lagringsytan på en mobiltelefon finns inte.   

När en mobiltelefon är helt sanerad från tidigare data ska telefonen populeras 

med testdata. Det finns inga relevanta tidigare studier som behandlar 

populationen av en mobiltelefon med exempelvis SMS, E-post, filer och 

kalenderuppgifter på ett automatiserat sätt. 

Inom detta projekt har de referensobjekt som använts fabriksåterställts med 

hjälp av de gängse metoder som finns tillgängliga. Mobiltelefonerna har 

populerats manuellt.  
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Bilaga A – Dataelement på en mobiltelefon 

Grundinformation 

Användarinformation 

Enhetsinformation 

Operatörsinformation 

Operativsystem 

Standardapplikationer 

Kalender 

Kontakter 

Samtalslista 

Att göra-lista/Noteringar 

Kommunikation 

Direktmeddelanden 

E-post 

SMS/EMS/MMS 

Geografisk platsinformation 

Kartapplikationer 

GPS koordinater 

Senast aktiverade lokalisering 

Påträffade WiFi-nät  

Webbinformation 

Sökhistorik 

Besökta sidor 

Bokmärken 

Sparade lösenord/användarnamn 

Filer 

Bilder 

Ljud 

Filmer 

Dokument 

Övriga applikationer 

Sådana applikationer som är av 

intresse, data kan vara nedsparad i 

någon form av databas som 

exempelvis SQLite.  
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Bilaga B – Klassificering av utvinningsmetoder 
1. Nivå 1: Visuell dokumentering 

Telefonens användargränssnitt undersökts manuellt och displayen fotograferas 

och/eller videofilmas. Det bevismaterial som produceras består av fotografier och 

videofilmer. Fördelen med denna metod är att det är lättillgängligt och det krävs 

ingen större förkunskap om telefonen eller operativsystemets struktur. Nackdelen 

är att data kan ändras som exempelvis att ett oläst sms kan markeras som läst. 

2. Nivå 2: Logisk utvinning 

Genom att utvinna det data som är tillgängligt för operativsystemet görs en logisk 

utvinning. Telefonen kopplas via kommunikationsporten till en extern enhet 

exempelvis en PC eller en dedikerad extraheringsenhet som UFED Touch. Allokerad 

data kan på detta sätt föras över till den andra enheten.  

2.1. Objektutvinning 

En viss data- eller objekttyp extraheras från telefonen som textmeddelanden, 

samtalshistorik, bilder, video eller kalender. Metoderna skiljer mellan olika 

mobiltillverkare och operativsystem. Kommandon skickas till telefonen som 

exempelvis AT-kommandon eller OBEX (OBject Exchange).  

2.2. Filsystemutvinning 

Telefonens filsystem kopieras och förs över till den externa enheten. Denna 

metod är inte tillgänglig på alla typer av telefoner och operativsystem. Värt att 

notera är att raderade filer sällan följer med vid en sådan här utvinning. 

3. Nivå 3: Fysisk utvinning 

Hela telefonens flashminne avbildas, en så kallad bit för bit-kopia. För att skapa en 

bit för bit-kopia krävs full tillgång till telefonens flashminne.  

3.1. Bootloader 

En så kallad bootloader injiceras i RAM under uppstart. Detta sker oftast genom 

att telefonen försätts i återställnings- eller nedladdningsläge.  

3.2. JTAG (Joint Test Action Group) 

På minneskortet finns interna anslutningar som används för testning, så kallade 

TAPs (Test Access Ports). Genom att löda fast anslutningar på dessa TAPs kan 

direkt tillgång fås till minnet och minnet kan utvinnas till fullo. 

4. Nivå 4: Fysiskt borttagande av minneskortet/Chip-Off 

Flashminnet avlägsnas från telefonen och en chipläsare används för att läsa av 

innehållet. Detta är allt som oftast en destruktiv metod vilket gör att chipet inte går 

att sätta tillbaka på telefonen.  

5. Nivå 5: Micro Read 

Minnet analyseras via ett elektronmikroskåp. Statusen på de fysiska bryggorna på 

chipet översätts till ettor och nollor. En metod som Brothers benämnt som oerhört 

sällsynt och tidskrävande.   
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Bilaga C - Testpåståenden (NIST) 

NIST kärnfunktioner (assertions) för testning av forensiska verktyg riktade mot 

mobiltelefoner framtagna 2014. Förkortningen MDFT (Mobile Device Forensic 

Tool) kommer att användas. 

NIST testpåståenden för kärnfunktioner  

Kärnfunktioner - Påstående Kommentar 

Om ett MDFT ger stöd för anslutning av enheten ska 
verktyget känna igen enheten via alla verktygsstödda 
gränssnitt (kabel, Bluetooth, IrDA etc.) 

Anslut den enheten som stöds via 
verktygsstödda gränssnitt; hämta data. 

Om anslutningen mellan enheten och MDFT avbryts 
ska verktyget meddela användaren om detta. 

Börja inhämta data; Koppla bort anslutning 
(exv. Koppla bort kabel) under inhämtningen. 

Om ett MDFT fullbordar en inhämtning av enheten 
utan fel ska verktyget ha förmågan att presentera 
extraherad data  i ett användbart format via 
antingen en preview-pane eller en genererad 
rapport. 

Inhämtning av data; Granska data läsbarhet i 
et användbart format. 

Om ett MDFT fullbordar en inhämtning av enheten 
utan fel ska abonnent- och enhetsinformation 
presenteras i ett användbart format. 

Inhämtning av MISDN, IMSI, IMEI, MEID/ESN. 

Om ett MDFT fullbordar inhämtning av enheten utan 
fel ska dataelement som stöds presenteras i ett 
användbart resultat.  

Inhämtning av dataelement som stöds. I den 
äldre versionen specificeras 22 former av 
olika dataelement.  

Om MDFT ger möjligheten till valet ”Hämta alla” 
dataelement ska verktyget fullborda inhämtningen 
av alla dataelement utan fel. 

Inhämta alla dataelement som stöds. 

Om MDFT ger möjligheten till valet ”Välj alla” för en 
specifik datatyp så ska verktyget fullborda 
extraheringen av alla valda poster utan fel.  

Extrahera all data som stöds genom att 
individuellt välja varje datatyp som stöds. 

Om MDFT ger möjligheten till valet ”Välj enskild” 
datatyp så ska verktyget fullborda inhämtningen av 
varje enskild post utan fel. 

Extrahera varje datapost individuellt. 

Om MDFT slutför två efterföljande logiska 
inhämtningar utan fel ska posterna på 
mobiltelefonen vara densamma.  

Utför två efterföljande logiska inhämtningar; 
kontrollera posterna i mobiltelefonen. 
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NIST testpåståenden för valbara funktioner  

Valbara funktioner - Påstående Kommentar 

Om MDFT get stöd för anslutning till enhetens UICC ska 
verktyget framgångsrikt känna igen enhetens UICC via alla 
verktygsstödda gränssnitt (exv. läsare eller telefonen) 

Anslut UICC via verktygsstödda 
gränssnitt; Inhämta data. 

Om anslutningen mellan kortläsaren och MDFT avbryts ska 
verktyget meddela användaren om detta. 

Börja inhämta data; Koppla bort 
anslutning (exv. avlägsna UICC) under 
inhämtningen. 

Om ett MDFT fullbordar en inhämtning av UICC utan fel ska 
abonnent- och enhetsinformation presenteras i ett 
användbart format. 

Inhämtning av SPN, ICCID, IMSI, 
MISDN 

Om ett MDFT fullbordar inhämtning av UICC utan fel ska all 
inhämtad data presenteras i ett användbart resultat.  

Extrahering av all data som stöds. 

Om MDFT ger möjligheten till valet ”Hämta alla poster” från 
UICC ska verktyget fullborda inhämtningen av alla poster 
utan fel. 

Extrahera all data från UICC som 
stöds. 

Om MDFT ger möjligheten till valet ”Välj alla poster” för en 
specifik datatyp så ska verktyget fullborda inhämtningen av 
alla valda poster utan fel.  

Extrahera all data från UICC som 
stöds genom att individuellt välja 
varje post som stöds. 

Om MDFT ger möjligheten till valet ”Välj enskild post” för en 
specifik datatyp så ska verktyget fullborda inhämtningen av 
varje enskild post utan fel. 

Extrahera varje enskild utvald post 
individuellt. 

Om Case-filen eller individuell data modifieras via tredjepart 
ska verktyget erbjuda skyddsmekanismer som förbjuder eller 
rapporterar modifiering. 

Ändra Case-fil; Försök återöppna den 
ändrade filen i verktyget. 

Om UICC är lösenordskyddat ska MDFT tillhandahålla 
möjligheten att slå in PIN-koden före inhämtningen av data.   

Slå in korrekt UICC Pin; Inhämta data 

Om MDFT ska tillhandahålla kvarvarande inloggningsförsök 
så ska verktyget presentera det exakta kvarvarande antalet 
PIN-inloggningsförsök. 

Slå in felaktigt PIN; Kontrollera 
verktyget för att den anger korrekt 
antal kvarvarande inloggningsförsök. 

Om MDFT ska tillhandahålla kvarvarande inloggningsförsök 
så ska verktyget presentera det exakta kvarvarande antalet 
PUK-inloggningsförsök. 

Slå in felaktigt PUK; Kontrollera 
verktyget för att den anger korrekt 
antal kvarvarande inloggningsförsök. 

Om MDFT ger stöd för en fysisk inhämtning av data av 
enheten så ska verktyget fullborda inhämtningen utan fel.  

Fysisk inhämtning; Data ska 
presenteras i ett användbart format. 

Om MDFT ger stöd för korrekt visning av icke ASCII-tecken så 
ska inhämtning av data som innehåller icke ASCII-tecken 
presenteras i ursprungliga format. 

Inhämtning av icke ASCII-tecken. 

Om MDFT ger stöd för fristående inhämtning av det interna 
minnet med UICC installerat så ska innehållet i UICC inte 
modifieras under inhämtning av det interna minnet. 

Inhämta data från det interna minnet 
fristående; Kontrollera UICC 
statusflaggor (exv. Oläst/läst på 



 

69 

 

textmeddelanden). 

Om MDFT ger stöd för hashning av data så ska verktyget 
presentera en hashsumma för varje post som stöds. 

Inhämta data; Kontrollera kända 
hashsummor för konsistens. 

Om MDFT ger stöd för inhämtning av GPS-data ska verktyget 
presentera longitud- och latitudkoordinater för all GPS-
relaterad data i ett användbart format. 

Inhämta data; Kontrollera GPS-data 
för konsistens. 
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Bilaga D – Funktionskategorier (UniSA) 

Uppdelning av funktionskategorier enligt Jill Slay m.fl. där varje funktion delas in 

i ett antal underkategorier.  

 

Funktionskategorier (University of South Australia) 

  

B
ev

ar
a 

Forensisk kopia Statisk data 

Bitström 

Rå 

Strukturerad 

Öppen 

Proprietär 

Fil 

Fysisk 

Logisk 

Metadata 

Verifiering 

Skrivskydd 

Sanering 

A
n

al
ys

 

Sökning 

Sökmål 

Specifikt sökord 

Versaler/Gemener 

Känslig 

Okänslig 

Skrivordning 

Vänster-till-höger 

Höger-till-vänster 

Kodning 

Teckensystem 

Unicode 

ASCII 

EBDIC 

Code page 

ISO 8859 

Windows 
teckenuppsättning 

Numeriska system 

Hexadecimal 

Oktal 

Binärt 

Reguljärt uttryck 

Filfiltrering 

Söksätt 

Vanlig 

Boolean 

Soundex 

Proximity 

Sökdomän 

Låg nivå 

Hög nivå 

Filtolkning 

Återskapande av data 

Lagringsmedia 

Lokalt 

Fjärr 

Objekt 

Systemdata 

Användardata 

Metadata 

Spårdata 

Orsak 

Otillgänglig 

Gömd 

Dekryptering 

Filidentifiering 

Bearbetande 

Temporär data 

Automatisering 
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Bilaga E – Testfall 

Testfall 1: (Bevara) Igenkänning 

Referensobjekt för testfall: 

Mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Påstående:  

Verktyget ska vid anslutning automatiskt känna igen enhet om enheten stöds. 

Arbetsbeskrivning:  

Enheten ansluts till verktyget och automatisk igenkänning väljs. 

Acceptansintervall:  

Verktyget ska känna igen enheten. 

 

Testfall 2: (Bevara) Utvinning 

Referensobjekt för testfall: 

Mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Påstående:  

2A Verktyget ska kunna göra en fysisk utvinning av enhetens interna minne. 

2B Verktyget ska kunna göra en logisk utvinning (Filsystem) 

2C Verktyget ska kunna göra en logisk utvinning (Enskilda objekt) 

Arbetsbeskrivning:  

Enheten ansluts till verktyget och respektive utvinning väljs. Finns de olika 

former av respektive utvinning ska detta anges i rapporten. 

I rapporten anges vilka förutsättningar som krävs exempelvis: 

- Pinkod 

- USB Debugging 

- Upphöjd behörighet krävs manuellt (exv. jailbrake, rooting, unlocking) 

Acceptansintervall:  

Verktyget ska framgångsrikt kunna utföra en utvinning av enhetens interna 

minne. 
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Testfall 3: (Bevara) Reproducerbarhet 

Referensobjekt för testfall: 

Mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Påstående:  

Efter två lika efterföljande logiska utvinningar ska resultatet (antalet dataposter) 

vara detsamma. 

Arbetsbeskrivning:  

Anslut enheten och gör två lika efterföljande logiska utvinningar. 

Acceptansintervall:  

Antalet dataposter ska vara detsamma i resultatet. 

 

Testfall 4: (Bevara) Dataintigritet 

Referensobjekt för testfall: 

Mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Påstående:  

Efter två lika efterföljande logiska utvinningar ska hashvärdet (MD5 och SHA-1) 

på utvalda filer vara detsamma som innan de placerades på enheten. 

Arbetsbeskrivning:  

Kontrollera hashvärden på de filer som telefonen har populerats med. Gör en 

utvinning och kontrollera hashvärden på utvalda filer. 

Acceptansintervall:  

De filer som valt ut ska ha samma hashvärde som innan de flyttades över till 

telefonen. 
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Testfall 5: (Analys) Enhetsinformation 

Referensobjekt för testfall: 

En avbild av en mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Påstående:  

Verktyget ska hitta den enhetsinformation (IMEI, modellnummer, 

operativsystem, antalet partitioner). 

Arbetsbeskrivning:  

Öppna avbilden i analysprogrammet och kontrollera de uppgifter som finns 

kring enheten. 

Acceptansintervall:  

IMEI, modellnummer och typ samt version av operativsystem ska hittas. 

 

Testfall 6: (Analys) Standardinformation 

Referensobjekt för testfall: 

En avbild av en mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Avbilden ska innehålla kontakter, kalenderposter, samtalslista och noteringar. 

Påstående:  

Verktyget ska hitta standardinformation i olika utformanden: 

- Standarduppgifter från telefonbok (som namn och telefonnummer) 

- E-postadress associerad med en kontakt i telefonboken. 

- Bild associerad med en kontakt i telefonboken. 

- Poster i telefonens kalender. 

- Inkommande, utgående och missade samtal i samtalslistan. 

- Inlägg i standardapplikationen för anteckningar 

Arbetsbeskrivning:  

Öppna avbilden i analysprogrammet och kontrollera de dataelement som 

efterfrågas. 

Acceptansintervall:  

Kontakter: Kontakter och dess telefonnummer ska hittas. 

Kalender:  De kalenderposter som finns ska hittas. 

Samtalslista: Alla inkomna, utgående och missade samtal ska hittas.  
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Testfall 7: (Analys) Filer 

Referensobjekt för testfall: 

En avbild av en mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Avbilden ska innehålla bildfiler, ljudfiler, filmer och dokument. 

Påstående:  

Verktyget ska hitta de filer som finns på enheten: 

- Bilder  

- Ljud  

- Video 

- Dokument 

Arbetsbeskrivning:  

Öppna avbilden i analysprogrammet och kontrollera de dataelement som 

efterfrågas. 

Acceptansintervall:  

Verktyget ska hitta alla filer som eftersöks. 

 

Testfall 8: (Analys) Återskapning av raderade filer 

Referensobjekt för testfall: 

En avbild av en mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Avbilden ska innehålla filer som raderats via telefonens operativsystem. De filer 

som berörs är bilder, ljudfiler, videofiler och dokument. 

Påstående:  

Verktyget ska kunna återskapa de raderade filer som finns på avbilden. 

Arbetsbeskrivning:  

Öppna avbilden i analysprogrammet och utför en återskapning av raderade filer.  

Acceptansintervall:  

Verktyget ska hitta minst en raderad instans av varje filtyp upp till alla raderade 

instanser.  
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Testfall 9: (Analys) Kommunikationsapplikationer 

Referensobjekt för testfall: 

En avbild av en mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Avbilden ska innehålla SMS, MMS, någon installerad 

kommunikationsapplikation, e-post. 

Påstående:  

Verktyget ska hitta data från kommunikationsapplikationer 

9A Inkommande och skickade SMS 

9B Inkommande och skickade MMS 

9C Kommunikation via tredjepartsapplikationer som WhatsApp. 

9D E-postmeddelanden via telefonens e-postapplikation 

Arbetsbeskrivning:  

Öppna avbilden i analysprogrammet och kontrollera de dataelement som 

efterfrågas. 

Acceptansintervall:  

Verktyget ska hitta alla SMS och MMS.   

 

Testfall 10: (Analys) Webb 

Referensobjekt för testfall: 

En avbild av en mobiltelefon som enligt verktygets tillverkare stöds av verktyget. 

Avbilden ska innehålla söksträngar gjort via Google och Yahoo, besökta sidor, 
bokmärken, sparade lösenord/användarnamn. 

Påstående:  

Verktyget ska hitta data från två av följande webbläsare; Chrome Mobile, Safari, 
Android Browser, Internet Explorer Mobile 

10A Besökta sidor 

10B Sökhistorik via Google och DuckDuckGo 

10C Bokmärken 

Arbetsbeskrivning:  

Öppna avbilden i analysprogrammet och kontrollera de dataelement som 
efterfrågas. 

Acceptansintervall:  

Verktyget ska hitta alla besökta sidor och bokmärken. 
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