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Abstract  

The use of information technology (IT) is exploding. Today, it is in our daily routines 
to use some kind of information technology. The increase of users increases the 
number of cyber crimes, ie, crimes that in some way involve IT. As the cyber crimes 
grow in numbers, the workload for technical investigator increases, these are called 
digital crime investigators. The thesis is about how police digital crime investigators 
work and what problems they may encounter during an investigation. The result is 
based on physical interviews and surveys with a qualitative research method with 
semi-structured questions, ie interviews addressed to a person or a group where 
everyone gets the same questions. To further understand what a digital crime 
investigator do we recreated an authentic legal case focusing on filesharing from 
Nacka District Court. A scenario was created in which the suspect in the authentic 
case appealed the case and we were asked to verify the previous evidence. Our 
results showed that the working methods of the various digital crime investigators 
are basically the same with slight variations and that it requires a number of specific 
qualities to do the job. All 20 participants think that the job is exciting and fun, 
however it is not always pleasant and does include some negative aspects. 

Användandet av informationsteknik (IT) ökar explosionsartat, idag ligger det i våra 
dagliga rutiner att använda någon form av IT. Ökningen av användare gör att antalet 
IT-relaterade brott ökar, d.v.s brott som på ett eller annat sätt involverar IT. Då de 
IT-relaterade brotten växer i antal blir arbetsbördan för de som säkrar den tekniska 
bevisningen större, dessa kallas IT-forensiker. Arbetet handlar om hur polisens IT-
forensiker arbetar och vilka problem de kan stöta på under en utredning. Resultatet 
är baserat på fysiska intervjuer och enkäter med en kvalitativ forskningsmetod med 
semistrukturerade frågor, d.v.s. intervjuer riktade till en person eller en grupp där 
alla får samma frågor. För att ytterligare förstå vad en IT-forensiker arbetar med 
återskapades ett autentiskt rättsfall med inriktning på fildelning från Nacka 
tingsrätt. Ett scenario skapades där den misstänkte i det autentiska rättsfallet 
överklagar och vi fick som uppgift att verifiera den tidigare bevisningen. Våra 
resultat visar på att arbetssätten hos de olika polismyndigheterna i grunden är 
samma med små variationer och att det krävs ett antal specifika egenskaper för att 
klara av jobbet som IT-forensiker. Samtliga 20 IT-forensiker som deltog tycker att 
jobbet är spännande och roligt, det är dock inte alltid en dans på rosor då det 
förekommer en del negativa aspekter.  
 

Nyckelord/Keywords 
IT-forensiker, arbetssätt, polisen, fildelningsbrott, kryptering, social kompetens, 
samarbete, husrannsakan, lagar, kompetensveckling. 
Digital crime investigator, operation method, police, filesharing, encryption, social 
competence, cooperation, collaboration, house search, laws. 
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Ordlista 

 
Bruteforce: En metod som går ut på att systematiskt testa alla möjliga 
kombinationer för att knäcka exempelvis ett lösenord. Ju längre ett lösenord är, 
desto längre tid tar en knäckning via bruteforce då det finns fler 
teckenkombinationer. 

Rainbow-tables: En rainbow-table är en tabell med en massa lösenord i klartext 
samt hashvärden för dessa lösenord. Dessa hashvärden jämförs med de hashvärden 
som man vill knäcka. Om hashvärdena är identiska har lösenordet knäckts.  

Dockningsstation: Används för att koppla hårddiskar med exempelvis SATA eller 
PATA anslutning via USB till en dator. 

Bootbart USB-minne: Ett USB-minne som kan innehålla en image-fil, exempelvis 
ett operativsystem, som datorn kan starta från. 

Skrivskydd: En enhet som kopplas in mellan datorn och - i vårt fall - 
dockningsstationen. Skrivskyddet gör att man inte kan skriva information till 
hårddisken, vilket är ett fundamentalt steg som man måste ta hänsyn till för att inte 
kontaminera hårddisken. En kontaminering, d.v.s. bevisförorening, av en hårddisk 
som senare ska användas som bevismaterial i en undersökning vore förödande för 
fallets gång. 
 
DBAN: Ett rensningsverktyg som rensar hårddiskar. Ett bootbar USB-minne med en 
DBAN image-fil behövs för att köra programmet. 
 
DoD Short (3 passes) / DoD 5220.22-M: En rensningsmetod som diverse 
rensningsprogram använder sig av. Metoden gör tre skrivningar. I första 
skrivningen skriver den över hårddisken med nollor, i andra skrivningen skriver 
den ettor till hårddisken och i sista skriver den slumpartade tecken. Slutligen görs 
en verifiering av de tre skrivningarna.  

Mersenne twister: En slumptalsgenerator som används av diverse 
rensningsprogram. 
 
Bittorrent-klient: Ett program som hanterar bittorrent-filer för att ladda ned och 
upp data till ett lagringsmedium, exempelvis en hårddisk. Bittorrent-klienten laddar 
ned data från andra bittorrent-klienter tills det slutgiltiga objektet har laddats ned.  



En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten 

 

IX 

 

Bittorrent-tracker: En bittorrent-tracker knyter samman flera olika bittorrent-
klienter genom att hänvisa till andra bittorrent-klienter som har de olika delarna 
som behövs för att göra nedladdningsobjektet komplett. 
 
Torrent-fil: En torrent-fil används för att kommunicera med en bittorrent-tracker 
för att få reda på vilka som har objektet ifråga. 
 
Torrent-sida: En webbsida som har en databas med olika torrent-filer. 
 
Leech: När en bittorrent-klient laddar ned objektet (inte 100 % färdig) kallas denne 
för en Leecher. 

Seeder: När en bittorrent-klient har laddat ned objektet (100% färdigt) och sedan 
fortsätter att ladda upp objektet till andra, kallas denne för Seeder. 

VMWare: En programvara för att skapa och använda virtuella maskiner/datorer. 
 
Volatil data: Data som försvinner när datorn stängs av, t.ex. RAM-minnet. 
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1 Bakgrund 

Datorn och dess följeslagare Internet är en stor del av vår vardag och de används 
flitigt på arbetsplatser och på vår fritid. Teknikutvecklingen har varit stor de senaste 
åren och har gått extremt fort framåt. Varför använder vi då datorer och Internet 
och varför är de så viktiga för oss? Ett svar på detta är nog att det är bekvämt, enkelt 
och underlättande för oss i vår tillvaro. Dock som med alla goda ting har även 
datorer och Internet en baksida. Allt fler, både människor och maskiner, ansluter sig 
till Internet och är ständigt uppkopplade. Detta innebär att antalet som kan drabbas 
av nätbrott ökar, vilket medför att fler bedragare också kopplar upp sig för att 
utnyttja dessa. Brott som tidigare begicks i den fysiska världen har idag möjligheten 
att begås i större utsträckning på Internet. Med tanke på dagens teknikutveckling 
har brott som kontokortsbedrägeri gått från att handla om fysiska kort till digitala 
kopior. En brottsling behöver inte längre stjäla det fysiska kortet utan det räcker 
med att han på något sätt kopierar det. Handel med stulen kontokortsinformation är 
det vanligaste IT-relaterade brottet i den undre världen och uppgår till 31% av det 
totala utbudet av varor och tjänster (1). Varför används då datorer och Internet i 
större utsträckning av brottslingar? På Internet kan du välja att vara mer anonym än 
vad du kan i den fysiska världen och anonymiteten kan göra att brottslingen känner 
sig mer säker och begår fler brott. Andra brott som begås är spridning av 
upphovsrättsskyddat material. I en undersökning av Internetstatistik (IIS) gjordes 
2700 stycken telefonintervjuer för att kolla hur det svenska folket använder 
Internet. Statistiken visar att ca 1485 personer (55 %) av de 2700 tillfrågade i 
åldrarna 16-25 fildelar någon gång i veckan (2). Det kan betyda att dessa 1485 
personerna bryter mot svensk lagstiftning minst en gång i veckan, beroende på vad 
IIS definition av fildelning är. Internet skiljer sig inte från den fysiska världen,  
avseende lagar, svensk lag gäller även på Internet när man befinner sig i Sverige. 
Hur kommer det då sig att dessa brott inte utreds? När ett brott har begåtts på 
Internet eller har inkluderat en dator, kan polisen inte utreda detta tillräckligt bra 
p.g.a. kunskapsbrist. Svaret på detta var att anställa och utbilda så kallade IT-
forensiker, vars syfte är att utreda brott som omfattade någon form av 
informationsteknik (IT) samt att bistå med kunskap vid t.ex. rättegångar. En IT-
forensiker behöver inte ha en utbildning av polisiär karaktär utan kan få en 
civilanställning. Enligt en jobbannons för IT-forensiker från Kristianstads 
polismyndighet beskrivs att en IT-forensiker bland annat arbetar med att biträda 
utredningsverksamheten med säkring, bearbetning och presentation av digital 
bevisning i IT-relaterade brottsfall. 

IT-brott är enligt svensk lagstiftning två definierade brott: dataintrång och 
datorbedrägeri, medan IT-relaterade brott definieras av polisen som brott där IT 
används. IT-relaterade brott behöver dock inte enbart omfatta IT utan behöver 
endast ha inslag av det, vilket betyder att det räcker att en dator har använts vid 
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brottet (3). Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för årlig statistik (4) på bland annat IT-
relaterade brott. Statistiken som finns tillgänglig är för följande brott: dataintrång, 
datorbedrägeri, bedrägeri med hjälp av Internet, Internetrelaterat barnpornografi, 
brott mot upphovsrätten genom fildelning och brott mot det industriella rättskyddet 
med hjälp av Internet (5). Statistiken visar en tydlig trend, allt fler IT-brott och IT-
relaterade brott anmäls varje år, dataintrång är ett exempel. År 2008 kom det in 
1282 anmälningar, 2010 kom det in 2346 anmälningar och 2012 kom det in 8643 
anmälningar för dataintrång (se Bilaga 1). En sak att ta hänsyn till i statistiken är 
mörkertal, d.v.s. de brott som är oupptäckta eller upptäckta men som inte anmäls. 
Mörkertalet är svårt att uppskatta då det varierar mellan olika brott och olika 
perioder. 
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2 Syfte 

Vi har valt detta ämne för att det är relevant i dagens samhälle just på grund av att 
allt fler tjänster för IT-forensiker annonseras ut. Vi tolkar detta som att den IT-
relaterade brottsligheten ökar och att polisen och andra myndigheter/företag 
behöver mer resurser i form av IT-forensiker och den spetskompetens de har.  
Arbetet ska ge oss förståelse för hur en IT-forensiker jobbar: hur ser en vanlig dag 
ut, hur börjar och slutar arbetsdagen och vilka rutiner som finns. En uppfattning om 
vilka motgångar som förekommer vid en utredning: vilka problem finns vid en 
utredning. En insyn hur det är att jobba med IT-brott hos polisen: vilka egenskaper 
krävs för att jobba som en IT-forensiker. 

Arbetet ska i slutändan ge en inblick i hur IT-forensikerns del ser ut i en utredning 
och vad som förväntas av en IT-forensiker som individ. 

 

2.1 Frågeställning 

Hur ser en IT-forensikers arbetssätt ut vid en IT-brottsutredning och vilka problem 
förekommer för en IT-forensiker med avseende på teknik, juridik och resurser? Är 
polisens IT-forensiker tillräckligt välorienterade inom området och finns det 
tillräckligt med resurser för att utreda alla IT-relaterade brott? Slutligen, vad krävs 
för att arbeta som IT-forensiker hos polisen? 

 

2.2 Avgränsningar 

För att arbetet inte ska bli för omfattande kommer följande avgränsningar att göras. 
Arbetet kommer inte behandla IT-forensiker hos privata företag eller andra 
myndigheter än polisen. Detta val gjordes för att arbetet ska få en fördjupning inom 
polisens IT-forensiker. 

Vi har valt att enbart fokusera på IT-forensikerns insats vid bevissäkring och 
rapportering, d.v.s. deras insamlande av bevis och rapportskrivning till utredningen. 
Vad som händer innan och efter IT-forensikerns det låter vi vara osagt.  

I vårt scenario ska vi arbeta med den åtalades överklagan. Vi kommer enbart 
fokusera på att verifiera de bevis som redan lagts fram. Det betyder att vi inte ska 
försöka ge oss på att hitta ytterligare bevis för att försöka fria eller styrka 
bevisningen mot den åtalade. Detta åtagande har gjorts för att vi finner det omöjligt 
att veta exakt vad som funnits på den åtalades dator utöver det som framgår i 
rättsfallet.  
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3 Metod 

3.1 Intervjuer 

En del av arbetet kommer att baseras på intervjuer med IT-forensiker på ett antal 
olika polisstationer i Sverige. Intervjuerna görs för att få en helhetsbild över deras 
arbete och vad deras tankar är, både positiva och negativa, kring arbetsmiljö och 
arbetssätt. Intervjuerna kommer att tas på plats om det är inom en radie av 20 mil 
från Halmstad. Om det är ett längre avstånd kommer intervjuerna tas per e-post och 
kommer omfatta samma frågor (se Bilaga 2) som ställs vid intervjuerna på plats. 

 Anledningen till att vi har valt att göra intervjuer som metod är för att få en 
mångsidig uppfattning. Intervjuer ger svar på exakt de frågor som ställs samt en 
personlig syn och den som blir intervjuad får en chans att ge ett utförligt svar. Vid 
intervjuer kan frågorna ställas på ett intressant sätt för att locka den intervjuade 
personen att svara mer engagerat, på så sätt får svaren en mer utförlig och noggrann 
struktur, som sedan blir utmärkta för arbetets fortsatta gång. E-post valdes som ett 
andrahandsalternativ till fysiska intervjuer på plats, dels för att det ger den 
intervjuade mer tid att tänka på sitt svar men även för att kunna ge personen en 
chans att svara när tid finns under arbetstid.  

Intervjuerna kommer att baseras på boken Constructing Grounded Theory (6). I 
boken beskriver Charmaz en intervjumetod som kallas intensive interviewing. 
Metoden går ut på att få en djupgående insyn på ett specifikt ämne, där personen 
som blir intervjuad får prata om sitt expertområde och sina erfarenheter. 
Intervjuaren ställer frågor i hopp om att få ta del av denna kunskap och dessa 
erfarenheter, det förutsätter dock att intervjuaren har läst in sig en del i ämnet 
innan intervjun börjar. Intervjuaren ska vara lyhörd, uppmärksam och observera 
den som blir intervjuad med försiktighet för att inte missa kroppsspråks- eller 
tonfallsförändringar, samt uppmuntra personen att svara och reflektera över sina 
svar.  

Intervjuerna kommer att vara kvalitativa, vilket innebär att de inriktar sig till en 
person eller en grupp med målet att få reda på hur de tänker, vad de tycker samt hur 
de agerar. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket betyder att alla 
intervjupersoner, IT-forensiker i det här fallet, kommer få samma frågor. Frågorna 
är breda snarare än väldigt detaljerade och specifika, det ger den intervjuade 
möjligheten att svara öppet, vilket kommer ge oss en insyn i hur de olika IT-
forensikerna tycker och tänker om samma frågeställningar. 
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3.1.1 Problem med metodval 

Det finns en del problem som kan uppkomma när metoden är intervjuer och 
enkätundersökning. Det kan vara att personen inte kan eller vill svara på de frågor 
som ställs på grund av exempelvis sekretess eller tidsbrist. Det kan också vara att 
personen inte kan svara frågor som berör negativa delar om myndigheten. Dåligt 
formulerade frågor och dålig tidsplanering inför intervjun kan bidra till att den inte 
ger de resultat som förväntades. Vi motverkade de problem som kan förekomma 
genom att ta kontakt med polismyndigheterna i god tid, så de i förväg fick veta vilka 
vi var, vad vi ville och hur de kunde hjälpa oss. För att motverka att personen inte 
kan svara negativt om myndigheten valde vi att ställa frågorna på ett öppet och 
neutralt sätt. 

 

3.1.2 Metodval för bearbetning av intervjudata 

Vi har valt att använda en metod för att bearbeta all information från intervjuerna 
då strukturen kommer att bli bättre. Bearbetning av den semistrukturerade 
intervjudatan kommer att ske genom följande steg (7) (8). (se Figur 1) 

1. Textreducering och Nyckelord 

För att få fram den mest intressanta faktan behövs en textreducering. Rådata från de 
inspelade intervjuerna reduceras och analyseras sedan för att få en uppfattning om 
vad det handlar om. Nyckelord väljs sedan ut från den reducerade datan. (se Bilaga 
3). Nyckelorden kan vara det mest relevanta eller mest förekommande i texten, 
exempelvis prioritering i vårt fall.  

2. Teman 

Det kan bli många nyckelord efter en intervju. Det gäller då att organisera och 
placera nyckelorden i fack för att se vilka som passar ihop, d.v.s. man letar efter 
gemensamma teman/kategorier (se Bilaga 2). Det finns tre olika sätt att leta efter 
teman. Vi har valt en mixad metod där vi systematiskt tar varje fråga för sig och 
utgår från vår frågeställning när texten analyseras. Det är viktigt att de teman som 
valts ut är relevanta till frågeställningen och formas efter den. 

3. Temasortering 

När teman har valts ut ska nyckelorden testas om de är placerade i rätt tema (se 
Bilaga 4). Vi diskuterade sinsemellan för att komma fram till att nyckelorden 
placerades i rätt tema. 

4. Temakoppling 

För att lyckas hitta gemensamma rubriker måste man söka efter mönster och 
samband mellan de olika nyckelorden, i vårt fall de olika IT-forensikerna.  
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5. Sortera intervjudata i teman 

Vi valde ut data från intervjun baserat på nyckelord. All intervjudata gicks igenom 
och sorterades i rätt tema. Vårt tillvägagångssätt för att få till rätt sortering gick ut 
på att vi la frågans nummer - som vi fick genom nyckelorden - under varje tema. 
Numret representerade den fråga som vi ställde under intervjuerna och 
enkätundersökningen, d.v.s. fanns nyckelordet prioritering med i fråga ett lades 
nummer ett under temat prioritering. 

6. Sammanställning 

Sista delen gick ut på att ta all data från varje fråga och lägga under rätt tema. Efter 
det var det dags att påbörja resultatet genom att renskriva all data. 
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Figur 1. Bearbetning av intervjudata. 
OBS: Enbart en illustration. Kunskap och Vad ställs... 
är exempelvis inte fullständigt beskrivet.  
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3.2 Utredning av IT-brott 

För att få en djupare kunskap och förståelse för hur en IT-forensiker arbetar 
kommer vi att återskapa ett autentiskt rättsfall. Vi kommer att utgå från den 
kunskap vi har fått genom intervjuerna och som vi själva har sedan tidigare. Med 
detta vill vi kunna bilda oss en uppfattning om vad som krävs rent kunskapsmässigt 
för att jobba som en IT-forensiker och om den kunskap vi har räcker till. 

Att återskapa ett autentiskt rättsfall är svårt då vi aldrig kan få samma 
förutsättningar som vid originalutredningen, vårt resultat kommer att vara baserat 
på andra förutsättningar. Detta är något som vi är väl medvetna om, vi anser dock 
att vi kan återskapa rättsfallet till en sådan grad att vi kan dra de slutsatser vi vill. 

En testperson kommer att använda en dator och simulera ett olagligt 
tillvägagångssätt som är av samma karaktär som rättsfallet. Med olagligt 
tillvägagångssätt menar vi inte att personen på något sätt ska bryta mot svensk lag 
utan det ska enbart vara en simulering. Testpersonen som anlitas för att utföra 
simuleringen kommer att få en lista som innehåller instruktioner som beskriver hur 
simuleringen ska utföras. Efter det att testpersonen fullföljt målen som tilldelats är 
det vår tur att analysera informationen på datorn och dra slutsatser med hjälp av 
teknisk utrustning och den kunskap som vi efter vår utbildning skaffat oss. 

För att efterlikna ett autentiskt fall har vi valt att testpersonen inte ska skapa ett 
facit över hans tillvägagångssätt, då vi anser att IT-forensikern inte hade fått ett i 
verkligheten. 
 

3.2.1 Domskäl 

Nacka tingsrätt, 08.02.2010, målnummer B 1950-11 (9). Den tilltalade misstänks för 
Brott mot upphovsrättslagen. Som målägande står 10 stycken filmbolag, både 
svenska och utländska. Den tilltalade ska vid flera tillfällen mellan 23 februari och 
den 5 december 2010 olovligen dels gjort 60 filmverk eller delar av dem tillgängliga 
för allmänheten genom att överföra dem i nätverk på Internet som använt sig av 
fildelningsprotokollet bittorrent, dels framställt digitala exemplar av filmverken 
trots att dessa olovligen gjorts tillgängliga för allmänheten. 
 
Genom gärningarna har den tilltalade gjort intrång i målsägandes upphovsrätt till 
verken enligt lagrum 2 § och 53 § upphovsrättslagen (1960:729). 

Beslaget bestod av den tilltalades dator, som mestadels användes för nedladdning 
av film och att spela nätverksspel online. Datorn stod på en adress som den tilltalade 
inte längre bodde på, den tilltalade har dock erkänt ägarskap till den. 
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Den tilltalade erkänner att nedladdningen med programmet utorrent samt att ha 
kollat på filmerna, men säger vidare att spridning till allmänheten är mycket 
begränsad då uppladdningshastigheten för det mesta var satt på 1kb. Torrent-filen 
togs bort när filmen hade laddats ned helt, d.v.s. filmen ”leechades” endast då den 
tilltalade trodde att det var “okej” att ladda ned filmer men inte ladda upp. Därmed 
hävdar den misstänkte att delning av filmverken inte pågått i en större omfattning 
eller under en någon längre tid. 
 

3.2.2 Tingsrättens bedömning 

Den tilltalade har erkänt gärningen till vissa delar men säger sig ha sänkt 
uppladdningshastigheten och tagit bort torrent-filerna direkt efter att filmen hade 
laddats ned. I bevisningen mot den tilltalade framgår dock att det fanns kvar flera 
torrent-filer i bittorrent-klienten vid den tidpunkt datorn beslagtogs. Tingsrätten 
finner att den tilltalade har gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen och 
döms därför till ett kraftigare bötesstraff. 
 

3.2.3 Scenario 

I fallet B 1950-11 överklagade aldrig den åtalade tingsrättens dom. I det scenario 
som vi skapat överklagar den åtalade dombeslutet och vår roll i det hela kommer 
vara att styrka den tidigare bevisningen mot den åtalade.  

Testpersonen kommer under en period på tre dygn ladda ned valfria filmer från 
valfria torrent-sidor. Filmerna ska laddas ned med hjälp av en valfri bittorrent-
klient som testpersonen själv får ladda ned. Exempel på filmer är filmtrilogin av 
Zeitgeist, som är gratis att ladda ned (10) eller filmer på Archive.org (11). Av de 
torrent-filer som laddats ned ska minst en tas bort ur bittorrent-klienten och minst 
en ligga kvar. Testpersonen ska sedan radera ett valfritt antal filmer men måste 
spara minst hälften av filmerna, d.v.s. de ska vara orörda i datorn. Förutom detta 
måste testpersonen sänka uppladdningshastigheten i bittorrent-klienten till 1 
kilobyte/sekunden (kB/s). Det ska återspegla det som hävdandes av den åtalade, 
nämligen att verken inte har delats till allmänheten i en större utsträckning p.g.a. att 
hastigheten var låg.  
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Mål från åklagaren 

Åklagaren vill ha svar på följande punkter. Resultatet ska vara enkelt skrivet så att 
alla förstår, dock vara tillräckligt brett och djupt för att bevisningen ska anses vara 
korrekt. 

 Verifiera att det finns en bittorrent-klient samt befintliga och/eller borttagna 
torrent-filer. 

 Verifiera att upphovsrättsskyddade filmer finns eller har funnits på datorn. 
 Verifiera och undersöka om hastigheten är satt på 1kB/s i bittorrent-

klienten. 
 Verifiera befintlig eller tidigare aktivitet i form av trafik och anslutning till 

en/flera torrent-sidor/bittorrent-trackers.  
 Dra en slutsats hur länge den åtalade har varit aktiv. 
 Övriga bevis som styrker fildelning, exempelvis internethistorik. 

 

3.2.4 Förberedelser 

Datorn är av märket Packard Bell och innehåller en 149 gigabyte hårddisk, 
formaterad med filsystemet NTFS. För att säkerställa att hårddisken är tom på 
tidigare information rensas den. Datorn kommer att startas med en bootbar USB-
sticka, som innehåller DBAN 2.2.7 och rensas med metoden DoD Short (3 passes) 
och Mersenne twister. DBAN lämnar ingen garanti att hårddisken blir överskriven, 
följande arbete bekräftar dock att programvaran gör det den ska (12). Slutligen 
installeras Windows 7 Professional 64-bitar på datorn och lämnas över till 
testpersonen. 
 

3.2.5 Utrustning vid analys 

Mjukvaran som kommer att användas vid analysen är EnCase v. 6 av Guidance 
Software. En faktor till varför EnCase valdes är för att programvaran klarar av de 
mål som vi vill fullfölja med vår IT-brottsutredning. Version 6 valdes för att vi har 
erfarenhet i labbmiljö med programmet och känner oss därför mest bekväma med 
det. Analysen kommer att ske i en virtuell maskin med Windows 7, dels för att det är 
en säkrare miljö samt att den kan flyttas mellan datorer vid behov. Den virtuella 
maskinen kommer att köras i VMWare. 
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Hårdvaran kommer bestå av en dockningsstation för att koppla hårddisken som ska 
analyseras till analysdator samt ett skrivskydd. Tester kommer att utföras på 
skrivskyddet för att säkerställa att den fungerar som den ska. 
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4 Utförande 

4.1 Intervjuer 

Allt började med att e-post skickades ut till 19 polismyndigheter där vi frågade om 
deras anställda IT-forensiker kunde tänka sig att ställa upp och svara på våra frågor 
alternativt, om myndigheten låg inom en radie av 20 mil från Halmstad, ta emot oss 
för intervju.  
 
Intervjuerna utfördes olika beroende på polismyndighet, samtliga var dock i grupp. 
Vid intervjun i Malmö och Jönköping spelades intervjuerna in samt fördes 
anteckningar. IT-forensikerna i Växjö kände dock att de inte ville få intervjun 
inspelad och då fördes enbart anteckningar. Det mest optimala hade varit att spela 
in varje intervju, då det är lättare att återkoppla till de inspelade svaren jämfört med 
anteckningade svar. Det beror på att det inte går att anteckna lika detaljerat som när 
det spelas in. Enkäten skickades ut till de som var stationerade för långt från 
Halmstad. Det fanns möjlighet att antingen svara genom en enkät i Google 
Spreadsheet eller direkt i ett dokument.  
 

4.2 Utredning av IT-brott 

Analysen började med att en avbild skapades av den hårddisk som funnits i den 
misstänktes dator. Avbilden gjordes med EnCase v. 6 genom att ansluta hårddisken 
till analysdatorn via dockningsstationen. Samtliga sökningar och manuell 
granskning gjordes på avbilden, dels för att inte kontaminera men även för att 
sökningar går snabbare mot en avbild. 

Första sökningen var efter följande nyckelord:  

.avi (Audio Video Interleaved)  

.mkv (Matroska Video Format) 

.divx (Digital Video Express) 

.mp4 (Moving Picture Experts Group 4/MPEG4) 

.ogv (Ogg Video) 

.torrent (bittorrent-filer) 

\x00\x00\x01\xB3 (Moving Picture Experts Group/MPEG) 
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\x30\x26\xB2\x75\x8E\x66\xCF\x11 (Windows Media Video/WMV) 

Dessa filformat valdes då de anses vara de största och mest använda när det gäller 
filmer och .torrent valdes för att se om vi kan styrka om nedladdning av filmer skett 
med torrent-filer. 

Efter sökningen gjordes hashvärden på samtliga filer i avbilden samt sökning efter 
internethistorik och verifiering av filsignaturer. Hashvärden gjordes för att kunna 
verifiera filernas integritet i slutet av analysen och på så sätt veta att materialet inte 
har förändrats. Internethistorik kan vara relevant för att se om torrent-sidor har 
besökts och genom det kunna styrka att den misstänkte kan ha laddat ned en 
torrent-fil som möjliggjort fildelning. Verifiering av filsignaturer är ett viktigt steg 
för att se om den misstänkte har bytt filsignaturer för att gömma filer. 

Parallellt med sökningarna utfördes manuell granskning av informationen i 
avbilden. En funktion i EnCase gör det möjligt att exportera filer, vi kunde på så sätt 
verifiera att filmerna verkligen var de filmer som titeln påstod. Efter analysen i 
EnCase gjordes ytterligare en manuell granskning genom att koppla den 
misstänktes hårddisk via ett skrivskydd till analysdatorn, detta gjordes för att 
verifiera resultatet från EnCase.  

4.2.1 Experiment 

Under analysen kom det tillfällen då vi var tvungna att göra egna experiment för att 
kunna dra vissa slutsatser. Ett experiment var för att kolla om det fanns några aktiva 
torrent-filer i bittorrent-klienten uTorrent. Klienten sparar sina inställningar och 
instruktioner i en dold mapp under användarens lokala kontomapp. I mappen finns 
en fil med namnet resume.dat, som vi trodde användes av klienten för att veta vilka 
torrent-filer som är aktiva. Vi kunde dock inte vara helt säkra på detta då 
informationen inte är strukturerad på ett sådant sätt att det enkelt går att läsa ut 
vad som står. Testet gick då ut på att uTorrent startades utan några aktiva torrent-
filer och kopiera innehållet i resume.dat. En torrent-fil lades sedan till och 
resume.dat kopierades återigen. Innehållet i filen vid de olika tillfällena jämfördes 
sedan och vi kunde verifiera att det verkligen var den filen som höll koll på vilka 
torrent-filer som var aktiva i bittorrent-klienten. 

Ett annat experiment utfördes för att kolla vilken uppladdningshastighet bittorrent-
klienten hade. Vi kunde inte starta klienten och var därför tvungna att försöka hitta 
parametern för uppladdningshastigheten i konfigurationsfilen, som vi trodde var 
settings.dat. All information i filen är ostrukturerad och nästan oläslig, vilket gjorde 
att vi var tvungna att komma på ett sätt att lista ut förändringar i konfigurationen. 
Testet gick ut på att settings.dat kopierades och sedan startades uTorrent, där 
uppladdningshastigheten ändrades från 40 kB/s till 29 kB/s. Settings.dat kopierades 
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återigen och jämfördes sedan, rad för rad, med den tidigare kopian. En förändring 
hittades i följande parameter. 

Innan settings.dat   Efter settings.dat 
max_ul_ratei40e8   max_ul_ratei29e8 

Vi drog då slutsatsen att siffrorna 40 och 29 var uppladdningshastigheten i kB/s. För 
att verifiera att denna parameter var uppladdningshastigheten upprepades samma 
test med värdena 50 och 1. Vi såg då följande förändring. 

Innan settings.dat   Efter settings.dat 
max_ul_ratei50e8   max_ul_ratei1e8 
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5 Analys och Resultat 

Resultatet (se Bilaga 5) för intervjudelen baseras på tre stycken fysiska intervjuer 
som tog plats i Jönköping, Växjö och Malmö. Sammanlagt intervjuades tolv IT-
forensiker med blandade sysslor samt en gruppchef. Förutom de fysiska 
intervjuerna baseras resultatet på en enkätundersökning som besvarades av nio IT-
forensiker. Enkäten innehöll exakt samma frågor som ställdes vid intervjuerna och 
skickades in via e-post eller via Google Spreadsheet. De rubriker som finns ska 
kortfattat ge en inblick över vad varje del behandlar. Rubrikerna är de grundstenar 
som förekommer mest inom polisens IT-forensiska avdelning. 

Resultatet för utredningsdelen kommer att baseras på vad vi kommer fram till vid 
utredningen. Hur vi gjorde kommer inte att ingå i resultatdelen då den delen ligger 
under rubriken Utförande. Resultatet kommer att presenteras som en 
sammanfattning som besvarar de mål som åklagaren gav i scenariot. 

 

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Prioritering - Förekommer det hos polisen? 

Svaret på frågan är ja, prioriteringar är något som ständigt görs hos polisen. Jobbet 
som IT-forensiker hos polisen innebär en ständig prioritering inom alla delar som 
IT-forensikern kommer i kontakt med i sitt arbete. En vanlig dag börjar med att först 
kolla om det kommit in något nytt fall. Om ett högprioriterat fall har kommit in, 
exempelvis ett ungdomsbrott, måste allt annat läggas åt sidan och all fokus läggas på 
det. En annan aspekt som gör att ett brott går före är om den misstänkte sitter 
häktad och åklagaren väntar på bevisning. Det kan hända att IT-forensiker ständigt 
får lägga lägre prioriterade fall åt sidan. Vid intervjun i Malmö berättar en IT-
forensiker att han hade fått in en dator som ställdes på hans skrivbord, tanken var 
att han skulle börja jobba med den efter han avslutat det fall han höll på med. Det 
slutade med att datorn stod kvar på skrivbordet i ett och ett halvt år då det ständigt 
kom in högre prioriterade fall.  
 
Det är IT-forensikern själv som prioriterar med hänsyn till, som tidigare nämnts, 
vilken typ av brott det rör sig om samt vad utredaren säger, en ständig dialog med 
utredaren är viktigt. “Man får bedöma hur panikslagen utredaren är”, säger en IT-
forensiker i Malmö. Utredaren har en deadline som måste följas för att ge åklagaren 
all teknisk bevisning innan en rättegång. Det har hänt att åklagaren har sagt att han 
behöver all bevisning som hittats, fastän bevisningen inte har varit fullständig. IT-
forensikern måste vara flexibel mot sin omgivning och måste alltid ta hänsyn till de 
andra instanserna för att få helheten att fungera. Den tekniska bevisningen som 
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åklagaren är ute efter är också en prioriteringsfråga. Ett exempel är arbetssätt vid 
kryptering, där det ständigt prioriteras huruvida man ska ge sig på en krypterad 
enhet eller inte. Här läggs vikten framförallt på vad utredaren säger men även hur 
grovt brottet är och hur mycket relevant information det skulle kunna finnas i den 
krypterade enheten. Utredaren kan säga till IT-forensikern att inte fokusera på 
krypterade enheter om han anser att det redan finns tillräckligt med bevisföring i 
utredningen. “Man får helt enkelt jobba efter proportionalitetsprincipen, det går 
exempelvis inte att lämna en man på att bara knäcka krypteringar, det blir alldeles 
för dyrt och tidskrävande”, säger gruppchefen för IT-forensikerna i Malmö. Det är 
med andra ord inte enbart utredarens direktiv som gör att IT-forensikern måste 
lägga ned en analys, utan det är en resursfråga. Det finns inte nog med resurser för 
att låta någon sitta med kryptering hela dagarna, utan det görs endast vid behov. 
 
Ett annat område där det prioriteras är inom kompetensutveckling och anställning 
av nya IT-forensiker. Det gäller framförallt att det inte finns tillräckligt med pengar 
för vidareutbildningar och nyanställningar hos polismyndigheterna. Resultatet blir 
att IT-forensikern tvingas nedprioritera tids- och resurskrävande ärenden och lägga 
över mer ansvar på utredaren. Eftersom IT-forensikerna har för stor arbetsbörda 
blir servicen gentemot utredarna sämre. IT-forensikerna hinner inte alltid grundligt 
analysera alla de resultat som hittas, utan får lämna över analysen av materialet till 
utredaren. De fall som blir lidande av resursbristen är oftast de med lågt straffvärde, 
exempelvis fildelning och dataintrång. 
 

5.1.2 Samarbete - Var inte rädd för att fråga 

Samarbete är bland de viktigaste delarna i arbetet mot IT-brottsligheten. Det är inte 
enbart IT-forensikerna som samarbetar sinsemellan utan det är något som 
förekommer runt om i hela rättväsendet, med vissa undantag. En studie visar att 
utredare hos polisen samarbetar oftast enbart vid vissa arbetsuppgifter och utför 
resterande arbete självständigt. Utredarna arbetar inte sida vid sida med varandra, 
som IT-forensikerna gör. (11) Mycket av jobbet går ut på att kommunicera med 
andra parter - åklagare och utredare - för att få ut ett så bra resultat som möjligt. För 
det är vad det handlar om, ett resultat: ett gemensamt resultat och ett gemensamt 
mål. “Det finns ingen plats för ensamvargar, det är tillsammans vi kommer framåt”, 
säger en IT-forensiker i Malmö. IT-forensikerna beskriver sig själva som flexibla 
uppdragstagare som är till för utredare och åklagare när de behöver hjälp med 
teknisk bevisning. Vid en utredning finns alltid en deadline, en tidsbegränsning som 
måste följas för att inte fördröja rättsprocessen. Det är något IT-forensikerna 
ständigt måste ha i åtanke och det händer att arbetet måste skyndas på ibland. Allt 
handlar dock om att styra sitt arbete efter vad som behövs och vad uppdragsgivaren 
förväntar sig. Att besvara de frågor - de mål - som uppdragsgivaren vill ha svar på 
kan vara en krävande uppgift som inte går att lösa på egen hand. Det finns dock 
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alltid hjälp att få, ett team av IT-forensiker måste komplettera varandra då alla är 
bra på olika saker. Det gäller att vara öppen för att hitta lösningar, kunna diskutera 
och bolla idéer med kollegor. Det kan dock vara svårare att samarbeta på vissa 
ställen, då det finns IT-forensiker som arbetar själva och inte har andra IT-
forensiker nära till hands. Dessa IT-forensiker kan välja att lösa problem på andra 
sätt än vad som förespråkas på större myndigheter. Det kan vara att de använder 
programvaror som är öppen källkod d.v.s. gratisprogram istället för kommersiella 
programvaror. Det finns inte alltid riktlinjer för hur man kan arbeta utan dessa får 
skapas utefter de förutsättningar som finns. 
 

Ett tillvägagångssätt är att be om assistans på polisens interna nätforum eller ta 
hjälp av en annan myndighet, det finns alltid någon som kan det du söker. “Annars 
kan du ringa en vän” säger en IT-forensiker. "Ringa en vän" är en lista med personer 
som har olika spetskompetenser som man kan ringa till vid behov. Vid de fall som 
inte kan lösas internt eller med hjälp av tillgängliga resurser kan andra myndigheter 
- Statens kriminaltekniska laboratorium och Riskspolisstyrelsen - kopplas in. 

IT-forensikerns sakkunnighet kan användas inom andra områden, exempelvis om 
en förhörsledare vid ett förhör saknar teknisk kunskap kan en IT-forensiker delta 
för att slå hål på den misstänktes påstående. Det kan då hända att den misstänkte 
inser att det är kört och delger den information som förhörsledaren vill ha, 
exempelvis ett lösenord till en kryptering. Förutom samarbete med andra delar av 
rättsväsendet förekommer samarbete med telefon- och bredbandsbolag som har 
information som kan vara intressant för ett fall. IT-forensikerna beskriver att det 
var helt hopplöst att få ut några abonnemangsuppgifter innan lagen om elektronisk 
kommunikation (LEK) ändrades. Numera krävs det endast en skäligen misstänkt för 
att få ut abonnemangsuppgifter. Inhämtandet av abonnemangsuppgifterna blir på så 
sätt relativt lätt, detta på grund av att telefon- och bredbandsbolagen måste 
samarbeta med polisen enligt lag. 
 

5.1.3 Social kompetens - Krävs det något mer? 

Den sociala kompetensen går hand i hand med samarbete. I och med att arbetet som 
IT-forensiker är såpass socialt utpräglat måste du vara socialt kompetent och kunna 
tala för dig. Mycket av arbetet går ut på att diskutera med kollegor men även 
förklara olika termer och tillvägagångssätt för icke teknikkunniga. Det kan vara en 
stor utmaning att få någon, som inte förstår ett dugg om teknik, att förstå något som 
är självklart för en teknikkunnig person. “Testa att lära din farmor. Om hon förstår 
det du säger kommer du lyckas förklara det för en domare och åklagare”, föreslår en 
av IT-forensikerna i Malmö.  
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Det händer relativt ofta att åklagare eller domare inte är teknikkunniga och då får 
man förklara sig på ett bra sätt, det gäller att vara en människokännare. 
 

Förutom den sociala kompetensen behöver en IT-forensiker ha ett antal andra 
egenskaper. Att framförallt vara intresserad av IT är väldigt viktigt då allt arbete 
omfattar någon form av teknik och man måste ständigt hålla sig uppdaterad. Ta 
egna initiativ och att vara driven är också viktiga egenskaper, det finns inte alltid en 
beskrivning på hur en analys eller ett fall ska gå till och då måste det finnas ett eget 
driv för att komma vidare. Drivet bör kompletteras med att vara envis och 
prestigelös. Om man är envis och aldrig ger upp är chansen stor att ett genombrott 
tillslut kommer och om det visar sig att det inte kommer något genombrott ska man 
inte vara rädd för att ta hjälp av andra. För att allt detta ska resultera i ett bra 
resultat krävs det att man är noggrann, strukturerad och ordningsam. Om inte 
noggrannhet finns är risken stor att viktiga delar vid bevissäkringen går fel. Är man 
inte strukturerad och ordningsam kommer arbetet bli lidande i och med att det är 
mycket dokumentering och ett ständigt flöde av nya fall och nytt bevismaterial. 
 

Arbetet som en IT-forensiker är stimulerande och ingen dag är en annan lik. De 
positiva sakerna med att arbeta med IT hos polisen lyser väl igenom och man ser att 
alla trivs med vad de gör. En av IT-forensikerna beskriver arbetet som: “Det är kul 
att ha ett jobb där det känns som att man gör lite nytta, man sover godare om 
nätterna.” Man ska dock ha klart för sig att arbetet inte alltid är en dans på rosor och 
det är alla som jobbar väl medvetna om. Arbetet kan både vara stressigt och ibland 
väldigt obehagligt. Stressen kommer framförallt vid större uppdateringar av 
programvaror då det kan ta tid att lära sig den nya programvaran. De gånger det blir 
obehagligt och jobbigt är relaterat till barnpornografi, speciellt när det rör sig om 
riktigt små barn. Under en intervju fick vi själva en fråga som löd: “Ni sitter och 
analyserar en dator och plötsligt dyker det upp barnporr, och då pratar vi riktigt 
grov barnporr. Hur hade ni reagerat på det?”. Frågan kompletterades med: “Det är 
ganska vanligt att det händer”. Dessa saker är något man måste lära sig att hantera, 
för det är inte frågan om du kommer utsättas för det utan när du kommer utsättas 
för det. 

 

5.1.4 Kunskap, rutiner och kompetensutveckling - Tillräckligt för att stoppa 
IT-brottsligheten? 

Samtliga IT-forensiker har fått frågan: “Hur många av de fall som kommer in, löser 
ni?” och svaret på frågan har varit ömsesidigt: “Vi löser det mesta som kommer in”. 
Grundat på det kan en slutsats dras: De svenska IT-forensikerna anser sig ha 
tillräcklig kunskap för att möta den dagliga IT-brottsligheten. Det förekommer dock 
en del myter om IT-forensikerns kunskap, många tror att den svenska polisen är 
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inkompetenta och att det finns många enkla metoder som stoppar IT-forensikerna 
och så är det inte. “Det är väldigt mycket Flashback över det”, säger en IT-forensiker 
i Malmö. Det är en ständig kamp mot den ständigt växande IT-brottsligheten och det 
gäller att hålla sig uppdaterad rent kunskapsmässigt, man kan säga att jobbet som 
IT-forensiker är som en evig skola. Kompetensutveckling är därför en viktig del av 
IT-forensikerns arbetsplan, just för att IT är såpass explosionsartat och ständigt 
uppdateras. Ett alternativ för kompetensutveckling är att gå på kurser som 
polismyndigheten betalar för. Det beror återigen på hur myndigheten prioriterar sin 
ekonomi. Det kan gå från att IT-forensikerna får ett stort tillskott som ger dem 
möjligheten att kunna gå på flera kurser under ett år till endast någon enstaka kurs 
under ett annat år.  
 
Ett annat alternativ är att vända sig till offentliga bloggar och forum. Mycket av 
kompetensutvecklingen är självstudier och det mesta av den studietiden sker på 
fritiden då det inte finns tid avsatt till självstudier på arbetstid. 
Förutom att övervaka offentliga bloggar och forum brukar IT-forensikerna i första 
hand rådfråga sina medarbetare. I och med att ingen förväntas kunna allt inom IT är 
en av de största kunskapsbankerna sina kollegor. Om ett problem uppstår som man 
inte kan lösa på egen hand eller med kollegorna finns det kvalificerad hjälp på annat 
håll, exempelvis via polisens interna forum. I forumet sitter det ständigt 
uppkopplade IT-forensiker som gärna delar med sig av sin kunskap till andra.  

All kunskap ska bilda ett arbetssätt då IT-forensikern har en del moment som måste 
göras för att deras del av utredningen ska bli fullständig. IT-forensikern formar själv 
- med hjälp av sina kollegor - ett effektivt och bekvämt arbetssätt. En del av det 
effektiva arbetssättet är att utnyttja sin kunskap och sina erfarenheter. En IT-
forensiker i Malmö sa: “Om man har fått in en mans dator och datorn inte innehåller 
något spår av pornografi, då är det något som är väldigt fel. Sex i datorer är väldigt 
vanligt”. Det blir en kunskap- och erfarenhetsmässig sak att få en känsla hur något 
är uppbyggt och lära känna personen som suttit med datorn. Man ser ganska tydligt 
om användaren är van eller inte med det han håller på med, har personen snyggt 
och prydligt hemma återspeglas det oftast i datorn. En dator med strukturerad 
information är lättare att analysera än en med ostrukturerad information. IT-
forensikern måste vara beredd på att arbeta med mycket information som senare 
inte kommer att användas. All information som man stöter på är inte relaterad till 
brottet, man måste dock analysera en viss mängd av informationen för att kunna 
avfärda den. Det händer att annan olaglig information, som inte är relaterad till 
brottet som utreds, förekommer under en utredning. “Det kan hända att vi får in en 
telefon och utreder en stöld, så hittar vi sedan bilder på exempelvis gärningsmannen 
som håller ett vapen, då blir det plötsligt ett vapenbrott”, säger gruppchefen i 
Malmö. Informationen skickas då till utredaren som får ta ställning till om ett nytt 
åtal ska väckas. 
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Kunskapsutbyten är något som ständigt måste användas under hela IT-forensikerns 
involvering i en utredning. Som nämnt tidigare krävs det social kompetens, men 
även kunskap, för att kunna förklara tekniska termer för icke tekniska personer. 
Förutom diskussion under utredningen krävs det i slutskedet av IT-forensikerns 
arbete, nämligen vid rapporteringen. I rapporten ska det stå vad för slutsatser IT-
forensikern kommit fram till, vad som hittats och vilka tillvägagångssätt som 
använts. Det gäller att vara pedagogisk i sina förklaringar, som nämnt tidigare är 
inte alltid de personer man möter inom rättsväsendet teknikkunniga. Den mest 
optimala situationen är om den misstänkte erkänner allt, IT-forensiker behöver då 
bara styrka vad den misstänkte säger. Om den misstänkte nekar kan rapporten bli 
hur lång som helst.  
 

Det finns i grunden två olika metoder/skolor för hur en rapport kan skrivas. En del 
IT-forensiker väljer den metod där man skriver en sammanfattande text med 
förenklade tekniska begrepp, det är dock viktigt att inte glömma viktiga detaljer 
eller tappa den röda tråden genom rapporten. Den andra metoden går ut på att 
skriva en djup teknisk rapport med mycket fakta, nackdelen med denna metod är att 
det kan uppstå många frågetecken. För att undvika förvirring och framför allt för att 
slippa stå i en domstol hela dagen bör man välja den första metoden, d.v.s. den som 
förespråkar en sammanfattning med god retorik och uppbyggnad med förenklade 
tekniska begrepp. Som tidigare nämnts rekommenderade en IT-forensiker i Malmö 
“farmor-testet” för att se vad man kan förvänta sig. Det är upp till var och en hur 
mycket energi man vill lägga på sin rapport och det underlättar om det finns en 
detaljerad och grundlig dokumentering av arbetet. I vissa län finns en mall för hur 
en rapport ska skrivas och i andra län kan de själva välja hur den ska se ut. Det gäller 
att komma ihåg att rapporten är jätteviktig då den ska användas i rätten. När 
rapporten är färdig ska det inte finnas någon som ska kunna hävda att du använt 
tvivelaktiga metoder. Ingen ska heller kunna ifrågasätta arbetet utan att du kan 
svara på det, d.v.s. utredningens och rapportens integritet ska vara intakt. 
Integriteten är viktig genom hela utredningen, utan integriteten går det inte att 
bevisa något. En metod som används för att behålla integriteten vid bevissäkring går 
ut på att göra hashvärden på allt material vid utredningens start. För att verifiera att 
integriteten är intakt jämförs hashvärdena genom arbetets gång, d.v.s. om 
materialet håller sig oförändrat eller inte under analysen.  
 
Om en IT-forensiker är med som sakkunnig vid en husrannsakan dokumenteras all 
teknikutrustning som tas i beslag: var materialet låg och vid vilken tidpunkt. IT-
forensikern ska kunna verifiera och gå i ed på att ingen har pillat på materialet från 
det att det beslagtogs till det att det lämnar avdelningen. Detta är av stor vikt då alla 
personer som håller på med IT vet att det är relativt lätt att manipulera data. Det får 
inte förekomma något tvivel om materialets integritet är intakt. “I Sverige lever vi i 
en demokrati, det IT-forensikerna gör kan avgöra en människas framtid. Det IT-
forensikerna bidrar med kan vara den detalj som friar eller fäller en misstänkt. Vi får 
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inte hitta på egna bevis och på så sätt fälla den misstänkte, spelreglerna måste följas 
helt enkelt”, säger gruppchefen i Malmö. Samma sak gäller för en forensiker vid SKL 
som tidsskriften Kriminalteknik har intervjuat. Helena Eriksson, forensiker vid SKLs 
biologienhet berättar: ”SKL:s utlåtande blir sedan ett redskap för rätten och 
materialet kan användas för att fria eller fälla den åtalade. Vi vet vikten av att ha en 
hög spårbarhet vilket innebär att vi dokumenterar precis allt som har hänt 
materialet så att vi kan svara på eventuella frågor om detta” (12). Man kan se tydliga 
paralleller att sådant här säkerhetstänk förekommer vid flera instanser än enbart 
hos polisens IT-forensiker. 
 

5.1.5 Vad ställs en IT-forensiker inför? 

 

Kryptering 
 

Kryptering av information är något som förekommer i varierande omfattning i de 
olika länen, alla håller dock med om att det är något som ökar. Om ett fall inkluderar 
en krypterad enhet är det viktigt att alla delar blir rätt från början. Redan i steg ett 
vid husrannsakan kan det avgörande om enheten kommer att ge någon nyttig 
information eller inte. Om datorn är igång finns det en chans att få ut information i 
klartext, det gäller dock att förste man på plats är utbildad och vet hur all teknik ska 
hanteras. Om datorn är avstängd och hårddisken är krypterad med ett starkt 
lösenord är det ingen som kommer att komma in i den inom en rimlig tid. 
Undantaget är dock om den misstänkte delar med sig av lösenordet. Att börja fråga 
den misstänkte om lösenordet redan på plats vid husrannsakan kan vara en fördel, 
det kan göra att den misstänkte inte hinner vänja sig vid situationen och av ren 
förvirring delar med sig av sitt lösenord. Om den misstänkte inte har några planer 
på att samarbeta gäller det att antingen hitta lösenordet uppskrivet eller gissa sig till 
det. Om kryptering förekommer eller inte är från fall till fall och det finns ingen 
brottstyp som är mer representerad bland de fall som inkluderar kryptering. Det går 
dock att dra en slutsats, ju kunnigare den misstänkte är, desto större risk är det att 
kryptering förekommer.  
 

Om det är ett grövre brott eller ett prioriterat fall och kryptering förekommer läggs 
mer resurser på att knäcka krypteringen, mestadels genom bruteforce eller 
rainbow-tables. Om det är en blandning mellan krypterade och okrypterade enheter 
finns en möjlighet att knäcka krypteringen med information från den okrypterade 
enheten. Som en IT-forensiker sa: “Ingenting är starkare än den svagaste länken när 
det gäller kryptering”. Omfattningen brukar vara enstaka filer eller hela diskar som 
är krypterade, det går dock inte att säga att informationen som är krypterad på 
något sätt är viktig för utredningen. I slutänden kan det visa sig vara att 
informationen är irrelevant och visst förekommer det. “Har man otur så innehåller 
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den Kalle Anka.”, säger en av IT-forensikerna i Jönköping. 
 

Husrannsakan 

Husrannsakan skiljer sig avsevärt i omfattning mellan de olika länen, allt från ett par 
per år till ett tjugotal per år. IT-forensikerna deltar mestadels vid större tillslag som 
är planerade men det förekommer även att de blir kallade vid akuta ärenden. 
Uppgifterna är framförallt att vara sakkunniga och bistå poliserna på plats med 
teknisk kunskap och välja ut vad som ska tas med från platsen med åklagarens 
direktiv i åtanke. Det kan vara krångligt ibland då en civilanställd IT-forensiker inte 
får ta beslag men det löser sig på plats i samarbete med polisen. Förutom 
samarbetet när det gäller beslag är det väldigt viktigt att veta vilka roller varje 
individ har på platsen eftersom det kan vara en riskfylld miljö. Enligt lag måste en 
polis vara på plats och man får aldrig vara själv. Under diskussion om husrannsakan 
i Malmö sades: ”Enligt min erfarenhet är det bra att vara fler än dem som är på 
platsen och ha lite kunskap inom det sedan tidigare. Det kan vara kul att göra en 
husrannsakan, men det kan vara kul att komma hem också”. En husrannsakan 
initieras av förundersökningsledaren och det är även hans ansvar att polis finns på 
plats, personsäkerheten kommer i första hand men det är fortfarande viktigt att 
husrannsakan går till på rätt sätt. “Husrannsakan är en viktig del, blir det fel där kan 
det gå fel hela vägen.” nämner en IT-forensiker i Malmö. Här kan ytterligare en 
parallell dras med en vanlig forensiker vid SKL. Carina Tronell jobbar som 
forensiker på biologienheten säger: ”Det är mycket viktigt att dokumentationen i ett 
ärende är korrekt från allra första början. Vi kallar det för spårbarhet bakåt. Behövs 
det ska man i efterhand kunna gå in och se allt som hänt i ärendet, vilka 
bedömningar som gjorts, när, av vem och varför. Och inte minst vem som fått vilken 
information och när.” (12). Vid en husrannsakan ska samtliga rum sökas igenom. 
Varje rum får en bokstav och IT-forensikerna, om de är flera, tar varsitt rum. När 
genomsökningen är klar roterar man och söker igenom ett nytt rum tills alla har 
sökt igenom alla rum. Detta görs framförallt för att man ser olika på en situation, det 
någon missar, kan en annan hitta, vilket resulterar i ett bättre resultat. Vad som ska 
tas i beslag bestäms av förundersökningsledaren eller åklagaren och brukar ofta 
vara enbart den tekniska utrustningen, exempelvis datorer och lagringsmedium. Det 
finns dock undantag vad som beslagtas beroende på om brottet är grovt och om 
utrustningen har varit ett hjälpmedel vid ett brott. Om det rör sig om exempelvis 
barnpornografi ska all utrustning beslagtas och förverkas. 
Den vanligaste miljön som IT-forensikerna ställs inför är en vanlig hemmamiljö med 
en enskild dator med en lagringskapacitet som ligger omkring ett par terabyte. Det 
finns dock undantag med en större mängd datorer med lagringskapacitet på 
uppemot femtio terabyte.  
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Hård- och mjukvara 
 

IT-forensikerna jobbar som tidigare nämnts på uppdrag av åklagare och utredare 
och dessa förväntar sig ett resultat. För att få ett så bra resultat som möjligt gäller 
det att ständigt veta vad man gör med en programvara och aldrig tvivla på att det är 
rätt. “Den dagen advokaterna börjar ifrågasätta vad vi gör, då kommer vi få problem. 
Vi måste hela tiden vara bombsäkra på det vi gör och skriver” säger en av IT-
forensikerna i Jönköping. Det är viktigt att veta hur en programvara fungerar, dels 
för att få en förståelse för hur programvaran utför sina uppgifter men även för att på 
något sätt kunna verifiera att den gör vad den ska. En IT-forensiker i Malmö 
förtydligar: “Vi får aldrig bli så kallade ’buttonpushers’, vi måste tänka själva och 
använda programvaror som hjälpmedel”. Carina Tornell som arbetar som forensiker 
vid SKLs biologienhet håller med om detta: ”I vår yrkesroll måste vi veta hur och 
varför vi gör vissa saker och på vilket sätt de kommer in i rättskedjan” (12). Den 
programvara som används mest är EnCase och FTK för datorer och XRY för 
telefoner. Anledningen till varför dessa används är för att de är godkända och 
rekommenderade av Rikskriminalpolisen. Ett godkänt betyg innebär att 
programvaran inte framkallar egna bevis under en analys och att den gör vad som 
förväntas av den. EnCase, FTK och XRY är kommersiell programvara, det finns dock 
arbeten som säger att programvara med öppen källkod är fullt tillräckligt, 
exempelvis räcker plattformen UNIX vid en utredningar (13). När det handlar om 
programvara med öppen källkod, som inte är godkänd och rekommenderad av 
Rikspolisstyrelsen, gäller det att IT-forensikern själv verifierar programvaran 
genom att, exempelvis använda två olika programvaror vid samma analys och se om 
de får samma resultat. Alla programvaror är som sagt enbart hjälpmedel och det 
förekommer en del manuella metoder för att bearbeta information då allt arbete 
inte kan eller bör automatiseras. En kombination av de både tillvägagångssätten 
föredras, att börja med den automatiserade för att underlätta det manuella arbetet 
är det mest optimala. Mjukvaran är en del av arsenalen mot IT-brottsligheten, den 
andra delen är hårdvara. 
 
En IT-forensiker behöver en mängd utrustning för klara av sitt arbete, detta 
inkluderar allt från datorer till papperspåsar. Först och främst måste det finnas en 
analysdator som alla analyser kan utföras på. För att analysdatorn ska vara säker 
och behålla sin integritet bör den inte vara uppkopplad mot Internet utan kan 
tillhöra något internt nätverk eller vara helt avskilt utan någon nätverkstillhörighet. 
IT-forensikern behöver också en dator för övriga delar av arbetet, den kan vara till 
för att skriva rapporter och söka information på Internet men - om ingen separat 
dator finns för detta – även för att få tillgång till polisens interna nätverk. Hur 
topologin ser ut varierar från län till län och det är upp till varje län att bestämma 
hur det ska se ut. Förutom datorer finns en mängd annan utrustning, exempelvis 
lagringsmedium - hårddiskar och USB-minnen - för att spegla enheter och alla 
möjliga typer av kablage för att koppla in olika telefoner och enheter som ska 
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analyseras. Vid husrannsakan finns en ryggsäck med nödvändig utrustning för att 
göra en live-utvinning på plats. Ryggsäcken innehåller allt från hårddiskar för 
spegling till skruvmejslar för att plocka isär en dator. All utrustning väger ca 20-
25kg beroende på vad som finns i den och saker läggs ständigt till för att inget ska 
saknas. En lista finns på vad ryggsäcken bör innehålla finns på polisens interna 
forum och det är en bra startpunkt, säger en IT-forensiker i Malmö. I Malmö finns 
även en speciell bil som kan användas vid behov, bilen är utrustad med allt som 
behövs vid en live-utvinning, till och med ett eget mobilt elverk. 
 

Den vanligaste hårdvaran som IT-forensikerna kommer i kontakt med vid en 
utredning är telefoner, mestadels nyare smartphones men det händer att det 
kommer in äldre modeller. Surfplattor, kameror och olika typer av lagringsmedium 
är inte heller ovanligt. “Det gäller att inte vara främmande för något”, säger en IT-
forensiker i Jönköping. Lagringsmedium är något som ständigt ökar både i kapacitet 
och antal och det resulterar i att en analys tar längre tid. 

 
Brottstyper och lagar 
 

De brottstyper som en IT-forensiker kommer i kontakt med mest är barnpornografi, 
bedrägerier och narkotikabrott. Barnpornografi beskrivs som både det lättaste och 
det svåraste att analysera. Anledningen till att det är lättast är för att du har något 
konkret - bilder och filmer - att leta efter och hittar du en bild kan du avgöra om det 
rör sig om barnpornografi eller inte. Det svåra är mängden som ofta förekommer vid 
barnpornografi-utredningar, det kan röra sig om väldigt stora mängder som ska 
grovsållas och sedan fingranskas. Materialet som förekommer är ofta obehagligt att 
titta på, vilket gör det ännu svårare. Vid bedrägeribrott kan det vara svårt att koppla 
något till enheten som har använts vid brottet, speciellt om det är på en allmän plats 
medan vid narkotikabrott handlar det snarare om vad som sägs i konversationerna 
än vilka det är som pratar. En IT-forensiker i Malmö sa: “Det är en fråga om 
popularitet. Om du har framgång får du fler fall av liknande karaktär och då framstår 
det som att det är fler ärenden om just det brottet.”. Det betyder att om en IT-
forensiker är extra kompetent inom ett visst område kommer han, med största 
sannolikhet, att få fler fall av liknande karaktär. Det finns fall som är mindre 
representerade, bland annat fildelning som inte kommer in speciellt ofta och de 
gånger som det kommer in läggs det ofta ned p.g.a. tidsbrist. Det beror framförallt på 
att det är en lågprioriterad brottstyp och för att straffvärdet är lågt, hade det dock 
funnits tid och resurser hade alla brott utretts fullt ut, oavsett vilken brottstyp det 
hade handlat om. 

Lagar är en del som kan avgöra om det är lönt att gå vidare i en utredning. IT-
forensikerna säger att de kommer i kontakt med de flesta lagarna som har inslag av 
IT, exempelvis hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK). Den 
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ständiga teknikutvecklingen gör att lagarna inte alltid hinner med i utvecklingen, det 
är dock i sin ordning då lagarna ändras efter behov. En lag som skulle behöva ändras 
är lagen om elektronisk kommunikation. Det saknas lagstöd för husrannsakan över 
kommunikationsnätverk, d.v.s. det är inte tillåtet att hämta information på distans. 
“Inte ens om ett företag säger att vi kan hämta information på exempelvis deras FTP 
är det tillåtet”, säger en IT-forensiker i Jönköping. För att en IT-forensiker ska få ta 
del av elektroniska meddelanden måste de vara lokalt lagrade i enheten då ett 
elektroniskt meddelande som är lagrat lokalt inte anses vara elektroniskt längre. 
Om ett meddelande inte är lagrat lokalt måste det finnas ett beslut om hemlig 
teleavlyssning och det förutsätter att informationens källa är placerad i Sverige (14). 
Om källan finns i ett annat land gäller inte svensk lagstiftning och då blir det genast 
krångligt. En internationell rättshjälpansökan måste då upprättas och skickas till 
berörd myndighet i det andra landet, är detta inte möjligt skickas ansökan till 
Justitiedepartementet som i sin tur skickar det vidare (15). Det är dock inte säkert 
att landet ifråga kommer att hjälpa till med uppgifter, och om de är samarbetsvilliga 
kan det ta väldigt lång tid innan något händer. 
 

Miljö - Live och Labb 

En IT-forensiker utsätts för två olika utvinningsmiljöer: live-utvinning som sker ute 
på plats och labb-utvinning, d.v.s. på stationen. Live-utvinning förekommer 
mestadels vid husrannsakan och är en viktig del, speciellt om det förekommer 
någon form av kryptering: “Live-utvinning är jäkligt viktigt! Det är extremt viktigt 
att vid husrannsakan göra live-utvinning för att få ut exempelvis en 
krypteringsnyckel”, beskriver en IT-forensiker i Västerbotten. En av de största 
fördelarna med en live-utvinning är att det går att få ut information som annars 
hade gått förlorad, exempelvis volatil data i RAM-minnet. Det är dock delade 
meningar bland IT-forensikerna om RAM-minnen brukar innehålla värdefull 
bevisning, alla är dock eniga om att det bör göras om möjligheten finns. 
Nackdelar som relateras med live-utvinning är att utvinningen kan ske i en obekväm 
och stressig miljö då polis och även den misstänkte kan finnas på platsen. 
Komplexiteten kan även innebära problem, exempelvis när det handlar om stora 
företag med större IT-miljöer eller, som nämnts tidigare, när information ska 
hämtas på distans. En IT-forensiker i Västernorrlands län nämner: “Det skulle kunna 
röra sig om att man stöter på en monterad nätverksenhet via molnet på datorn som 
man inte får hämta data ifrån”. Andra nackdelar som förekommer är att 
programvaran kan vara problematisk och inte alltid fungera som den ska, samt att 
det tar längre tid att utföra en live-utvinning, speciellt om det görs via en USB-
anslutning. 

Labb-utvinning är den mest förekommande av de två och är den typen som har mest 
fördelar. Fördelarna med labb-utvinning är att IT-forensikern kan jobba i lugn och 
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ro och att all mjukvara som kan behövas finns tillgänglig. Tiden är heller inte lika 
avgörande, vilket gör att det är lättare att ta hjälp av kollegor eller söka information 
som det annars inte hade funnits tid till. De få nackdelar som finns är att volatil data 
går förlorad då enheterna måste stängas av för att transporteras tills stationen samt 
att det kan vara svårt att återskapa den exakta strukturen om dokumenteringen från 
brottsplatsen inte är tillräckligt detaljerad. 
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5.2 Utredning av IT-brott 

Målet med utredningen är att verifiera den tidigare bevisningen mot den misstänkte. 
Åklagaren lämnade ett antal mål som vi ska uppfylla, det är dessa mål som vårt 
resultat för utredningen bygger på. Bevisningen är baserad på sökningar i EnCase, 
manuell granskning och styrks med skärmdumpar.  
 

5.2.1 Bittorrent-klient 

Under sökningarna och den manuella granskningen hittades bittorrent-
programvaran uTorrent på datorn. Detta kan även styrkas med att internethistorik 
från utorrent.com hittades i Internet Explorer. 
 

5.2.2 Filmer 

 

Figur 2. De befintliga och några av de raderade filmer som hittades. 

-Följande filmer hittades dels genom sökning efter nyckelord i EnCase (se Figur 2) 
samt manuell granskning. De kunde verifieras genom visuell genomgång.  
Filmerna hittades under sökvägen: C:/Users/Mats/Downloads 

White Zombie (White_Zombie.ogv) 

Zeitgeist the Movie (ZEISTGEIST THE MOVIE PAL.iso) 

Zeitgeist Moving Forward (ZMF_PAL.ISO) 
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Zeitgeist Addendum (ZEITGEIST ADDENDUM PAL.iso) 
 

-Följande filmer var borttagna eller låg i papperskorgen. Filerna återskapades och är 
verifierade genom manuell granskning: 

Iron Mask (iron_mask.ogv) 

TPB AFK (TPB.AFK.2013.720p.h264-SimonKlose.mkv) 

Battleship Potemkin (Battleship_Potemkin.ogv) 

Captain Kidd (CaptainKidd.avi) 
 

-Fragment av följande filmer förekommer på datorn, de är inte verifierade: 

Night of the living dead (Night.iso) 

Plan 9 from Outer Space (plan_9_from_outer_space_1959.ogv) 
 

5.2.3 Torrent-filer 

Figur 3. De icke borttagna torrent-filer som hittades. 

Annan bevisning som styrker fildelning är torrent-filer, både sådana som är 
relaterade till de filmer som hittats under analysen men även andra torrent-filer 
som kan styrka att fildelning har förekommit. Torrent-filerna (se Figur 3) hittades 
under sökvägen: C:/Users/Mats/Appdata/Roaming/uTorrent 
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-Följande torrent-filer finns lagrade lokalt och användes i bittorrent-klienten vid 
beslaget: 

White Zombie: WhiteZombie.torrent 

Zeitgeist the movie:  ZEITGEIST THE MOVIE PAL OFFICAL.torrent  

Zeitgeist Moving Forward: Zeitgeist.Moving.Forward.2011.PAL.DVDR-VODO.torrent 

Zeitgeist Addendum: ZDAY 2009- ZEITGEIST ADDENDUM DVD-PAL.torrent  
 

-Följande filer finns lagrade lokalt och användes inte i bittorrent-klienten vid 
beslaget: 

Iron Mask: iron_mask_ipod.torrent 

Plan 9 from Outer Space: Plan_9_from_Outer_Space_1959.torrent 

Night of the living dead: night_of_the_living_dead_dvd.torrent 
 

-Fragment av torrent-filer för TPB AFK och Captain Kidd hittades i papperskorgen. 
Torrent-filen för Battleship_Potemkin.ogv hittades inte. 

Torrent-filerna använder följande bittorrent-trackers för att få tag på andra klienter 
som har objektet (se Figur 4). 

Figur 4. Torrent-filen för Zeitgeist Moving Forward, som använder tracker.vodo.net. 
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http://bt1.archive.org/annouce 

http://bt2archive.org/annouce 

http://inferno.demonoid.com:2407/annoucee 

http://www.h33t.com:3310/announce 

http://tracker.vodo.net/6970/announce 
 

5.2.4 Uppladdningshastighet 

Figur 5. Skärmdump från EnCase, max_ul_rate i settings.dat 

Det är möjligt att se om uppladdningshastigheten har ändrats från 0 (standard) till 
ett annat värde genom att kolla på parametern max_ul_rate (se Figur 5) i filen 
settings.dat. Uppladdningshastigheten hade ändrats till 1kB/s och styrks därmed. 
Det finns dock ingen historik över vilka andra värden som max_ul_rate har haft, 
vilket gör att det inte går att dra någon slutsats hur länge den legat på det befintliga 
värdet. 

5.2.5 Internethistorik 

-Internethistorik från Internet Explorer styrker fildelning. Några av länkarna leder 
till kända platser som erbjuder fildelning genom bittorrent. Sökningar på olika 
sökord hos sökmotorer hittades även som styrker fildelning. 

 

http://bt1.archive.org/hotlist.php
http://bt1.archive.org/hotlist.php
http://inferno.demonoid.com:2407/annoucee
http://www.h33t.com:3310/announce
http://tracker.vodo.net/6970/announce
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utorrent.com 

bing.com/search?format=rss&q=tpb+afk&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC 

thepiratebay.org/search/tpb%20afk/0/7/0 

thepiratebay.org/torrent/8118458/TPB.AFK.2013.720p.h264-SimonKlose 

zeitgeist.com/ZEITGEIST_THE_MOVIE_PAL_OFFICAL.torrent 

archive.org/details/CaptainKidd_ 
 

5.2.6 Tidslinje 

-Tidslinjen utgår från de filmer som finns på datorn, de filmer som har återskapats 
och  de fragment av filmer som hittades.  

 
17/04/13 06:13 CaptainKidd.avi 
17/04/13 12:45 TPB.AFK.2013.720p.h264-SimonKlose.mkv 
17/04/13 12:48 ZEITGEIST THE MOVIE PAL.iso  
17/04/13 12:48 ZDAY 2009- ZEITGEIST ADDENDUM DVD-PAL.rar 
17/04/13 12:48 ZMF_PAL.ISO 
18/04/13 09:24 iron_mask.ogv 
18/04/13 09:26 plan_9_from_outer_space_1959.ogv 
18/04/13 09:26 Night.iso  
19/04/13 02:01 White_Zombie.ogv.  
19/04/13 11:47 Battleship_Potemkin.ogv  
 

5.2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis styrks bevisningen mot den misstänkte. Bittorrent-klienten 
uTorrent hittades på datorn med sammanlagt fyra stycken torrent-filer som var 
aktiva i bittorrent-klienten. Förutom det hittades tre torrent-filer som var lagrade 
lokalt på datorn men som inte användes av bittorrent-klienten samt fragment av två 
stycken borttagna torrent-filer. Sammanlagt hittades tio filmer, varav fem filmer var 
lagrade lokalt på hårddisken, fyra filmer var borttagna och återskapades samt en 
som det enbart fanns fragment från. Åtta filmer är verifierade genom visuell 
granskning medan de två återstående inte gick att verifiera (se Tabell 1). 
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Vi kunde verifiera att den misstänkte sänkt uppladdningshastigheten till 1 kB/s, 
detta kunde bekräftas genom att kontrollera att parametern max_ul_rate låg på 
1kB/s. Nedladdning av filmer styrks vidare genom internethistoriken, där vi kunde 
se att den misstänkte varit inne på kända sidor som erbjuder torrent-filer för 
fildelning. Dessutom hittades Internethistorik av sökningar genom sökmotorerna 
Bing och Google på ”upphovsrättsskyddade” filmer samt ytterligare bevisning att 
nedladdning skett via olika bittorrent-trackers som fanns lagrade i filen resume.dat. 
Den misstänkte har laddat ned filmer under en tidsperiod på tre dygn, första filmen 
laddades ned 17/04/13  klockan 06:13 (CaptainKidd.avi) och den sista 19/04/13 
11:47 (Battleship_Potemkin.ogv).  

Ett exempel hur den misstänkte har gått tillväga, grundat på de fynd som hittats.  

1. En sökning efter bittorrent-klienten uTorrent görs på Bing.com. Klienten laddas 
sedan ned från utorrent.com. 
2. En sökning efter “TPB AFK” görs på Bing.com. 
3. Bing.com presenterar resultatet, bland annat en länk till thepiratebay.org: 
världens största torrent-sida. 
4. En torrent-fil för TPB AFK laddas ned och läggs till i bittorrent-klienten. 
5. Bittorrent-klienten kollar vilka bittorrent-trackers som torrent-filen använder och 
försöker sedan ansluta till dessa för att hitta andra bittorrent-klienter som har TPB 
AFK. 
6. När Bittorrent-klienten har hittat andra klienter med filmen börjar 
nedladdningen. 
7. Efter fulländad nedladdning tas torrent-filen och filmen bort och läggs i 
papperskorgen.  

Förutom denna härledning finns det andra tillvägagångssätt som den misstänkte 
valt, exempelvis laddades filmen White Zombie ned och dess torrent-fil lämnades 
aktiv i bittorrent-klienten.  

Trots att den misstänkte har raderat vissa filmer gick det både att återskapa och 
spela upp några av dem. Uppladdningshastigheten hade ändrats till 1kB/s, det går 
dock inte att säga hur länge den har legat på det värdet, spridning av filmerna blir 
dock väldigt begränsad vid 1kB/s. Vi anser att bevisningen styrks i sin helhet. 
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Tabell 1. Sammanställning av alla fynd 
som gjorts.  
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6 Diskussion 

Sammanlagt deltog 22 personer under intervjuerna och enkäterna, varav en som 
inte jobbade som IT-forensiker. Vi tycker att det är väldigt kul att de tog sig tiden att 
svara på våra frågor och dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att jobba 
som IT-forensiker hos polisen. Både erfarenheten och arbetssätt var relativt lika 
bland länen, med vissa undantag. Ungefär hälften var poliser i grunden och den 
andra hälften var civilanställda med bakgrund inom IT. Könsfördelningen var det 
dock stor skillnad på, det jobbade endast en kvinna på 21 IT-forensiker. Polisen 
värdesätter en jämn könsfördelning enligt många anställningsannonser, det är dock 
något som inte återspeglar sig, åtminstone bland de som deltagit under detta arbete. 
Vad det beror på är svårt att svara på men det kan bero på att majoriteten som 
söker jobb som IT-forensiker är män. Kön kan dock tänkas vara en avgörande faktor 
om det är två - en man och en kvinna - kandidater med samma förutsättningar till 
ett jobb. Det lär dock finnas fler kvinnor som jobbar som IT-forensiker, det är vi 
övertygade om. 

Arbetsdagen var relativt lika bland länen. Dagen började oftast med att kolla 
beslagsskåpet för att se om några nya enheter kommit in under natten. Om det har 
kommit in en ny enhet och brottet är högre prioriterat än gårdagens 
brottsutredning kommer det högre prioriterade brottet att påbörjas. Statistiken i 
bakgrundsavsnittet visar på att mer än hälften av de tillfrågade fildelade någon 
gånger per vecka och de kan, med andra ord, göra sig skyldiga till brott mot 
upphovsrätten. Hur kommer det då sig att inte fler brott av denna karaktär leder till 
någon dom? Svaret är prioritering.1 Prioriteringar är något en IT-forensiker gör 
dagligen och det leder till att brott med lägre straffvärde nedprioriteras och läggs 
ned. Om antalet IT-forensiker som jobbar hos polisen jämförs med antalet anmälda 
IT-relaterade brott, blir resultatet att det finns för få anställda IT-forensiker i 
relation till antalet anmälda brott.2 Det är dessutom viktigt att tänka på mörkertalet, 
d.v.s de brott som inte anmäls av olika anledningar. Det visar sig i grund och botten 
vara ekonomi som styr hur många IT-forensiker som kan anställas, d.v.s. inga 
pengar, inga nyanställningar.3 Majoriteten (85%) av de som deltagit anser att det 
behövs fler IT-forensiker för att hinna med inkommande brott medan resterande 
(15%) känner att de hinner med det som kommer in. Vad innebär det då att de 
“hinner med” de brott som kommer in? Vi tolkar det som att de bara hinner med de 
högst prioriterade brotten. Ambitionsnivån borde ligga högre för att nå det perfekta 
målet: att hinna utreda alla brottsfall, stora som små. I det perfekta samhället är alla 
brott lika prioriterade och ska ha samma förutsättningar, vi lever dock inte i ett 

                                                        
1 Se Bilaga 5, Fråga 26, Svar Malmö 
2 Se Bilaga 5, Fråga 42, Samtliga län 
3 Se Bilaga 5, Fråga 54, Svar Växjö 
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perfekt samhälle. Sanningen är att polisen behöver fler IT-forensiker för att hinna 
med alla anmälda IT-brott då brottslingarna alltid ligger steget före och är större i 
antalet. Det ska med andra ord inte vara  så att IT-forensikerna ska behöva 
prioritera mellan olika brottstyper utan det borde ges ut mer pengar till att anställa 
fler IT-forensiker.  

För att ha en chans mot brottsligheten måste IT-forensikerna samarbeta och som vi 
förstått det är en IT-forensiker aldrig helt ensam i sitt arbete, utan måste ständigt 
hålla en dialog med kollegor och med utredare och åklagare. Samarbete är en viktig 
del av arbetet, utan varandra kommer man ingenstans. Samarbete är en grundsten i 
en IT-forensikers arbete och samarbetsvilja är något som krävs då det inte finns 
någon som kan allt, utan det handlar om att hjälpa varandra. Uppkommer ett hinder 
finns alltid hjälp att få, främst av kollegor men även på det interna forumet som 
finns tillgängligt för polisens IT-forensiker. Förutom samarbete med andra IT-
forensiker går mycket av jobbet ut på att samarbete med andra instanser inom 
rättsväsendet, mestadels åklagare och utredare. En IT-forensiker jobbar på 
uppdrag4 och det viktigt att ständigt hålla en dialog med uppdragsgivaren. Det 
handlar återigen om prioritering och att kunna styra sitt arbete efter vad 
uppdragsgivaren förväntar sig. Om kommunikationen brister kan konsekvenserna 
bli att bevisningen inte håller tillräckligt bra kvalitet eller att bevisningen inte är av 
rätt sort, det resulterar i sin tur i att den totala bevisningen under rättegången inte 
är tillräckligt omfattande. Kvalifikationer som analytiskt lagd och stresstålig är 
självklara för jobbet, vi tänkte dock aldrig att det var så mycket samarbete bland IT-
forensikerna. Vi har fått uppfattningen att hur man är som person är viktigare än 
kunskap, då kunskap är något som man kan skaffa sig. Om du har vad som krävs 
rent socialt kan du lära dig det som behövs för att jobba som en IT-forensiker. Den 
sociala kompetensen är viktig då arbetet omfattar mycket kontakt med andra 
människor med olika erfarenheter och kunskaper. Det händer relativt ofta att någon 
under en rättsprocess inte förstår den tekniska biten och då är det upp till IT-
forensikern att förklara detta. Det kan vara en stor utmaning att förklara något 
tekniskt för någon som inte alls är tekniskt kunnig. Om det dessutom rör något som 
inte hör till den vanligaste tekniken utan är något som är betydligt mer invecklat är 
det ännu svårare. Det är dock något som måste göras då den tekniska bevisningen 
inte är tillräcklig om de som närvarar vid en domstol inte förstår den presenterade 
bevisningen.  

Förutom att ha den sociala biten kräver arbetet en del tekniska kunskaper, 
framförallt på datorer och nyare telefoner. Vid nyanställning har varje 
polismyndighet olika kravspecifikationer för att komplettera den befintliga gruppen. 
Målet är att gruppen ska ha så bred kunskap som möjligt, på så sätt ökar chanserna 

                                                        

4 Se Bilaga 5, Fråga 13, Svar Malmö 
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att klara upp samtliga utredningar som kommer in. Önskvärd kompetens är inom 
retorik, juridik eller färdigheter inom programmering men man kan tänka sig att allt 
som kompletterar gruppen på ett bra sätt är önskvärt. För att bygga på sin kunskap 
kan IT-forensikerna gå kurser, det förutsätter dock att ekonomin tillåter det. Polisen 
har egna utbildningar för IT-forensiker kallade etapper, där etapp ett och etapp två 
är grundläggande om olika delar inom IT-forensikerns arbete. Etapperna gör det 
även möjligt för poliser utan någon större IT-kunskap att utbilda sig till IT-
forensiker. En person utan en polisiär utbildning kan anställas civilt, dock med 
några restriktioner. Dessa restriktioner är inte avgörande för arbetet men det hade 
absolut gjort vissa processer enklare om civilanställda fick samma rättigheter som 
en IT-forensiker med polisiär bakgrund. Enligt IT-forensikerna själva har de 
tillräckliga kunskaper för att möta dagens IT-brottslighet.5 Det kan bero på att de 
ständigt tvingas att hålla sig uppdaterade för att ha tillräckligt med kunskap för att 
analysera enheterna som kommer in. Som tidigare nämnts är det viktigt att gruppen 
kompletterar varandra rent kunskapsmässigt, det är dock omöjligt att kunna allt. 
Göteborgspolisen har dock fått kritik (16) för att de inte har tillräckligt hög 
kompetens då de inte kunde ta fram en raderad film från en mobiltelefon. 
Anledningen var att de inte hade tillräckligt kompetens och utrustning vid tillfället. 
En satsning har sedan dess gjorts på rekrytering, utbildningar och utrustning. Det är 
viktigt att notera att IT-forensikern ska ta fram teknisk bevisning, som kan användas 
både för att fälla men även för att fria en misstänkt. En vanlig metod för 
kompetensutveckling är att kolla forum och bloggar som rör IT-brottslighet. Det kan 
ge en insyn i vad för programvaror, metoder och annan bra information som 
brottslingarna använder. Brottsligheten ligger ofta ett steg före då de är större i 
antal, den stora skillnaden är dock att de inte är lika begränsade ekonomiskt eller 
tidsmässigt. Det finns ingen direkt tidsbegränsning för hur länge en IT-forensiker6 
får hålla på med en utredning, utan det handlar om propotionalitetsprincipen, d.v.s. 
hur mycket resurser som kan läggas på en utredning. Hur mycket resurser som 
läggs på en utredning bestäms beroende på vilket typ av brott det rör sig om. Ett 
grövre och mer prioriterat brott får mer resurser än ett mildare lägre prioriterat 
brott. Det är återigen ekonomin som bestämmer hur mycket resurser som finns 
tillgängligt. Fler anställda hade inneburit att mer resurser hade kunnat användas 
där det behövts och mer tid hade kunnat läggas på analyser som idag inte ens 
startas.7 Ett exempel på när mer resurser och tid hade behövs är när en utredning 
innehåller krypterade enheter. Om IT-forensikern är med vid husrannsakan och kan 
säkra volatil data eller få ut ett lösenord från den misstänkte, kan det vara en 
avgörande faktor om krypteringen knäcks eller inte. Om enheten är avstängd finns 
det olika metoder för att knäcka ett lösenord, det kräver dock både tid och resurser. 

                                                        
5 Se Bilaga 5, Fråga 31, Samtliga län 
6 Se Bilaga 5, Fråga 4, Samtliga län 
7 Se Bilaga 5, Fråga 26, Svar Malmö 
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Det är en avvägning om de bevis som kan finnas på den krypterade enheten är värda 
den tiden och de resurser som måste avsättas. Det finns varken tid eller resurser för 
att avsätta någon på heltid för enbart knäckning av kryptering, sa gruppchefen i 
Malmö. Det finns dock inget som säger att den krypterade enheten kommer ge 
någon värdefull information för utredningen, utan det är upp till åklagaren eller 
utredaren att avgöra om bevisningen är tillräcklig som den är eller om det ska 
läggas mer tid på knäckning.  

De flesta arbetssätten mellan länen var lika, det fanns dock några större skillnader. 
Majoriteten av IT-forensikerna använde mestadels kommersiell programvara - 
EnCase och FTK - som är granskade av Rikspolisstyrelsen medan någon förlitade sig 
på program med öppen källkod.8 Den kommersiella granskade programvaran 
behöver nödvändigtvis inte vara bättre än den med öppen källkod. Skillnaden är 
dock att den är granskad och verifierad att den verkligen gör vad det är tänkt att den 
ska göra. Programvaran med öppen källkod måste granskas och det ställer högre 
krav på IT-forensikern själv om det inte finns tidigare tester. Granskning av 
programvaror är inget som alla IT-forensiker hinner göra, antingen p.g.a. tidsbrist 
eller för att det inte finns några rutiner för det.9 Att enbart förlita sig på 
programvara med öppen källkod kan vara riskabelt då det kan ta tid att ständigt 
verifiera nya uppdateringar och ny programvara. Det är inte enbart vetskapen att 
programvaran fungerar som den ska som är det viktiga, utan hur programvaran 
utför en uppgift är minst lika viktig. En IT-forensiker måste veta att en 
programvaran fungerar men även hur den fungerar, det gäller att ständigt vara 
bombsäker på vad som pågår och vad som skrivs i rapporterna. Allt som IT-
forensikern kommer i kontakt med vid en analys är inte relevant till utredningen 
och behöver därför sållas bort. En sållning kan göras både manuellt eller med en 
programvara, det är dock viktigt att inte enbart förlita sig på en programvara utan 
den bör ses som ett hjälpmedel för att snabba på och underlätta det manuella 
arbetet.  

En annan stor skillnad var antal husrannsakan som IT-forensikerna deltog vid, det 
kan dock ha sin grund i hur stort område som polismyndigheten har hand om. Det 
kan också vara en resursfråga också, om IT-forensikerna har mycket att göra kan 
det underlätta att få enheterna lämnade på stationen. En positiv sak med 
husrannsakan är att RAM-dumpar kan göras. Det var det delade meningar då några 
av IT-forensikerna alltid gjorde RAM-dumpar och ansåg att det var en viktig del. 
Andra tyckte att det kunde vara intressant och borde göras om enheten är 
krypterad.10 Anledningen till att det inte alltid görs kan ha sin grund i att 

                                                        
8 Se Bilaga 5, Fråga 10, Samtliga län 
9 Se Bilaga 5, Fråga 25, Samtliga län 
10 Se Bilaga 5, Fråga 33, Samtliga län 
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programvaran som används inte alltid fungerar som den ska.11 En annan del som 
tillhör husrannsakan, nämligen husrannsakan över kommunikationsnätverk. Det 
finns ännu inget lagstöd för en sådan och det anser IT-forensikerna är en nackdel då 
det hade underlättat i många fall. Om källan till informationen inte ligger i Sverige 
utan i ett annat land blir det svårare då allt måste gå via Justitiedepartimentet. Det 
går inte ens om den misstänkte ger IT-forensikern tillåtelse att gå in på dennes e-
postkonto. För att få ut information måste man gå genom den källa som 
informationen finns på. En uppdatering av lagen om elektronisk kommunikation 
behöver göras för att göra husrannsakan över kommunikationsnätverk möjligt inom 
Sveriges gränser.  

Något som alla höll med om var att det finns för få IT-forensiker i Sverige.12 I 
framtiden kommer det med största sannolikhet att behövas betydligt fler, dels för 
att fler IT-relaterade brott anmäls13 men även för att dagens system blir allt mer 
komplexa och får större lagringskapacitet.14 Ökningen av antal IT-relaterade brott 
gör att IT-forensikerna måste lägga över mer av analysarbetet på utredaren. Redan 
nu tvingas IT-forensikerna prioritera och det resulterar i att lägre prioriterade fall 
läggs ned. Det kommer dock att komma ett läge då de inte kommer hinna med de 
prioriterade fallen, oavsett hur mycket arbete som läggs över på någon annan. En 
enorm ökning har skett de senaste åren enligt statistiken som nämndes i 
bakgrunden. Dataintrång gick från 1282 anmälningar år 2008 till 8643 anmälningar 
år 2012, en ökning med över 600 % på fyra år. Återigen måste man tänka på 
mörkertalet, siffrorna är med största sannolikhet större i verkligheten. För att hinna 
med denna ökning kommer fler IT-forensiker att behövas och det är något som 
återspeglar sig på arbetsmarknaden då fler och fler lediga tjänster kommer upp. En 
IT-forensiker behöver enligt dessa annonser bland annat vara ansvarstagande, 
strukturerad, noggrann, ha analytisk förmåga och vara pedagogisk. IT-forensikerna 
som deltagit ger ungefär samma bild av hur du ska vara som personer för att klara 
av arbetet. Mer vikt läggs på hur du är som person än hur tekniskt kunnig du är, då 
kunskap är något du kan skaffa dig. 

 

 

 

                                                        
11 Se Bilaga 5, Fråga 37, Västra Götaland 
12 Se Bilaga 5, Fråga 44, Samtliga län 
13 Se Bilaga 5, Fråga 43, Samtliga län 
14 Se Bilaga 5, Fråga 3, Östergötland 
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6.1 Framtida arbete 

Frågeställningar som kan vara intressanta för fortsätt arbete.  

 En studie över hur IT-forensiker mår psykiskt. 
 IT-forensikers arbetsmiljö på andra myndigheter. 
 Samarbetet mellan de övriga instanserna. 
 En IT-forensikerns roll vid i en rättegång. 

 

6.2 Andra offentliga undersökningar 

Routledge har publicerat ett arbete där en studie har gjorts över hur stressade 
kontra hur nöjda digitala brottsutredare var i USA (17). Det vore intressant att göra 
en liknande utredning i Sverige. Att se hur stressade och hur nöjda polisens IT-
forensiker är med sitt arbete skulle kunna vara en del att bygga vidare på detta 
arbete. 
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7 Slutsats 

De arbetssätt som används hos polisens IT-forensiker är i största drag samma på de 
olika polismyndigheter som deltagit i arbetet, det var dock några få undantag. 
Samarbetet mellan IT-forensikerna i gruppen är viktigt då arbetssätten utvecklas 
inom gruppen i takt med teknikens utveckling. Om ett problem uppstår kan IT-
forensikerna ta hjälp av varandra för att komma vidare, det kan dock vara svårare 
för de som arbetar ensamma som IT-forensiker. Då finns alltid det interna forumet 
eller möjligheten att ringa någon med spetskompetens inom ett visst område. Hjälp 
finns med andra ord alltid att få. Innan vårt arbete började var vår stereotyp av en 
IT-forensiker: ett isolerat IT-geni i ett mörkt rum som skrev programmeringskod 
dagarna i ända. I verkligheten är det inte alls så, utan allt handlar om samarbete och 
arbetet är väldigt socialt.  

Hur IT-forensikern går tillväga i utredningarna varierar beroende på vad det är för 
typ av brottsfall. Det finns moment som förekommer i alla sorters utredningar, 
exempelvis rapportskrivningen och analys av bevismaterial. Vid analys av 
bevismaterial förekommer det tekniska problem, exempelvis kryptering. Kryptering 
kan förhindra och fördröja arbetet, vilket resulterar i utredningen går långsammare. 
Det är vid tekniska problem som det krävs ett logiskt tänkade. Vid kryptering måste 
man lista ut vilket lösenord som använts vid krypteringen och det krävs en viss 
erfarenhet för att inse när det inte är lönt att fortsätta med krypteringsknäckningen. 
Ett exempel skulle kunna vara att inse att en bruteforce-knäckning blir opraktiskt 
vid ett lösenord på över ca sex tecken. De tekniska problem som uppstod under vår 
egna utredning var att verifiera alla filmer, det sträckte sig utanför vår kompetens 
då vi inte kunde återskapa alla filmer till ett sådant stadie att de visuellt kunde 
verifieras. De vanligaste problemen rörande juridik var att det inte finns stöd för att 
hämta bevis på distans, d.v.s. husrannsakan över kommunikationsnätverk. 
Informationen får endast hämtas om den är lagrad lokalt på systemet som 
analyseras. Detta var det svåraste rörande juridik och de flesta IT-forensiker tyckte 
att det var ett problem. Resursfrågorna var något som nästan alla IT-forensiker 
svarade samma på. Många tyckte att det det finns för få resurser på deras station 
jämfört med hur många IT-relaterade brottsfall som kommer in. Bristen gör att de 
inte hinner med alla inkomna fall och nedprioriteringar måste ständigt göras. Alla 
IT-forensiker svarade enhälligt på att det var resursbrist i Sverige, jämfört med hur 
många IT-brott som anmäls. 

Vår uppfattning är att polisens IT-forensiker är väl utbildade inom sitt område. Som 
IT-forensiker måste man hålla sig uppdaterad med teknikens framsteg. Det innebär 
att yrket är en evig skolgång då IT-forensikerna ständigt måste läsa in sig på nya 
metoder och tillvägagångssätt för att ha en chans mot IT-brottslingarna. Det blir 
ytterligare övertygande att IT-forensikerna är kompetenta då de går speciella kurser 
i IT-forensik på polishögskolan. Förutom kunskap måste en IT-forensiker vara 
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stresstålig och organiserad. Dagarna kan ibland bli långa och det gäller att kunna 
hålla många bollar i luften. Social kompetens är viktigt, det går inte att vara en 
ensamvarg utan allt handlar om att samarbeta. Man måste kunna föra ständiga 
dialoger med kollegor och andra parter som åklagare och utredare. God retorisk och 
pedagogisk förmåga är nödvändigt då det kommer skrivas många rapporter. Många 
av utredningarna kommer dessutom innefatta komplexa system och programvara 
och det gäller att dessa kan förklaras förenklat för en icke teknisk kunnig person. I 
vår egna utredning var det svårast att presentera resultatet på ett bra sätt som 
tydligt visade hur den misstänkte gått tillväga men även hur vi själva gått tillväga för 
att nå målen. Vi saknade kunskap inom rapportskrivning, vilket gjorde att vi fick 
presentera resultatet på ett sätt som vi kände passade. Den tekniska kompetensen 
för en ny IT-forensiker bör vara bred. Arbetet kommer innefatta många olika sorters 
enheter, från uråldriga till de allra senaste enheterna. Den forensiska kunskapen är 
viktig, som IT-forensiker ska du ta fram teknisk bevisning och det kan vara dig ett 
brottsfall hänger på. Bevisningen behöver nödvändigtvis inte enbart vara till för att 
fälla någon utan kan även fria en misstänkt. Kunskap är dock alltid något som man 
kan lära sig, det är den personliga delen som är viktigare just för att arbetet 
innehåller mycket kontakt med andra människor. 

Vi tycker att detta arbete ger en bra inblick i hur polisens IT-forensiker arbetar och 
vad som krävs för att bli en IT-forensiker. Arbetet omfattar inte hur specifika IT-
forensiska programvaror som EnCase, FTK och XRY används men det täcker in de 
större arbetssätten som polisens IT-forensiker använder och utsätts för. Samtliga 
IT-forensiker som deltagit har gett i princip samma bild av yrket: det är 
stimulerande, utmanande och roligt. Man ska dock inte sticka under stolen att det 
förekommer delar som är mindre roliga men så är verkligheten och det är något IT-
forensikerna är väl medvetna om. 

Vårt huvudsakliga mål med arbetet var att ta reda på hur en IT-forensiker arbetar 
och vilka problem de kan stöta på. Vi känner att vi fått och gett en klar bild av detta! 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

Anmälda brott 
 

Brottsförebyggande rådet 
 

      

 
År År År År År 

 
2008 2009 2010 2011 

2012 
prel. 

 
Antal Antal Antal Antal Antal 

Hela landet 
     0415 - Dataintrång 1282 1493 2346 3597 8643 

0901 - Bedrägeri, datorbedrägeri 18173 17092 25668 19960 22310 

0913 - Bedrägeri med hjälp av Internet 10260 13800 14350 14927 21245 

1608 - Internetrelaterat barnpornografibrott 272 252 299 319 263 

5101 - brott mot upphovsrätten genom fildelning .. .. 19 41 40 

5103 - brott mot det industriella rättsskyddet med hjälp av Internet .. .. 13 14 10 

      

      5101 - brott mot upphovsrätten genom fildelning 

     Koden gäller from juli 2010 

     5103 - brott mot det industriella rättsskyddet med hjälp av Internet 

     Koden gäller from juli 2010 
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9.2 Bilaga 2 

Frågor 

Ditt namn:     

Ålder? 

I vilket län är du stationerad? 

Arbetserfarenhet som IT-forensiker (år)? 

Vad har du för utbildning och vad har du tidigare jobbat med? 

Vill du bli nämnd (med namn) under tackdelen i arbetet? 
Vid nej kommer endast länet att nämnas. 

[ ] Ja, hemskt gärna!   
[ ] Nej, men tack ändå!  

Skulle du vilja ta del av arbetet när det är färdigställt? 

[ ] Nej, men tack ändå!  
[ ] Ja, hemskt gärna!   

 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Kortfattat, beskriv vad du gör från det att du kommer in på morgonen till att du går 
hem på kvällen. 

2. Prioriteras vissa fall baserat på specifika aspekter? Vilka aspekter? 
T.ex. ett grövre brott som skattebrott går före t.ex. olaga hot. 

2.2. Följfråga: Vilka brottstyper är isåfall mest prioriterade? 

3. Hur lång tid tar ett genomsnittligt fall/utredning? 
Kortfattat i timmar/dagar. 

4. Finns det någon tidsbegränsning på hur länge du får hålla på med ett fall? 
4.2. Skiljer det sig bland fall eller brottstyp? 

5. Stöter du ofta på någon form av kryptering? 
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6. Vilken brottstyp (det brott som den misstänkte är misstänkt för) är mest 
representerad bland de som har kryptering? 

6.2 Följfråga: Vilken krypteringsmetod är vanligast och vilken omfattning (enstaka 
filer, delar av disken eller hela disken) rör det sig om? 

7. Har du någon speciell strategi när du kommer i kontakt med en krypterad 
hårddisk? 
7.2 Finns det en gräns på hur stark krypteringen är, där du inte ens försöker dig på 
att dekryptera? 

8. Är det vanligt att du hittar krypteringsnyckeln eller dekrypterar datan på något 
annat sätt? 
T.ex. i en hibernation-fil eller är det vanligare att försöka knäcka den med 
bruteforce/rainbowtables? 

9. Om du hittar två hårddiskar, varav en är krypterad och en inte är det - fokuserar 
du mer på den krypterade då? 
Anser du att den är mer intressant, varför? 

10. Arbetar du mest med kommersiella verktyg eller använder du mest 
gratisverktyg? 

10.2. Vilka program använder du mest under en utredning? 

11. Använder du andra tillvägagångssätt som är mer “manuella”? 
T.ex. att du själv letar i mappar efter filer. 

12. Använder du script, till vad? 
T.ex. vid inhämtning av loggar. 

12.2. Är det vanligt att du skriver egna script för att lösa problem? 

13. Har det förekommit fall som du inte kan lösa pga att du inte har tillräcklig 
kunskap? 
Kortfattat, vad rörde det sig om? Exempelvis nya metoder brottslingar använder för 
att dölja spår. 

14. Vilken enhetstyp kommer du oftast i kontakt med, som du måste analysera? 
T.ex. surfplattor/tablets, smartphones, gamla mobiltelefoner, digitalkameror, datorer, 
stationära/laptops, GPS, servrar, skrivare osv. 

15. Vilket lagringsmedium stöter du mest på? 
T.ex. USB-minnen, mobiltelefoner, minneskort, hårddiskar. 
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16. Vidareutbildar du dig ofta, själv eller inom jobbet? 

16.2 Vad för sorts kurser skulle det kunna vara? 

17. Läser du in dig på nya metoder? Är det något uppdragsgivaren uppmanar dig 
till? 
T.ex. forum och bloggar. 

18. Om du fastnar i ett fall, brukar du läsa böcker eller manualer för att komma 
vidare, eller vänder du dig till dina medarbetare? 
T.ex. om ni hjälps åt med fall och delar kunskap mellan er. 

19. Brukar du ofta vara med på husrannsakan/utryckningar? Kortfattat, hur går en 
sådan till? 

19.2. Hur brukar det se ut med auktoriteten, måste du ha med dig en polisman på 
brottsplatsen? 

20. Jobbar du oftast själv eller i ett team med andra IT-forensiker? 

20.2. Följdfråga: Om du arbetar i ett team, vem bestämmer vad som ska göras eller 
sköter ni det själva? 

21. Om du ej närvarar vid husrannsakan, hur får du tillgång till materialet? 
T.ex. plockar en polisman med hela datorn och överlämnar den till dig? 

22. Vad innehåller din verktygslåda (den mjuk- och hårdvara du använder) när du 
anländer till en brottsplats? 

22.2. Förekommer det fall där din medtagna utrustningen inte är tillräcklig? 
T.ex. fel mejslar, ingen bultsax vid lås. 

23. Vad är det vanligaste problemet med ett analyseringsverktyg vid en utredning? 
T.ex. att verktyget kraschar eller att verktyget inte klarar av det du avser att göra. 

24. Om ett analyseringsverktyg kraschar, i vilken situation är det vanligast, live- 
eller labbmiljö? 

25. Hur ofta brukar du testa de verktyg (hårdvara och mjukvara) du arbetar med, 
och hur? 
T.ex. gör du en hashsumma på en hårddisk och sen ytterligare en hashsumma efter du 
kopplat in din writeblocker och försökt skriva till hårddisken för att senare kolla om 
hashsummorna överensstämmer. 
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26. Vad skulle kunna vara den vanligaste brottstypen du råkar ut för? 
T.ex. Fildelning, barnpornografi, dataintrång, bedrägeri. 

27. Vilken brottstyp tycker du är svårast respektive lättast att utreda, varför? 

28. Hittar du mycket information som senare inte används? 
T.ex. att du hittar en hårddisk som visar sig inte innehålla några bevis alls eller att den 
information du hittar är för mager för att användas som bevis. 

29. Hur ser den mest förekommande brottsplatsen ut? 
Är det mest vanligt med kontorsmiljö, d.v.s. en dator eller är det mer vanligt med en 
större mängd datorer och lagringsmedier t.ex. en serverhall? 

30. Vilken utredningsmiljö är vanligast, live- eller labbmiljö. 
Med livemiljö menar vi att en liveanalys utförs medan labbmiljö är att du får 
hårddisken och utför analysen i labbet. 

Livemiljö [ ] 
Labbmiljö [ ] 

31. Om du uppskattar hur många brott som inkommer, hur många klaras upp av 
dessa? 
En kortfattad uppskattning. 

32. Vad är vanligast på brottsplatsen? Gör du en avbild på hårddisken, tar du med 
dig hårddisken eller tar du med dig hela datorn? Varför? 

33. Är Ramdumpar något som görs i större utsträckning eller är det bara något som 
är “best practice” och egentligen inte görs? 

33.2. Hittar du mycket bevis i en RAM-dump? 

34. Hur brukar du dokumentera dina steg i utredningen, steg-för-steg eller 
generellt? 

35. Hur brukar en slutrapport se ut? 
T.ex. en lång rapport med väl detaljerad härledning eller mer en sammanfattning? 

36. Hur går du tillväga för att bevara och förvara bevismaterialet? 
T.ex. säkerhetsskåp, låsta väskor, markerande tejp som läggs på en papperspåse. 

37. Vilka mer generella svårigheter finns vid en live-utvinning respektive en 
utvinning i labbet. 
Kortfattat, vilka svårigheter finns det i respektive? 
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38. Vad finns det för fördelar på respektive utvinning? 
Kortfattat, vilka fördelar finns det vid respektive utvinning enligt dig. 

39. Vad finns det för nackdelar på respektive utvinning? 
Kortfattat, vilka nackdelar finns det vid respektive utvinning enligt dig. 

40. Om ett fall inte klaras upp, läggs det då på is? 

40.2. Följdfråga: Hur länge läggs det på is och hur lång tid brukar det ta för dig att 
inse att fallet inte kan klaras upp? 

41. Baserat på ovanstående fråga: Beror det på vilken typ av fall det är? 

41.2. Om ett fall läggs på is, brukar fallet tas upp igen eller ej? 

42. Anser du att det finns för få IT-forensiker i Sverige i nuläget med tanke på hur 
många fall som anmäls? 

43. Känner du av att det är anmäls fler fall (av IT-karaktär) nu än vad det gjorde för 
5 (eller sedan du började) år sedan? 

44. Känner du att det finns tillräckligt med IT-forensiker där du är stationerad? 

45. Vilka lagar kommer du oftast i kontakt med vid en utredning? 
Om lagen inte finns med, skriv vilken/vilka det är i rutan under denna frågan. 

[ ]Skydd för företagshemligheter. Lag (1990:409) 
[ ] Skildring av barnpornografiskt material. Brottsbalken (1962:700) kap 16 10 a § 
[ ] Olaga hot. Brottsbalken (1962:700) kap 4, 5 § 
[ ] Fildelning. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
Kap 1, 2 § 
[ ] Koperingsskyddsknäckning. Skydd för tekniska åtgärder. Lag (1960:729) kap 6, 
52d § 

46. Övriga lagar 
Skriv här om du kommer på någon mer lag som inte finns med ovan. 

47. Vilka lagar gör en utredning svårare, och varför? 
Skriv gärna lagrum till de lagar som tas upp. Se ovan för några exempel. 

48. Vilka lagar gör en utredning lättare, och varför? 
Skriv gärna lagrum till de lagar som tas upp. Se ovan för några exempel. 

49. Hur trivs du med att jobba som IT-forensiker hos polisen? 
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50. Vad tycker du är den viktigaste egenskapen man ska ha när man ska arbeta som 
en IT-forensiker hos polisen? 

51. Känner du att utbildningen gav tillräckligt mycket för det jobb du har nu? 
Till dig som läste IT-forensik och informationssäkerhet i Halmstad. 

52. Var du nöjd med den kunskapen du samlat på dig under de två/tre åren du gick 
på programmet? 
Till dig som läste IT-forensik och Informationssäkerhet i Halmstad. 

53. Känner du att du bidrar till polisens uppdrag, att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i samhället? 

54. Vet du hur det ser ut med framtida behov av IT-forensiker där du är stationerad? 

55. Är det något speciellt du känner att vi missat att ta upp? Är du nöjd med frågorna 
och svaren? 
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9.3 Bilaga 3 

Samtliga nyckelord från samtliga frågor. 
 

1. Händelsestyrda, beslag, beviskedja, flexibelt, bedömning, nyinkommet 
material, prioritet 

2. Prioriterar hela tiden, flexibelt, samarbetar, ärende, självständiga i 
prioriteringen, beredd på att lägga åt sidan ärenden. 

3. Genomsnittligt fall, fallspecifikt, ingen genomsnittlig tid, 
4. Åklagaren, utredarna, flexibel, häktad, deadline, följa varandra, sunt förnuft, 

nyinkommen bevisning, skynda arbetet 
5. Mer och mer, kryptering, minneskort, sällan telefon, husrannsakan, 

återspeglas, polis, person 
6. Kompetens, person, individualitet, samband, ofta hela diskar och enstaka 

filer, 
7. Personen, samarbetar, lägger mer tid, grövre brott, avväger ständigt, 

samarbete i landet, prestigelöst, viktig information, 
8. Samarbetsvilliga, Husrannsakan, fel, live-utvinning, förhör, post-it-lappar 
9. Ärendet, högprioriterat fall, utredaren, okrypt kan lösa krypt, information, 

gratis, resurser, taktiska, från fall till fall, åklagaren, räcker bevis läggs inget 
krut, 

10. Kommersiellt först, verifierade, godkänna, rätten, beviskedjan, bombsäkra, 
ftk, encase, RIKSKRIM, open-source kan förekomma, XRY, Internet 
evidencefinder, 

11. Jätteofta, personen, automatiserade, kombination, manuella, rätten, glasklart, 
bevisning, fria misstänkt, förutsättningslöst, mobil är pill, 

12. Fallspecifikt, script, EnCase, Programvara, modifierar 
13. Tillsammans kommer vi långt, löst det som kommer in, skitbra, 

programvaror, uppdrag, rapporterar, polis, porr, avsaknaden, diskutera, 
lösning, tar hjälp. 

14. Något med IT, enheter, kapacitet, ständigt ökar, telefoner mest, 
15. USB-minnen, minneskort, hårddiskar 
16. Kurser, ekonomi, initiativet, förslag, ingen information håller sig uppdaterad, 

pengar, gratis, jättebehov, utbildning, kompetensutveckling, 
internutbildningar, samverkan, jobba bättre tillsammans, intern kompetens, 
bombsäkra, manipulera bevis, vanligt med program o metodkurs. 

17. Bloggar, forum, motståndare, lära sig nya saker, interna föreläsningar, bollar 
idéer mellan varandra, tar hjälp av andra myndigheter, läser in sig, repetera, 
PHS 

18. Letar information, jättefint forum, internet inom polisen, medarbetare 
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19. Ärendetypen, husrannsakan, kommer öka, planering, ingen beredskap, 
beslag, civilanställd, rådgivare, rent formellt, säkerheten, 
förundersökningsledaren, polis, få i antal, aldrig själv 

20. Jobba i team, fler IT-forensiker, direktiv från åklagaren, undvika, 
husrannsakan, etapp två, mängden bestämmer, 

21. Leverans till avdelningen, beslag, lagerlagt, beslagsflöde, registrera, lagerföra, 
verifiera beviskedjan, beslagsskåp, 

22. Kryptering, live-utvinning, material, utvinningar på plats, hårddiskar, USB-
minnen, forum, programvara, hålla sig bekväm, ryggsäck med allt, 

23. Hänga sig, krascha, utvecklas hela tiden, EnCase, hjälpmedel, manuellt, 
tidskrävande, underlätta 

24. Aldrig upplevt de problemen, EnCase kan krascha, 
25. Godkänt, analysen, verifiering, A och O, knepigt, FTK, EnCase, SKL testar, ej 

framkalla egna bevis, ny version, jämför, 
26. Popularitet, fildelning, klotter, dataintrång, bedrägerier, stöld, 

narkotikabrott, sexualrelaterade brott, fysiska världen, digitala världen, 
teknik, 

27. Dataintrång, svårt, duktig brottsling, knyta något, barnpornografi, knepigt, 
mycket material, fingranskas, Sverige, grövsta brotten är ofta enklast, 
sexuellt ofredande, gärningsmannen, bökigt, bedrägerier, misstänkte 

28. Mängd information, utreder ett brott, stöld, gärningsmannen, 
irrelevantinformation, utredaren, bedöma,överskottsdata, relaterat till 
brottet, 

29. Hemmamiljö. enskild dator, små mängder data, högre kapacitet, mängden 
ökar, barnpornografi, privatpersoner, 

30. Live-utvinning, krypterat, datorn igång, onödigt länge, risk, Labbmiljö 
vanligast, 

31. Lyckats lösa det flesta, många klaras upp, irrelevanta enheter, annan 
information, analys, enheter, statistik, processen, framgång, utveckling, 
undersökas, 

32. Tar med allt på platsen, barnpornografi, förverkas, speglings, labbmiljö, 
säkrare miljö, förundersökningsledaren, beslut, avgränsning, 

33. Misstänker kryptering, maskinen är igång, något av intresse, RAM-minnet, 
USB-minnet, kan bevis finnas i ram, 

34. Dokumenterar varje pryl, tidpunkt, detaljerat,fakta, frågeställning, 
analyserar, material, rätten, husrannsakan, rapport, programvaror, bra 
dokumentation underlättar, 

35. två Skolor, personen har erkänt, förhör, protokoll, misstänkte, rättegång, icke 
teknisk, domstolen, formulering, förklaringar, kortfattat, kunskap, teknisk 
rapport, termer, vittnar, rätten, 

36. Rättskedjan, säkerställa att bevisen är säkra, husrannsakan, verifierat, 
analyseras, chain-of-custody, handläggare, personligt ansvarig, avspeglingar, 
arkivlagstiftning, hårddiskar, rätten, beslagen, 
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37. Svårigheter, miljö, labbmiljö, brottsplats, live-utvinning, realtid, USB, 
dokumentering, hur allt hänger ihop, resultatet, störmoment, begränsad, tid, 
anpassa till andra i teamet, 

38. Undersökning, labbmiljö, tidspress,, live-undersökning, kontorsmiljö, fler 
verktyg vid labb, 

39. Görs om det måste, se 38 
40. Prioriterat fall, läggs på is, information, ingångsvägar, undersökning, 

åklagaren, prioriteringar, grovt brott, utredarna, ständig värdering, vissa 
brott går före, analysera, bakgrundsinformation, prioriterar själv, 

41. Om det är grovt läggs det ej på is, 
42. Händer att vi skyndar, något mer möjligvis, djupare analys, skicka vidare,det 

behövs definitivt fler, 
43. Ökning, service mot utredarna blir sämre, analysen läggs på andra, 

prioriterade, ja, en klar ökning, 30-40% ökning varje år, 
44. Ja, det räcker just nu, Nej, inte som det ser ut nu, 
45. Brottsbalken, rättegångsbalken, LEK, HAK, HÖK, HTA, förundersökning, 

tidsfrister, 
46. Brottsbalken, rättegångsbalken, LEK, HAK, HÖK, HTA, förundersökning, 

tidsfrister, 
47. Husrannsakan på distans, företag, hämta information, hämta information 

från annat land, målsägaren, uppgifter, etapp, avancerad, lågt straffvärde, 
svagheter, prioriteringen, skäligen misstänkt, 

48. Hämta uppgifter från telefon och bredbandsbolag, straffskalan, misstänkt, 
användarinformation, LEK, grövre brott, abonnentuppgifter, hämta pin och 
puk, 

49. Skitbra, stimulerande arbete, ingen dag är annan lik, jobbigt, barnporr, 
småbarn, stressigt, programversioner, kollegor, samarbete, diskuterar, 
omväxlande, positivt, flex, dagtid, ingen beredskap, låg lön, akuta behov 

50. Öppen för att hitta lösningar, kunna diskutera, vara prestigelös, envis, våga 
lyssna på andra, samarbeta, söka information, driven, ta eget initiativ, 
ordningsam, strukturerad, intresserad av IT, människokontakt, 
människokännare, social kompetens, tålamod, förklara för icke 
teknikkunniga, utmaning, humor, dåliga mönster, noggrannhet, analytisk 
förmåga, teknisk förmåga, team, kommunicera, hjälp andra, bidra till öka 
trygghet, minska brott, socialt utpräglat arbete, 

51. Räcker för att utföra uppgifterna, jobb inom polisen, fattas en del, polisiärt, 
juridiskt, 

52. Examen, utbildning, komplett, etapp 1, etapp 2 
53. I vissa fall, inte kan lösa vissa uppgifter, barnpornografi, barn, miljö, ett kall, 

chefen, feg, resultat, lång sikt, brottsligheten, rättsarbetet, 
54. Ökar ständigt, mer tid, ekonomin, prioriterade, 
55. --- 
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9.4 Bilaga 4 

Ihopkopplade teman med nummer till frågor som är relevanta för just det temat. 

Prioritering - Förekommer det hos polis? 

1, 2, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 23, 26, 40, 42, 43, 47, 54 

Samarbete - Var inte rädd för att fråga 
2, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 40, 47, 48, 49, 50  
 
Kunskap, rutiner och kompetensutveckling - Tillräckligt för stoppa IT-
brottsligheten? 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 25, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 50, 51, 52 
 
Social kompetens - Krävs det något mer? 
11, 16, 17, 22, 27, 29, 49, 50, 53 
 
Vad ställs en IT-forensiker inför? 
Underteman: Kryptering, Husrannsakan, Hård- och mjukvara, Brottstyper och lagar, 
Miljö 
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 34, 35, 37,38, 46, 47, 48, 53 
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9.5 Bilaga 5 

Sammanställning av datan från intervjuer och enkäter. Vi har tagit det vi tyckte var 
relevant  från interjuverna, d.v.s hela intervjuerna är inte transkriberade. 
Enkätsvaren är dock fullständiga och vi har valt att inte ändra struktur och 
grammatik i svaren.  

Intervjuer: Jönköping, Malmö och Växjö 
Resterande är från enkäten. 

Frågor 
 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Jönköping 

Vi är otroligt händelsestyrda. Normalt sett gör jag en sökning på kvällen och kollar 
den dagen därpå. Inkomna fall kollar vi på morgonen i beslagsskåpet. Vi registrerar 
samtliga enheter som kommer in för att vet var enheten är i beviskedjan, det ska 
alltid vara spårbart. Det är väldigt flexibelt. Utredare springer dagligen in på 
enheten. 

Malmö 

Fika, toalettbesök och kaffe. Vi jobbar uppdelat och med beslagtaget material. Vi 
behöver nödvändigtvis inte jobba med nyinkommet material, det är en balans. 
Inflödet är mer än vi hinner med, om vi säger så. Vi jobbar vanligtvis inte med akuta 
ärenden, åtminstone inte på dator-delen, mer isåfall i telefon-delen. Vi måste göra en 
bedömning hur pass “panikslagna” utredarna är. Så det blir inte att “varje dag så 
börjar vi med att spegla datorer”. Det är jätteviktigt att man loggar det man gör till 
nästa gång man jobbar med ärendet. 

Växjö 

Nya beslag. Mobiltelefoner och datorer. Prioriteringsbedömning. Bestämmer prio 
med förundersökningsledarna och kontakt med KRIM. Företräde för häktade. 

Östergötland 

-Kontrollerar mailbox samt diariesystem för att se om det finns nya   
ärenden/uppgifter 
-Kontroll av processer som arbetat under natten respektive ärende 
-Genomgång av resultat av processer 



En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten 

 

64 

 

-Filtrera ut information som kan vara av vikt för ärendet 
-Dialog med utredare/förundersökningsledare 

Västra Götaland 

07.30 morgonmöte 08.00 arbetar med case 11.00 lunch 11.30 åter arbetet 16.40 går 
mot tåget (jobbar över 30min för att bättre tajma tåget) 

Västerbotten 

Svår att svara generellt på. Det beror på planering av tillslag m.m. 
Det som alltid inträffar är att man kolla inkomna ärenden, besöker ”morgon bönen”. 
Efter det försöker man att plocka upp trådarna från föregående dag. Detta sker 
oftast genom att studera min ”todo lista” som jag skapar för varje ärende beroende 
på typ. 
Pratar en hel del i telefonen, dricker kaffe och försöker på ett neutralt sätt utreda 
beslaget/en som jag för närvarande arbetar med. 
Speglingar avslutar jag oftast med, dom får gå över natten… 

Stockholm 

Dagen börjar med att skriva in de ärenden som kommit in sedan dagen innan i 
databasen. Efter detta drar man igång med det ärendet som man håller på med. 
Beroende på vad som görs i ärendet just för tillfället (långa sökningar etc) börjar 
man på ett nytt ärende eller arkiverar gamla handlingar som ska arkiveras digitalt. 

Charmen med detta yrke är att ingen dag är den andra lik. Men vi kan ta en 
genomsnittsdag med ett moment för husrannsakan också: 
Kommer till jobbet ca kl 05.00. Planerad husrannsakan sker ofta tidigt på morgonen.  
Öppnar min interna mail för att se om jag fått något. Svarar på lite mail som jag vet 
att jag inte kommer ha tid med sedan när det är fullt med folk på kontoret. 
Förbereder min ”husisväska” för att se om jag har allt med mig… 
Går på utsättning, dvs ett möte innan själva tillslaget där man går igenom ärendet, 
personer, rollfördelning osv. 
Vi åker mot adressen där den misstänkte ska befinna sig. Vi gör tillslaget samlar 
beslag, spårsäkrar osv 
Väl hemma på kontoret igen samlar vi ihop alla beslag som vi tagit, ser till att dessa 
administreras på rätt sätt, Skriver ett PM över vår insats. 
Sedan dags för lunch. 
Nu är det dags för ordinarie jobb igen. Sätter mig med några ärenden som jag håller 
på med sedan tidigare. Ringer lite telefonsamtal till kollegor som önskar svar på 
frågor de tidigare mailat om. 
Dags att gå hem efter en lång dag. 



En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten 

 

65 

 

Västernorrlands län 

Kollar om det kommit in någon ny begäran om teknisk undersökning. Skriver i så 
fall in godset. Går igenom arbeten som min analysdator jobbat med under natten i 
Encase eller FTK. Kollar om det skrivits något i vårt it-brottsforum. Besvarar mejl. 
Svarar på frågor under dagen från allmänhet och kollegor. Åker kanske på någon 
husrannsakan. 

2. Prioriteras vissa fall baserat på specifika aspekter? Vilka aspekter? 

2.2. Följfråga: Vilka brottstyper är isåfall mest prioriterade? 

Jönköping 

Vi prioriterar hela tiden, beroende på vad det är för ärende. Brott som 
ungdomsbrott, anhållna eller häktade går före. Det är från timme till timme, 
prioriteringar görs hela tiden Det är flexibelt och man måste vara beredd på att 
nedprioritera andra ärenden. Vi sköter själva prioriteringen, om det är oklart så 
bestämmer chefen det. Vi samarbetar mycket med förundersökningsledaren. 

Malmö 

Prioriteringar görs hela tiden, vi jobbar med färskvara. Tar vi inte tag i ett ärende i 
tid så kan det hända att det försvinner. Ofta fortsätter du med det du gjorde dagen 
innan och sedan fylls det på med arbete. Det är inte så enkelt att bara ta ett ärende 
och göra klart det över dagen, vissa delar tar lite tid. *kollar flödesschema*. 

Om man börjar på ett ärende en dag så hinner man en bit, sedan håller man på med 
det tills flödet är avklarat. På telefon-delen görs väldigt mycket prioriteringar och 
mindre prioriterade fall läggs åt sidan. Målsägande får inte drabbas för mycket 
genom att vi håller på med deras saker. 

Växjö 

Vilken typ av brott, minderåriga och häktade går före. Tidsfrister, går före pga ett 
satt datum före rättegång. Väljer själva hur de lägger upp arbeten parallellt. Smidiga 
och väljer lite själva beroende på fall. Vi försöker vara klara så snabbt som möjligt 
för att på så sätt kunna returnera sakerna till dess ägare. 

Östergötland 

Ja! Min dag styrs helt och hållet av prioriteringar. 
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Västra Götaland 

Är brotten grövre så blir det prio, t.ex. mord. Annars är det frio på fall med 
frihetsberövade eller unga misstänkta. 

Västerbotten 

Ärenden där det sitter häktade samt ärenden där målsägande är underårig. 

Stockholm 
 
Ja när vi får in ett ärende är en prio redan satt och den beror lite på om det sitter 
någon häktad eller anhållen etc.  

Prioritering ser generellt ut såhär: Frihetsberövat (häktat/anhållet), ungdom (mt 
under 18), rättshjälp, annat 

Västernorrlands län 

Undersökningar som är flaggade som förtur går före. Det handlar exempelvis om att 
någon sitter häktad eller att det är barn involverade. Är det ett mord går det före. 
Har vi mycket att göra överlåter vi åt vår chef att prioritera vad vi ska arbeta med. 

3. Hur långt tid tar ett genomsnittligt fall/utredning? 

Jönköping 

Det finns inga genomsnittliga fall, beror på vad det innehåller. Det beror helt på 
omfattningen, exempelvis ett mail så är det kort tid och är det sökning efter vad de 
gjort de senaste tre månaderna, tar det veckor, är det barnporr kan det ta månader.  

Malmö 

Det finns inget direkt genomsnittligt fall utan det beror på vad det är för fall och från 
fall till fall. Det kan gå på några timmar till flera dagar eller veckor. 

Växjö 
Fallspecifikt 

Östergötland 

De sista åren har antalet inkommande ärenden öka, i varje ärende har även antalet 
beslag ökat. Dessa beslag har även en stor lagringskapacitet. Detta är faktorer som 
påverkar handläggningstiden. Det är svårt att ange någon genomsnittlig 
handläggningstid.  
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Västra Götaland 

Vi är support åt utredare så vi bearterar bara bevis och dom tar utredningen, så 
svårt att säga. Allt från några timmar till veckor beroende på omfattning. 

Västerbotten 

Beror på, men allt från 2-4 veckor i genomsnitt. Är det bara en telefon så pratar vi 
om timmar. Ett stort BP-ärende kan ta 6 månader. 

Stockholm 
någon vecka till några månader. Det beror helt på vad som eftersöks och om det till 
exempel kommer in nytt material som ska undersökas i ärendet 

Allt från 2 timmar till 2 år. 

Västernorrlands län 

Svårt att säga. En telefon kan gå på 30 minuter medan en datorundersökning kan ta 
flera dagar. 

4. Finns det någon tidsbegränsning på hur länge du får hålla på med ett fall? 

Jönköping 

Det sätter åklagaren isåfall ett stopp. Det har hänt att vi inte fått fortsätta men det 
händer väldigt sällan. Ibland så måste de bevis som de hittills hittat användas fastän 
de inte är fullständiga. 

Malmö 

Det som styr oss är att vi är till för åklagare och utredarna, måste vara flexibel och 
ibland skynda på arbetet om exempelvis någon sitter häktad. Dom har en deadline 
och det måste vi styra vårt arbete efter. Vi får jämka och följa varandra. Vi får 
använda sunt förnuft. 

Växjö 
LUL (lag) det måste vara redovisat inom en viss tidsgräns, 2 veckor. 
Preskiberingslagen. Skynda vid många fall, kan gå över tiden om de fås in senare. 
Gränsen kan förlängas vid nyinkommen bevisning. 
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Östergötland 

Inte någon uttalad tidsbegränsning. 

Västra Götaland 

Skilljer sig mellan brottstyper, inget direkt uttalat men från 1dag på enklare brott 
(saker som bara tar timmar att göra) till obestämt på t.ex. mord. 

Västerbotten 

Det gör det. Om inte så måste åtal vara väckt innan preskriptionstiden går ut. 

Stockholm 

tror inte det. 

Det sker alltid en dialog mellan undersökare och utredare för att bestämma hur 
mycket tid som ska läggas samt var fokus ska vara. 

Västernorrlands län 

Nej. Man får jobba upp en egen känsla för vad som är rimligt. 

5. Stöter du ofta på någon form av kryptering? 

Jönköping 

Ja, mer om mer. Ofta är det inte men det förekommer helt klart. 

Malmö 

Telefonsidan är det inte speciellt mycket utan det svåraste är de grafiska 
lösenorden. Minneskort kan vara krypterade men inte speciellt ofta, då är det kört. 

På dator-sidan bildar vi först en uppfattning vad det är för användare. Man ser 
ganska tydlig om användaren är van eller ej. Om personen har det snyggt och 
prydligt hemma, återspeglas det ofta i datorn. Vi letar mer efter krypteringar när vi 
gör en husrannsakan och datorn står på, det är framförallt då vi kan komma åt den 
okrypterade datan. Ser vi att någon krypteringsmjukvara är igång så gäller det att få 
ut datan okrypterad. Om vi får in grejerna och det är krypterat behöver vi ett 
lösenord. Vi har olika arbetssätt att knäcka ett lösenord, eller snarare att luska sig 
fram till ett lösenord. Varför vi inte jobbar så ofta med kryptering är för att det är 
oftast inte de själva som tar in materialet utan det är andra poliser som gör det på 
plats och då stänger de oftast av maskinerna. 
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Växjö 

Ja, oftare. 

Östergötland 

Det händer, ofta ärenden där brottsrubriceringen omfattas av brott rörande 
narkotika eller dopning. 

Västra Götaland 

Förvånansvärt lite, om det är så är det bitlocker. Endast en med TC. 

Västerbotten 

Till och från händer det. Är vanligare nu än för 5 år sedan. 

Stockholm 

Faktiskt inte. Jag vet att vissa i gruppen fått några ärenden där visst material varit 
det men det är inte ofta. 

Ja det blir allt vanligare. 

Västernorrlands län 

Inte så ofta men det händer 

6. Vilken brottstyp (det brott som den misstänkte är misstänkt för) är mest 
representerad bland de som har kryptering? 

6.2 Följfråga: Vilken krypteringsmetod är vanligast och vilken omfattning 
(enstaka filer, delar av disken eller hela disken) rör det sig om? 

Jönköping 

Det beror helt på individens kompetens och från person till person. Det finns inget 
direkt samband utan det är från fall till fall. Vi ser krypterade filer som inte 
användaren är medveten om, exempelvis iPhone backup. Det finns många varianter 
av kryptering. Omfattning av kryptering beror också på vilket fall det är. Hur vi går 
tillväga beror på fallets karaktär. Vi har både haft enstaka filer och hela diskar. Den 
krypterade enheten behöver inte innehålla något viktigt, det kan vara ren rapakalja. 
Har man otur så innehåller den kalle anka. Vi måste hitta många lösningar och vi 
måste se många vägar. 
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Malmö 

Beror på vad det är för person, ofta är det en container, alltså en mapp eller en fil. 
Det är ofta datorkunskapen hos användaren som styr detta. Har personen 
datorkunskap och vill gömma och skydda datan så väljer man nog kryptering oftare 
än en person som inte har någon avsevärd kunskap. 

Växjö 

Truecrypt, mestadels hela systemdiskar. 

Östergötland 

Se ovan. Samtliga ni anger, det varierar. Disk, volym, fil 

Västra Götaland 

Det finns ingen brottstyp som representeras men helt klart en profil på vem. Någon 
med förvånansvärt god datorkunskap och därmed också starkt lösenord, som är 
medveten om att det han gör är olagligt (BP, fildelning etc) och oftast har någon 
form av bokstavskombination som gör att han utan problem tar det där extra steget 
av skydd och orkar ha ett supersäkert lösenord. 

Västerbotten 

Oftast är det krypterade containrar av olika slag 

Stockholm 

Fildelning, barnpornografibrott. Oftast är det utvalda mappar etc som är krypterat. 

Dataintrång, barnpornografi kanske är överrepresenterade. Men det kan vara vem 
som helst i vilket ärende som helst egentligen. 

Mycket blandat. De som har heldiskkrypterat brukar även ha vissa filer/containrar 
krypterade. 

Västernorrlands län 

Barnpornografi - Truecrypt. Man har en krypterad volym på en extern hårddisk 
undangömd någonstans 
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7. Har du någon speciell strategi när du kommer i kontakt med en krypterad 
hårddisk? 

7.2 Finns det en gräns på hur stark krypteringen är, där du inte ens försöker 
dig på att dekryptera? 

Jönköping 

En två-stegskryptering och personen inte samarbetar så fortsätter vi inte. Om vi har 
en del av de två stegen så provar vi. Beror lite på vad det är för brott, vi lägger mer 
tid på ett grövre brott. Vi avväger ständigt om det är värt att gå vidare och prova 
eller inte. Om det är ett prioriterat fall som anses vara grövre kan vi använda hela 
Sveriges resurser för att lösa det, exempelvis på ett internt forum och SKL. Om man 
har en fråga så ställer man den där, ganska prestigelöst. 

Malmö 

Vi kommer inte ta upp hur vi gör. 

Växjö 

Beror på grovheten och hur viktig informationen är. Vi samarbetar över hela landet 
med kapacitet. 

Östergötland 

Fråga vederbörande användare av systemet. 
Indexera användarfiler 
Indexera Temporära lagringsfiler/minnen 
Indexera hela diskar 

Dekryptering genom att indexera filer och använda dessa för att häva krypteringar 
är inte vanligt förekommande. 

Västra Götaland 

Kommer lite tills behovs och proportionallitets principen men där det är befogat så 
brukar jag 0) Ligga på utredaren att pressa MT på lösen 1) Strings i linux för att 
bygga ett case dictionary, slår ihop den med t.ex. FTKs egna 2) Brute force upp till ca 
7 tecken bara små bokstäver, enstaka siffra och inledande stor bokstav 3) Brute 
force alla tecken upp till ca 6 (opraktiskt mer) 

Västerbotten 

Det är extremt viktigt att vi är på plats vis husis. Kör vi INTE Live Forensics på en 
sådan maskin är det nästintill omöjligt(om man inte har en jäkla massa tur!). 
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Stockholm 

kan inte uttala mig i frågan  

Nej 

Västernorrlands län 

Det är viktigt att göra en ram-dump om det är möjligt. Att även fråga den misstänkte 
om lösenordet i samband med en husrannsakan kan vara framgångsrikt. 

8. Är det vanligt att du hittar krypteringsnyckeln eller dekrypterar datan på 
något annat sätt? 

Jönköping 

Det finns olika varianter, vissa är mer samarbetsvilliga än andra. Ibland inser det att 
loppet är kört och nyckeln delas. Det förekommer att vi hittar nyckeln i samband 
med datorn. Husrannsakan är en viktig del, blir det fel där kan det gå fel hela vägen. 

Malmö 

Om det är en enhet med kryptering och ett starkt lösenord så kommer det ta tid. Det 
är inte så vi går tillväga. Vi ser ganska snabbt om det är lönt att försöka eller inte. 
 
Växjö 

Beror på helt vilken typ av kryptering och om datorn är på. Kan ha tur att få ut 
krypteringsnyckeln vid en live-utvinning, lyckats en gång (svag krypto). Förhör kan 
ge eller postit- lappar på skrivbord. 

Östergötland 

Det händer att användaren av krypterade enheter inte tänker sig för utan skriver ut 
lösenord på ett papper som är placerad i närheten av datorn eller på annat sätt finns 
tillgänglig i användarens närhet. De är ju trots allt information på deras dator som 
de är i behov av. Om de inte kan lösenordet går även de miste om information. 

Västra Götaland 

Ovanligt att hitta nycklar men ofta liknande eller samma lösen på ställen man kan 
knäcka lätt typ windows lösen eller sparat på någon hemsida. Brute force funkar 
sällan.. Men när det gör det är det lycka :) 

Västerbotten 
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Som sagt – Live Forensics är jäkligt viktigt!  

Stockholm 

ibland har vi tur att hitta textfiler med massa lösenord i.  

Ja 

Västernorrlands län 

Har inte haft så många krypteringsfall att jag riktigt kan uttala mig. Men ser det som 
hyfsat fruktlöst att försöka bruteforca 

9. Om du hittar två hårddiskar, varav en är krypterad och en inte är det - 
fokuserar du mer på den krypterade då? 

Anser du att den är mer intressant, varför? 

Jönköping 
Beror på vilket ärendet det är. Är det ett högprioriterat fall kan mer krut läggas på 
den krypterade. Om det är högprioriterat så delas diskarna upp, det ena utesluter 
inte det andra. Rester kan finnas på den okrypterade som kan dekryptera den 
krypterade disken. 

Malmö 
Det är styrt av utredaren, har dom tillräckligt mycket så är det inte säkert vi behöver 
lägga något krut på den krypterade disken. *flashback-andan, de tror inte vi kan lösa 
det* 

Om någon är misstänkt för att brott och vi inte behöver mer information än det som 
finns på den disken som ej är krypterad lägger vi inget krut på den. Det vi får gratis 
får vi gratis. Vi kan inte lägga för mycket resurser på att knäcka en kryptering. 
Proponalitetsprincipen, som vi ständigt jobbar enligt. Vi får vara taktiska och det 
skulle kunna vara kul att göra det, men vad kostar det i tid. Det är från fall till fall, 
finns inget generellt. Det är mycket jobb med åklagare och utredare. Ingenting är 
starkare än den svagaste länken. 

Växjö 
Vid en stor datamiljö, en avstängd och krypterad. Undersöker det okrypterade och 
ser om det går att få fram info om den krypterade. 

Hitta ofta information i den okrypterade. Kryptering på kryptering. 
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Östergötland 

Nej inte till en början, det är alltid ett övervägande beroende på vad som påträffas 
på den icke krypterade disken. Lösenordet kanske finns på den disk som inte är 
krypterad. 

Västra Götaland 

Beror på, håller fallet med det på den okrypterade så räcker det gott, men brukar 
använda åvanstående plan för att knäcka oavsätt  

Västerbotten 

Ja, det gör man. Är man ute på plats så säkrar man minne, pagefile.sys och 
hybernate.sys. Är den dessutom uppmonterad så speglas den live. 
Det finns alltid en anledning till att det krypteras…  

Stockholm 

nej. jag börjar med den okrypterade för att eftersöka bevis och även ledtrådar om 
vad lösenordet till den krypterade disken 

Fokuserar på båda. 

Västernorrlands län 

Jag fokuserar troligtvis på den okrypterade med förhoppningen att det är något på 
den som kan hjälpa mig att komma vidare med den krypterade 

10. Arbetar du mest med kommersiella verktyg eller använder du mest 
gratisverktyg? 

10.2. Vilka program använder du mest under en utredning? 

Jönköping 

Kommersiella verktyg i första hand, som är verifierade av en myndighet exempelvis 
SKL  och rikskrim som ska godkänna det. Du måste veta vad du gör och hur 
programmet fungerar eftersom du måste kunna förklara det i rätten. Är 
programmet då verifierat så vet vi att det gör vad det ska göra. Det är en viktig del 
av beviskedjan, att veta vad man använder och kunna stå för det sen. Det händer att 
vi själva undersöker ett program, exempelvis hur en viss chattfunktion fungerar. 
Vad händer om jag gör si och så. Det finns inte alltid en kommersiell programvara 
som löser de problem som vi ställs inför, då får vi plocka ner en gratisvariant och 
sedan verifiera vad den kommer fram till med ett annat program. Den dagen 
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advokaterna börjar ifrågasätta vad vi gör, då kommer vi få problem. Vi måste hela 
tiden vara bombsäkra på det vi skriver. 

Malmö 
 
Vi använder FTK och EnCase men även HexEditor och NetClean. Så det förekommer 
både kommersiella och gratisprogram. Det ska helst finnas ett white-paper så det 
finns på papper att det gör vad det är tänkt och vad det säger att det gör. Vi ska 
kunna stå i rätten och det ska helst inte stå någon i andra änden och säga “nej”. Man 
kan använda flera olika verktyg, då det är bra på olika saker. Vi kan även verifiera 
vad vi hittar genom att testa med två olika programvaror. Vi använder de 
programvaror som Rikskriminalpolisen rekommenderar. 
 
Växjö 
 

EnCase 6 & 7 och FTK på datorer, XRY för telefoner. Internet evidence finder.  

Östergötland 
 

Jag har en blandning av kommersiella och gratis-verktyg. Huvudprogrammen är 
EnCase och FTK 

Västra Götaland 

FTK, Encase och EIF. Gratisverktyg för att knäcka t.ex. rarfiler 

Västerbotten 

En helt vanlig Linux installation… 

Stockholm 

använder enbart kommersiella verktyg. 

Den mest kompletta verktygslådan är den med så många verktyg som möjligt. Både 
och. 

EnCase, FTK, Cellebrite, samt en del verktyg i Linux. Tidskonverterare, IEF mm. 

Västernorrlands län 

Mest med kommersiella verktyg. FTK och IEF. Gratisverktygen är oftast småverktyg 
som gör specifika saker som inte är direkt forensiskt inriktade. 
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11. Använder du andra tillvägagångssätt som är mer “manuella”? 

Jönköping 

Jätteofta, det förekommer jämt. Mestadels av arbetet går ut på att leta, få en känsla 
hur strukturen är uppbyggda och lära känna personen. 

Malmö 

Det är en kombination. Vi kör först i den automatiserade och sedan det manuella. Vi 
använder det som finns i verktygen och de vi är mest bekväma med. Vet vi specifikt 
vad vi letar efter så är hexeditor väldigt bra. Vi måste vara solklara på vad vi 
använder och vad vi gör i rätten, fullständigt glasklart. Det behöver inte vara så att vi 
försöker sätta dit någon, vår bevisning kan även fria någon misstänkt. Vi jobbar 
förutsättningslöst. *drar farmor skämtet*. På mobil-delen är det mer manuellt 
pillande, framförallt på äldre enheter. Vi får aldrig bli så kallade “buttonpushers”, vi 
måste tänka själva och använda programvaror som hjälpmedel. 
 
Växjö 

Kollar i mappstrukturer, både och då enscript, bestäm vad man letar efter, det 
bestämmer, fallspecifikt 

Östergötland 

Vi kombinerar manuella moment med automatiserade. Det är ju trots allt jag som i 
slutändan måste förstå vilka processer som använts. 

Västra Götaland 

Ja, ofta, gör det parrallent med indexering och söknignar i materialet 

Västerbotten 

Ja, beroende på case 

Stockholm 

Ja. 

Självklart. Att enbart lita på programmen skulle vara förödande. Resultat måste 
verifieras och script är ofta inte så kraftfulla som utvecklarna påstår. 

Västernorrlands län 

Absolut. Det skulle vara svårt att låta bli. 
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12. Använder du script, till vad? 

T.ex vid inhämtning av loggar. 
12.2. Är det vanligt att du skriver egna script för att lösa problem? 

Jönköping 

Vi använder script en del och vi skriver en del själva. Modifieringar av befintliga 
script görs mer än att skriva egna. Vi jobbar med både EnCase 6 och 7, mestadels 6. 

Malmö 

Vi använder script. Vi skriver dock inga egna men det är pågång och det finns ett 
stort behov av det. Mestadels blir det de script som finns tillgängliga i 
programvaran. 

Växjö 

Ja. Skriver inte mycket egna utan modifierar. Använder ibland script till linux. Finns 
en uppsjö redan. 

Östergötland 

Ja, i synnerhet vid sökningar i oallokerat utrymme. 

Västra Götaland 

Script använder jag mycket, eller om man kan kalla bat filer för det. Dels för att 
hämta in info på live datorer men även att bearbeta saker såsom gps loggar. 

Västerbotten 

Ganska mycket. Allt från att parsa loggar till att bruteforca saker… 

Ja, varje dag! 

Stockholm 

ja vi använder oss av C4ALL för att varva ut bilder och filmer. Egna script har jag ej 
behövt skriva än 

För att parsa loggar, plocka ut data ur databaser, leta i oallokerat mm. 

Ja det förekommer rätt så ofta. 
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Västernorrlands län 

Nej. 

13. Har det förekommit fall som du inte kan lösa pga att du inte har tillräcklig 
kunskap? 

Jönköping 

Inte direkt. Tillsammans kommer vi långt och har löst det som kommer in. Vi är 
skitbra, så är det. Det som hindrar oss är tillgången till programvaror, det tar längre 
tid. Det finns inget program som klarar allt, då kan det vara bra att ha flera 
programvaror. 

Malmö 

Skulle väl vara då att någon byggt sitt eget filsystem. De flesta fall brukar vi lösa men 
det kan väl hända att vi missar grejer. Vi jobbar på uppdrag och gör det som står i 
uppdraget. Förekommer det då andra saker så rapporterar vi det. Det värsta är när 
vi får in en mans dator och det inte finns några spår av porr alls, då är det något som 
är fel. Sex är väldigt vanligt i datorer. Det kan vara så att avsaknaden av något är ett 
bevis i sig, vårt jobb kan då vara klart men det betyder inte att fallet klaras upp. Vi 
kan alltid diskutera fram en lösning sinsemellan. 

Växjö 

Tar hjälp av SKL vid de fall de inte kan lösa. Nätverk för forensiker där de kan fråga 
efter hjälp. Kan vara svårt att ha kunskap till allt som ska göras. 

Östergötland 

Ja, jag har lämnat ett ärende till SKL där den misstänkte hade satt upp ett card-
sharing nätverk. Detta ärende hade jag inte resurser att undersöka då mängden 
datorer var väldigt stor. Sedan hade jag inte kunskapen om detaljer för hur dessa 
nätverk fungerar. Och den största faktorn var tidsåtgången.  

Västra Götaland 

Är så länge har jag sluppit det 

Västerbotten 

Det är en ständig kamp och ibland måste man läsapå vissa bitar, tex om det har 
kommit en ny version av Truecypt… 
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Stockholm 

Nej. 

Stockholm 

Det gäller alltid att hänga med i utvecklingen. Är det något man inte förstår kan man 
fråga en kollega eller inhämta kunskapen på annat sätt. Vi har ett gott kontaktnät 
bland alla IT-forensiker i Sverige. 

Västernorrlands län 

Känner inte jag har kunskap att utreda misstänkta dataintrång, eller att göra 
malwareanalyser. Men det är inte heller något som har efterfrågats. 

14. Vilken enhetstyp kommer du oftast i kontakt med, som du måste 
analysera? 

Jönköping 

Allt, you name it. Så fort det har något med IT att göra så får vi det. I 
storleksordning: Telefoner (Android och iPhone), Mac, GPSer, Surfplattor, Kameror 
sen övriga plattformar. Vi får även in väldigt gamla enheter, som borde vara 
pensionerade för längesen. Så länge en enhet fungerar så uppgraderas det inte. 
“roligt modemljud görs”. Det gäller att inte vara främmande för något. 

Malmö 

Vi jobbar med de största enheterna, det är datorbiten, telefonbiten och bildbiten. 
Telefoner är mest representerade Problemet med dessa är att kapaciteten ständigt 
ökar. Tidigare skrevs allt innehåll på en gammal telefon av på två timmar, för hand. 
Sen började vi ta bilder på innehållet. 

Växjö 

Telefoner och framförallt iPhones och Android. 

Östergötland 

Datorer, stationära/laptops, servrar,  

Västra Götaland 

Datorer i vanliga arbetet men även en hel del mobiler. Ungefär 50/50 smartphones 
eller riktigt gamla/enkla telefoner. 
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Västerbotten 

Datorer, mobiltelefoner 

Stockholm 

stationära och laptops  

Jag arbetar främst med telefoner, GPS samt surfplattor. Det gäller att nischa sig för 
att gruppen ska få en så bred kompetens som möjligt. Ingen kan vara specialist på 
allt men alla kan vara specialist på något. 

Västernorrlands län 

Mobiltelefoner och bärbara datorer är vanligast 

15. Vilket lagringsmedium stöter du mest på? 

Jönköping 

Ingen kommentar / Frågan togs ej upp. 

Malmö 

USB-minnen. 

Växjö 

USB-minnen och mestadels minneskort i telefoner och hårddiskar. 

Östergötland 

USB-minnen, minneskort, hårddiskar. 

Västra Götaland 

USB minnen och minneskort 

Västerbotten 

USB-minnen, mobiltelefoner 
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Stockholm 

Hårddiskar  

Telefoner 

Västernorrlands län 

Mekaniska hårddiskar, mobiltelefoner och usb-minnen. 

16. Vidareutbildar du dig ofta, själv eller inom jobbet? 

16.2 Vad för sorts kurser skulle det kunna vara? 

Jönköping 

Vi går inte på så många kurser vi själva hade velat, det har med ekonomi att göra. 
Det är mestadels vi som tar initiativet. Vi lämnar förslag och det lämnas vidare och 
vidare. Ingen information håller sig uppdaterad länge, det som är nytt ena veckan är 
gammalt nästa. 

Malmö 

Det beror på när myndigheten pungar upp med pengar. Det kan vara stopp länge 
men sen kan vi gå på flera kurser på kort tid. Det är lättare när kursen är gratis, då 
är det endast resan som kostar. *en lite battle, kostar eller ej.* Det finns ett 
jättebehov av utbildning i och med att IT är så pass explosionsartat och ständigt 
uppdateras. Det finns alltid en plan för kompetensutveckling men den följs inte 
alltid. Om någon ska gå en kurs och det inte finns pengar så tas den inte bort utan 
skjuts upp. Vi ska försöka bli bättre på internutbildningar och få en bättre 
samverkan mellan IT-forensiker. Det innebär att vi ska jobba bättre tillsammans. 
Det är dumt att inte använda den kompetensen som finns inom polisen, det kan ta 
lite tid i början men när det väl är etablerat så kommer det rulla på. Polisen ska bli 
en myndighet, just nu är vi flera myndigheter. Det går ut på att alla ska ha 
kompetens för att exempelvis hantera en dator på plats, som första man. Alla som 
jobbar med IT vet att det är lätt att manipulera data och därför måste vi vara 
bombsäkra på vad som hänt och vilka som har haft med information att göra. Det 
måste bli rätt, vi kan inte manipulera bevis och försöka sätta dit någon, vi lever i en 
demokrati. De vanligaste kurserna är på programvaror och metoder. 

Växjö 

Någon kurs om året iallafall. Årliga konferenser, exempelvis MAC-forensic. 
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Östergötland 

Jag försöker att genomföra en vidareutbildning varje år, ibland hinner jag men oftast 
inte. Utbildning i olika analysprogram 

 
Västra Götaland 

Väldigt ofta både privat och genom jobbet. 

Västerbotten 

Vet ej just nu. 

Stockholm 

Vi får gå en hel del kurser/utbildningar. Ska gå kurser inom Mac forensics,linux 
forensics, Barnpornografigranskning, vidareutbildning i EnCase, FTK etc  

Ca 4-6 kursveckor/år. IT-forensiska verktyg, generella IT-forensiska utbildningar. 

Västernorrlands län 

Försöker hålla mig ajour genom att läsa i olika forum på min fritid. Inom jobbet har 
jag gått en kurs i barnpornografigranskning. Under året ska jag gå en i FTK och en 
annan om mobiltelefoner ordnad av MSAB. 
 
17. Läser du in dig på nya metoder? Är det något uppdragsgivaren uppmanar 
dig till? 

Jönköping 

Vi håller ett öga på bloggar och forum där våra “motståndare” håller till. Det finns 
ingen tid avsatt för att lära sig nya saker och läsa på. Det finns inga direkt interna 
föreläsningar eller liknande. De bollar mycket idéer mellan varandra och tar ibland 
hjälp av andra myndigheter och företag. 

Malmö 

Ofta läser jag in mig på ett ämne jag arbetar med eller repeterar det. 

Växjö 

Inbjudningar från myndigheter skickas ut. Kan få gå utbildningar om det är relevant. 
Mestadels på polishögskolan. Läser in sig på nya metoder på bloggar och forum. 
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Östergötland 

Jag följer inga forum men jag använder information från dem kontinuerligt. 

Västra Götaland 

Hela tiden och det uppskattas starkt från uppdragsgivaren 

Västerbotten 

Jag provar ”nya saker” hela tiden, oftast mina egna idéer… 

Stockholm 

ja absolut. 

Västerbotten 

Ja absolut, det är ett krav från arbetsgivaren. 

Västernorrlands län 

Det är inget min uppdragsgivere uppmanar mig till men det är något jag gör. Brukar 
alltid kolla forumet på forensicfocus.com  

18. Om du fastnar i ett fall, brukar du läsa böcker eller manualer för att 
komma vidare, eller vänder du dig till dina medarbetare? 

Jönköping 

Vi letar information helt enkelt. Alla tillvägagångssätt används. Vi letar på alla 
möjliga ställen. Hemmahackare. Vi får ta in konsulter rent formellt, mest vid svårare 
fall om SKL eller Riskpolisstyrelsen inte löser det.  

Malmö 

*En man läser aldrig en manual*. Vi har ett jättefint forum, ett IT-brottsforum som vi 
i Sverige är uppkopplat till, som är internt inom polisen. Det sitter folk uppkopplade 
ständigt så det är det första vi gör om vi stöter på ett problem. Vi har listor på vilka 
som är bra på vad så vi kan ringa till dessa. Just manualer eller filmer är mest när vi 
exempelvis ska plocka isär en dator och det är information som är bra just då. 
Medarbetare är dock det främsta. 
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Växjö 

Läser en del bloggar för att hålla sig uppdaterade. En del böcker, dock ej på 
arbetstid. 

Östergötland 

Jag är ensam i Norrköping så jag får läsa mig till lösningar eller kontakta någon 
annan skarp IT-forensiker. 

Västra Götaland 

Medarbetare och google, i den ordningen offtast 

Västerbotten 

Brukar göra något annat en stund, tex gymmet…lösningen brukar komma när man 
inte tänker så mycket på det. 

Stockholm 

vi brukar alltid snacka med varandra i gruppen för alternativa sätt att lösa uppgiften 

Både och för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång ett problem uppstår. 

Västernorrlands län 

uppgiften Båda delarna. Beror på vad jag kört fast i. En stor del av jobbet handlar om 
att lösa problem 

19. Brukar du ofta vara med på husrannsakan/utryckningar? Kortfattat, hur 
går en sådan till? 

Jönköping 

Beror på ärendetypen. Först måste du skaffa en samlingsplats i mitten, sen börjar 
alla sektera varsitt rum (A,B,C) och söker genom det. Sedan ska man byta rum så alla 
får titta på alla rum, då man ser olika på  saker. Vi gör “exakt” så. 

Malmö 

Förra året hade vi strax under 20 husrannsakan och det kommer öka. De stora och 
viktiga, de planerade, är vi med. Svar ja, men vi skulle vilja vara med ofta. Vi har 
ingen beredskap. De gångerna det har skett något ringer de och det är alltid någon 
som kan ställa upp. Följer med som sakkunnig och väljer ut vad som ska tas i beslag. 
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Växjö 

Planerade sådana, en del akuta men det är inte jättemånga, ca 2 per år. Mestadels 
när de är igång, annars plockar dom med datorn.  

Östergötland 

Ja det händer, kontroll av Wifi, detektera lokala nät/datorer, säkra temporär 
information, kontroll av förekomst av krypteringar, säkra filer som kan vara aktuella 
vid en inledningsfas av ärendet. 

Västra Götaland 

Vi måste ha en polisman med oss, och vi brukar alltid komma in efter att vanliga 
polisen gjort sitt, enklast så. Även om undantag finns så brukar vi istället instruera 
poliser hur dom ska agera. Hålla datorer igång, inte låta MT röra tekniskt utrustning 
och redan vid gripandet kräva lösenord från MT  

Västerbotten 

Jag försöker hinna med dessa… 
1) Planering – där jag tar ganska mycket plats. Det gäller att hitta strategier för att 
säkra digitalmediat så fort som möjligt. 
2) Tillslag. Består oftats av minst 1st patrull, utredare och 2st från tekniska. 
3) Live forensics 

Stockholm 

får inte medverka på dem än  

Ja det förekommer, se min beskrivning i frågan om hur en arbetsdag kan se ut. 

Västernorrlands län 

Det måste vara en polisman med. Som civilanställd har jag inte den formella rätten 
att beslagta föremål. Oftast går det till som så att vi letar igenom en bostad. 

19.2. Hur brukar det se ut med auktoriteten, måste du ha med dig en polisman 
på brottsplatsen? 

Jönköping 

En polisman måste vara med. En civilanställd får inte ta beslag utan är mer en 
rådgivare, vi löser dock det smidigt på plats. Rent formellt får jag dock inte röra 
något som civilanställd. Säkerheten är viktig, man ska inte vara ensam. Det är 
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förundersökningsledaren som initierar husrannsakan och det är hans ansvar att det 
finns polis på plats. Vi får inte vara kvar i lägenheten själva eller utan polis. Aldrig 
ensam. 

Malmö  
Lagstiftningsmässigt måste det vara en polisman med. Det är prat om att bevilja 
civilanställda vissa rättigheter. Enligt min erfarenhet (chefen) är det bra att vara fler 
än dom som är i lägenheten och har lite kunskap inom det sedan tidigare. *Det kan 
vara kul att göra en husrannsakan, men det kan vara kul att komma hem också*. 
Husrannsakan ingår som ett moment i etapp 2. Enligt lag får endast en polisman ta 
beslag. 

Växjö 

Som civil, 2 st polismän, som polis, ha en med sig, aldrig själv! 

Östergötland 

Ja. 

Västra Götaland 

- 

Västerbotten 

Vi jobbar i team, jag och Bengt gör dessa tillsammans. Jag är civil och Bengt är polis. 
Bengt fotar och filmar, hjälper mig med datorer och beslag. 

Stockholm 

- 

När vi är på en brottsplats är vi där i egenskap av IT-forensiker då spelar det ingen 
roll om man är polis eller civil. Därför ska det alltid finnas med polispersonal där 
som har hand om säkerheten. 

Västernorrlands län 

- 
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20. Jobbar du oftast själv eller i ett team med andra IT-forensiker? 

20.2. Följdfråga: Om du arbetar i ett team, vem bestämmer vad som ska göras eller 
sköter ni det själva? 

Jönköping 

Vi jobbar i team med polisen. Vi kan vara fler IT-forensiker om det behövs. Vi 
bestämmer vad som tas med från platsen med direktiv från åklagaren. 

Malmö 

Det beror på hur mycket arbete det är. Ofta räcker det med en. Vi talar om vad de 
ska göra på plats och vad de ska undvika. Husrannsakan ingår i etapp 2. 

Växjö 

Jobbar en del själva och en del ihop. Beror lite på hur stor stället är. Vi kan dela upp 
oss beroende på om det blir två husrannsakan samtidigt. 

Östergötland 

Själv. Prioriteringar. 

Västra Götaland 

Jobbar till 90% ensamma per case 

Västerbotten 

Jag sitter för närvarande själv i Skellefteå… 

Stockholm 

vi jobbar enskilt  

Både och. I större ärenden arbetar vi oftast i grupp. 

Det är alltid en samverkan mellan IT-forensiker, vår chef, handläggare i ärendet 
samt andra som håller i ärenekoordinationen. 

Västernorrlands län 

Vi är två stycken och vi bestämmer själva hur vi ska lägga upp det. 
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21. Om du ej närvarar vid husrannsakan, hur får du tillgång till materialet? 

Jönköping 

Det levereras till avdelningen/stationen. 

Malmö 

De kommer hit till avdelningen. Det ska vara taget i beslag och lagerlagt. Så fort vi 
får tillgång till det är det vår skyldighet att lagerföra det och registrera det. Vi följer 
vårt beslagsflöde. 

Växjö 

Lämnas på inlämningsskåp och verifierar beviskedjan, som kollas på morgonen. 
Annars kommer de in med grejerna. 

Östergötland 

Dialog med utredare. 

Västra Götaland 

Polisman bokför och det hamnar i intaget, där läggs det i förvar tills utredare ber det 
skickas till oss. 

Västerbotten 

Ger instruktioner via telefon och sedan levereras beslagen till mig. 

Stockholm 

Det oftast en it-forensiker med och då säger de till polismännen vad som ska tas i 
beslag. Därefter kommer poliserna upp med godset när allt tagits i beslag och lagts 
in i alla system 

Ja precis, så går det oftast till (som exemplet ni nämnt ovan. 

Västernorrlands län 

Godset kommer in till oss med polisman eller något annat bud, och det är oftast så 
det går till. 

 



En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten 

 

89 

 

22. Vad innehåller din verktygslåda (den mjuk- och hårdvara du använder) 
när du anländer till en brottsplats? 

22.2. Förekommer det fall där din medtagna utrustningen inte är tillräcklig? 

Jönköping 

Det är beroende på fall. Risken för exempelvis kryptering vid större tillslag gör att vi 
tar med mer grejer i form av fler diskar om en live-utvinning krävs. Är det ett 
mindre fall räcker kanske ett par papperskassar. Vi har en ryggsäck med grejer som 
vi kan tänkas behöva. Det går att applicera på det mesta. 

Malmö 

Där finns ju allt material som gör att man kan göra utvinningar på plats: kablar, 
skyddsutrustning till forensikern, program som gör live-utvinningar, ibland går det 
att planera inför detta men det är sällan. Det finns en ryggsäck med alla dessa saker, 
och den väger ca 20-25 kg. plus en bil som är utrustad för att jobba ute på fält, med 
reservkraft så man kan ha egen el.  

Växjö 

Bättre än innan. Har en speciell väska med grejer i som behövs, innehållande 
hårddiskar, usb-minnen osv.. Finns en lista på ett forum. Uppdateringar av 
programvara är viktigt. Gamla verktygen är inte säkert de fungerar. Det gäller att 
hålla sig bekväm med de verktyg du arbetar med. 

Östergötland 

FTK-imager är grym! Det kan man använda till mycket, kopiera filer, säkra RAM mm. 
Förekomst av kryptering använder jag fler verktyg samt även kontroll manuellt. 
Glöm INTE kamera/Smartphone, bilder är kanon för din egna dokumentation. 

Västra Götaland 

Laptop, externa hårddiskar, usb minnen, alla typer av skruvmejslar, handkar, 
bevispåsar, alla typer av kablar. usb hubb. Mjukvara så är det portabla versioner av 
FTK imager, script-kit, bootdiskar. 

Västerbotten 

anländer till en brottsplats? 
3st hårddiskar –  
En med ext2 som innehåller statiskt kompilerade verktyg för Linux 
En med ntfs som innehåller helix 
En med hfs+ med diverse macanpassade verktyg 
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Har inte hänt än, peppar peppar…. .-) 

Stockholm 

allt som kan tänkas behövas. 

Mycket kablar, adaptrar, bärbar dator, 4g-anslutning, live forensics mjukvaror, 
externa hårddiskar, skrivskydd, kamera, anteckningsmaterial, förpackningsmaterial 
mm 

Det händer ibland. Ibland kanske man får åka tillbkaa till arbetsplatsen för att hämta 
tex en skärm. 

Västernorrlands län 

En massa kablar och verktyg. Speglingsverktyg och lite annat. Exempelvis FTK 

Imager och IEF Triage. Även en bärbar dator men det är sällan det används vid 

husrannsakan. 

 

23. Vad är det vanligaste problemet med ett analyseringsverktyg vid en 

utredning? 

Jönköping 

Det kan hänga sig, det kan krascha eller att strömmen går. Ju mer data som slängs in 
i programmet, desto större är risken att programmet kan hänga sig eller krascha. 
Det kan hända att vi måste dela upp fallet i bitar. 

Malmö 
Det är att de utvecklas hela tiden. Utvecklarna är lite för hastiga och släpper 
versioner för fort. Det lever i en värld där de både ska sälja en produkt och 
konkurera med någon annan. Vi kör olika versioner av EnCase. Det tar generationer 
innan en versionsuppdatering går över. Vi får aldrig glömma att verktygen är 
hjälpmedel. Vi måste alltid veta vad programmet gör. Tidigare gjorde vi allt manuellt 
och sedan använde vi programmet för att åstadkomma samma sak. Det gick fortare 
med programmet och vi kunde gå in i verifiera det vi hittade. 

Växjö 

Sökfunktion i EnCase. Tidskrävande och behöver vänta på exempelvis sökningar. 
Kan begränsa en del för att underlätta. 



En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten 

 

91 

 

Östergötland 

Hela handläggningstiden är beroende av hur snabbt information kan levereras till 
utredare/förundersökningsledare. Allt som påverkar denna tid negativt är inte bra. 

Västra Götaland 

Slutar svara och är väldigt dåligt på att återuppta jobbet igen efter det. Väldigt få 
resume funktioner. 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

vi använder olika verktyg beroende på vad som ska undersökas. de olika 
analysverktyg som finns kompletterar varandra 

Både att det kraschar samt att det inte klarar av att plocka ut det jag vill ha. Det är 
aldrig ett arbete som går med helautomatik. 

Västernorrlands län 

Att det tar för lång tid att spegla och indexera hårddiskar. Att FTK ställer till med 
problem.  

24. Om ett analyseringsverktyg kraschar, i vilken situation är det vanligast, 
live- eller labbmiljö? 

Jönköping 

Inget svar / Frågan ställdes ej. 

Malmö 

Kan ej svara då jag aldrig har upplevt de problemen. 

Växjö 

EnCase kan krascha en del. Kan dela upp uppgiften. Använder EnCase 6 och kollat 
lite på 7an. 

Östergötland 

Labbmiljö. 
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Västra Götaland 

Labbmiljö. 

Västerbotten 

Live…Många som använder FTK Imager och försöker dumpa minner på en 4GiB 
Fat32 USB-sticka--- 

Stockholm 

labb 

Både och. Det förekommer. 

Västernorrlands län 

labbmiljö och det brukar inte vara hela världen 

25. Hur ofta brukar du testa de verktyg (hårdvara och mjukvara) du arbetar 
med, och hur? 

Jönköping 

Det räcker ofta med att det är godkänt men vi testar ibland genom att göra analysen 
med två olika verktyg för en verifiering av sökträffarna. Tester görs av exempelvis 
SKL och programmen har hittat olika mängd data men de har aldrig haft en incident 
där programmet framkallat egna bevis vid testerna. Testerna görs vid större 
release-släpp. Vi gör inget sådant själva. 

Malmö 

Vi gör alltid hashsummor på samtligt material och sedan verifierar vi alltid innan 
och efter för att säkerställa att det är samma vi har jobbat med, gör vi inte det kan vi 
kasta oss i vägen. Det är A och O och verifiera vad du börjar och slutar med. 
Mestadels är det när en ny version släpps. 
 
Växjö 

Internet Evidence finder kan vara lite knepigt. Testar olika versioner för att se om 
det är någon skillnad, varför det händer. SKL testar de verktyg som används. Testar 
verktygen mellan varandra. FTK och EnCase. 

Östergötland 
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Alldeles för sällan, vi har inga rutiner för detta 

Västra Götaland 

Testar så att de verktyg jag använder producerar jämnt resultat, men inga 
supernoga kontroller 

Västerbotten 

Kör med skrivskydd och md5 och sha hashar… 

Stockholm 

vi använder enbart godkända verktyg  

Ofta. Vi arbetar mycket med verifiering samt metodutveckling och utvärdering. Vi 
måste kunna lita på våra verktyg. Det går inte alltid att lita på tillverkarens 
påståenden om vad verktyget kan göra. Detta måste verifieras. 

Västernorrlands län 

Finns det tyvärr inte så mycket tid till. 

26. Vad skulle kunna vara den vanligaste brottstypen du råkar ut för? 

Jönköping 

Allt i stort sett, olaga hot, stöld, snatteri och barnpornografi. 

Malmö 

Det är en fråga om popularitet. Där du får framgång kommer du får fler fall av 
liknande karaktär och då framstår det som att det är fler ärenden om just det 
brottet. Fildelning, klotter och dataintrång är något vi inte hinner med och det får vi 
inte in så mycket. Det som leder är bedrägerier, stöld och narkotikabrott. 
 
Växjö 

Sexualrelaterade brott och bedrägerier samt narkotikabrott. Mest bedrägeri och 
barnpornografi. Händer mycket, en del fysiska går över till den digital världen. Så 
fort det är teknik med i bilden så kommer vi i kontakt med det. 
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Östergötland 

Grova våldsbrott, Narkotikabrott 

Västra Götaland 

BP och bedrägeri, följt av misshandel/hot 

Västerbotten 

Narkotika – svårt att veta hur buset benämner narkotikan när dom diskuterar det 
över nätet… 

Stockholm 

barnpornografi och narkotikabrott 

Det går inte att säga generellt. Men eftersom jag arbetar på Länskriminalpolisen så 
är det kanske oftast grova våldsbrott. 

Västernorrlands län 

Kanske knarkrelaterade ärenden och sexualbrott 

27. Vilken brottstyp tycker du är svårast respektive lättast att utreda, varför? 

Jönköping 

Dataintrång kan vara svårt om det är någon som är duktig, likaså att knyta någon till 
en dator med exempelvis barnpornografi. Det kan vara för svårt, det finns inget som 
är “OOH NOO”. Det är knepigt det mesta. 

Malmö 

Barnpornografi är lättast, samtidigt svårast. Du ska leta bilder, vilket är lätt. Det 
svåra är att det är så ofantligt mycket av materialet och kan vara obehagligt att titta 
på. Först ska det grovsållas, vad är barnporr och inte. Sen ska det fingranskas, är det 
barnporr eller grov barnporr? Kan vi avgränsa det till Sverige eller måste vi 
kontakta exempelvis interpol? De grövsta brotten är ofta det enklaste, om vi tar 
mord. Sällan är morden planerade, då letar vi chattar och mailtrafik. Har de gjort 
något före, under eller efter brottet.  
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Växjö 

Sexuellt ofredande och gärningsmannen ”kan” gömma sig. Det är det bökigt. 
Bedrägerier kan vara svårare att koppla till någon. Lagrade grejer är enklare och då 
är det enklare att koppla en ägare till datorn. När det rör sig om något med IP-
adresser och spårning är det svårare, speciellt om den misstänkte suttit på 
exempelvis ett hotell. 

Östergötland 

Alla ärenden är unika men de som tar allra längst tid att analysera är innehav av 
barnpornografi. Dessa brott leder oftast till fler brott som uppdagas då 
vederbörande dator analyseras. Innehavet är oftast en del i ett större behov för 
vederbörande person av att kontakta barn för att senare på ett eller annat sätt begå 
ett brott mot dem. 

Västra Götaland 

Även här från fall till fall om datorn faktiskt har använts till ändamålet, har den det 
så är dom väldigt lika svåra 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

kan inte uttala mig riktigt än om det. har jobbat för kort tid  

Det beror inte på brottstypen. Det beror på datorutrutningens ägares tekniska 
kompetens. 

Västernorrlands län 

Bedrägerier kan vara svåra. Även fall där det krävs att man begär in uppgifter från 
externa aktörer utomlands. Men om det är lätt eller svårt beror ändå mest på det 
specifika fallet. 

28. Hittar du mycket information som senare inte används? 

Jönköping 

Inget svar / Frågan ställdes ej 
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Malmö 

Ohja! Det är mycket vi sitter och går igenom som sedan inte behövs. Du måste titta 
på en sak i en viss mängd för att kunna avfärda det. Det förekommer att vi utreder 
ett brott och sedan hittar ytterligare brottsdata. Det kan hända att vi får in en telefon 
och utreder en stöld, så hittar vi sedan bilder på exempelvis gärningsmannen och 
vapen och då blir är det plötsligt vapenbrott. 

Det kan vara mellan ett par tusen till ett tjugotusen SMS i en telefon, vet då 
utredaren vilket tidspann vi ska kolla sparar vi tid och slipper lägga tid på 
orrelevant information. De bevis vi hittar är upp till utredaren att bedöma om det är 
tillräckligt eller ej. 

Växjö 

Alltid, mycket överskottsdata, aldrig att allt är relaterat till brottet 

Östergötland 

Det händer, men oftast används den information som jag redovisar. 

Västra Götaland 

Ofta så hittar man indicier eller saker som tyder på ett intresse för det aktuella men 
inget som håller som bevis. 

Västerbotten 

Ja, det finns alltid en rejäl ärende slask. Men är det inte relevant för ärendet (tex 
fildelning) så brukar det inte tas med. Jag går enbart på direktiven från åklagaren. 

Stockholm 

det händer 

Ja. Det vi hittar redovisar vi sedan till utredare/åklagare som sedan gör ett urval av 
det som är intressant att ha med i bevisningen. Allt ligger dock inlagt i ärendet så att 
alla berörda parter kan få del av det som framkommit under delgivningen. Sedan 
kanske inte allt används under själva rättegången. 

Västernorrlands län 

Det kan vara den svåra biten i utredningen, att avgöra vad som är relevant för 
utredningen. Man hittar oftast väldigt mycket om man exempelvis kollar 
internethistoriken. Därför är det viktigt att ha en dialog med utredaren 
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29. Hur ser den mest förekommande brottsplatsen ut? 

Jönköping 

Hemmamiljö med en enskild dator. Än så länge är det relativt små mängder data 
men det förekommer även större system med högre kapacitet. Mängden ökar hela 
tiden, det går sällan under 1TB numera. Ofta tas bara den utrustning som finns 
öppet på plats. Vid brott som barnpornografi måste hela stället genomsökas. 

Malmö 

Hemmamiljö hos privatpersoner är vanligast. 

Växjö 

Hemmamiljöer är vanligast. 

Östergötland 

Som jag tidigare nämnt så har antalet beslagspunkter som ska analyseras ökat 
väldigt drastiskt de senaste åren. Detta oavsett ärendetyp. 

Västra Götaland 

Hemdatorer 

Västerbotten 

Kanska äckliga hemmamiljöer…men minst en dator och en hel drös av USB-minnen 
och CD/DVD-skivor 

Stockholm 

oftast hemmiljö  

Väldigt olika, beror helt på ärendets karaktär. 

Västernorrlands län 

En hyfsat vanligt hem med en eller ett par bärbara datorer, en ny mobil och någon 
gammal som ligger och skräpar någonstans. 

30. Vilken utredningsmiljö är vanligast, live- eller labbmiljö. 

Med livemiljö menar vi att en liveanalys utförs medan labbmiljö är att du får 
hårddisken och utför analysen i labbet. 
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Livemiljö [ ] 

Labbmiljö [x] x6 

Jönköping 

Live är nästan endast om det är krypterat. Är datorn igång och det inte är någon 
kryptering igång så stänger vi av den och tar med den. Vi vill inte vara på platsen 
onödigt länge, då det kan vara en risk. 

Malmö 

Labb. 

Västerbotten 

Labbmiljö 
 

31. Om du uppskattar hur många brott som inkommer, hur många klaras upp 
av dessa? 

Jönköping 

Det mesta lyckas de lösa. 

Malmö 

Många klaras upp. Vi får in en del orrelevanta enheter som vi ska hitta annan 
information i, som inte finns. När vi är klara med en analys så kryssar vi inte för: “Ja, 
vi klarade det”. Om det kommer in ett antal enheter och det bara är en som ger 
relevant information så finns det ingen statistik på det. Ibland får vi feedback på hela 
processen. Hade vi inte haft framgång hade jag suttit ensam och nu är vi sex stycken. 
Det är en “lavinartad” utveckling (en lavin går ner).  

Växjö 

Mestadels klaras de fallen de får in upp, från deras sida. Det behöver inte finns några 
bevis men den ska undersökas ändå. 

Östergötland 

Ingen uppgift för detta. 
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Västra Götaland 

Eftersom vi inte utreder så har vi ingen statistik på det, men vi hittar väl klara bevis 
på ungefär 50% av fallen, att ta in en dator är rätt standard så får in många 
orelaterade snarare än att vi missar bevis på dom andra 50% 

Västerbotten 

Vet ej. Skulle uppskatta att ca 75% av ärendena som passerar mig leder till 
rättegång. 

Stockholm 

beror på vilka bevis som vi hittar  

Omöjligt för mig att säga. 

Västernorrlands län 

Vet inte 

32. Vad är vanligast på brottsplatsen? Gör du en avbild på hårddisken, tar du 
med dig hårddisken eller tar du med dig hela datorn? Varför? 

Jönköping 

Vi tar med allt på platsen förutom skärm och tangentbord, förutom vid 
barnpornografi-brott, då ska det förverkas eftersom det anses vara redskap till ett 
brott. 

Malmö 

Vi tar med allt och gör spegling i labbmiljö då vi har tillgång till fler verktyg och 
miljön är säkrare, även eftersom det kan hända att det ska förverkas. 

Växjö 

Hela datorn. Servern speglas och kontorsdatorer tas med. Förundersökningsledaren 
tar detta beslut. Det är åklagaren som bestämmer avgränsningen. 

Östergötland 

Tar med dator/datorer och andra lagringsenheter 
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Västra Götaland 

Hemmamiljö, poliser tar in hela datorn sålänge det går, annars åker vi ut och 
speglar. Speglar oftast disken i labbet, forensiska verktyg är rätt tungt så vill inte 
förstöra bevis 

Västerbotten 

Dumpar minnet, pagefile, hybernat. Speglar krypteringar om monterade, tar sedan 
hela datorn. 

Stockholm 

hela datorn  

I företagsmiljö är selektiv kopiering och livespegling av diskar, ytor på servrar (ex 
mail, roaming profile osv) och i virtuella miljöer. 

Västernorrlands län 

Tar med mig hela datorn. 

33. Är Ramdumpar något som görs i större utsträckning eller är det bara 
något som är “best practice” och egentligen inte görs? 

33.2. Hittar du mycket bevis i en RAM-dump? 

Jönköping 

Om vi misstänker kryptering, annars inte.  

Malmö 

Om maskinen är igång när vi är ute så värderar vi om det möjligen finns något av 
intresse i RAM-minnet. Det är inte svårt, in med USB-stickan och klicka på knappen. 

Växjö 

Om det är krypterat. 

Östergötland 

Jag gör det. 

Västra Götaland 

Görs när det är en live dator som misstänks vara krypteraddet  
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Västerbotten 

Alltid!!! 
JA! 

Stockholm 

det görs i den mån det går  

Det görs i stor utsträckning under liveanalys. 

Det varierar. Men ibland kan det vara helt avgörande (ex krypteringsnycklar) 

Västernorrlands län 

Ram-dumpar kan absolut vara intressant, framför allt om det finns krypteringar 
inblandade 

34. Hur brukar du dokumentera dina steg i utredningen, steg-för-steg eller 
generellt? 

Jönköping 

Vi dokumenterar varje pryl direkt. Var det låg, vilken tidpunkt. Detaljerat. Vi ska 
dokumentera allt, inte i en bunt. 

Malmö 
Vi har en mall. Har man jobbat en tag så sitter den mallen i huvudet. Det vi gör är att 
plocka fram all fakta, allt man har hittat i datorn som svarar på den frågeställning 
som finns. Sen analyserar man allt material, det är vi som gör analysen. Det svåra för 
IT-forensikerna är att förklara vad han har hittat och de begrepp som förekommer. 
Analysbiten är upp till var och en hur mycket man lägger på den men den är 
jätteviktigt när man väl ska upp i rätten. Har man slarvat och bara presenterat 
faktan, då får man sitta i rätten som vittne. Kan du skriva och formulera dig bra 
slipper du sitta i rätten hela tiden. En bra dokumentation underlättar senare arbete. 

Växjö 

Vid en husrannsakan görs en steg-för-steg och vid forensiska undersökning görs en 
mer generell, dock görs en detaljerad rapport i slutet med programvaror osv. 

Östergötland 

Dokumentation är väldigt viktig, främst för dig själv. Vilka moment är genomförda, 
vilka är kvar. Fotografera beslag mm. Detta även för att kunna redogöra för 
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utredare/förundersökningsledare vad som gjorts och vad som är kvar. Senare och 
framförallt vid en rättegång då du ska vitna. 

Västra Götaland 

Skriver ner punkt för punkt när det är en live dator. I labbmiljö så håller jag enkla 
antekningar som jag sen skriver ihop i rapporten 

Västerbotten 

Jag läser in att på diktafon och sedan skrivs det ut. Detta använder jag till 
rapportskrivningen. 

Stockholm 

tar foto under själva husransakan, dokumenterar allt vi gör. Eventuella skador etc  

Allt dokumenteras noggrant. Vi för logg på arbetet. Undersökningar redovisas i 
analysprotokoll och husrannsakan oftast i PM. Det sker också ofta att vi skriver 
tjänsteanteckning samt underrättelseuppslag på saker vi hittat som är brottsligt 
men som ej tillhör utredningen. 

Västernorrlands län 

Gör noteringar i vårt ärendehanteringssytem. Använder ibland en checklista. 

35. Hur brukar en slutrapport se ut? 

Jönköping 

Det finns olika skolor. Om personen har erkänt och berättat hyfsat detaljerad i ett 
förhör så är det mer att vi styrker vad personen säger. Om personen däremot 
blånekar så kan protokollet bli hur långt som helst. Det händer att vi är med vid ett 
förhör för att slå håll på det den misstänkte hävdar och inse att vi vet vad som har 
skett. Vi är mer med vid en rättegång. 

Malmö 

Helst ska den vara detaljerad och innehålla förklaringar på sådant sätt så en 
icketeknisk person ska kunna förstå det. Om du bara häver ur dig fakta så kommer 
du få stå i domstolen hela dagen och förklara. Det är upp till var och en hur mycket 
krut man vill lägga, men formuleringen och uppbyggandet är viktigt. *farmor-
testet*. Det beror på om vi hittar något, då ska utförande och förklaringar vara med 
och det kan vara omfattande ibland. Hittar vi inget blir det ofta kortfattat. 
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Växjö 

En förenklad rapport som är tänkt till de som inte har kunskapen. Försöker undvika 
att tekniska rapport och förenkla termer och språket utan att beskriva fel. Vittnar i 
rätten relativt ofta. Ingår i steg 2 hur man ska vittna i rätten. Om det är mycket 
teknik kommer dom att få vittna ganska säkert. 

Östergötland 

Förklaring av vad som påträffats och var vederbörande information har påträffats, 
tex förklaring av Internethistorik, oallokerat utrymme,  pagefile mm följt av den 
information som påträffats på respektive plats. Det är ju inte för mig jag skriver en 
rapport. De som ska förstå vad som påträffats är en 
utredare/förundersökningsledare samt domare och nämndemän i en domstol. 

Västra Götaland 

Utredare har begränsad kunskap så kort och enkel sammanfattning. 

Västerbotten 

Detta beror på ärendet.  

Stockholm 

ett protokoll följer en speciell mall med (Inledande uppgifter, sammanfattning, 
beskrivning av materialet, iaktagelser och undersökningar, undersökningsmetoder 
och analys och slutsats 

Analysprotokollet är byggt på ett sådant sätt att det ska vara utförligt men 
lättbegripligt. Mottagaranpassat. Det finns också en sammanfattning som i stort 
förklarar vad vi kommit fram till. 

Västernorrlands län 

Den brukar vara tämligen kortfattad 
 
36. Hur går du tillväga för att bevara och förvara bevismaterialet? 

Jönköping 

Vad som är viktigt är att vi ska kunna följa rättskedjan. Vi kan säkerställa att bevisen 
är säkra hos oss, vad som händer innan och efter vet vi inte. Om vi är med vid 
husrannsakan så skriver vi vad vi tar (detaljerat) med och då har vi verifierat att 
ingen har pillat på det från att vi har plockat med det tills vi släpper det, det kan jag 
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gå i ed på. Om vi inte är med så vet vi vad som händer med det från det att det 
kommer genom dörren tills att det går ut ur dörren. 
 
Malmö 
Vi har ett separata rum som går att låsa. I det förvarar i allt material som analyseras. 
Allt som rör ett fall ligger i samma låda och skiljt från andra fall, så de inte kan 
blandas ihop. Vi går efter chain-of-custody och varje handläggare är personligt 
ansvarig för det han arbetar med. 

Växjö 

Avspeglingar, arkivlagstiftningen. Hårddiskar och all annan hårdvara är inlåst tills 
det lämnas tillbaka eller förverkas. Rätten bestämmer vad som händer. Beslagen 
släpps vidare när analyserna är klara. Arkivet ska ta hand om diskar som innehåller 
avbildningar. Vi har väldigt dåliga rutiner för detta 

Östergötland 

- 

Västra Götaland 

Antingen speglar direkt eller live på enklare fall med fysisk och logisk writeblocker. 
Låst säkerhetsrum för bevismaterialet. Markerade och tejpade påsar. 

Västerbotten 

Vi har en stängd avdelning med förråd. 

Stockholm 

när vi får upp beslag skrivs de in så fort som möjligt i databasen för att därefter 
speglas så fort det går. under väntetiden har vi ett stort valv som vi lagerlägger 
beslagen i.  

Det förvaras i speciella låsta rum avsedda för beslagslagring. 

Västernorrlands län 

Säkerhetsskåp 

37. Vilka mer generella svårigheter finns vid en live-utvinning respektive en 
utvinning i labbet. 

Jönköping 
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Svårigheterna är miljön. Labbmiljön är lugnare än på en brottsplats. Det tar längre 
tid att göra en live-utvinning, speciellt om det måste göras i realtid och det görs 
genom USB. 

Malmö 

Live är det mer dokumentering, hur allt hänger och sitter ihop och vad du gör. Gör 
du ett bra jobb på plats blir det mindre inne på station. Resultatet om du får in 
grejerna blir aldrig lika bra som när du själva hämtar dom på plats. Live är alltid 
svårast. Du har inte tid att sitta och tänka för länge. Du är beroende av andra som 
har en tid att passa, du blir inte speciellt omtyckt om du sitter och lägger en massa 
onödig tid ute. Det finns en massa störmoment också. Man är alltid mer begränsad 
under live-utvinning, både gällande material och tid. 

Växjö 

Kan vara svårt med att koppla in sig. Kan vara lite krångligt att göra utvinning i live-
miljö. Vara svårt att undersöka skumma system, vad är vad kan vara ett annat 
problem. OM datorn är sönder kan det ge problem och om det finns skärmskydd 
som PIN och lösenord. 

Östergötland 

Ibland kan det vara svårt att förstå och senare förklara vad för information som 
påträffats och  hur denna information har lagrats på vederbörande beslag.  

Västra Götaland 

Tidspress och program som inte alltid funkar helt 100 live, typ 
minnesdumpprogram 

Västerbotten 

Live kan det finnas tidspress…och det kan vara frustrerande… 

Stockholm 

ingen uppfattning om det än  

Live – kan ofta vara en stressad miljö. 
Labb – ex en stationär påslagen dator kan vara svår att få med sig i påslaget tillstånd 
in till labbet. 
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Västernorrlands län 

En svårighet vid en live-utvinning kan vara att det finns en monterad nätverksenhet 
på datorn (molnet) som man inte har rätt att ta med sig innehållet från. Det bör man 
vara medveten om och kontrollera med åklagaren om vid tveksamhet 

38. Vad finns det för fördelar på respektive utvinning? 

Jönköping 

Inget svar / Frågan ställdes ej. 

Malmö 

I en undersökning i labbmiljö har man fler verktyg till sitt förfogande. Man är heller 
inte under samma tidspress samt att man har andra forensiker närvarande, att ta 
hjälp ifrån. I en live-undersökning så är det oftare lättare att få en större bild, främst 
kontorsmiljö. 

Växjö 

Labb miljö: kan få mer tid och göra annat samtidigt, 

Plats, säkrar bevis på plats, tar det till labbet sen. 

Östergötland 

Kan ej svara 

Västra Götaland 

Live är bra utifall datorn är krypterad samt för att få ut lösenord smidigt, annars 
föredras labbingen 

Västerbotten 

Man får grymt mycket information från en windowsburk vi Live. Vissa saker 
försvinner om man inte tar det. Linuxburkar är nästan ett måste(om det är en duktig 
linuxbuse) 

Stockholm 

ingen uppfattning om det än  
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Fördelar med live – flyktig data kan säkras 
Labbmiljö – Lugn och ro, alla verktyg som finns i labbet 

Västernorrlands län 

En fördel med en liveutvinning skulle vara att man kan få med sig data som man 
annars skulle ha missat. 

39. Vad finns det för nackdelar på respektive utvinning? 

Jönköping 

Inget svar / Frågan ställdes ej. 

Malmö 

Se 38. 

Växjö 

Görs endast om du måste. 

Östergötland 

Kan ej svara 

Västra Götaland 

Live blir gärna lite bökigtingen 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

ingen uppfattning om det än  

Labbmiljö – ej flyktig data om enheten är avstängd 
Live-miljö – iobekväm miljlö, ej lugn och ro, kan vara komplext på ex stora företag 
med avancerade miljöer. 

Västernorrlands län 

Vet inte 
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40. Om ett fall inte klaras upp, läggs det då på is? 

40.2. Följdfråga: Hur länge läggs det på is och hur lång tid brukar det ta för dig 
att inse att fallet inte kan klaras upp? 

Jönköping 

Beror på vad det är för fall. Om det är ett prioriterat fall kan det läggas på is i väntan 
på ny information eller ingångsvägar. Vi gör en undersökning, det är sällan vi inte 
kommer in i fallet men hittar vi inget av intresse så skriver vi att vi inte hittar något 
intressant och att fortsätt undersökningar kan göras. kompletterande 
undersökningar kan förekomma. Det är inte helt ovanligt att ett fall tas upp när vi 
får in ny information. 

Malmö 
Nej, vi gör vår bit. Sen värderar åklagaren det. Det kan hända att grejer står väldigt 
länge då tiden inte räcker till. Det är tanken att jag (Chefen) gör prioriteringarna 
men det görs av forensikerna själva, jag (chefen) kan dock säga åt en forensiker att 
sluta med ett fall. Utredarna måste “sälja” in sig hos oss och kan de ge bra 
information så kan vi börja jobba med det. Ett grovt brott (> 4år fängelse)  får 
utredarna ringa och tala om vilket vi ska lägga krut på och det är det vi tar först, en 
ständig värdering och prioritering. Vissa brott går före. Om det är exempelvis ett 
mord och många enheter samarbetar måste vi rätta in oss i ledet och lägga allt annat 
åt sidan. Det har hänt att vi är tvungna att stänga ner vissa analysera pga att det 
kommer något viktigare. 

Växjö 

Ja, det händer. Väntar ofta på mer uppgifter. Om det är oklart vad man letar efter går 
det snabbare att inse att det inte kommer klaras upp och väntar då. Beror helt på 
hur mycket bakgrundsinformation man har. 

Östergötland 

Kan ej svara 

Västra GÖtaland 

Vi utreder inte men vi har flertalet undersökningar på is från mordfallom 

Västerbotten 

Ja, det kan det göra…eller så läggs det ner. Har bara hänt en gång och där gav vi upp 
efter 6 månader…Vi fick inte upp PGP-krypteringen. Han kommer att dömas ändå. 

Stockholm 
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om vi inte hittar nåt av bevisvärde i ett digitalt lagringsmedia skrivs detta i 
protokollet och skickas till handläggaren  

Kan ej svara 

Västernorrlands län 

Om ärendet läggs ner behåller vi ändå våra kopior i fem år och kan börja titta på det 
under den tiden om det skulle bli aktuellt. 

41. Baserat på ovanstående fråga: Beror det på vilken typ av fall det är? 

41.2. Om ett fall läggs på is, brukar fallet tas upp igen eller ej? 

Jönköping 

Inget svar / Frågan ställdes ej 

Malmö 

Se 40. 

Växjö 

Ja, grovt så läggs det inte på is. 

Östergötland 

Kan ej svara 

Västra Götaland 

Ja, mordfall = is  

Västerbotten 

JA 

Stockholm 

ja ibland händer det att fallet tas upp på nytt 

Det kan hända. I så fall får vi in en undersökningsbegäran att undersöka beslaget 
igen, kanske ska vi då leta efter något annat. 
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Västernorrlands län 

Det är inte det vanligaste, men det händer 

42. Anser du att det finns för få IT-forensiker i Sverige i nuläget med tanke på 
hur många fall som anmäls? 

Jönköping 

Det händer att vi skyndar på vissa fall. Någon mer skulle vi möjligvis behöva. Det är 
svårt att säga hur många fall som kommer in och om vi hinner med. Vi gör inga 
djupare analyser utan vi skickar vidare så fort vi är klara med vår del. 

Malmö 

Ja, det behövs definitivt fler. 

Växjö 

Ja, helt klart. Det krävs fler. 

Östergötland 

Ja! 

Västra Götaland 

Skulle behövas mer för att kunna hålla ner balanserna och samtidigt kunna gå 
djuppare i fall 

Västerbotten 

JA! 

Stockholm 

Ja 

Västernorrlands län 

Det finns kanske inte för få IT-forensiker, men i alla fall för få tjänster. Polisen 
behöver fler. 
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43. Känner du av att det är anmäls fler fall (av IT-karaktär) nu än vad det 
gjorde för 5 (eller sedan du började) år sedan? 

Jönköping 

Inget svar / Frågan ställdes ej 

Malmö 

Ja. 

Växjö 

30-40 procent ökningar varje år. Servicen mot utredarna blir lite sämre och 
analysen läggs över på andra. Fokuserar på det som de är bra då och vad som är 
mest prioriterade. 

Östergötland 

Inte av denna karaktär. Problemet är att handläggningstiden oftast är ganska lång. 
Jag arbetar med alla typer av ärenden och oftast bidrar jag med något som tillför 
utredningen något. Av denna anledning får jag fler och fler ärenden att arbeta med 
men inte resurser, främst i form av personal, i samma utsträckning. 

Västra Götaland 

Sen ett år sen så är det rätt lika 

Västerbotten 

Ja, det gör det. I mer eller mindre alla ärenden så finns det någon typ av digitalmedia 
som skall undersökas. 

Stockholm 

ja verkligen  

Västernorrlands län 

Har inte arbetat så länge, men det är mitt intryck 

44. Känner du att det finns tillräckligt med IT-forensiker där du är 
stationerad? 

Jönköping 



En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten 

 

112 

 

Ja, det räcker just nu men vi kommer att behöva fler. 

Malmö 

Nej, inte som det ser ut nu. 

Växjö 

Nej. 

Östergötland 

Nej! 

Västra Götaland 

Ja, fick 10 nya när jag började 

Västerbotten 

Nej, vi skulle behöva vara minst 2st till i Skellefteå och totalt 6-7 i västerbotten 

Stockholm 

ja 

Nej 

Västernorrlands län 

Nej 

45. Vilka lagar kommer du oftast i kontakt med vid en utredning? 

Om lagen inte finns med, skriv vilken/vilka det är i rutan under denna frågan. 

1[x]Skydd för företagshemligheter. Lag (1990:409) 

3[x] Skildring av barnpornografiskt material. Brottsbalken (1962:700) kap 16, 10 a 
§ 

2[x] Olaga hot. Brottsbalken (1962:700) kap 4, 5 § 

1[x] Fildelning. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
Kap 1, 2 § 
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[ ] Koperingsskyddsknäckning. Skydd för tekniska åtgärder. Lag (1960:729) kap 6, 
52d § 

46. Övriga lagar 

Jönköping 

Man får alltid ha Brottsbalken och Rättegångsbalken i bakhuvudet. Lek, Hak, Hök. Vi 
kommer i kontakt med det mesta. 

Malmö 

Rättegångsbalken, brottsbalken och Lagen om elektronisk kommunikation. 

Växjö 
Brb, lek, hta, förundersökning, tidsfrister. 

Östergötland 

Våldsbrott 
Narkotikabrott 

Västra Götaland 

- 

Västerbotten 

Narkotikabrott 

Stockholm 

- 

Det är snarare så att vi undersöker IT-media som tagits i beslag i samband med 
brott (av alla karaktärer) än ärenden med ren IT-karaktär. 

Västernorrlands län 

- 

47. Vilka lagar gör en utredning svårare, och varför? 

Jönköping 

Vi får inte göra husrannsakan på distans. Vi får inte hämta något på distans. Inte ens 
om ett företag säger att vi kan hämta information på exempelvis deras FTP. Vi får 
heller inte hämta information från ett annat land, även om vi har tillstånd. Vi får 
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exempelvis inte kolla någons mailkonto om det ligger i en annat land. Vi kan be att 
målsägaren att skriva ut uppgifterna. Det ingår i etapp två att lära sig detta. 
Groominglagen är inte mycket att hurra för. Den är alldeles för avancerad. 

Malmö 

Nej, tvärtom. De lagar/brott med lågt straffvärde, svårigheten består i att 
prioriteringen blir låg, vilket medför att ärendet inte kommer upp på bordet. 

Växjö 

Straffvärdet för att hämta ut uppgifter. Får inte hämta bevis på distans. Måste ha en 
skälig misstänkt. Får ej hämta information från ett annat land. 

Östergötland 

LEK, Operatörer lutar sig mot denna då polisen är i behov av uppgifter från dem. 

Västra Götaland 

BP-lagen är helt knas sen uppsaladomen (manga-målet) 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

de lagar som handlar om husransakan i andra länder. ( logga in på t ex någons 
hotmail om uppgifterna finns tillgängliga. Då krävs internationell rättshjälp och de i 
sin tur får ta kontakt med amerikansk polis och de får göra husransakan i Microsofts 
servrar) som ett exempel  

Kan ej svara 

Västernorrlands län 

vet inte 
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48. Vilka lagar gör en utredning lättare, och varför? 

Skriv gärna lagrum till de lagar som tas upp. Se ovan för några exempel. 

Jönköping 

Det är lättare att hämta ut uppgifter från telefon- och bredbandsbolag. Från två år på 
straffskalan till misstänkt för ett brott. Vi får i alla lägen ut användarinformation och 
lite annan information som pin och puk, även om det kan vara lite svårare ibland. 

Malmö 
Den nya LEK. Grövre brott öppnar fler dörrar men påverkar datoranalysen 
marginellt. 

Växjö 

Utlämning av abonnentuppgifter. Kan vara riktigt knöligt att få ut men vi får ut dom 
i slutändan. 

Östergötland 

Kan ej svara 

Västra Götaland 

Utreder inte så mycket, men det är lagen för vad som får beslagtas i sverige som är 
väldigt generös och smidigt 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

kommer inte på någon just nu  

Kan ej svara 

Västernorrlands län 

Vet inte 

49. Hur trivs du med att jobba som IT-forensiker hos polisen? 

Jönköping 
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Skitbra. Det är ett stimulerande arbete och ingen dag är en annan lik. De gångerna 
som kan vara jobbiga är när det är barnporr rörande riktigt små barn. 

Malmö 

Det är bra och vi jobbar för något gåååååt (gott). Det kan dock vara lite stressigt när 
nya programversioner släpps. Det innehåller bra kollegor och det är ett bra 
samarbete, om vi kör fast så diskuterar vi. Det är kul att ha ett jobb där det känns 
som att man gör lite nytta, man sover godare om nätterna. Det är väldigt intressant, 
omväxlande men väldigt låg lön.     

Växjö 

Bara positivt. Fördelen att jobba med något man tycker om och trivs med. Har flex 
och jobbar dagtid. Ingen beredskap men jobbar ändå vid akuta behov. Kan vara 
stressigt emellanåt. 

Östergötland 

Uppgifterna är väldigt stimulerande, sedan möts man av information som kan vara 
jobbig. 

Västra Götaland 

Mycket, riktigt sköna kollegor och är ett jobb som det känns tryggt att jobba på, 
ingen rotation på folk in och ut. 

Västerbotten 

Helt OK, lite dåligt betalt och för lite personal! 

Stockholm 

jättebra. Jag tycker att det är en otroligt bra arbetsplats att börja på efter 
utbildningen  

Mycket bra 

Västernorrlands län 

Utmärkt! 
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50. Vad tycker du är den viktigaste egenskapen man ska ha när man ska 
arbeta som en IT-forensiker hos polisen? 

 
Jönköping 

Man måste vara öppen för att hitta lösningar, kunna diskutera och vara prestigelös 
och envis. Våga lyssna på andra och kunna samarbeta. Det finns mängder av olika 
ställen att söka information. Man måste vara driven och ta ett eget initiativ. 
Ordningsam och stukturerad är viktigt. 

Malmö 

Vara intresserad av IT, då löser du förbannat mycket. Det är mycket 
människokontakt så det gäller att vara en människokännare, det är därför viktigt 
med social kompetens och tålamod. En stor del av jobbet är att förklara saker för 
icke teknikkunniga och det kan ibland vara en utmaning, man måste vara driven och 
vilja lära sig nya saker. Det går inte att vara en ensamvarg. Du måste dela med dig av 
din kunskap. Allt handlar om att samarbeta och man ska inte jobba ensam, man 
måste sitta i en grupp för att inte fastna i dåliga mönster. Humor underlättar också. 

Växjö 
Noggrannhet, analytisk förmåga och teknisk förmåga. Social och det krävs att man 
kan arbeta i ett team. Krävs att man kan kommunicera med andra och hjälpas åt. 
Tycker att dom gör ett jobb som bidrar till att öka tryggheten och minska 
brottslighet. Det finns inget yrke har ett team som är så socialt utpräglat som IT-
forensiker. 

Östergötland 

Social, ödmjuk, tekniskt kunnig i den rangordningen. Du kommer i kontakt med som 
många personer så du kan inte sitta i ditt labb och tro att det funkar att leverera 
något bra till utredare/förundersökningsledare. Du måste ständigt ha en dialog med 
dem för att i slutändan kunna leverera en rapport som tillför något i respektive 
utredning. 

Västra Götaland 

Inte så mycket kunskapen snarare än rätta tänket 

Västerbotten 

Att kunna tänka utan för lådan 
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Stockholm 

nyfiken 

Stresstålig, moget förhållningssätt, ödmjuk, säker på sig själv och tålig för att se 
hemska/stötande saker samt möjlighet att kunna lämna jobbet på jobbet. 

Västernorrlands län 

Intresse för datorer. Nyfikenhet. Problemlösande. Noggrannhet 

51. Känner du att utbildningen gav tillräckligt mycket för det jobb du har nu? 

Till dig som läste IT-forensik och informationssäkerhet i Halmstad. 

Jönköping 

Det räcker för att utföra uppgifterna och för att få jobb inom polisen men det fattas 
en del policiärt och juridiskt. 

Malmö 

Ingen som hade gått utbildningen. 

Växjö 

Ingen som hade gått utbildningen. 

Östergötland 

- 

Västra Götaland 

Ja, riktigt bra, bättre än motsvarande polisutbildningar inom IT-forensik (etapp 1, 
etapp 2). Saknade bara att skriva korta rapporter på det sätt polisen gör det. 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

ja 

Västernorrlands län 

ja. 
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52. Var du nöjd med den kunskapen du samlat på dig under de två/tre åren du 
gick på programmet? 

Till dig som läste IT-forensiker och Informationssäkerhet i Halmstad. 

Jönköping 

Det sista året gav väl inte så mycket. Vissa delar måste finnas för att få ut examen. 
Det finns ingen utbildning som är komplett. Det är tänkt att vi ska slippa etapp 1 
med vår utbildning. Utbildningen räcker för att täcka etapp 1. Etapp 2 behövs.  

Malmö 

Ingen som hade gått utbildningen. 
 
Växjö 

Ingen som hade gått utbildningen. 

Östergötland 

- 

Västra Götaland 

Mycket nöjd, de tre åren gav otroligt mycket, speciellt sista året 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

ja 

 

Västernorrlands län 

ja 
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53. Känner du att du bidrar till polisens uppdrag, att öka tryggheten och 
minska brottsligheten i samhället? 
 
Jönköping 
I vissa fall tror jag att vi gör det. Många tror att vi inte kan lösa vissa uppgifter, när vi 
gör det kan vi nog påverka någon genom att vi löser det och på så sätt få personen 
att inse vad han sysslar med. Andra går inte att ändra på. Just barnporr-brotten är 
det skönt att få någon ditsatt. Och andra sidan är det också skönt att barnen slipper 
leva i en sådan miljö.  

Malmö 

Varenda dag. Vi hade inte suttit här om vi inte kände att vi inte gjorde nytta. 
Antingen är polisen ett kall, eller som chefen säger: eller är så är man för feg för att 
sluta. Indirekt kan resultat bli så på lång sikt, arbetet i sig minskar inte 
brottsligheten. Dock har man medverkat till att låsa in förövare och minskar på så 
sätt brottsligheten. Uppklaringsprocenten ökar däremot med hjälp av vårt arbete. 

Växjö 

Man är ju en del i rättsarbetet, vi känner att vi bidrar! 

Östergötland 

Ja! 

Västra Götaland 

Yes, har ökat IT prestandan inom västra götaland avsevärt 

Västerbotten 

JA 

Stockholm 

Absolut. 

Västernorrlands län 

ja 
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54. Vet du hur det ser ut med framtida behov av IT-forensiker där du är 
stationerad? 

Jönköping 

Just nu behövs ingen men behovet ökar ständigt. I vissa fall vill man lägga lite mer 
tid på ett fall men det går inte för att det ständigt kommer nya saker. 

Malmö 

Eventuellt anställa två till.  Inom 2 år, 15 man, inte orimligt. Beror på hur de 
organiserat runt om i Skåne. Kan förekomma fler tjänster om befintliga forensiker 
slutar pga högre lön. 

Växjö 

Nej. Det behövs fler. De sköter intervjuerna själva och anställer. En IT-forensiker 
krävs vid intervjuerna. Behövs just nu mer dock så kommer ekonomin inte att tillåta 
det. Dom är prioriterade och får det dom vill ha. 

Östergötland 

Behovet är stort, sedan är det ju inte jag som bestämmer, jag är bara en jobbig 
arbetstagare som gnäller om mer resurser ;) 

Västra Götaland 

Lågt, någon enstaka med års mellanrum 

Västerbotten 

Behovet finns. 

Stockholm 

vi behöver någon mer som jobbar med mobil-forensik  

Behovet är stort och ökar hela tiden. Detta är ett framtidsyrke. 

Västernorrlands län 

Det kommer att öka 
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55. Är det något speciellt du känner att vi missat att ta upp? Är du nöjd med 
frågorna och svaren? 

Jönköping 

Ständig utbildning på eget initiativ. Jobbar dagtid, flex mellan 6-21. och Thomas halv 
8 till 4. 

Malmö 

- 

Östergötland 

Ja! 

Västra Götaland 

Bra frågor och svår, ursäktar om jag vart lite kort, bara att återkomma om det är 
något mer 

Västerbotten 

- 

Stockholm 

bra relevanta frågor. 

Nej, bra frågor 

Västernorrlands län 

Tycker ni har ställt bra med frågor och fått med det mesta 
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