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 Sammanfattning 

  
Moln har inneburit många fördelar för privatpersoner som vill spara data på ett enkelt och smidigt 

vis. Det har också inneburit stora fördelar för företag som vill kunna dela resurser på ett effektivt 

sätt. Däremot har det uppkommit problem för forensiska utredningar, både tekniska och juridiska 

sådana. De tekniska problemen är till följd av den distribuerade modellen. Datan är ofta spridd 

vilket innebär att det uppstår problem med att samla in datan eftersom informationen kan vara 

lagrad i datacenter i olika delar av världen och saknaden av fysisk tillgång till informationsbärare 

skapar problem. Leverantörer av molntjänster använder sig dessutom av virtualisering vilket 

betyder att stora mängder data kan lagras på ett stort antal fysiska lagringsmedier där ett stort antal 

kunders information lagras. Detta leder till problematik för rättsväsendet när information ska 

utvinnas och data behöver segregeras för att integriteten hos de laglydigas information ska bevaras. 

Den lösning som kan anses vara den bästa från forensiskers perspektiv är att leverantörer av 

molntjänster är mer samarbetsvilliga. Detta är däremot ej självklart då sådant agerande från företag 

kan påverka deras rykte och i längden deras ekonomiska vinning.  

  

De juridiska utmaningarna som uppstår vid en utredning mot moln är till följd av svensk- och EU 

lagstiftning där lagar och regler försvårar processen. Den svenska lagstiftningen, som säger att 

tjänsteleverantörer måste spara kommunikationsdata en viss tid har blivit ifrågasatt av 

EUdomstolen. Det har lett till att regeringen har lagt fram ett förslag som ska vara förenlig med 

EUrätten. GDPR implementerats och innebär vissa svårigheter för forensiska utredningar. Rätten 

att bli bortglömd innebär en rättighet för användaren att kunna begära att sin personliga data blir 

raderad fullständigt. Definitionen av den personliga datan har också blivit mer omfattande, den 

inkluderar nu även data som kan identifiera en individ.   
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1 Introduktion  
Cloudtjänster eller molntjänster är något som blivit vanligt förekommande bland företag men även 

för privatpersoner [1]. Syftet med att nyttja molntjänster för företag är att reducera kostnader 

genom att undgå inköp av utrustning och slippa hanterandet av utrustningen. Fördelarna med 

molntjänster är bland annat skalbarheten. Om det krävs mer utrymme för lagring hanterar cloud 

service providern (CSP) det. Vilket bidrar till att man som konsument inte betalar för mer än vad 

som behövs. Molntjänster ökar även tillgängligheten och flexibiliteten då det går att få tillgång till 

datan så länge internetuppkoppling finns.  

  

Det finns 3 olika modeller av moln, privat, hybrid och publikt. Ett privat moln är ofta skapade av 

företag som behöver kontroll över molnmiljön i form av att bestämma hårdvara och regler för 

molnet. Det publika molnet är från en tredje part och dess tjänster är tillgängliga över internet. Den 

sista är det hybrida molnet som är en blandning mellan det publika och privata molnet där en del 

av infrastrukturen utgörs av egen hårdvara och resten av tredje part infrastruktur.   

  

Molntjänster går också att dela upp i tre olika kategorier, IaaS (lnfrastructure as a service), PaaS 

(Platform as a service) och SaaS (Software as a Service) [2].   

  

● IaaS(lnfrastructure as a Service) erbjuder en virtuell miljö där användaren kan sätta upp 

servrar, nätverk och databaser.  

  

● PaaS(Platform as a Service) erbjuder en virtuell maskin och en plattform där användaren 

kan sätta upp operativsystem, webbservrar och utvecklingsverktyg.   

  

● SaaS(Software as a Service): En mjukvara som erbjuder användaren att distribuera 

applikationer till andra klienter över internet via till exempel en webbläsare.  

   

I samband med att användandet av molntjänster vuxit fram medföljer däremot eventuella problem 

och utmaningar. Då det är möjligt för misstänkta i polisiära utredningar och kriminella att nyttja 

dessa tjänster kan det resultera i att lagring av bevis blir svårare att få tillgång till för IT-forensiker. 

Exempelvis då en IT-forensiker saknar fysisk tillgång till ett lagringsmedium kan det försvåra 

användandet av existerande tekniker vid undersökning av lagringsmediet [3].  

  

Det finns flera utmaningar med molntjänster för IT-forensiker. I ett arbete skrivs om fyra viktiga 

utmaningar för undersökning av molnbaserad data [1]. Dessa fyra områden omfattar loggar, den 

volatila datan, forensiska avbildningar och dataintegritet.   
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1.1 Bakgrund  

En IT-forensiker har uppgiften vid ett misstänkt brott att inhämta, analysera och presentera data. 

En del i den it forensiska processen är insamlingen av data, den del som brukar kallas 

”acquisition”. I denna fas samlas data in från hårddiskar, USB-minnen och övrig datamedia. I och 

med att datamoln har blivit en allt mer populärare tjänst har data som potentiellt kan vara bevis 

flyttats till datacenter. Detta innebär att inhämtningen av data blir märkbart svårare eftersom oftast 

går det inte att få fysisk tillgång till datan. Datan som lagras på molnet lagras inte på samma vis 

som på en hårddisk. Moln använder ofta något som kallas “virtualization” som gör det svårare att 

återskapa raderad data. Detta eftersom när en användare är klar med att använda en viss data, 

raderar molnet den helt för att kunna skapa utrymme för ny data.  

  

Eftersom datamoln är något som växt mycket har det också saknas tillvägagångssätt och fastslagna 

metoder för IT-forensiker som ska undersöka molndata. När det rör sig om “vanliga” enheter i en 

IT-forensisk utredning kan processen delas in i olika faser beroende på vem som frågas. National 

Institute of Standards and Technology (NIST) rekommenderar att den IT-forensiska processen bör 

se ut på följande sätt; “Collection”, “Examination”, “Analysis” och “Reporting” [4]. När en 

ITforensiker kommer till en brottsplats skall utredaren identifiera enheter där data av intresse kan 

förekomma och bokföra dessa enheter. Efter steget med identifieringen av datakällor måste 

utredaren utveckla en plan för hur insamlingen av data ska gå till. Detta som en försäkring att ingen 

data går förlorad och integriteten av datan inte förändras.  

  

I alla brottsutredningar finns det något som kallas “Chain of custody” eller beviskedja som visar 

hur bevismaterial har hanterats under rättsprocessen [5]. Beviskedjan är en viktig komponent i en 

IT-forensisk utredning för att försäkra en rättssal om att bevisen är giltiga och att minimal 

kontaminering av bevismaterialet förekommit. I syftet att säkerställa rätten om att beviskedjan är 

legitim måste några kritiska steg tas under hela utredningen. Dessa steg inkluderar bland annat att 

spara originalet och att alltid jobba mot en kopia. Även att ta foton av de fysiska bevisen och att 

dokumentering förs om vem det är som jobbat med bevisen. Alla dessa steg inger ett förtroende i 

en rätt vilket är kritiskt i ett rättssamhälle.   

  

Utredaren bör ha i åtanke vad för data som kan förekomma i enheten och vilket värde datan har. 

Detta bygger mycket på tidigare erfarenheter utredaren har haft. Volatil data är data som försvinner 

när ett körande system stängs ner. Insamlingen av volatil data ska prioriteras före icke-volatil data.  

  

När datan är insamlad är det dags för undersökning av data. Denna fas är som en förberedelse för 

att underlätta analysfasen så mycket som möjligt. Det kan handla om att förbikoppla egenskaper 

hos operativsystem eller brandväggar som kan förändra den data som ska analyseras. Datan bör 

också bli sorterad, där viktig data prioriteras inför analysen. När all relevant data har blivit 



  

  

3  

  

  

    

insamlad och sorterad bör utredaren börja jobba på att dra slutsatser. Beroende på hur fallet ser ut 

och vilken data som blivit insamlad kan analysen innehålla slutsatser som involverar personer, 

tidshändelser och platser etc. Sista delen är rapporteringen där de slutsatser man kunnat dra av 

analysen presenteras. Alternativa förklaringar bör också presenteras där läsaren informeras om att 

utredarens slutsatser kan ha andra förklaringar. Rapporter ska också ta hänsyn till vem som är 

läsaren. Om det rör sig om rättsväsendet bör rapporten vara i mycket noggrann detalj då det ska 

vara en rättvis och rättssäker process. Om rapporten enbart är intern inom ett företag vill kanske 

chefen ha en översiktlig rapport och inte en detaljerad rapport.   

1.2 Problemformulering  

Syftet med det här arbetet är att undersöka de utmaningar och problem som existerar när det 

kommer till forensiskt arbete mot molnet. Rapporten täcker existerande problem, eventuella 

kommande problem i framtiden, men dessutom lösningar som finns eller diskuteras inom detta 

område. Som tidigare nämnts lyfts några problem i en rapport från 2017 som berör forensikens 

utmaningar i molnet när det kommer till loggar, volatil data, forensiska avbilder och dataintegritet 

[1]. Denna rapport syftar att ytterligare undersöka bland annat dessa problem och andra eventuella 

problem som existerar men dessutom potentiella lösningar till problem.  

  

Vilka tekniska utmaningar finns det med forensiskt arbete mot molnbaserade 

lagringstjänster?   

Hur ser de tekniska utmaningarna ut gällande forensiskt arbete mot moln. Vilka tekniska 

egenskaper hos molnen försvårar det forensiska arbetet mot molnet.   

  

Vilka juridiska faktorer kan påverka forensiska utredningar mot molnet?  

Vilken lagstiftning kan tänkas påverka en forensisk utredning mot ett moln. Har lagstiftningen hängt med 

utvecklingen av molntjänster eller behöver den utvecklas.  

  

Vilka lösningar diskuteras gällande molnbaserade lagringstjänster?  

Rapporten tar upp vilka lösningar som diskuteras inom området för att förbättra det forensiska 

arbetet mot molntjänster.  

1.3 Problematisering av problemformulering  

Eftersom molntjänster används av såväl privatpersoner som företag finns det många olika modeller 

av molnet beroende på vad kunden behöver. Detta leder till att en kartläggning av utmaningar, 

problem och lösningar inom området riskerade att bli för brett. Den etiska aspekten är något som 

tas i beaktning. I och med att ämnet är kopplat till brottsutredningar kan informationen upplysa 

och gynna personer med kriminella intentioner.   
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1.4 Avgränsning  

Rapporten presenterar enbart resultat som är relaterat till molnbaserade lagringstjänster även kallat 

“Storage as a service”. Motiveringen till detta val är att lagringstjänster anses av författarna vara 

det mest centrala området inom molnforensik. Detta innebär att rapporten inte fokuserar på de 

övriga områdena inom molnteknologin.   

1.5 Relaterade arbeten  

Det skrevs ett arbete 2017 om den IT-forensiska utvinningen på molnet där liknande arbete 

utfördes med att undersöka problematiken [6]. Deras arbete är däremot inte tillgängligt för 

allmänheten vilket minskar arbetets bidrag till vidare forskning. Molntjänster är något som 

utvecklats mycket och har blivit något vardagligt för många. På grund av detta gjordes 

bedömningen att det finns utrymme för vidare forskning inom området.   

  

Detta arbete skiljer sig dessutom i avseendet att mer fokus riktas på den juridiska delen. Samtidigt 

som nya lagar och regler införs påverkas tjänsteleverantörers krav av t.ex utlämnande av data från 

molntjänster. Ett exempel på detta är den amerikanska lagen “CLOUD Act” som introducerades i 

samband med att amerikanska myndigheter hade problem att få ut information om en användare 

av Microsofts molntjänst [7].  

  

S.Hraiz skriver om vissa problem med digital forensik i molnmiljö [1]. Författaren skriver lite kort 

om bland annat utmaningarna med den volatila datan, loggar, avbilder och integriteten av data. 

Det skrivs endast väldigt övergripande om problemen och författaren går inte in på djupet om 

problemen. Det är dessutom endast ett urval av problem som existerar när det kommer till 

forensiskt arbete mot molnmiljöer. Detta arbete skiljer sig i det avseendet att en bredare 

kartläggning av problemen och lösningar gjorts. Dessutom har juridiska problem tagits upp och 

gjort kopplingar till de tekniska problemen för att få en så omfattande granskning av området som 

möjligt.  

  

En utredning förenklas genom samarbete med tjänsteleverantören vilket innebär att det kan 

uppkomma olika situationer vid samarbetet. I en tidskrift har det skrivits om hypotetiska scenarion 

som kan uppkomma vid en utredning mot moln [8]. Ett scenario författarna presenterar går ut på 

att en utredning kontaktar molnleverantörer och begär en exakt avbild av den misstänkta datan. 

Polisen misstänker att en kund hos en molnleverantöreren har laddat upp barnpornografi på deras 

server.  Eftersom brottet i det hypotetiska fallet är så allvarligt måste tjänsteleverantören samarbeta 

med utredningen. I scenariot gör en tekniker som jobbar hos tjänsteleverantören insamlingen av 

datan. Eftersom rätten kan kalla tekniker som gjorde insamlingen av datan att vittna innebär det 
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en osäkerhet hos för de som leder utredningen. Då denna person inte har någon forensisk 

utbildning.   
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2 Metod  
Denna rapports problemformulering besvaras genom en litteraturstudie. Arbetet påbörjades genom 

att analysera befintligt vetenskapligt material publicerat i bland annat tidsskrifter och konferenser 

för att få en överblick över de utmaningar forensiken står inför när det kommer till molntjänster. 

Andra källor kan komma att användas för att få en så omfattande bild av området som möjligt. För 

att skapa oss en bakgrund av området gjordes sökningar med nyckelord tätt kopplade till området. 

De nyckelord som använts vid sökning av litteratur hittas i appendix 1A. Detta gjordes i olika 

databaser men främst i IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) som är en 

organisation som bidrar med en stor mängd litteratur inom elektroniska och elektriska ingenjörs- 

och datavetenskapliga områden[9]. Martini och Choo skriver om de tekniska utmaningarna och 

vissa lösningar med molnforensik. Rapporten vill utveckla, fördjupa och göra en uppdaterad 

rapport inom detta område[10].   

  

Under litteratursökningar har rapporten tagit hjälp och tips från en rapport i form av en generell 

guide om hur arbetet bör gå tillväga när sökning av litteratur utförs [9], [11]. Arbetet tar upp åtta 

steg som kan appliceras till de flesta litteraturgranskningar och arbetet skriver även om vad som 

ska tänkas på när en litteraturstudie görs för uppsatser som i vårt fall. Bland annat nämns att 

författarna ska vara överens om tillvägagångssätt. Det ska vara tydligt vilka arbeten som är 

tillräckliga för att använda som underlag för rapporten. I denna rapports fall är t.ex. ett krav att 

arbeten som används som underlag ska vara vetenskapliga rapporter och publicerade i tidskrifter, 

med vissa undantag.   

  

Den här rapporten består endast av en litteraturstudie med anledning att fokusera på att skapa en 

så omfattande och djupgående bild av området. Fördelen med en litteraturstudie är att det kan ge 

en bred och bra bild av området. Det tillåter också möjligheten att kunna jämföra källor och sortera 

utifrån relevans för att ge läsaren en kritisk bild av området. Molntjänster är ett område som 

utvecklas hela tiden för att kunna effektivisera lagringen av data. Detta skulle kunna motivera att 

rapporten istället besvarar problemformuleringen med ett kvantitativt experiment. Det skulle 

kunna fokusera på den senaste tekniken inom moln. Problemet med ett experiment är dels en 

budget och tidsfråga men också att det är svårt att besvara en så bred problemformulering med ett 

experiment.   

2.1 Problematisering  

Molnforensik är ett relativt nytt område och användandet av molnet ökar pga skalbarheten och 

möjligheten att endast betala för det som kunden behöver. Ett problem som detta kan leda till är 

att mängden material som diskuterar molnforensikens potentiella lösningar och problem är 

begränsade i dagsläget. Vid den initiala litteratursökningen gick det att inse att det finns ett 
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problem som behöver diskuteras och lösningar för moln forensik behöver utvecklas i samma takt 

som molnet.   

IT-Forensik i allmänhet är tätt kopplat till brottsutredning och det är intressant att diskutera den 

juridiska aspekten. Det är däremot något som kan vara problematiskt med moln-forensik i och med 

att det sker över internet och kan sträcka sig flera juridiska gränser som i sin tur kan vara ett 

problem vid brottsutredning. Den insamling av information som utförs i samband med att denna 

rapport skrevs sker från arbeten från olika länder där den juridiska aspekten exempelvis kan 

diskuteras utifrån det land författarna härstammar från. Detta är något som tas i beaktning när 

liknande diskussioner och kopplingar till lagar görs i denna rapport.  

  

     



  

  

9  

  

  

    

3 Teori  

3.1 Moln forensik  

Med molnforensik menas forensiskt arbete mot moln. Det beskrivs som en del av 

nätverksforensiken [12]. Detta till följd av att molntjänster är beroende av en uppkoppling mot ett 

nätverk. Nätverksforensik är alla forensiska utredningar som jobbar i att utreda ett privat eller 

publikt nätverk. Författarna menar på att det finns 3 olika dimensioner av moln forensik;   

  

● Tekniska dimensionen   

● Juridiska dimensionen  

● Organisatoriska dimensionen  

  

Den tekniska dimensionen innefattar de tekniska steg som är nödvändiga vid en forensisk 

utredning mot molnet. De huvudsakliga aspekterna i den tekniska dimensionen är;  

  

● Datainsamling  

● Live forensics  

● Bevis segregation  

● Utredningar i en virtualiserad miljö  

● Förebyggande åtgärder  

  

Datainsamling är den del av den forensiska processen som syftar till att identifiera och samla in 

bevis i molnmiljö.Vilka artefakter som ska samlas in och förmågan till att prioritera rätt sorts bevis 

före annan, som till exempel volatil data. Live forensiscs handlar om förmågan för forensiska 

verktyg att kunna anpassa sig till molnets elastiska egenskaper. Molnforensik handlar också om 

att skilja bevis från andra användares data. Detta till följd av att moln innehåller delade resurser. 

Den sista punkten handlar om att en forensisk utredning mot moln underlättas av förebyggande 

åtgärder [12].   

3.2 Virtualisering  

Molnlagringstjänster använder ofta något som kallas virtualisering. Virtualisering innebär att en 

tjänsteleverantör kan köra fler virtuella maskiner på en centraliserad server eller hårdvara [13]. 

Detta innebär att tjänsteleverantören inte behöver ha en server för varje användare utan kan samla 

användare på samma server, vilket spar på kostnaderna och är skalbart. Att en molntjänst är 

dynamisk och skalbar är en viktig egenskap eftersom användarens behov kan snabbt ändras.  
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Eftersom behovet av data från kundens sida kan ändras kan virtuella maskiner termineras eller 

flytta data snabbt [14].    

3.3 Återskapning av raderad data  

Inom IT-forensiken är det vanligt att försöka återskapa raderad data i syfte att få reda på 

information som den misstänkte vill dölja. Kanske en vanlig uppfattning bland allmänheten är att 

om något raderas från en dator, mobil eller annan enhet försvinner det fullständigt. Om det 

försvinner beror helt på hur användaren gått till väga. Ett vanligt verktyg i operativsystemet 

Windows är “Papperskorgen” där användaren kan slänga filer som inte längre önskas. 

Papperskorgen raderar inte filerna omedelbart utan sparar filerna ifall användaren ångrar sig och 

vill ha tillbaka filerna [15]. Men om papperskorgen har blivit tömd tänker väl gemene man att nu 

är filen raderad fullständigt och omöjlig att återskapa. Det datorsystemet gör när den raderar en fil 

är att bort vägen eller referensen till filen som blivit raderad, även kallat metadatan[16]. Vilket 

innebär att systemet gör utrymme för ny data att bli sparad på den plats som den raderade filen 

fanns på. Vill användaren vara säker på att filen inte ska kunna återskapas måste det utrymme på 

disken bli överskrivet. Datorsystemet gör inte detta automatiskt eftersom det hade hade varit en 

resurskrävande operation att göra varje gång en fil bli raderad.  Detta innebär att filen kan bli 

återskapad relativt enkelt med forensiska verktyg.     

  

Om utredaren har tillgång till moln-kontot kan personen försöka att göra en forensisk analys i 

molnet. En forensisk analys i ett moln skiljer sig en del från en “vanlig” forensisk analys. En 

“vanlig” forensisk analys innefattar bland annat att det fysiska lagringsmediet finns tillgängligt. 

När det gäller molnforensik finns sällan det fysiska lagringsmediet tillgängligt. Detta eftersom 

datan som finns på molnet förvaras på olika datacenter runt om i världen. Googles datacenter är 

lokaliserade i bland annat Finland, Mumbai och Sydney [17]. Detta innebär att den IT-forensiska 

utredningen kommer till stor del ske utan tillgång till det fysiska lagringsmediet.  

  

På samma sätt som Papperskorgen sparar den “slängda” filen, sparar också en del molntjänster 

raderade filer ifall användaren ångrar sig eller raderade filen med misstag. Detta är något som kan 

tänkas vara till stor nytta för en IT-forensiker vid en utredning. Att en fil som den misstänkte trodde 

var raderad sparats automatiskt av molntjänsten kan vara av stor vikt. I en del molntjänster sparas 

den raderade datan i x-antal dagar innan den permanent raderas. Det finns dock alternativ att 

permanent radera filen istället för att låta tjänsten spara den i händelse av att användaren skulle 

ångra sig. Tjänsten iCloud implementerar denna metod vid radering av filer [18]. Om den 

misstänkte använder alternativet att permanent radera filer från molnet blir det en helt annan 

utmaning vid en eventuell utredning. Det finns ingen fungerande teknik för denna typ av utmaning 

i nuläget [19]. Det blir problematiskt i och med att molntjänster använder sig av delade resurser.  
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När en användare gjort valet att radera en fil permanent eller när det gått 30 dagar som i iClouds 

fall sedan den vanliga raderingen av en fil gjordes, försvåras den forensiska utredningen. När den 

raderade filen inte behövs görs det nu fria utrymmet tillgängligt för andra kunder på denna 

molntjänst. När filen sedan skrivits över går det inte heller återskapa den med fysisk tillgång till 

lagringsmediet.   

3.4 Metadata  

Metadata är data om data för filsystem, metadata innehåller information om filens innehåll [4]. Till 

exempel kan metadatan till en bild ge information om när bilden skapades i systemet, 

upphovsrättsinformation, beskrivning av bilden och vem det är som har skapat filen. Om det är en 

kamera som har genererat bilden kan metadatan vara information om kameramodell och vilka 

inställningar kameran har haft. Vid dokument-filer kan metadatan vara information om licensen. 

Att kunna bygga upp en tidslinje vid en utredning är viktigt och metadata som kan användas för 

detta är MAC(Modification, access, creation)[4]. Detta är den vanligaste typen av tidsstämplar 

som ger data om data. Med hjälp av MAC kan man tyda när t.ex. en fil senast ändrades, när någon 

senast tog del av filen genom att exempelvis öppna den och när filen skapades.   

3.5 Definitioner av cloudtjänster  

Ett utdrag av hur NIST förklarar “Cloud computing” lyder enligt följande[20];  

   

 “...a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of 

configurable computing resources…”  

  

Detta betyder att en molntjänsts resurser ska vara tillgänglig, lätt att nå när man behöver den, 

oavsett var man befinner sig. De resurser som finns på molnet lagras i ett gemensamt delat 

utrymme vilket kan bestå av t.ex servrar, applikationer, lagringsmedium. De som nyttjar en 

molntjänst hos en “cloud service provider” ska kunna ta del av de resurser på molnet på ett snabbt 

sätt, genom en minimal ansträngning av tjänsteleverantören och en minimal hantering över sina 

resurser[20].  

NIST listar dessutom fem nödvändiga egenskaper för en molntjänst[20]. Där den första 

egenskapen är “On-demand self-service”. Innebärande att konsumenten ska kunna, av sig själv, 

ta del av resurserna utan mänskligt agerande med varje tjänsteleverantör. Ett exempel på detta är 

vid användandet av en streamingtjänst som förser konsumenter med videomaterial såsom Netflix. 

Vid begäran att ta del av filmmaterial krävs endast ett knapptryck, dvs utan mänskligt agerande 

från leverantören.   
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Andra punkten på listan är “Broad network access”. Detta beskrivs med att tillgångar på molnet 

ska vara tillgängliga över nätverk och går att ta del av genom standard-mekanismer. Dessa 

mekanismer ska promota användandet av olika enheter för att ta del av molnets resurser.  

Nästa egenskap är “Resource pooling”. Innebörden av detta är att leverantörens resurser är 

sammanslagna för att tjänstgöra flera konsumenter genom en så kallad “multi-tenant”-modell. 

Detta görs med olika virtuella och fysiska resurser som dynamiskt tilldelas. På grund av detta vet 

konsumenten inte specifikt var, de resurser den har tillgång till, lagras.  

Den fjärde egenskapen är “Rapid elasticity”. Molnets resurser kan hanteras flexibelt genom att ge 

och dra tillbaka resurser för att anpassa utefter hur efterfrågan ser ut av resurserna. Konsumenten 

kan uppfatta det som att resurserna är obegränsade men så är inte fallet.  

NIST sista egenskap är “Measured service”. Molnsystem kan automatiskt kontrollera och 

optimera resurserna genom att kunna mäta variabler kopplade till resurserna. Resursanvändningen 

ska kunna övervakas, kontrolleras och rapporteras vilket ger en överblick över olika tjänsters 

resursanvändning.   

3.6 Kontaminering  

En polisiär utredning syftar till att presentera bevisen för en rättssal där en rätt kan avgöra om den 

åtalade är skyldig eller inte. För att denna process ska vara rättssäker är det viktigt att bevisen inte 

har ändrats eller blivit kontaminerade efter brottets händelse. Förhindrandet av kontaminering 

inom digital forensik sker genom dokumentation av hashsummor [4]. Inom IT-forensiken används 

hashfunktioner som en metod att verifiera integriteten av data. Ett exempel är om en hårddisk 

beslagtagits och utredaren genererar en hashsumma av all data på disken. En hashfunktion 

genererar en hashsumma genom en kryptografisk algoritm som används för att kunna bibehålla 

integriteten. Efter det gör utredaren en fysisk avbild av disken och en hashfunktion på avbilden. 

Genom denna metod kan utredaren visa på att avbilden inte blivit kontaminerad och att det är en 

exakt kopia av datan som finns på den fysiska hårddisken.   
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4 Resultat  
De resultat som rapporten kommit fram till har redovisats och delats upp i olika områden. Dessa 

områden har delats upp i en teknisk del, en utifrån den juridiska aspekten, och en 

lösningsorienterad del. I den tekniska delen presenteras olika tekniska utmaningar som kan 

försvåra en forensisk utredning mot molnet. I den juridiska delen presenteras utmaningar som är 

relaterade till lagstiftning. I den sista delen presenteras förslag till hur de tekniska utmaningar kan 

lösas. I slutet av varje del har utmaningarna sammanställas för att ge läsaren en överblick.  

4.1 Teknik  

Det är möjligt att återskapa raderad data i molnmiljö vilket presenterats tidigare även om det 

kanske anses problematiskt [21]. Vid ett experiment användes en virtuell maskin och verktyget 

PhotoRec laddades ner och användes som kan återskapa raderade filer [22]. Fördelen med 

PhotoRec är att den ignorerar filsystemet. Detta innebär att den kan återskapa filer oavsett om 

filsystemet är skadat eller inte. För att se hur väl PhotoRec kunde återskapa raderad data laddade 

de ner ett data set bestående av 196278 jpg filer. Efter alla jpg-filer var raderade startade de 

verktyget med inställningen att enbart återskapa jpg-filer. De lyckades återskapa 191360 jpg-filer 

vilket motsvarar 97.49 % av alla bilder.   

Denna metod fungerar däremot enbart på “öppna moln system” och där användaren har tillgång 

till program med öppen källkod. Detta innebär att metoden inte fungerar på moln som iCloud och 

Onedrive. Tillvägagångssätten för att utföra digitala forensiska undersökningar på molnet varierar 

beroende på vilken typ av molntjänst det är [23]. Som förklarat ovan går det att dela in molntjänster 

i kategorierna IaaS, PaaS och SaaS. Det saknas dessutom etablerade riktlinjer för forensiska 

undersökningar på molnet, framförallt pga saknaden av det fysiska lagringsmediet. De flesta som 

forskar inom området är överens om att molntjänsters egenskaper har lett till att undersökningar 

av molntjänster med hjälp av traditionell forensik visat begränsade resultat.   

  

En IT-forensisk process består av identifiering, insamling av data och förvarandet av data, analys 

och presentation av data. IT-forensiska utmaningar kan delas upp i varje del av den IT-forensiska 

processen [24]. Fasen insamling av data består bland annat av utmaningarna; bristande kapacitet 

för att lagra bevis, brist på forensiska verktyg och svårigheter på grund av molnets dynamiska 

egenskaper. Den stora mängd data som behöver förvaras måste ske på ett säkert vis vilket kan vara 

tidskrävande. I analysfasen utgår författarna från att det har gjort avbilder av andras användares 

data och menar på att det finns utmaningar med att skilja på bevis och andra användares data.  

Konsekvensen av utmaningarna blir att det är svårt att bevisa något relevant i fasen presentation.   
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4.1.1 Forensiska verktyg  

Eftersom ett moln består av resurser som kan delas av flera användare måste ett forensiskt verktyg 

anpassa sig till det. Avsaknaden av forensiska verktyg vid arbete mot moln är ytterligare en 

utmaning  [24]. Traditionell forensik har länge bestått av något som kallas “dead forensics”. Vilket 

innebär att en hårddisk beslagtas och sedan kopieras innehållet för analys. Denna metod är oftast 

svår att implementera vid moln forensik. Detta eftersom datan på cloud är spritt på så många noder 

[25],[26], vilket innebär att datan på molnet räcker inte utan ett forensiskt verktyg måste kunna 

samla in relevant metadata från många servrar. Det författarna säger är att verktyg med förmågan 

att skapa korrelation mellan flera noder är en kritisk del vid moln forensik.   

  

En del av ett forensiskt verktyg är dess förmåga till att göra en avbild av den data som ska 

undersökas. Om utredaren har tillgång till att göra en avbild av den virtuella maskinen så är detta 

teoretiskt möjligt [27],[28] . Dock uppstår det ett praktiskt problem vid en sådan situation. 

Eftersom molntjänster består av delade resurser kommer data som samlas in innehålla information 

från flera användare vilket kan innebära att man kränker användarvillkoren [28]. Vanliga 

forensiska verktyg är inte anpassade för moln utan anpassade för “vanlig” IT-forensik. Faktorer 

som avgör vad som är ett bra forensiskt verktyg är smidighet, användarvänlighet och 

tidseffektivitet.   

4.1.2 Cloud elasticity och segregering  

Det existerar uppenbarligen problem och utmaningar med forensiskt arbete mot molnet. Det finns 

ett antal utmaningar med molnforensik i jämförelse med den traditionella digitala forensiken [29]. 

De utmaningar som tas upp och som är kopplade till datautvinningarna är framförallt beroendet av 

molnleverantören och mindre kontroll över molnets infrastruktur. Det finns även problem med live 

forensik och den volatila datan. Det tas dessutom upp juridiska problem och att det kräver tillit till 

tjänsteleverantörer vilket hänger ihop med möjligheten att kunna utföra utvinningar av data. Stor 

bandbredd är även en utmaning med molnforensiken i och med att det kan röra sig som stora 

mängder data som ska skickas över internet. En stor utmaning som diskuteras frekvent är 

“Multitenant” och segregering av datan.   

  

Problemet med multi-tenancy och segregationen diskuteras i flera skrivna tidskrifter[25], [26].  

“Multi-tenancy” och segregering av data handlar om de problem som uppstår i och med att flera 

personer är kunder hos en CSP. Vilket i sin tur skapar problem med segregation. I och med att 

molntjänster använder sig av virtualisering och data sprids ut på ett stort antal noder räcker det inte 

som i traditionell forensik att analysera en enskild lagringsenhet. Detta leder till att samarbete med 

molnleverantörer är nödvändig för att en forensisk undersökning av data ska ge ett positivt resultat 

[26].   
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En annan utmaning som uppmärksammas är “cloud elasticity” [30], [31]. Vilket innebär 

töjbarheten hos molntjänster. Detta är en viktig egenskap som tillåter moln att snabbt anpassa sig 

till användarnas behov [32]. En konsekvens av detta blir att det är väldigt svårt att återskapa 

raderad data eftersom datautrymme snabbt kan allokeras till andra användare vilket leder till att 

datan blir överskriven. Töjbarheten hos molnfunktioner innebär inte enbart problem med att 

återskapa raderad data utan även risken att kränka andra användares data integritet. Risken i att 

försöka återskapa raderad data är något som måste övervägas eftersom det är möjligt att datan som 

återskapas tillhör någon som inte har med utredningen att göra.   

4.1.3 Loggar  

Genom analys av loggar på ett system kan en utredning upprätta en tidslinje av vad som har hänt 

vilket kan vara viktig bevisning vid ett brott. Analys av loggar kan ge information om vad som 

hänt i systemet, till exempel när en fil skapas, ändras eller raderas. Detta är en utmaning som skrivs 

om och problematiken med hur moln loggar systemhändelser diskuteras [28],[33].  Dels finns det 

en problematik med hur moln loggar saker på grund av hur moln fungerar. Moln säkerhetskopierar 

sin data genom att kopiera all data vilket innebär att systemloggar kan ge information som är 

missledande. I en tidskrift diskuteras också problematiken med att det inte finns någon 

centraliserad hantering av systemloggar och dessutom problematiken med att loggarna ofta är 

volatila och riskerar att försvinna[34], [24].  

  

Andra har också adresserat problemet med loggar som bevis vid forensiskt arbete mot moln [31], 

[35]. Det tas upp problem med att det inte finns någon centraliserad hantering av loggar på moln. 

De menar också att volatiliteten hos loggarna är ett problem, speciellt när det kommer till en 

virtuell  maskin (VM) som en användare stänger ner [36]. Ett moln består av olika lager, 

applikation, nätverk och operativsystem, att samla in loggar från alla lager kan vara en utmanande 

uppgift. Något som inte nämnts tidigare är att loggarna i molnsystem inte har något standard 

format. Det kan vara en bredd av olika format beroende på lager och tjänsteleverantör. Ett annat 

problem är att det är svårt att hitta korrelation mellan loggarna och användare eller händelser i 

systemet [33]. Det innebär att det är svårt att koppla ihop händelser i systemet med användare, det 

behövs någon form av segregering av loggar för korrelera händelser.   
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Tabell 4:1  över de tekniska utmaningarna och dess konsekvenser  

Utmaningar  Konsekvenser  

Cloud elasticity  Data kan lätt bli förlorad vid radering  

  

Loggar  Volatila, ej centraliserad hantering och olika 

format  

  

Beroendet av CSP  

Samarbete med tjänsteleverantören är kritiskt  

Ingen kontroll över infrastrukturen  Svårt att hantera bevis  

Virtualisering   Spridd data  

Data Segregation   Svårigheter med att skilja bevis från privata 

användares data  

  

Multi-tenancy  

Många användares data samlad på samma 

VMserver  

  

Bandbredd  

Tidskrävande att skicka stor mängd data  
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4.2 Juridiska resultat  

Gällande forensiskt arbete mot molnet enligt svensk lag existerar vissa problem som försvårar detta 

arbete. Enligt Rättegångsbalken kapitel 28, 1 § “om husrannsakan samt kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning, får husrannsakan och insamling av bevis endast ske i hus, rum eller slutet 

förvaringsställe tillhörande den misstänkte”. Vid husrannsakan där information hittas att 

molntjänst nyttjas av den misstänkte har svensk polis ej rätt att göra den data tillgänglig för dem 

[37]. Detta pga att den informationen ej lagras fysiskt på den plats där husrannsakan utförs. 

Däremot är det möjligt att uträtta en husrannsakan hos leverantören av molntjänsten och beslagta 

hårdvara på det sättet. Detta tillvägagångssätt är ej möjligt om leverantören bedriver sin 

verksamhet i utlandet och servrarna finns utanför Sverige.  

  

Tjänsteleverantörer har en skyldighet att lagra information som är nödvändiga för att spåra och 

identifiera kommunikationskällan, detta enligt lagen om elektronisk kommunikation [38]. Den 

information som ska lagras är “...slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt, varaktighet för 

kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil 

kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.” Informationen ska lagras sex 

månader från den dag kommunikationen avslutades.   

  

Tillämpningen av lagen om elektronisk kommunikation har ifrågasatts av företag som hävdar att 

den strider mot EU-rätten. I en dom från 2016 klubbade EU genom att sveriges lagstiftning inte 

var förenlig med EU-rätten. Detta innebär att företag enbart i vissa fall behöver följa sveriges 

lagstiftning om elektronisk kommunikation[38],[39],[40]. Sveriges regering lämnade in en 

proposition till Sveriges Riksdag den 29 mars 2019 [41]. Propositionen föreslår ändringar i 

datalagringslagen i syfte att bli förenlig med EU-rätten. Vid en utredning är det viktigt att ha 

tillgång till information som IP-adresser och loggar. Det är en kritisk del för att förstå vad som har 

hänt och för att bygga upp ett händelseförlopp inför rätten.   

4.2.1 GDPR  

Sverige är medlem i EU vilket innebär att medlemsstaterna har bestämt ett antal områden som de 

kan fatta gemensamma lagar och regler kring [42]. När det kommer till EU-lagstiftning är Sverige 

skyldig till att följa lagarna som stiftas. Ett land som inte följer EU-lagstiftning kan hamna i 

EUdomstolen. Om svensk lagstiftning och EU-lagstiftning står i motsats till varann gäller alltid 

EUlagstiftning framför svensk lagstiftning. En uppmärksammad ny lagstiftning är   

General Data Protection Regulation (GDPR)   

Förändringar i lagstiftningen har lett till en del osäkerhet kring hur rättsväsendet får agera. Nyligen 

rapporterades det att trots GDPR, begär polisen ut mer och mer data från tjänsteleverantörerna 

[43]. Enligt Datainspektion har företag och poliser börjat höra av sig i syfte att få klarhet i hur 
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företag kan lämna ut personlig data. Detta har lett till att Datainspektionen har påbörjat en 

utredning kring ämnet. Vilket visar på att det finns en osäkerhet kring hur myndigheter och företag 

får agera kring den nya lagstiftningen.   

  

År 2015 uppdagades det att Cambridge Analytica hade samlat in personlig data från Facebook och 

använt datan för att sälja tjänster [44]. I kölvattnet av skandalen tyckte EU-lagstiftarna bland annat 

att det behövdes rättigheter för användarna. Det innebar en ändring där användaren har rätt att bli 

“bortglömd”. I GDPR, avsnitt 3, artikel 17 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”),  infördes 

det en skyldighet för tjänsteleverantören att radera datan om en sådan begäran görs [45]. 

Skyldigheten att radera inkluderar även data som används av tredje part. Det infördes även 

rättigheten för användaren att flytta personlig data från en tjänsteleverantör till en annan. Detta 

kommer sätta större press på tjänsteleverantörer att säkerställa att datan som en användare vill 

radera, verkligen är raderad. Rätten att bli bortglömd är ytterligare en utmaning för forensiskt 

arbete mot moln.    

  

En annan faktor i GDPR som kan försvåra en utredning är att personlig data blev omdefinierat och 

omfattar mer än vad den gamla lagstiftningen gjorde. Enligt artikel 4 i GDPR är “personlig data” 

definierad genom att omfatta all data som kan själv eller tillsammans med annan data identifiera 

en individ. Artikel 4, definitionen av personlig data omfattar nu också IP-adresser som personlig 

data [46]. I de tekniska utmaningarna nämndes IP-adresser som en viktig form av metadata då det 

kan binda ett konto till fysisk data. Detta kombinerat med rätten att bli bortglömd innebär att det 

finns en skyldighet hos tjänsteleverantören att radera information som kan koppla en IP-adress till 

någon.   

4.2.2 Jurisdiktionella problem  

Molntjänster lagrar sin data på servrar som kan finnas i ett annat land. Till exempel har Amazon 

Web Service öppnat upp datacenter i Sverige [47]. Detta innebär att polismyndigheter måste 

anpassa sig efter hur lagar och regler ser ut i det berörda landet. En annan faktor länder i Europa 

måste ta hänsyn till är den nya lagstiftningen GDPR [48]. Vid utlämnandet av data till tredje land 

måste landet datan lämnas ut till uppnå en adekvat skyddsnivå, detta enligt artikel 45 i GDPR. För 

att ett land skall uppnå en adekvat skyddsnivå ska landet nå upp till ett antal kriterier som avgörs 

av en kommission. De kriterier som skall uppnås innefattar bland annat huruvida landet har respekt 

för mänskliga rättigheter, de grundläggande friheterna, relevant lagstiftning och om landet har en 

eller flera effektivt fungerande oberoende tillsynsmyndigheter. En liknande skrivning fanns med i 

EUs dataskyddsförordning som blev ersatt med GDPR [46]. Skillnaden mellan dessa är att 

definitionen av “adekvat skyddsnivå” blev förtydligad.   
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Det kan även uppstå problem med metadata i samband med en utredning när data lagras i flera 

olika länder [28]. Datorsystem som körs i olika delar av världen har en annan tidszon och det finns 

inga garantier att tidsstämplar på loggar synkroniseras inom ett företag som bedriver datacenter 

över hela världen. Detta är något som är problematiskt vid analysering av inhämtad data när det är 

önskvärt att upprätta en tidslinje över händelser som är kopplade till en misstänkt person.  

4.2.3 Kryptering   

En tidigare rapport tar upp en viktig och intressant del gällande rättsväsendets problem med att 

stora företag, inkluderande molnleverantörer, försvårar rättsväsendets arbete med att få ut data 

[49]. Säkerhet och integritet kan antas vara av stor vikt vid användande av en molntjänst. Detta är 

något som även stora företag går ut med för att attrahera kunder. Ett exempel på detta är Apple, 

som 2014 gick ut och sade att de inte kommer att bistå myndigheter vid brottsutredningar pga att 

de inte längre kunde göra så i samband med iOS 8 [49], [50]. Detta gjorde de genom ändringar i 

enheternas kryptering. Varje enhets kryptering är unik och baseras på lösenkoden som väljs av 

enhetens ägare. Apples varumärkesvärde ökade dessutom med 67% det året vilket denna ändring 

av kryptering kan bidragit till [51].  

  

Tabell 4:2  över de juridiska utmaningarna och dess konsekvenser  

Utmaningar  Konsekvenser  

GDPR   Osäkerhet kring hur rättsväsendet får agera  

GDPR-Rätten att blir bortglömd  Lättare för kriminella att radera bevis  

Svensk lagstiftning  Kräver samarbete med tjänsteleverantör  

Jurisdiktionella problem  Måste följa lagstiftningen där datan är lagrad  

GDPR-Personlig data  Omfattar mer än den tidigare lagstiftningen  
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4.3 Lösningar  

Det diskuteras eventuella lösningar och sätt att förbättra det forensiska arbetet inom molnet. En 

eventuell lösning som nämnts ska bidra med detektering, inhämtning, och analys av illegal 

aktivitet i molnmiljöer [10]. Detta ska genomföras genom att installera en typ av maskin i molnet 

som ska övervaka trafiken och datan och kommunicera med enheter på molnet för att samla ihop 

både volatil, såsom icke volatil data. När systemet lyckas detektera trafik som den anser vara av 

olaglig art kommer data att samlas ihop och lagras från de servrar och clients som är berörda.  

4.3.1 Ramverk anpassat för molnforensik  

Forensiskt arbete är en noggrann process vilket kräver ett ramverk för att utredaren ska veta vad 

som skall prioriteras i processen[4], [52]. Detta har lett till att det har utvecklats olika ramverk 

anpassat för forensiskt arbete. Det finns inget rätt ramverk utan varje organisationen får själva 

bedöma vilket ramverk som passar dem bäst. Molnforensik och “vanlig” forensik är olika i sin 

natur och därmed kräver separata ramverk. Dock betyder inte detta att de befintliga ramverken ska 

förkastas helt, det finns fortfarande delar i ramverken som kan användas till ett nytt ramverk som 

är anpassat till molnforensik [13].   

  

Vid utvecklingen av ett nytt ramverk är det viktigt att ta hänsyn till vilka steg som uppstår vid ett 

brott där en molntjänst är inblandad, det är en fördel om man separerar två viktiga steg och inte ha 

dem i samma fas. Ett exempel är McKemmish ramverk som inkluderar utvinning och analys i 

samma fas [52]. Detta är problematiskt om ramverket ska användas för molnforensik eftersom 

utvinningen av data är en stor och viktig del av processen. Utvinningen av data kan ofta kräva 

samarbete med tjänsteleverantören och därmed kräver en utarbetad procedur för situationen.  

  

Samarbete mellan tjänsteleverantören och myndigheter är som tidigare nämnts en kritisk del i 

utredningen. Vad tjänsteleverantören kan göra för att bistå en utredning är anpassa systemet för en 

forensisk process [53]. Det finns självklart problem med denna modell som att det kostar pengar 

för tjänsteleverantören att implementera. Dock kan det ge en insikt i hur det skulle kunna fungera 

i framtiden där tjänsteleverantören har anpassat sin tjänst för en forensisk utredning. En 

konceptuell modell heter Forensic Process as a Service (FPAAS) och implementeras antingen av 

kunden eller tjänsteleverantören. FPAAS är placerat på molnet och varje fas i den forensiska 

processen är betraktad som en tjänst. Vilket innebär att den som vill använda FPAAS kan exekvera 

en fas eller alla faser.   

4.3.2 Centralisera data  

Ett problem som har diskuterats är den spridda datan som kan vara lokaliserad i ett annat land på 

ett datacenter [28]. Istället för att lägga ner tid på att ta sig till datacentret och göra en insamling 
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av datan kan istället parter samarbeta och centralisera datan på ett moln. Digital Forensics as a 

Service (DFaaS) är ett moln där bevis kan samlas och distribueras till utredare [54]. DFaaS 

erbjuder utredare att dela information med annan berörd personal genom en centralisering av 

verktyg och digital bevisning. Detta gör det möjligt att klassificera, identifiera, organisera och 

jämföra bevis med olika parter. Teoretiskt hade detta kunnat vara en bra modell för att möjliggöra 

samarbete över landsgränser, ett moln där bevis kan laddas upp och ge utredare behörighet att 

analysera datan.   

  

En annan konceptuell modell som skulle erbjuda en central styrenhet för att minska det forensiska  

arbetet vid stora mängder av data som kan hittas i moln [55].  Modellen är anpassad efter data som 

kan hittas i Googles Documents och Amazon EC2 och S3. Datan i de tjänsten är ofta enorma till 

sin storlek och fragmenterade över flera noder. Det finns olika förslag hur en sådan modell skulle 

fungera tekniskt. Ett förslag är att mjukvaran identifierar filsignaturer i molnet och kan därmed 

hantera en stor mängd data.   

  

Modeller som kan erbjuda en centraliserad bevishantering är svåra att implementera eftersom 

myndigheter ofta är skeptiska till sådana idéer på grund av säkerhetsaspekterna kring det. DFaaS 

saknar också ett policy ramverk som säkerställer att länder eller stater jobbar mot det gemensamma 

målet [56]. För att det ska kunna gå att implementera DFaaS  på en europeisk nivå måste alla parter 

göra ett antagande att följa ett antal policies. Att använda moln för att möta de utmaningar som 

finns vid forensisk arbete mot moln kan bli en lösning.   

4.3.3 Loggar  

En konsekvens av att moln använder sig av virtualisering är att datan blir betydligt mer volatil och 

värdefull data försvinner när en session avslutas. För en forensiker hade det varit optimalt att ha 

all information om vad som hade hänt på systemet, ett slags loggsystem som loggar all aktivitet 

på den virtuella maskinen [57]. Detta är något som är orealistiskt eftersom det kan kränka andra 

användares integritet. Det är också något som inte skulle uppskattas av tjänsteleverantören 

eftersom det hade saktat ner molnets funktionalitet. Ett alternativ till detta skulle kunna vara VM 

Snapshot som erbjuder en avbild av den virtuella maskinens förändring[57], [58], [57]. En 

snapshot kan spara den virtuella maskinens filer och RAM-minne. För att en snapshot ska vara till 

någon nytta måste det finns en tidigare snapshot att jämföra med, vilket är nackdelen med 

snapshots. Därför är det kritiskt att tjänsteleverantören gör ett kontinuerligt arbete med att göra 

snapshots på den virtuella maskinen. Ett verktyg som använder sig av snapshots i syfte att 

analysera en virtuell maskins loggar är Virtual Machine Log Auditor (VMLA). Verktyget tillåter 

en utredare att skapa och analysera en tidslinje baserat på loggar i den virtuella maskinen [59].   
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I molnsystem finns det något som kallas API som består av olika funktioner och variabler, API:et 

kommunicerar med biblioteket. API:n loggar händelser mellan olika tjänster som oberoende 

händelser [33]. Den loggar också användare som nyttjar tjänster i molnet genom molnportalen. 

Problemet är att dessa loggar inte segregeras, därmed är det inte möjligt att identifiera loggar som 

tillhör en specifik användare eller händelse. En lösning till denna problematik är att systemet 

skapar gruppbaserade attributvärden som går att koppla till loggarna.   

  

I ett tidigare stycke nämns metadata kopplat till att återskapa raderad data. Nätverks-metadata är 

något som diskuteras i samband med molnforensik vilket kan vara en IP-adress eller en tids 

händelse i molnets infrastruktur [28]. Den här typen av data kan binda ett cloud-konto till en fysisk 

enhet vilket kan vara viktig bevisning vid en rättegång. Nätverks-metadata kan till exempel bara 

vara en IP-adress som pekar mot en specifik server där användarens data lagras. Detta kan vara en 

av metoderna för att kunna avgöra vilken server som möjligtvis kan innehålla raderad data som 

sedan kan bli återskapad.   

4.3.4 Forensiska verktyg för moln  

Tidigare har det diskuterats verktyg som DFaaS vilket specialiserar sig på att samla data och 

kunskap på en plattform som kan nyttjas vid en forensisk utredning mot molnet. Detta avsnitt 

diskuterar mer verktyg som specialiserar sig på att hämta data från molnet vid behov. Verktyg som 

FTK imager och EnCase kan göra en avbild och analysera molndata men är inte specifikt avsedda 

för det. Om ett verktyg för “vanlig”  IT-forensik används i en utredning som innefattar moln kan 

det påverka trovärdigheten i en rättegång.   

  

Ett forensiskt verktyg ämnat för molnforensik har ofta problemet att det är begränsat på grund av 

att det krävs samarbete med molnleverantörer. FROST är ett verktyg som är integrerat i 

management eller hanteringsdelen av en OPEN-STACK infrastruktur[60], istället för att göra 

utvinningen som gäst på den virtuella maskinen[60], [61]. FROST kan göra utvinningar av 

virtuella diskar och samla in API- och brandväggsloggar. Verktyget är menat att använda på 

distans, dock behövs det fortfarande förtroende hos tjänsteleverantören för att implementera i 

molninfrastrukturen. SCARF är ett annat experimentellt verktyg som fokuserar på att verktyget 

ska kunna anpassa sig till molnmiljön [62]. Med det menas att verktyget ska kunna processa en 

stor mängd data snabbt och parallellt.     

  

Förtroende hos tjänsteleverantören är ett återkommande problem som inte är lätt att åtgärda. En 

tjänsteleverantör kan implementera ett forensiskt verktyg i sin infrastruktur som kan erbjuda 

smidig, snabb och pålitlig hantering av data vid en incident eller om myndigheter är i behov av 

forensisk data vid ett misstänkt brott. Ett möjligt problem som uppstår vid en implementering av 

ett verktyg är att det inte ligger i tjänsteleverantörens portfölj. En implementering av ett forensiskt 
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verktyg på ett moln skulle kosta pengar, antagligen underhållskostnad och kräva utbildning av 

personal som kan hantera verktyget. Verktyget kanske också saktar ner deras övriga verksamhet 

vilket inte är en risk värd att ta eftersom de drivs av ett vinstintresse.    
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5 Diskussion  
Det är uppenbart att det existerar problem och utmaningar med forensiskt arbete mot molnet. De 

olika problem som finns är av olika typer. Det är till en början en utmaning att bara kunna utvinna 

information från ett publikt moln. Samtidigt är det olika faktorer som måste tas i beaktning när 

forensiskt arbete ska utföras, inte minst den juridiska delen. Möjligheten att utföra ett forensiskt 

arbete mot ett moln påverkas av var molnleverantörer bedriver sin verksamhet, var 

molnleverantörers servrar är lokaliserade och naturligtvis olika lagar.  

5.1 Analys av resultat  

Det finns utrymme för utveckling och förbättringsarbete för att forensiskt arbete ska bli mer 

framgångsrikt i molnmiljöer. I jämförelse med den traditionella digitala forensiken saknas det även 

etablerade riktlinjer och tillvägagångssätt för hur man ska ge sig på problemen med att information 

lagras på molnet. Det har dessutom visats att vid användandet av den traditionella digitala 

forensikens undersökning visat på begränsade resultat. Det kan anses vara problematiskt hur 

problemen ska lösas och vilken prioritering som bör göras.   

5.1.1 Diskussion-Juridik  

En viktigt punkt för rättsväsendet är uppenbarligen möjligheten att kunna utföra en forensisk 

undersökning, det förutsätter att de har stöd av lagen. Lagstiftning ser olika ut i olika länder men 

den relativt nya lagen i USA “Cloud Act”, är ett steg mot rätt riktning från en forensikers 

perspektiv. En liknande lagstiftning kan vara något som kan vara intressant att diskutera i Sverige 

som skulle kunna underlätta rättsväsendets arbete med att få ut information lagrad på servrar i 

molnet utanför Sveriges gränser. Problemet med att exempelvis stifta nya lagar i Sverige är att det 

inte är till stor hjälp om en misstänkt person i Sverige använder sig av en molntjänst ägd av ett 

japanskt företag som dessutom har sina datacenter i Japan.  

  

Som konsument av en molntjänst ges ett förtroende till leverantören som lagrar ens data att den 

hanteras på ett sätt som bevarar kundens integritet. Svårigheten gällande “multi-tenant” är först 

och främst segregeringen. Datan som lagras på molnet kan anses “blandad” i och med 

virtualiseringen som nämnts tidigare. Detta leder till att när en forensisk undersökning ska göras 

som berör en specifik användare av molntjänsten, måste den användarens data segregeras från 

andra användares data. Detta är en utmaning på grund av molnets flexibilitet och att det sker 

förändringar när data tas bort, ändras eller när ny data laddas upp.   

  

En del av problemen kommer antagligen bli väldigt svåra att hantera även i framtiden. Dock finns 

det möjligheter som till exempel DFaaS, vilket agerar som något slags kunskap- och 
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informationscenter. Det skulle kunna vara lösning på problemet med att den fysiska datan är 

placerad i ett annat land. Genom DFaaS kan länders myndigheter samarbeta vilket skulle innebära 

en smidigare insamling av data vid ett brott där datan är placerad i ett datacenter i ett annat land. 

DFaaS är än så länge enbart implementerat i Nederländerna och implementeringen av systemet på 

en europeisk nivå skulle antagligen kräva en del samarbete.   

  

Det juridiska resultatet analyserar och jämför GDPR med det gamla dataskyddsdirektiv, det 

huvudsakliga syftet var att belysa de problem som kan komma i vägen för en forensisk utredning 

mot molnet. Dock ska det sägas att det finns en hel del i GDPR som kan förenkla för myndigheter. 

GDPR sätter press på företag som arbetar med datalagring och tvingar dem till att följa regelverket 

annars kan det innebära stora böter. Men syftet med GDPR var att ge individen mer rättigheter när 

det kommer till hur individens data lagras och hur datan används. Det finns fortfarande en del 

osäkerhet kring hur GDPR kommer att påverka företag och myndigheter.   

5.1.2 Diskussion-Teknik  

En aspekt som många författare adresserade och ansåg var viktigt i förmågan att lyckas i en 

forensisk utredning är det forensiska ramverket. Det finns inget rätt ramverk för forensiskt arbete, 

utan varje organisation får själva bestämma hur deras ramverk ser ut. Det är beror lite på hur 

organisationens arbete ser ut, det är dock uppenbart att molnforensik behöver ett mer etablerat 

ramverk. Problem som uppstår vid molnforensik ser annorlunda ut jämfört med vanlig IT-forensik 

därför finns det behov av ett nytt ramverk. Det betyder inte att ramverken för vanlig IT-forensik 

ska förkastas helt utan det finns komponenter att plocka därifrån vid utvecklandet av ett nytt 

ramverk. En diskussion som förekom i en tidskrift var att identifieringsfasen skulle ske i olika 

etapper [13], fast med olika mål. Ett sådant ramverk är utmärkt anpassat för en verksamhet som 

ägnar sig enbart åt molnforensik men kan bli problematiskt för en organisation som arbetar med 

många olika sorters forensik. Det är kanske alltid uppenbart vid starten av en forensisk utredning 

om en molntjänst är inblandad och hur stor roll den kommer spela under utredningens gång. En 

organisation behöver antagligen använda ett ramverk flera gånger för att anpassa sig till 

metodiken.   

  

Ett tekniskt problem är den elastiska egenskapen som en molntjänst har för att kunna effektivisera 

sin verksamhet. Problemet uppstår i och med att moln allokerar utrymme snabbt beroende på 

användarnas behov. I en traditionell forensisk utredning är datan betydligt mer statisk. Men under 

en forensiskt utredning mot molnmiljö kan datan försvinna på grund av olika skäl. Den elastiska 

egenskapen kommer antagligen alltid vara ett problem på grund av fördelarna den har för 

molnleverantörer. En lösning kan vara att det alltid sker säkerhetskopiering på datan, vilket sker 

på all data men den raderas också i syfte till att frigöra utrymme för annan säkerhetskopierad data. 

Problematiken med att data snabbt kan försvinna knyter an till varför det är viktigt att ha ett bra 
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utformat ramverk för den forensiska processen. När det uppdagas för en utredning att en molntjänst 

är involverad bör molnet och kontakt med tjänsteleverantören prioriteras till följd av den eleastiska 

egenskapen molnet besitter.   

  

Samarbetet med tjänsteleverantören är uppenbarligen en viktig faktor för att lyckas med en 

utredning. En möjlig påverkande faktor som nämns kort i resultatdelen är risken att 

tjänsteleverantören helt enkelt inte vill samarbeta med utredningen. Syftena kan vara olika, en 

anledning till en motvilja att samarbeta kan vara att själva tjänstens syfte är att ingen data ska delas 

ut till myndigheter. En annan anledning till att tjänsteleverantören inte vill samarbeta kan vara att 

det är dålig PR för företaget. Det kan vara så att företag inte vill vara förknippade med ett allvarligt 

brott som begåtts med hjälp av deras tjänst och deras rykten kan försämras om inte kundens 

integritet står i fokus.   

5.1.3 Diskussion-Metod  

För att resultatet skulle få en så bred omfattning som möjligt gjordes valet att göra en 

litteraturstudie för att besvara problemformuleringen. Syftet med resultatet är att läsaren ska få en 

så bred uppfattning om området som möjligt. Ett alternativ till en litteraturstudie hade kunnat vara 

experiment och/eller intervju. Ett experiment hade antagligen varit intressant men problemet är att 

det bara är applicerbart när polisen har tillgång fysiskt till servern, vilket kan leda till en smal bild 

över utmaningarna. En intervju hade varit väldigt intressant att genomföra för att få en 

ITforensikers perspektiv på problematiken, speciellt i en svensk kontext. Personer att intervjua är 

dock svåra att hitta, speciellt inom ett så nischat område, vilket hade kunnat leda till att resultatet 

inte når den nivå som önskas. Fördelarna med litteraturstudie var också att det finns mycket 

litteratur om ämnet. Eftersom det fanns så pass mycket litteratur kunde en bred bild ges över ämnet 

men också verkligen bekräfta utmaningar inom området med studier som gav ungefär samma bild 

över problematiken.   
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6 Slutsats  

6.1 Teknisk slutsats  

Molntjänster är definitivt en bra teknik på många olika sätt, speciellt när det kommer till lagring 

genom molnet. Det är smidigt att kunna lagra säkerhetskopieringar av hela sin enhet, t.ex sin 

telefons bilder, kontakter, SMS etc. Molnet försvårar däremot arbetet vid forensiska 

undersökningar i samband med polisiära utredningar. Molntjänster är eftertraktade hos 

konsumenter men det kan anses vara ett sätt för kriminella att lagra sin data på ett säkrare sätt. 

Slutsatsen som kan dras av den studie som gjorts är att det finns problem som behöver lösas. Den 

tekniska delen med att kunna utföra en utvinning från molnet behöver etablerade riktlinjer över 

hur det ska genomföras. Det krävs ett samarbete med tjänsteleverantören för att arbetet fungerar. 

Om inte samarbeten genomförs är det möjligt att fler lagar behövs, som kräver leverantörer att 

samarbeta med diverse myndigheter. I följande avsnitt besvaras vad rapporten har kommit fram 

till i relation till problemformuleringarna “Vilka tekniska utmaningar finns det med forensiskt 

arbete mot molnbaserade lagringstjänster?” och “Vilka lösningar diskuteras gällande 

molnbaserade lagringstjänster?”  

  

Ytterligare har rapporten kommit fram till problemen “Multi-Tenancy”, virtualisering, segregering 

av data och “Cloud-Elasticity”, som kan anses ha en tydlig koppling. Att flera använder sig av 

samma molntjänst och flera konsumenters data lagras i samma virtuella miljö leder till 

komplikationer där även problemet med virtualisering kommer in i bilden. Dessa två faktorer leder 

till svårigheter med att få ut den information som exempelvis en myndighet önskar om en specifik 

person. Det är denna svårighet som kallas för segregering av data. Bekymret med segregationen 

är att i en virtuell lagringsmiljö som kan hantera stora mängder data, få ut information om en 

specifik persons användarkonto utan att integriteten hos andra användare påverkas.   

  

De sista tekniska problemen rapporten har kommit fram till är logghantering och bandbredden. 

Problemet med loggarna är att det verkar saknas centraliserad hantering av loggar. Ett företag som 

har datacenter på flera platser i världen som saknar centraliserad logghantering kan leda till 

problem när information ska utlämnas till myndighet som misstänker att en av användarna begått 

något kriminellt. Det är speciellt ett problem när data hanteras i en del av världen med en annan 

tidszon än var en misstänkt lever. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en myndighet är 

intresserade av när och varifrån en användare laddade upp sin data på molnet och för att skapa en 

tidslinje. Problematiken kring bandbredden handlar i stort sett om att molnleverantörer hanterar 

extremt stora mängder med data som är tidskrävande att skicka till andra parter såsom 

myndigheter.   
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Angående eventuella lösningar på de problem som tagits upp är detta något som uppmärksammats 

i tidsskrifter. Det är möjligt att utvinna information från molntjänster vilket gjorts i tidigare 

experiment. Däremot var detta experiment utfört på ett “öppet moln” där tillgång finns till 

mjukvara med öppen källkod. Detta är alltså inte fallet vid molntjänster såsom iCloud eller 

Onedrive. Detta innebär att typen av moln som en misstänkt använder kan vara avgörande vid en 

utredning där en forensisk utredning görs.  

En annan lösning rapporten har kommit fram till är förmodligen den mest simpla, vilket är att 

tjänsteleverantörer av molntjänster samarbetar med myndigheter.   

  

Det finns verktyg som kan utföra bra forensisk analys i molnmiljö men det krävs samarbete med 

tjänsteleverantören. Det innebär att det finns bra möjligheter för tjänsteleverantörer att 

implementera verktyg i molnets infrastruktur. Det finns fördelar med detta för flera parter. 

Myndigheter kan enklare utreda brott där moln är involverade men också tjänsteleverantören kan 

enklare utreda sabotage eller attacker mot deras system. Ett verktyg som finns för att förbättra 

logghanteringen vid en forensisk analys handlar mest om förmågan att skapa ordning av loggarna. 

Det handlar om att skapa olika attributvärden som ska kunna kopplas till händelser och användare. 

Ett av de mest förekommande problemen som upptäcktes under litteraturstudien var att det inte 

finns någon standard för formatet på loggarna. Ett annat verktyg fokuserade på förmågan att kunna 

samla in API-loggar.   

6.2 Juridisk slutsats  

I detta avsnitt presenteras arbetets slutsats för frågan “Vilka juridiska faktorer kan påverka 

forensiska utredningar mot molnet?”. Rapportens slutsats gällande den juridiska delen är först 

och främst att GDPR är något som absolut skulle kunna påverka ett forensiskt arbete. GDPR 

innehåller regler om bland annat vilken data som får lagras av olika parter och hur länge data får 

lagras. Detta kan försvåra rättsväsendets arbete när begäran att få ut data görs i och med att företag 

och organisationer har högre krav på sig att bevara integriteten hos människor som lagrar data på 

molnet.  

  

En del ändringar skedde i GDPR jämfört med den gamla dataskyddslagen, rätten att bli bortglömd 

och nya definitioner av vad personlig data omfattar. Rätten att bli bortglömd innebär att 

tjänsteleverantören har en skyldighet att ta bort personlig data om det begärs av användaren. Detta 

kan uppenbarligen få konsekvenser för en forensisk utredning där en användare begär att bevis 

raderas innan ett brott uppdagas för polisen. Att personlig data nu också omfattar IP-adresser och 

all annan information som kan identifiera en individ innebär att företag som hanterar den 

informationen måste hantera den mer varsamt.  
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Arbetet har även kommit fram till att det existerar jurisdiktionella problem eftersom en användare 

av molnet kan få sin data lagrad på en annan plats i världen. I sådana fall krävs det att samarbete 

sker mellan nationer för att en utredning ska vara framgångsrik. Denna typ av problematik uppstår 

exempelvis om svensk polis påbörjar en utredning av en misstänkt som använt sig av en molntjänst 

som har datacenter i ett annat land. Detta för att länders lagar ej sträcker sig utanför landets gränser 

vilket skapar problem när en myndighet vill få informationen utvunnen.  

  

USA har tagit fram lagstiftning som ska förhindra problematiken med att datan är lagrad i ett land. 

The cloud act säger att om tjänsteleverantören bedriver verksamhet i USA måste de samarbeta i 

en utredning, även om datan är lokaliserad i ett annat land. Svensk lagstiftning har inte någon 

lagstiftning som “the cloud act”,  dock finns det lagstiftning som tvingar tjänsteleverantörer att 

spara kommunikationsdata under en period. EU-domstolen dömde ut lagstiftningen och nu arbetar 

regeringen för att få igenom en ny lagstiftning som är förenlig med EU-rätten. Om lagstiftningen 

går igenom och godkänns av riksdagen kan det antagligen förenkla arbetet för att få ut nödvändig 

information ur tjänsteleverantören vid ett brott.  

6.3 Framtida forskning  

Molnforensik kommer förmodligen med största sannolikhet att fortsätta utvecklas tillsammans 

med molnet. Det finns utrymme för vidare forskning så länge problem existerar. Den här rapporten 

har belyst problem och utmaningar med forensiskt arbete mot molntjänster men även diskuterat 

eventuella lösningar som existerar och som diskuteras inför framtiden. Samtidigt som 

molnforensiken går framåt kommer molnets utveckling gå framåt och nya tekniker kan träda fram 

med nya utmaningar. Detta arbete har uppmärksammat dessa delar men det finns utrymme för 

ytterligare forskning inom området som leder till konkreta lösningar.  

Det hade varit intressant om fler hade utforskat konsekvenserna av GDPR. Det är en relativt ny 

lagstiftning och de fulla konsekvenserna för molnutredningar kommer antagligen att visa sig i 

framtiden. Det skulle behövas en fullständig analys hur det påverkar möjligheterna för en 

utredning att samla in personlig data. Den nya propositionen där det ska bli lättare att tvinga 

tjänsteleverantörer att spara kommunikationsdata kommer också att påverka myndigheters 

förmågor till att utreda moln och det skulle behövas analyser av hur det påverkar molnforensiken. 

Just den juridiska aspekten av molnforensik skulle varit väldigt intressant att se ett arbete om 

eftersom det finns inte så många arbeten om just det.   
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Nyckelord vid litteratursökning  

“Cloud Forensic”  

“Cloud Forensic Legal”  

“Cloud Forensic Challenges”  

“Eu data protection directive”  

“GDPR”  

“cloud forensic GDPR”  

“Molnforensik”  

“Sveriges lag”  

“GDPR Forensics”  

“Cloud Forensic Tools”  

“Cloud Act”  
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