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Sammanfattning 

Lösenord har länge varit den metod som föredragits av användare för att skydda användarkonton 

och känslig information. I strävan till att finna enklare, snabbare och säkrare autentiseringsmetoder 

har biometriska säkerhetslösningar snabbt vuxit i popularitet. Mobiltelefoner har traditionellt 

skyddats med hjälp av lösenord men har på senare tid även börjat inkludera någon form av 

biometrisk sensor för autentisering.  

Genom att utföra en kvalitativ intervjustudie med IT-forensiker som arbetar på Polismyndigheten 

inom olika distrikt i Västra Götalands län undersökte denna studie forskningsfrågan: hur har 

biometriska säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord påverkat IT-forensikerns arbete på 

Polismyndigheten?  

Studien visar att biometrisk utrustning inte ger extra säkerhet i jämförelse med lösenord, eftersom 

en bakomliggande säkerhetskod alltid finns till hands ifall den biometriska sensorn slutar fungera. 

Därmed dras biometriska enheter med samma sorts svagheter som alltid funnits med lösenord.  

Nyckelord: biometri, lösenord, säkerhet, etik, juridik, IT-forensik. 

  



 

 
 

 

Abstract 

Passwords have long been the users’ preferred method of choice to protect user accounts and 

sensitive data. In a strive to find simpler, quicker and more secure forms of authentication methods, 

biometric security solutions have seen an increased in popularity. Most mobile phones now include a 

type of biometrical sensors as an option for authentication. 

By conducting a qualitative interview study with IT-forensics employed by the police force in 

different districts in Västra Götaland county, this study aims to investigate the research question: 

How have biometric security solutions in comparison to passwords influenced the working methods 

of IT-forensics at the Swedish Police Authority? 

The study shows that biometric security solutions give no added benefit to security in comparison to 

passwords, because there is always an underlying security code that is ready to be used in case the 

biometric authentication fails to work. Therefore, biometric devices suffer from the same kinds of 

weaknesses that have always plagued passwords. 

Keywords: biometrics, passwords, security, ethics, law, IT-forensics. 
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1. Inledning 

Biometriska säkerhetslösningar har funnits i många år men det skulle komma att dröja innan 

biometriska säkerhetslösningar blev en standard i smartphones (Chakrabarty, 2018). Genombrottet 

kom efter att Apple köpte upp teknologiföretaget AuthenTec 2012, som arbetar med biometriska 

säkerhetslösningar (Chakrabarty, 2018). Apple släppte kort därefter sin första telefon innehållande 

en biometrisk sensor, iPhone 5s, i form av fingeravtrycksläsning.   

Det blev startskottet för biometriska säkerhetslösningar på vad som skulle komma att visa sig bli en 

trend bland mobiltelefontillverkare och ett genombrott för biometri (Chakrabarty, 2018). Företag 

såsom Samsung, Huawei, LG, Sony och många fler tog efter Apple och även de introducerade 

fingeravtrycksläsning i sina egna telefoner.  

Biometrins framgång inom mobiltelefoni har gett upphov till att även annan elektronik börjat 

utrustas med någon form av biometrisk teknik för autentisering, till exempel bärbara datorer, USB-

stickor, surfplattor och smarta klockor. Det finns även exempel på mjukvara som Windows Hello, 

som har anpassats till att tillåta säker inloggning på en PC med en biometrisk enhet (Microsoft, 

2017). Dessa produkter är dock färre till antalet än mobiltelefoner idag, men antalet produkter med 

biometriska säkerhetslösningar ökar med tiden. Enligt en undersökning gjord av Acuity Market 

Intelligence via Emarketer (2017) förväntas antal smartphones, kroppsburen elektronik (smarta 

klockor, ringar och dylikt) och surfplattor innehållande en biometrisk säkerhetslösning, öka de 

kommande åren. 

Det finns många kopplingar mellan biometri, polis och polisutredningar. Redan från tidigt 1900-tal 

finns det spår av att Polisen använt sig av biometriska markörer för att lösa brott. Ett av de första 

dokumenterade fallen kommer från argentinsk polis som började spara fingeravtryck från 

brottslingar för att senare använda som bevis i en mordutredning. Denna händelse tros vara en av de 

första då biometri använts officiellt som bevis i en brottsutredning (Jain & Ross, 2015; Tistarelli & 

Champod, 2017). 

Mellan sent 1950-tal och tidigt 1960-tal fattade även den amerikanska Federal Bureau of 

Investigation (FBI) tycke för biometri och införde så kallade 10-kort, där brottslingars alla tio 

fingeravtryck loggades systematiskt på ett kort (Tistarelli & Champod, 2017; Cantoni, Dimov & 

Tistarelli, 2014). Systemet har gått från att innehålla ett par hundratusen protokoll till flera hundra 

miljoner (Tistarelli & Champod, 2017). Även andra biometriska metoder inkluderas nu i registret 

såsom iris, öra och ansiktsidentifiering och många andra former av biometri fortsätter att utöka 

utbudet. 

Även svensk polis har använt sig av biometri sedan länge, redan 1906 för att identifiera en individ 

(Polismuseet, u.å.). Allt fler brott sker på Internet, vilket gör att även polisväsendet fått anpassa sig 

för att hänga med i den teknologiska trenden (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2016). Eftersom 

brottslingar i större utsträckning även använder sig av elektronisk utrustning kräver det att Polisen 

också ökar sin kompetens inom området och inte halkar efter i utvecklingen, när mer och mer 

elektronisk utrustning blir till viktig bevis för att kunna fälla förövaren (Brå, 2016).   

Denna studie syftar till att undersöka hur biometriska säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord 

har påverkat IT-forensikers arbete på Polismyndigheten. För att svara på frågan görs en kvalitativ 
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intervjustudie med IT-forensiker på Polismyndigheten. Genom att ta del av deras dagliga arbete, 

rutiner och erfarenhet vill studien undersöka styrkor och svagheter i elektroniska enheter som 

använder biometrisk säkerhetsutrustning för autentisering. Studien kan användas för att identifiera 

möjliga svagheter och förbättringspotential i det forensiska arbetet bland Polismyndighetens IT-

forensiker. Även företag utanför polisväsendet som arbetar med IT-säkerhet kan dra nytta av 

studien, då studien kan användas som underlag för företag och organisationer som funderar på, eller 

redan har, implementerat biometrisk säkerhetsutrustning för autentisering.  
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2. Bakgrund 

Kapitlet avser att ge läsaren en förståelse över de centrala begrepp och koncept som relaterar till 

studien. 

2.1 Begrepp 

Nedan följer förklaringar och begrepp som genomgående används i studien: 

• Beslag – Är ett tvångsmedel där utrustning kan beslutas att tas i förvar om det kan antas ha 

betydelse för brottsutredningen (Åklagarmyndigheten, u.å.-d). 

 

• Biometri – I denna studie används biometri som samlingsnamn för den typ av biometrisk 

utrustning som studien ämnar undersöka: fingeravtrycksläsning, iris och ansiktsigenkänning. 

Syftet är att underlätta för läsaren. 

 

• Biometrisk data – Består av datapunkter som loggas för att unikt kunna identifiera en person 

som blir den biometriska profil användaren använder för att autentisera. Dessa datapunkter 

skapas av biometriska markörer.  

 

• Biometriska markörer – Är biologiska punkter på en persons kropp som används för att unikt 

kunna identifiera en person och är unika för alla människor. Vilka markörer som används 

beror på den teknik som samlar in informationen samt var dessa punkter kan lokaliseras 

(Mirajkar, 2013). Kombinationen av biometriska markörer och deras lokalisering är grunden 

för att skapa en användarprofil. Iris använder markörer i ögat för att unikt identifiera en 

person medan fingeravtrycksläsning använder markörer lokaliserade i fingertoppen 

(VenkataSubbaReddy, Nagaraja & Jyothsna, 2009).  

 

• Förundersökningsledare – När det finns misstanke om att brott har begåtts sker en 

förundersökning. Vem som leder förundersökningen beror på brottets natur och hur 

allvarligt brottet är. En förundersökning kan ledas av antingen polis eller åklagare 

(Åklagarmyndigheten, u.å.-b). Förundersökningsledaren har befogenheter att besluta om 

tvångsmedel.  

 

• Gråzon – Ett otydligt område som gränsar mellan det som är tillåtet och otillåtet, där 

regelverk och rutiner saknas för att på ett tydligt och korrekt sätt visa vad som gäller. 

 

• Känslig data – I studien används känslig data för att beskriva data vars innehåll är särskilt 

känsligt och därför bör ha ett starkare skydd. Enligt Datainspektionen (u.å.) är biometrisk 

data som unikt kan identifiera en person klassat som känsliga personuppgifter och ger 

upphov till integritetsrisker.  

 

• Lösenord – I denna studie kommer lösenord användas som samlingsnamn för utrustning som 

använder säkerhetskoder för att låsa upp enheter, såsom PIN-kod, lösenord eller lösenkod. 

Undantag sker när skillnader mellan lösenord och PIN-kod illustreras. Syftet är att underlätta 

för läsaren. 
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• Misstänkt – När misstanke om brott har begåtts utreds det av en förundersökningsledare. 

Det är förundersökningsledaren som har befogenheten att avgöra om en person är skäligen 

misstänkt för det brott som har begåtts (Åklagarmyndigheten, u.å.-e).  

 

• Rättspraxis – Att använda andra fall som vägledning för hur en lag ska tolkas 

(Åklagarmyndigheten, u.å.-c).  

 

• Tvångsmedel – Används som åtgärd där någon form av tvång används vid misstanke om 

brott i syfte att samla in bevis. Det finns många olika former av tvångsmedel och det kan röra 

sig om tvång mot person, såsom vid häktning, eller av egendom. Exempel på tvångsmedel är 

kroppsvisitering, kroppsbesiktning och beslag (Åklagarmyndigheten, u.å.-d).  

 

• Utvinning – En process för att extrahera information från en enhet. Används synonymt med 

tömning eller utläsning i studien. 

 

• Åklagare – En allmän åklagare kan leda förundersökningar i olika skeden efter att brott har 

fastställts (Åklagarmyndigheten, u.å.-a). Åklagaren är alltid förundersökningsledare om en 

misstänkt är frihetsberövad, vid allvarliga brott som mord eller komplicerad brottslighet 

(Åklagarmyndigheten, u.å.-b).  

 

• Åklagarbeslut – Beslut som fattas av åklagaren. Beslut kan innebära att en person ska häktas, 

husrannsakan ska genomföras eller kroppsbesiktning ska göras med hjälp av tvångsmedel 

(Åklagarmyndigheten, u.å.-f). 

2.2 IT-forensiker 

En IT-forensiker kan arbeta inom en rad olika verksamheter såsom Tullverket, Försvarsmakten, 

Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. IT-forensikerna är få i antal och yrkeskåren utgörs av 

ca 100 medarbetare (Skogberg, 2016).  

Inom Polismyndigheten samarbetar många olika verksamheter tillsammans för att lösa brott där IT-

forensisk verksamhet fungerar som ett stöd för utredningen och bidrar med teknisk bevisning. Den 

forensiska processen inleds på brottsplatsen och pågår ända fram till rättegång (Nationellt forensiskt 

centrum, u.å.-a).  

Arbetsuppgiften består utav att säkra bevis från brott där digitalutrustning som lagrar information 

har använts, till exempel telefoner, datorer och digital kringutrustning (Skogberg, 2016). Många 

gånger kan informationen vara dold (Nationellt forensiskt centrum, u.å.-b) och återfinns i form av 

bilder, chattloggar, sms-meddelande, filmklipp, dokument och e-post (Skogberg, 2016).  
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2.3 IT-relaterade brott 

Brå (2016) inleder sin rapport It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem 

enligt följande: 

”Brottsförebyggande rådet fick 2015 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om it-

relaterad brottslighet. Bakgrunden är att det saknas en bild av hur utvecklingen har sett ut, 

samt vilken kompetens och kapacitet som finns inom rättsväsendet för att hantera brott med 

it-inslag. I uppdraget ingick även att se över möjligheterna att utforma ett statistiskt system 

för att framöver kunna följa utvecklingen av IT-inslag i de anmälda brotten.” (s. 4) 

Rapporten syftar till att belysa de brister som finns bland de myndigheter vars arbetsuppgift är 

brottsutredning. Rapporten skapades på grund av att det tidigare saknats digitaliserade och 

lättillgängliga sätt att föra statistik på från samtliga distrikt, över vad som kan anses vara IT-

relaterade brottslighet (Brå, 2016). 

 

Brå definierar IT-relaterad brottslighet som: ”alla brott som på något sätt har koppling till IT” (Brå, 

2016, s. 19-20). Brå (2016) syftar därmed på att brottet har på något vis IT-inslag och bör därför 

innehålla en eller flera av följande: 

 

• Ett brott som genomförs där avsikten är IT och också förutsättningen för att brottet skall 

kunna begås. Till denna kategori räknas dataintrång. 

 

• När brottet begicks har IT använts som medel för att möjliggöra brottet i form av utrustning 

som använts eller som medel för att understödja brottet, sociala plattformar nämns här för 

att möjliggöra till exempel hatbrott eller hot mot en annan person. 

 

• IT kan användas vid planering av brott, det vill säga att brottet inte har utförts i IT-

sammanhang men lämnat bevisning i form av digitala spår. Brottet kan därför ha skett 

utanför IT-miljö men har någon form av samband. Ett exempel är när en mobiltelefon har 

använts för att filma brottet, där filmningen inte i sig är olaglig men kan användas som bevis 

för att styrka vem som har begått ett brott. 

2.4 Lägesrapport  

Sedan 2006 och fram till 2015 har brott med IT-inslag ökat kraftigt, närmare 949 procent. Brå (2016) 

rapporterar att det beror på att allt fler anmälningar som kommer in till Polisen till en del stor del 

innehåller inslag av IT. Att människor i större utsträckning använder sig av sociala medier är av en 

betydande faktor, som spelar allt större roll, eftersom fler brott som hot och ofredande i större 

utsträckning sker på Internet.  Ökningen kan också förklaras av att Polisen beslagtar mer utrustning 

som mobiltelefoner i jakten på bevis, vilket har ökat vid exempelvis i samband med narkotikabrott 

(Brå, 2016). 

Mellan 2008 och 2014 skedde en ökning med 18 499 stycken beslagtagna enheter, från 53 883 till 

72 382, det i huvudgruppen ”Bokföring/Data/Kontor/Telefoni” vilket motsvarar en ökning på 34 

procent (Brå, 2016). Störst ökning skedde i undergrupperna ”Dator/PC/MAC” som ökat med 64 

procent samt 59 procent i undergruppen ”Mobiltelefon” (Brå, 2016). 
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För att hantera den ökande mängden ärenden behöver Polismyndigheten ökad tillgång till teknisk 

utrustning men också utbildning. Brå (2016) skriver att det finns stora brister inom rättsväsendet där 

till exempel 9 av 10 förundersökningsledare helt saknar grundläggande utbildning inom IT. Det kan 

orsaka stora problem som att brott som sker via Internet ofta läggs ner i brist på möjlighet att säkra 

bevis och knyta brott till misstänkt (Brå, 2016). Det finns dock undantag, som när det kommer till IT-

undersökare, vilket utgör Polismyndighetens spetskompetens för att säkra digitala spår. IT-

undersökarnas grundutbildning är relativt hög, enbart 12 procent saknar helt utbildning i jämförelse 

med 9 av 10 förundersökningsledare (Brå, 2016). Då IT-undersökarna bistår med kompetens till 

övriga rättsväsendet, som delvis eller helt saknar kunskap i ärendets fråga, leder det till att tre av fyra 

IT-undersökare upplever sin arbetssituation som väldigt stressande och finner det svårt att utföra 

arbetsuppgifter inom rimlig tid (Brå, 2016).  

Brå (2016) beskriver att flera brottsutredare vittnar om att IT-relaterad utrustning som 

mobiltelefoner är en underskattad källa till bevis och att utredarna ofta tömmer mobilerna på 

innehåll för att styrka bevis mot den misstänkte. Brå (2016) anser därför det som mycket viktigt att 

Polismyndigheten säkerställer att IT-forensikerna innehar den kompetens som är nödvändig för att 

på ett effektivt och rättssäkert sätt utföra sina arbetsuppgifter.  Det finns idag väldigt lite information 

att ta del av om hur Polismyndigheten hanterar biometriska enheter vilket kan innebära både hinder 

och möjligheter för IT-forensiker att utföra sina arbetsuppgifter. 

2.5 Autentisering 

Pfleeger, Pfleeger och Margulies (2015) anger att autentisering baseras på tre grundpelare: något du 

vet, något du är eller något du har. 

• Något du vet: Baseras på information som bör vara privat för användare. Information som 

endast den riktiga användaren skulle känna till. Här kategoriseras lösenord och PIN-koder.  

• Något du är: Den mänskliga kroppen är unik för varje individ.  Trots att vi alla, under normala 

omständigheter, föds med lika många ögon, armar och ben bär vi på biometriska markörer 

som är unika för oss alla, såsom fingeravtryck och iris. Inte ens enäggstvillingar delar samma 

fingeravtryck! 

• Något du har: Det kan vara en personlig tillhörighet, ett speciellt dokument som godkänts av 

en kvalificerad auktoritär institution såsom en myndighet, eller något annat som kan styrka 

din identitet att du är den person du säger du är och utgör dig själv för att vara. I denna 

kategori tillhör mobiltelefoner, RFID-chip, ID-handlingar. 

I den här studien kommer fokus att ligga på något du vet (lösenord) samt något du är (biometri). 

2.6 Säkerhetsmetoder Android och IOS 

De två största operativsystemen som används till mobiltelefoner är IOS till Apple-relaterade 

produkter samt Googles operativsystem Android (Vincent, 2017). När det kommer till mobila enheter 

såsom smartphones och surfplattor, som denna studie fokuserar på, finns det ett flertal olika 

alternativ av säkerhetsmetoder att välja på. Valmöjligheterna beror på vilken typ av operativsystem 

som enheten använder då alternativen kan skilja:   
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Android: 

• Grafiskt lösenord där användaren drar ett mönster på ett 3x3 rutnät för att låsa upp 

telefonen. Fyra till nio punkter behövs för att kunna låsa upp telefonen.  

• Användaren skriver in en numerisk PIN-kod på traditionellt vis, minst fyra siffror.   

• Användaren anger ett lösenord på minst fyra bokstäver eller siffror. 

• Biometriska lösningar såsom fingeravtrycksläsning, iris eller ansiktsläsning. 

IOS: 

• Lösenkod, en sammanslagning av PIN-kod och lösenord. Användaren kan välja mellan fyra 

eller sex tecken som kan bestå av numeriska eller alfabetiska värden. 

• Biometriska lösningar såsom fingeravtrycksläsning (Touch ID) och ansiktsläsning (Face ID). 

Ett av de vanligaste sätten som en användare skyddar sitt användarkonto på och kan styrka att de är 

den som de utgör sig för att vara, baseras på något som du vet (Pfleeger et al., 2015). Det vill säga 

information som bara den riktiga användaren bör känna till. Lösenord och PIN-koder hör till denna 

kategori. 

2.6.1 Lösenord 

Skyddet som lösenord och PIN-koder ger varierar beroende på längd och komplexitet, ju fler 

möjligheter som finns desto svårare är dem att knäcka (Pfleeger et al., 2015). PIN-koder hämmas 

därmed i jämförelse med lösenord eftersom de begränsas till att enbart använda numeriska värden 

(0-9) och ger således bara 10 olika valmöjligheter per siffra. Styrkan av PIN-koden avgörs därmed av 

längden, hur många siffror som behövs anges för att låsa upp enheten eller kontot. Lösenord kan 

göras mycket starka eftersom valmöjligheten ökar markant i jämförelse med PIN-koder, eftersom 

lösenord både kan använda sig av alfabetiska och numeriska värden (Pfleeger et al., 2015). 

Trots att lösenord kan göras mycket starka väljer användare oftast enkla lösenord som är lätta att 

komma ihåg och blir därmed också enklare att knäcka (Harbach, Luca & Egelman, 2016). För att 

komma runt problemet försöker säkerhetsexperter införa lösenordspolicy (Shay et al., 2016).  

2.6.2 Lösenordspolicy 

En lösenordspolicy går ut på att ge användaren regler för hur användaren skapar ett lösenord, vilka 

tecken som får användas och hur långt det ska vara. En bra policy stärker därför lösenordet eftersom 

det tvingar användaren att använda sig av mer komplexa lösenord som är svårare att knäcka (Shay et 

al., 2016). Ett problem som kan uppstå istället är att lösenordspolicy försvårar inte bara för den 

potentiella hackaren utan även för användaren (Shay et al., 2016), eftersom det blir mer komplext 

för en användare att komma ihåg lösenordet ju längre det är och desto mer alternativ användaren 

har.  

2.6.3 Komplexitet 

Enligt en storskalig studie gjord 2007 använder genomsnittssavändaren 25 olika konton som alla 

kräver ett lösenord för att logga in på (Florêncio & Herley, 2007). Genomsnittssanvändaren innehar 

även 6,5 olika lösenord som användaren alternerar mellan och återanvänder (Florêncio & Herley, 

2007). Att memorera 25 olika lösenord för varje enskilt konto en användare innehar och samtidigt 

uppnå de krav som ställs för starka lösenord blir snabbt en komplicerad uppgift. Antalet konton som 
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en användare använder sig av och antal lösenord som behövs har med stor sannolikhet ökat sedan 

2007. Det då mer och mer av människors vardag flyttar ut på Internet samt även antalet tjänster som 

användaren använder sig av ökar. Att människor väljer att alternera mellan 6,5 lösenord kan indikera 

på hur komplext det är för vår hjärna att komma ihåg många unika lösenord. Resultatet blir att 

människor istället väljer enklare lösenord som är mindre säkra men kräver mindre energi att komma 

ihåg (Florêncio & Herley, 2007).  

Användandet av starka lösenord har nått en punkt för användaren där fördelarna av att använda 

långa komplexa lösenord inte längre står i korrelation i jämförelse med det totala skyddet det avser 

att ge (Herley, 2009). Långa och komplexa lösenord kan ge bättre skydd mot brute-force-attacker 

samt gissningsattacker men ger inget extra skydd mot keylogging (Sukhram & Hayajneh, 2017), 

phising-attacker eller social engineering (Herley, 2009). 

Herley (2009) menar att det inte betyder att användarna är lata utan att användarna agerar rationellt 

om det tolkas ur ett ekonomiskt perspektiv. Användarens tid är värdefull och den tid användaren 

lägger ned på att följa säkerhetsråden motsvarar inte den kostnad användaren riskerar att förlora av 

att låta bli att följa råden (Herley, 2009). 

2.6.4 Biometri 

Mirajkar (2013) och Priyanka (2014) definierar biometri som automatiserade metoder som används 

för att unikt identifiera en individ baserat på deras fysiologiska kännetecken eller beteendemönster.  

Dessa biometriska drag består av unika markörer om extraheras från individen för att kunna styrka 

en persons identitet och kan således inte glömmas eller tappas bort (Sravya, Radha, Ravindra & 

Srujana, 2012). Exempel på några av de vanligaste biometriska identifikationer som används idag är 

fingeravtryck, ansikte, röst, handgeometri, handskrivna signaturen och iris (Mirjak, 2013; Ali, Mahale, 

Yannawar, & Gaikwad, 2016).  

 

Zirjawi, Kurtanovic & Maalej (2015) anger att biometri-baserad autentisering delas in två 

huvudkategorier, identifikation och verifikation. Identifikationens syfte är att ta reda på vem som 

besitter dessa biometriska karaktärsdrag. Verifikationen säkerställer om personen verkligen är den 

de säger att de är. 

 

Det som skiljer biometrisk autentisering jämfört med lösenordsbaserade system, är att biometrisk 

autentisering kräver att användaren finns fysiskt på plats vid autentiseringstillfället (Mirajkar, 2013). 

Anledningen är att validering måste ske med inmatning från användaren i realtid vid 

valideringsförsöket. Ett lösenord kan skrivas ner och ges till någon annan med eller utan tillåtelse, 

programmeras i förväg in i ett script, eller sparas i till exempel i webbläsaren, och förblir fortfarande 

giltig tills användaren byter lösenord (Mirajkar, 2013). Användaren behöver inte finnas på plats 

fysiskt när inloggningsförsöket sker och det kan göras med eller utan användarens vetskap.  

 

Oavsett vilken typ av biometriskt system som används för autentisering bygger de alla på en 

gemensam grund (VenkataSubbaReddy et al., 2009). All biometrisk utrustning genomför en 

uppsättning grundläggande uppgifter:  

• Datainfångning – Användarens biometriska informations måste samlas in på något vis. 

Mirajkar (2013) anger att det vanligaste tillvägagångssättet är med hjälp av en sensor av 

något slag som extraherar och registrerar personens biometriska markörer som samlas in 
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och blir biometrisk data. Datainfångning sker varje gång en användare försöker autentisera 

sig själv (Mirajkar, 2013). Varje datainfångning spelas in enbart för en, i realtid, användning. 

Efter processen är klar kasseras informationen (Mirajkar, 2013). 

• Inskrivning – Den här delen av processen skapar en profil för användaren på enheten och det 

görs genom att skapa en mall eftersom enheten inte har någon tidigare information av 

användaren på förhand. Mirajkar (2013) beskriver att under inskrivningsprocessen fångas 

användarens biometriska data genom identifiering och registrering av användarens unika 

biometriska markörer. Markörerna konverteras till digital data som sparas ner och skapar en 

mall som sedan används vid inloggningsförsök. Fysisk närvaro krävs av den tilltänkta 

användaren under inskrivningsprocessen (Mirajkar, 2013). Först när den processen är klar är 

det möjligt för användaren att använda sig av enheten. Processen används bara när en ny 

profil behövs registreras. Finns profilen redan blir nästa steg autentisering istället. 

• Autentisering – När en användare vill låsa upp en enhet måste personen autentisera sig själv. 

Det görs genom att de biometriska markörerna läses av från en sensor vid 

autentiseringsögonblicket och jämförs (matchning) mot den profil som skapades av 

användaren vid inskrivningsprocessen (Mirajkar, 2013).  

• Matchning – Matchningsprocessen kräver att det redans finns en användarprofil på enheten 

och utförs bara om det finns en profil att matcha mot. Matchning valideras genom en 

algoritm som jämför användarens biometriska markörer mot den profil som finns sparad på 

enheten (Hosseini, 2018). Enbart om matchningen blir godkänd blir användaren autentiserad 

annars nekas användaren access.  

2.7 Relaterade studier 

Ett flertal studier visar på att en vanlig användare oftast föredrar och väljer att använda enkla 

lösenord över starka komplexa lösenord (Harbach et al., 2016; Andriotis, Oikonomou, Mylonas, & 

Tryfona, 2016; Florêncio & Herley, 2007). En bidragande orsak kan vara som Schlöglhofer och 

Sametinger (2012) skriver, att människor är bättre på att komma ihåg bilder än komplexa strängar. 

En studie av Harbach et al. (2016) visar att en användare öppnar i snitt sin mobil 50 gånger per dag 

men att användningsgraden beror till stor del på vilken form av låsmekanism som används. En enkel 

låsmekanism, exempelvis svep åt sidan som inte kräver något lösenord, gör att en användare tittar 

oftare på sin mobil, medan en mer komplex lösning såsom långa lösenord, gör att användaren tittar 

mindre på mobilen. En anledning till varför tillverkare inte tvingar striktare alternativ av autentisering 

kan vara enligt Harbach et al. (2016) att det beror på att fokus ligger mer på användarvänlighet än 

säkerhet. 

En studie av Zirjawi et al. (2015) granskar användarnas uppfattning av olika biometriska 

autentiseringslösningar gällande förtroende, informationssäkerhet och data sekretess. 

Enkätundersökningen gjordes med 139 deltagare online där syftet var att ta reda på användarnas 

krav på biometrisk autentisering gällande smartphones. Studien visar att deltagarna ställer högre 

krav på den biometrisk data som sparas för att kunna autentisera vid inloggningstillfälle än på 

lösenord. Studien visar på att en majoritet av användarna litar mest på autentiseringslösningar som 

innehåller lösenord för att skydda enheten när lösenords ställdes mot biometriska 
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säkerhetslösningar. Bland alternativen av biometriska säkerhetslösningarna angav deltagarna 

starkast förtroende för iris tätt följt av fingeravtrycksläsning, sist på listan fanns öronigenkänning. 

 

En studie av Ghiani et al. (2017) utvärderar liveness detection som är en säkerhetsmekanism som 

används inom biometri för att urskilja riktiga biometriska markörer från människor mot syntetiskt 

skapade fingeravtryck (falska fingeravtryck) i ett event som kallas för LivDet. Deltagarna i studien är 

akademiker och institutioner inom industrin som önskar utvärdera sina egna mjukvaru- eller 

hårdvarubaserade liveness detection-lösningar. Ghiani et al. (2017) skriver att det skett signifikanta 

förbättringar på liveness detection-lösningar då träffsäkerheten har ökat från 70 procent under 

LivDet 2011 till 90 procent under LivDet 2015. Ghiani et al. (2017) skriver att resultaten har uppnåtts 

under mycket strikta förhållanden. 

  

En studie av Hosseini (2018) utvärderar biometriska säkerhetssystem med inriktning på 

fingeravtrycksläsning för autentisering. Studien kategoriserar sårbarheter och illustrerar åtta stycken 

möjliga attackpunkter på biometriska säkerhetssystem. Hosseini (2018) skriver att smartphones 

innehåller användardata som är känslig information och är därför mycket viktig att skydda, att 

hackare kan använda sårbarheter i biometriska system för att stjäla biometrisk data och skapa 

livslånga problem för användaren. Hosseini (2018) anger att med det ökande antalet smartphones 

som implementerar biometriska säkerhetssystem är det mycket viktigt att identifiera och adressera 

sårbarheter för att hitta möjliga lösningar, därför efterfrågar studien mer forskning på området. 

 

En studie av Roy, Memon & Ross (2017) undersöker möjligheterna att använda en metod som de 

kallar för MasterPrint för att nyttja en sårbarhet i biometriska säkerhetssystem när 

fingeravtryckinläsning används för autentisering. MasterPrint utnyttjar en sårbarhet i små 

fingeravtryckssensorer, som ofta återfinns i mobiltelefoner, när datainfångning sker för att skapa en 

användarprofil. Med hjälp av MasterPrint iscensätter Roy et al. (2017) en ordboksattack. Studien 

visar att MasterPrint lyckades attackera 26,46 procent av användarna i studien genom att ta sig förbi 

matchningsprocessen vid autentiseringstillfället. 
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3. Problembakgrund  

Kapitlet syftar till att ge en beskrivning av problemformulering och syftet med studien. Studiens 

forskningsfråga presenteras och studiens avgränsningar diskuteras. 

3.1 Problemformulering 

Biometriska säkerhetslösningar inom smartphones är ett relativt nytt fenomen och traditionellt har 

användarna skyddat sina enheter med hjälp av lösenord. Antal enheter som erbjuder någon form av 

biometrisk säkerhetslösning har ökat markant på kort tid och blivit väldigt populära. Ett flertal studier 

visar på att användare föredrar enkla och snabba säkerhetslösningar (Harbach et al., 2016; Andriotis 

et al., 2016; Florêncio & Herley, 2007), vilket kan tyda på att fler användare kommer att bruka de 

biometriska alternativen.  

Samtidigt visar statistiken att fler brott har inslag av IT-relaterad utrustning och de förväntas även att 

öka (Brå, 2016). Antalet biometriska enheter, såsom i mobiltelefoner, förväntas också öka de 

närmaste åren (ABI Research, 2016). Ett rimligt antagande är därför att en del av den IT-utrustning 

som förväntas beslagtas även kommer att ha inslag av biometri eftersom mobiltelefoner beskrivs 

som en allt viktigare källa till bevis (Brå, 2016). Det kan innebära både hinder och möjligheter för IT-

forensiker att utföra sina arbetsuppgifter och är vad denna studie syftar till att undersöka. Det finns 

idag väldigt lite information att ta del av om hur Polismyndigheten hanterar biometriska enheter. 

Denna studie vill därför belysa området. 

3.2 Forskningsfråga 

Studien syftar till att undersöka: 

Hur har biometriska säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord påverkat IT-forensikers arbete på 

Polismyndigheten? 

3.2.1 Delfrågor 

Robson (2011) anger att det inte är ovanligt att forskningsfrågor kan vara stora eller diffusa och kan 

därför bli svårhanterliga under studiens gång. Forskningsfrågan i denna studie är en öppen fråga som 

kan generera många olika svar. För att lättare nå studiens mål delades forskningsfrågan upp i mindre 

delmål. Robson (2011) skriver att antalet frågor kan variera mellan 3-10 stycken men beror till stor 

del på hur mycket tid som finns till förfogande och studiens storlek. Robson (2011) skriver att en bra 

tumregel är att använda mellan 4-6 stycken frågor som riktlinje. Genom att formulera 4 delfrågor i 

enlighet med Robsons rekommendationer antas studien fånga upp de olika områden och aspekter 

där biometriska säkerhetslösningar möjligtvis kan ha haft en inverkan (Robson, 2011). Delfrågorna 

har utformats på följande sätt: 

1. På vilket sätt påverkar biometriska säkerhetslösningar IT-forensikers arbetsrutiner i 

jämförelse med lösenord? 

Studiens forskningsfråga undersöker vilken påverkan biometri har haft på IT-forensikernas 

arbete i sin helhet, medan delfråga 1 fokuserar enbart på att undersöka arbetsmoment och 

rutiner för att se på vilket sätt en förändring har skett. Delfråga 1 undersöker om befintliga 

arbetsrutiner har ändrats eller om nya har tillkommit, och om Polismyndigheten har behövt 
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lägga till utbildningar, köpa in utrustning, göra specialrekrytering eller på annat vis införskaffa 

resurser för att hantera biometrisk utrustning.  

2. Hur hanterar IT-forensiker biometrisk data gällande enheter med biometriska 

säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord? 

 

Syftet med delfrågan är att undersöka om biometrisk data behöver hanteras på ett mer 

aktsamt eller annorlunda sätt än hur IT-forensikerna hanterar data innehållande lösenord. 

Målet är att undersöka digitala aspekter och bidra till en diskussion avseende frågor om 

lagring av biometrisk data och hur den ska hanteras. Andra intressanta aspekter inom ämnet 

är att ta reda på om biometrisk data kan på något vis kan användas som bevis i ett brottsfall. 

   

3. Vilka begränsningar har en IT-forensiker när det kommer till att säkerställa bevis från en 

enhet innehållande biometrisk säkerhetslösning i jämförelse med lösenord? 

 

Syftet är att se om biometriska säkerhetslösningar ställer andra krav än lösenord och i 

sådana fall på vilket sätt. Frågeställningen undersöker om det finns begränsningar som 

hindrar att tekniken nyttjas i större grad än vad som är möjligt. Exempel på typer av 

begränsningar skulle kunna var tekniska begränsningar eller juridiska hinder. 

 

4. Vilka etiska aspekter behöver IT-forensiker ta hänsyn till när det kommer till hantering av 

biometrisk data och biometriska enheter i jämförelse med lösenord? 

 

Etiska aspekter har som syfte att undersöka om biometriska säkerhetslösningar ställer andra 

krav än lösenord när det kommer till rättigheter och moraliska beslut. Biometriska 

säkerhetslösningar öppnar upp för att tekniken kan missbrukas om en misstänkt finns i 

förvar. Metoder som tvång skulle kunna användas för att låsa upp en enhet men vilket 

lagrum finns det för att använda tillvägagångssättet och vilka rättigheter har en misstänkt?  

3.3 Förväntat resultat 

Studien förväntas ta reda på hur pass väl förberedd den IT-forensiska avdelningen på 

Polismyndigheten har varit på att hantera biometrisk säkerhetsutrustning och om biometri ställer 

andra krav jämfört med lösenord när enheter ska forceras. Om åtgärder har behövts sättas in och i 

sådana fall vilka åtgärder, samt i vilken utsträckning. Studien avser även belysa styrkor och svagheter 

som introduktionen av ny teknik kan innebära samt hitta nya intressanta områden för framtida 

forskning.  

3.4 Avgränsningar 

Det kan finnas flera instanser inom Polismyndigheten där en enhet hanterats på vägen innan den 

slutligen hamnar hos en IT-forensiker. För att studien inte ska bli för omfattande begränsas den till 

att enbart gälla IT-forensiker på Polismyndigheten.  

Forensiska avdelningar kan ligga spridda i landet och begränsningar behöver sättas till vad som är 

geografiskt möjligt för studien att utföras inom rimlig tid. Fokus ligger därför på att göra 

undersökningar på polismyndigheter som finns lokaliserade i kommuner inom Västra Götalands län.  
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Urvalet begränsas av möjliga deltagare eftersom studien är beroende av frivilligt deltagande. Det är 

därför svårt på förhand att bestämma antalet deltagare eller hur många distrikt som deltar. En 

förfrågan skickas till Polismyndigheten om att få göra intervjuer med Polisens IT-forensiker men det 

är ansvarig på Polismyndigheten och de resurser de har möjlighet att avvara som avgör deltagandet.  

Studien riktar in sig primärt på biometri som finns i smartphones, sekundärt surfplattor och bärbara 

datorer. Övrig biometrisk utrustning som kan påträffas utanför det angivna området som till exempel 

dörrlås eller hänglås omfattas inte av denna studie. 
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4. Metod 

Kapitlet syftar till att ge en beskrivning och förklaring till val av metod och hur studien planeras att 

genomföras. 

4.1 Val av metod 

Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell (2008) beskriver att när det kommer till val av metod är varje 

metod ett tillvägagångssätt, ett verktyg för att säkerställa hur slutmålen ska uppnås. Övervägningar 

som bör göras när val av metod väljs är inte enbart om metoden i fråga kan uppnå det totala målet 

som eftersträvas men också vilket tillvägagångssätt metoden använder för att samla in data 

(Berndtsson et al., 2008).  

Robson (2011) skriver att när det kommer till forskning som kretsar runt sociala sammanhang är det 

två metoder som traditionellt har använts: kvalitativa och kvantitativa metoder. Bryman och Nilsson 

(2011) skriver att kvantitativ forskning används för att fånga in numerisk data där syftet ofta är att 

kunna kvantifiera resultatet, medan den kvalitativa forskningen ofta är inriktad på ord och har ett 

tolkande synsätt. Det kvalitativa tillvägagångssättet är därför mer lämpligt för studien eftersom den 

primära informationskällan i studien består av intervjuer med personer som har hög kompetens 

inom området och där datainsamlingen består av ord. Widerberg (2002) skriver att syftet med den 

kvalitativa forskningen är att undersöka fenomenets innebörd eller mening medan kvantitativa 

forskningen fokuserar primärt på förekomst eller frekvens, detta stödjer ytterligare att den 

kvalitativa metoden är rätt metod för studiens ändamål.   

Ett alternativ till att göra en kvalitativ intervjustudie skulle vara att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning men då studien sker i en mindre skala där yrkesgruppen IT-forensiker som 

studien ämnas undersöka är få till antalet, vilket begränsar urvalet, försvårar det möjligheterna att 

kvantifiera resultatet i studien. 

I enlighet med Robsons beskrivning av att forskningsfrågan har stor betydelse för vilket val av metod 

som bör användas (Robson, 2011) väljs kvalitativa metoder med inriktning på semi-strukturerade 

intervjuer (se punkt 4.1.1). Robson (2011) anger att semi-strukturerade intervjuer är speciellt 

användbara när studien bedrivs på eget bevåg ute i fältet, eftersom det skapar möjligheter att 

anpassa intervjun efter miljö och händelse. Semi-strukturerade intervjuer är därför en lämplig 

metod, eftersom studien avser att undersöka en frågeställning där det finns lite information på 

förhand gällande Polisens hantering av biometriska säkerhetslösningar. För att kunna besvara 

forskningsfrågan behöver studien aktivt söka efter information, därför har forskningsfrågan 

utformats för att ta del av erfarenheter från människor som besitter stor kunskap inom det polisiära 

arbetet.  

Studien är inriktad på IT-forensiker på Polisen eftersom IT-forensikerna har stor kompetens och 

erfarenhet gällande IT-brott. I det dagliga arbetet jobbar en IT-forensiker aktivt med att undersöka 

och granska utrustning som finns i beslag, såsom mobiltelefoner och datorer (Skogberg, 2016). 

Därmed förekommer hantering av biometriska säkerhetslösningar i det dagliga arbetet och studien 

kan därför dra fördel av att ta del av de erfarenheter och den kunskap som en IT-forensiker besitter. I 

syfte att kunna besvara forskningsfrågan valdes därför valdes därför semi-strukturerade intervjuer. 
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4.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Robson (2011) anger att inom småskaliga projekt kan intervjuer vara en kraftfull metod och är en 

vanlig arbetsmetod inom sociala sammanhang. Robson (2011) anger att det finns många olika former 

av intervjumetoder att välja på, tre av de vanligaste är strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Varje intervjumetod har sina för- och nackdelar. 

Semi-strukturerad intervju är en flexibel metod där en plan följs likt en lista som liknar något av en 

checklista med olika ämnen som studien vill beröra (Robson, 2011). Semi-strukturerade intervjuer 

väljs eftersom ämnesområdet som undersöks är fortfarande relativt nytt och arbetsmetoderna inom 

den forensiska avdelningen är inte allmänt kända. En fördel med semi-strukturerad intervju är att 

metoden är betydligt friare än strukturerad intervju eftersom intervjuaren har friheten att välja i 

vilken ordning ämnen ska tas, hur de bör formuleras och den tid som läggs ner på varje enskilt ämne 

(Robson, 2011).  

Genom att ställa öppna frågor ges deltagaren möjlighet att svara fritt och utförligt (Bryman & 

Nilsson, 2011). Det kan därmed framkomma information om moment eller metoder som är svåra att 

förutse i förväg men som kan bli uppenbarade under intervjun, information som är svår att få på 

annat sätt än från deltagarna själva. Genom att arbeta efter en semi-strukturerad modell kan 

intervjuerna styras och ändras beroende på vad som framkommer under intervjuerna och därmed 

öppna upp för möjligheter att kunna ställa viktiga följdfrågor (Bryman & Nilsson, 2011). I den 

strukturerade metoden uppfattas det som en störning att avvika från frågelistan även om relevant 

information kommer fram (Bryman & Nilsson, 2011). Bryman och Nilsson (2011) anger att det beror 

på att det skulle kunna skada reliabiliteten och validiteten i studien, medan det är önskvärt att låta 

intervjuerna röra sig i olika riktningar med semi-strukturerade metoder. Semi-strukturerade metoder 

är därför bättre lämpad för att uppnå studiens ändamål. 

Ostrukturerade intervjuer skiljer mot semi-strukturerade på så vis att intervjuerna inte behöver följa 

någon mall (Bryman & Nilsson, 2011). Deltagarna får en huvudfråga angående ett ämne och tillåts 

sedan svara och associera fritt (Bryman & Nilsson, 2011). Även om metoden är vanlig inom kvalitativa 

intervjuer avråder Robson (2011) förstagångsintervjuare från att använda metoden då den ställer 

stora krav på den som intervjuar, därmed faller valet på semi-strukturerade intervjuer. 

4.2 Analysmetod 

En svårighet med kvalitativa undersökningar är att stora mängder data kan genereras mycket snabbt, 

och hur den informationen då ska hanteras, eftersom datainsamlingen bygger på beskrivningar i 

form av skrift i olika slag (Bryman & Nilsson, 2011).  

Bryman och Nilsson (2011) skriver att ta sig genom datainsamling är en intensiv och aktiv process 

med många fallgropar. För att lyckas sålla bland all data bör en strategi tillämpas i syfte att underlätta 

hanteringen av information och sortering av data. 

Robson (2011) skriver att tematisk analys används för att återge deltagarnas erfarenheter, 

informationens betydelse och spegla deltagarnas verklighet. Bryman och Nilsson (2011) anger att i 

tematisk analys ligger fokus på vad som sägs och inte hur det sägs. Processen går ut på att analysera 

datainsamlingen genom att koda innehållet i syfte att organisera innehållet. Genom att associera 

stycken av information med etiketter och undergrupper kan information länkas samman. Målet är att 
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kunna jämföra olika stycken av information för att finna ett gemensamt tema som förklarar den 

centrala innebörden av innehållet och blir grunden för den analys och tolkning som studien kan göra 

av den insamlade data (Robson, 2011).  

Genom använda tematisk analys är studiens målsättning att kunna skapa en bättre förståelse för den 

information som deltagarna angivit, för att på ett trovärdigt och pålitligt sätt tolka den verklighet 

studien ämnar undersöka. Förhoppningarna är att med hjälp av tematisk analys kunna dra en slutsats 

av innehållet och därmed finna ett svar på forskningsfrågan.  

Bryman och Nilsson (2011) skriver att när sökandet efter tema och underkategorier görs är det 

intressant att fånga upp återkommande teman samt likheter och skillnader. Även avsaknad av data 

bör reflekteras över. Processen är iterativ och fortsätter tills en viss mättnad av information har 

uppstått (Robson, 2011). Ett exempel på när mättnad uppstått kan vara när innehållet inte längre 

genererar nya etiketter eller undergrupper och det därför inte lönar sig att investera mer tid på att 

analysera innehållet utan att mer data tillkommer (Robson, 2011). 

4.3 Handlingsplan 

Semi-strukturerade intervjuer följer oftast en handlingsplan för att säkerställa att alla relevanta 

områden tas upp och hanteras. En handlingsplan har därför utformats enligt Robsons beskrivning för 

semi-strukturerade intervjuer (Robson, 2011) och ser ut på följande sätt: 

• Introduktion: En kort introduktion angående syftet med intervjun och studien. Deltagaren 

informeras angående medgivande för att kunna spela in samtalet samt föra anteckningar 

under intervjun. Deltagaren ombeds även ge en skriftlig signatur för dokumentering. Korta 

lära-känna-frågor till deltagaren ställs för att få deltagaren att känna sig avslappnad. 

 

• Lista med huvudämnen berörs och möjliga nyckelfrågor: Delfrågorna som utgör kärnan i 

intervjuerna berörs i turordning. Beroende på den information deltagaren bidrar med kan 

samtalet komma att styras under intervjun med hjälp av nyckelfrågor. Anledningen kan vara 

att det noterats att det finns mer att tillägga angående ämnet som är viktigt för studien eller 

för att säkerställa att relevant information kommer fram som berör huvudämnet. 

 

• Stödkort: Med hjälp av stödkort kan deltagaren lättare hålla sig till ämnet. Genom att lista 

stödord inom möjliga kategorier och ämnen kan undersökningen underlätta för deltagaren 

inom vilket område deltagaren förväntas prata om. Det görs genom att deltagaren får ett 

papper med samtliga delfrågor och stödord för de områden som ämnas undersökas i 

respektive moment (se bilaga A). 

 

• Avslutande ord: Intervjun är klar och deltagaren tackas för den tid och information de 

bidragit med. Möjlighet finns att fråga om det är något som deltagaren vill tillägga rörande 

de ämnen som berörts eller om det finns något de saknat. 

Anteckningar förs genomgående under intervjun, delvis för att säkerställa att samtliga ämnen har 

berörts och delvis som en extra säkerhet ifall något skulle gå fel med inspelningen (Robson, 2011). 
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4.4 Urval 

En svårighet när det kommer till småskaliga studier är att få ett tillräckligt stort urval för att validera 

studiens resultat (Robson, 2011). Bryman och Nilsson (2011) anger att åsikterna går isär om hur stort 

ett urval måste vara och att det inte är ovanligt för kvalitativa studier som är inriktade på intervjuer 

att det kan innebära 20 till 30 personer eller mer, något som studien inte har resurser eller 

möjligheter att uppnå. Bryman och Nilsson (2011) anger att intervjua en viss procent av den tilltänkta 

urvalsgruppen för att uppnå en statistisk säkerhet inte alltid behöver vara nödvändigt och kan 

innebära att mer resurser och tid spenderas än vad som är nödvändigt. Det eftersom det kan 

innebära ett visst mått av redundans när det kommer till statistisk urvalsförförande (Bryman & 

Nilsson, 2011).  

Studien använder tematisk analys för att analysera datainsamlingen, vilket genererar koder som 

grupperas i former av kategorier och etiketter. Bryman och Nilsson (2011) menar på att om ett urval 

baseras på vad som är relevant och meningsfullt för forskningsfrågan går det att validera de 

tematiska koderna med hjälp av ett mycket mindre urval. Genom att bekräfta en kods existens, 

betydelse och kodens länkning går det att uppnå en viss teoretisk mättnad. Det är alltså inte 

nödvändigt att fortsätta fylla en kategori efter att den etablerats och bekräftats på ett 

tillfredställande sätt (Bryman & Nilsson, 2011). Urvalet görs därför med fokus på personer som är 

relevanta för forskningsfrågan. 

Målstyrt urval går ut på att välja ut intervjuobjekt med direkt koppling till forskningsfrågan som har 

formulerats (Bryman & Nilsson, 2011) och är den metod studiens urval baseras på. Enbart en 

tämligen liten skara har möjligheten att besvara forskningsfrågan, IT-forensiker på Polismyndigheten 

väljs eftersom yrkesgruppen besitter stor kunskap och insyn i polisiärt arbete gällande IT-brott. 

Urvalet som används är därför ej slumpmässigt och urvalet gör i syfte att få kvalitativ information.  

Teoretisk mättnad kan uppnås genom att flera intervjuer görs i följd och vars innehåll ligger till grund 

för både formulering av kategorier och validering av kategorier (Bryman & Nilsson, 2011). Det uppnås 

genom att två eller fler oberoende intervjuer anger liknande information som därmed styrker 

kategorins betydelse och innebörd. Kategorin kan därmed uppnå en mättnad och det är inte längre 

nödvändigt att samla in ytterligare information för att bekräfta kategorins existens eller betydelse 

(Bryman & Nilsson, 2011). Genom ett selektivt urval där studien kommer nära högkvalitativa 

informanter som är relevanta och meningsfulla för studien kan studien på så vis uppnå en viss 

teoretisk mättnad och därmed validera de resultat som studien lett till, även med ett mindre urval. 

I studien deltar fem IT-forensiker från tre olika distrikt i Västra Götalands län.  

4.5 Etiska hänsynstaganden 

Innan en studie genomförs behövs en bedömning göras angående vilka typer av etiska aspekter som 

påverkas av studien och hur de ska hanteras. Beroende på det tillvägagångssätt en studie använder 

kan en typ av forskningsmetod medföra problematiska situationer som behöver behandlas, medan 

de kan saknas i en annan (Robson, 2011). När intervjuer görs involverar det en deltagare på ett 

personligt plan då deltagaren delar med sig av personliga erfarenhet och kunskaper (Robson, 2011). 

När en studie görs i en liten skala kan det vara svårt för deltagaren att gömma sig i statistiken som en 

siffra i mängden, jämfört med en storskalig studie (Robson, 2011). Det är därför viktigt att begrunda 

vilka etiska aspekter som kan tänkas behövas tas ställning till. Det då deltagaren kan till exempel ge 
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känslig information som ej bör offentliggöras och som skulle kunna medföra negativa konsekvenser 

som kan orsaka skada, stress eller oro för deltagaren (Robson, 2011). 

Enligt Robson (2011) är följande frågor viktiga att begrunda innan arbetat kan börja: 

• Vet deltagarna vad de ger sig in på? Det är viktigt att deltagaren får rätt information om 

vad studien gäller. 

- När deltagarna kontaktas kommer en beskrivning av ämnet att ges samt information 

om hur intervjuerna kommer att gå till. Deltagaren kommer även att få en kopia på 

vilka huvudämnen som kommer att beröras i förväg och information om syftet med 

studien. 

• Har deltagaren rätt att avstå från att delta? Om de väljer att avstå finns det några straff för 

att de drar sig ur?  

- Deltagaren har alltid rätt att avstå, även under intervjun. Det leder dock till hot mot 

validiteten av studien och kommer att beröras i stycket gällande validitetshot (se 

punkt 4.6).  Det finns inget straff i form av utebliven monetär belöning då studien 

baseras på frivilligt, ideellt deltagande.  

• Informerat samtycke: Finns det medgivande från deltagaren att information som spelas in 

och antecknas får användas?  

- Deltagarna frågas både i förväg och under intervjun om medgivande till att 

ljudupptagning och anteckningar förs under intervjun. Medgivande undertecknas för 

dokumentationens skull. 

• Anonymitet och konfidentialitet: Hur säkerställs sekretess – att användarens namn och 

uppgifter hålls hemligt? 

- Deltagaren kommer att bli tilldelad ett alias så att det inte ska gå att härleda vem 

som sagt vad i intervjun. Det är nödvändigt för att kunna särskilja vem som sagt vad 

när datan ska sammanställas, då flera personer ska intervjuas. Inga namn eller 

personliga uppgifter kommer finnas med i studien som publiceras. 

• Finns det risker för den som utför själva studien? 

- När det kommer till miljön som ska undersökas görs bedömningen att det finns ingen 

förhöjd risk som är värd att nämna. En situation som kan uppstå är om information 

av känslig natur skulle yttras där ett ställningstagande måste göras. Information av 

den typen kan vara: 

 

o Hemlig information: Då studien berör IT-forensiker på Polismyndigheten 

finns det risk att det under intervjun ges information oavsiktligt, som kan 

beröra ett rättsfall som ej bör offentliggöras. 

 

o Upptäckt av illegala metoder: Under intervjun kan deltagaren uppge 

information om att våld eller annan otillåten metod använts för att komma 

åt information. En visselblåsarsituation skulle då kunna uppstå. 
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4.6 Validitetshot 

Att identifiera validitetshot är att säkerställa att studien har gått till på ett korrekt och trovärdigt sätt 

och att de resultat som studien lett till är pålitliga (Robson, 2011). När det kommer till kvalitativa 

studier finns det vissa områden som gör det svårare att vidta åtgärder mot validitetshot, som till 

exempel vid en intervju. Det på grund av att en intervjustudie gör så att utövaren kommer väldigt 

nära deltagaren och kan skapa partiskhet (Robson, 2011). Deltagaren kan därmed ge svar som denne 

tror studien efterfrågar, eller att uppgifterna tolkas på ett sådant sätt som passar studien väl.  

Validitetshot hanteras oftast efter att studien har påbörjats, men det finns sätt att styrka validiteten 

under studien (Robson, 2011). För att stärka studiens validitet kommer studien hantera tre centrala 

koncept som annars hotar skada trovärdigheten: beskrivning, tolkning och teori (Robson, 2011). 

4.6.1 Säkerställa beskrivning 

För att hantera beskrivning, vilken går ut på att säkerställa att all data som samlas in är korrekt och i 

sin helhet, rekommenderar Robson (2011) ljudupptagning. Det är det primära verktyget för 

datainsamling i studien. I de instanser då ljudupptagning inte är möjlig kommer anteckningar eller 

protokoll föras (Robson, 2011). 

4.6.2 Säkerställa tolkning 

För att säkerställa att informationen tolkas rätt efter vad som faktiskt sagts och ej på ett sådant sätt 

som passar studiens syfte, påvisar Robson (2011) att dokumentation bör föras över hur studien har 

gått till. Genom att transkribera intervjuerna förs det logg över vad deltagarna har sagt och studien 

kan därmed påvisa hur slutsatserna dragits. Andra verktyg som används för att säkerställa 

information är anteckningar och stödkort. 

4.6.3 Säkerställa teori 

Att säkerställa teori innebär att överväga andra alternativ eller förklaringar till de slutsatser som 

dragits av datainsamlingen och görs för att motverka partiskhet (Robson, 2011). Genom att aktivt 

söka efter data som motbevisar de slutsatser som dragits försöker studien motbevisa de egna teser 

och slutsatser som datainsamlingen lett till, i syfte att skapa mer pålitlig data. Studien använder 

tematisk analys för att analysera och hitta samband som sedan länkas samman mellan kategorier och 

etiketter. Varje länkning utvärderas ett flertal gånger innan de fastställs, för att säkerställa att styrkan 

mellan sambanden och hur slutsatserna dragits, håller hög kvalité.  
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5. Genomförande 

Kapitlet kommer att behandla hur genomförandet av studien och analysprocessen gick till. 

5.1 Intervjuer 

Den praktiska delen av studien startade med en förfrågan till Polisen om att få göra intervjuer med 

IT-forensiker, vilken skickades tillsammans med en kort introduktion gällande studien och studiens 

innebörd. Förfrågan accepterades tillsammans med kontaktuppgifter till fem IT-forensiker som var 

villiga att ställa upp på en intervju. Samtliga fem jobbar inom Polisen i tre olika distrikt i Västra 

Götalands län.  

På grund av att IT-forensiker är få i antal och studien avser att skydda de intervjuades identitet, anges 

inte i vilka kommuner som intervjuerna har ägt rum. Det skulle bli för enkelt att gissa vilka deltagarna 

är och därmed röja deras identitet. 

Nästa skede var att ta kontakt med deltagarna och det gjordes via e-post, där datum och tid 

bestämdes. I e-postkonversationen skickades en mer detaljerad beskrivning av studien innehållande: 

medgivande för ljudupptagning under intervjun, forskningsfrågan och de fyra delfrågorna som skulle 

komma att beröras. Syftet var att ge deltagarna tid att reflektera över det dagliga arbetet och 

eventuella oklarheter innan intervjun påbörjades. 

Intervjuerna gjordes på plats vid polisstationen i respektive distrikt där en lokal bokades för att sitta 

ostört i en timma. Intervjuerna gjordes en och en. Det var viktigt för studiens skull att deltagarna 

kunde känna sig avslappnade och prata ostört, utan störande inslag eller rädsla för att någon lyssnar 

in på samtalet. Informationen deltagarna gav kunde innehålla känslig information. 

Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om sina rättigheter och dokumentet 

innehållande medgivande gicks genom. Intervjuerna inleddes med att den undertecknade 

presenterade sig själv och varför studien genomfördes samt ett par inledande frågor enligt Robsons 

rekommendationer med syfte att få deltagarna att bli avslappnade och bekväma, innan 

huvudfrågorna i intervjun ställdes (Robson, 2011). Deltagarna kunde när som helst under intervjun 

ställa frågor och uppmuntrades att med egna ord berätta om sina erfarenheter. Samtliga intervjuer 

spelades in med två ljudupptagande enheter och anteckningar fördes efter behov. Varje intervju tog 

mellan 30 minuter och 55 minuter att genomföra. 

Efter intervjuerna var avklarade transkriberades intervjuerna med undantag för de inledande 

frågorna. Dels eftersom informationen skulle kunna avslöja deltagarnas identitet, dels för att de 

inledande frågorna enbart haft som syfte att få deltagarna att bli bekväma inför intervjun. 
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5.2 Dataanalys 

Transkriberingarna från intervjuerna utgör den data som är informationskällan till studien och den 

data som analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet av att tolka informationskällan blir en 

tolkning av den situation som råder, gällande biometrins inverkan på IT-forensikernas arbete. Datan 

analyseras i flera omgångar tills det att informationen inte längre ger någon mer fördel att analysera 

vidare på (Robson, 2011). Nya kategorier, bättre lämpade, har ersatt gamla kategorier när mer 

information bidragit till bättre analyser. I följande steg beskrivs hur denna process har gått till. 

5.2.1 Kodning 

Kodning går ut på att analysera datainsamlingen och göra en personlig tolkning av informationen 

genom att ställa frågan: vad betyder stycket? (Robson, 2011). Under processen markeras stycken i 

transkriberingarna där information verkar relevant, därefter skapas kategorier genom att associera 

informationen med ett ord eller term som förklarar innebörden av stycket. Nedanför illustreras ett 

exempel för hur analyseringen har gjorts med hjälp av ett utdrag från en av intervjuerna: 

”Vilka befogenheter har ni när det kommer till att öppna en misstänkts telefon, till exempel vad får 

ni och vad får ni inte göra? 

IT-forensiker 2: Ja, vi använder ju de verktyg vi har för att komma in i en telefon. Sedan har vi fått en 

kod så använder vi ju den. Man kan ju också gissa till sig en kod eller så. Så vi har ju, den plattformen 

vi har fått i beslag får vi ju ta oss in i om man säger så.” 

Genom att analysera transkriberingen har tre stycken identifierats som relevanta och därför 

markerats. Nästa steg blir till att söka innebörden av dessa stycken: 

1. Använder ju de verktyg vi har för att komma in i en telefon. 

En tolkning som görs av den information deltagaren ger är att befintlig utrustning används för att låsa 

upp telefoner och informationen bör därmed också relatera till befintliga arbetsrutiner. Analysen 

leder till att en ny kategori skapas som namnges: Arbetsmoment. Allt eftersom analyseringen av 

transkriberingarna fortlöper kan kategorin komma att fyllas på av fler relaterade stycken som delar 

samma innebörd.  

2. Gissa till sig en kod. 

Kod identifieras till att ha en relevant betydelse och stycket markeras.  Stycket indikerar att en kod 

kan användas till att forceras en enhet. En ny kategori utformas: Kodens betydelse. 

3. Den plattformen vi har fått i beslag får vi ju ta oss in i om man säger så. 

Deltagaren ger information som indikerar att IT-forensikerna har befogenheter att arbeta fritt. 

Informationen tolkas som arbetsmoment men också som befogenheter. En notis görs och en ny 

kategori skapas: Befogenheter. Flera stycken kan associeras och tillhöra samma kategorier men även 

tillhöra andra kategorier samtidigt (Robson, 2011). För att kunna omvärdera stycket och göra en 

bättre bedömning behöver mer information tillkomma. Kategorier och etiketter kan därmed komma 

att ändras under processens gång, genom att arbeta med informationen iterativt. Figur 1 illustrerar 

hur kategorierna skapas av att analysera datainsamlingen. 
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Figur 1 – Processen för att skapa kategorier - (Författarens egen) 

Resultatet av processen blir att ett antal kategorier och etiketter skapats för att associera 

information med. I det skedet finns det ännu inga länkningar mellan koderna eller hur de hör ihop, 

dock kan mönster och samband redan börja träda fram från att materialet analyserats ett flertal 

gånger. Processen fortgår till dess att en mättnad uppstått och det inte är länge ger något mer i att 

försöka arbeta vidare på informationen. Figur 2 illustrerar de kategorier som skapats av att analysera 

datainsamlingen. 

 

Figur 2 Koder utan länkning – (författarens egen) 

5.2.2 Länkning 

När datainsamlingen har analyserats och kategorier skapats kan arbetet med att urskilja mönster i 

informationen på börjas, det är först nu som länkningen sker. Länkning sker genom att undersöka 

hur kategorierna hör ihop genom att identifiera samband och mönster mellan de olika kategorierna 

och etiketterna. Figur 3 illustrerar hur processen för att länka koderna går tillväga i syfte att finna 

samband och mönster i datainsamlingen.  
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Figur 3 Länkningsprocessen (författarens egen) 

När ett samband hittats som länkar samman kategorierna eller etiketterna skapas en hierarkisk 

modell för att visa hur koderna hör ihop, figur 4 illustrerar ett exempel på hur länkning av koderna 

har gått till. I de fall då det finns flera etiketter i en kategori skapas en högre nivå av kategori som 

förklarar sambanden mellan dessa etiketter innan en länkning kan ske mellan relaterade kategorier. 

Flera kategorier kan vara på samma hierarkiska nivå och skapar då en huvudkategori av högre nivå 

som summerar innehållet i samtliga tillhörande underkategorier. Även den här processen är iterativ 

där innehållet granskas och utvärderas i syfte att se och testa hur starka kategorierna och deras 

samband är. Länkningen är klar när samtliga kategorier har länkats samman med tillhörande 

underkategorier.  

 

Figur 4 - Samband och länkningar identifieras – (författarens egen) 
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Resultatet blir en modell som förklarar den centrala innebörden i datainsamlingen som grundar sig i 

den verklighet som studien har undersökt och hur de hänger ihop. 

5.2.3 Sammanställning 

I ett skede då det finns flera områden som är viktiga sammanfogas kategorierna ett sista steg som 

därmed formar en kärnkategori som är ytterligare en nivå högre (Robson, 2011). Det görs för att 

fokusera på den centrala innebörden i datainsamlingen och få en tydlig tråd mellan 

transkriberingarna. Kärnkategorin representerar samtliga underkategorier och deras innebörd samt 

den helhetsbild som studien lett till (Robson, 2011).  

Den slutgiltiga modellen illustreras i figur 5 och är produkten av den tematiska analysprocessen. 

Modellen används som hjälpmedel för att föra en röd tråd genom transkriberingarna när 

datainsamlingen tolkas för att visa hur informationen är länkad. På så vis bildas en uppfattning från 

datainsamlingen som grundar sig på den verklighet som studien har undersökt.  

 

 

Figur 5 – Resultatet av analysen blir en modell som visar hur koderna hör ihop – (författarens egen) 
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6. Resultat 

I kapitlet presenteras de resultat studien har lett till från intervjuerna. Varje delfråga behandlas 

enskilt med svar från varje deltagare. För att skydda deltagarnas identitet namnges inte deltagarna 

utan tilldelas istället alias. 

6.1 Delfråga 1 

Deltagarna svarade på: 

På vilket sätt påverkar biometriska säkerhetslösningar IT-forensikers arbetsrutiner i 

jämförelse med lösenord?  

IT-forensiker 1: 

• Anser att biometriska säkerhetslösningar påverkar ganska lite eftersom i de allra 

flesta fall får de åtkomst till lösenordet. 

• Anser att de har möjlighet att få en misstänkt att låsa upp sin telefon med hjälp av 

biometri men att de ofta behöver lösenordet ändå då det finns andra 

begränsningar som sätter stopp när det kommer till biometri. 

• Anser inte att biometri har påverkat den tid IT-forensiker 1 lägger ned på en enhet 

negativt.  

IT-forensiker 2: 

• Anser att lösenord är den viktigaste arbetsmetoden och att det finns 

begränsningar med biometri som försvårar arbetet och som inte finns med 

lösenord. 

• Anser inte att biometriska enheter har haft någon större påverkan. 

• Anger att det kan hända att de ber befintliga tredjehandspartners om hjälp, när 

det gränsar till ämnet. 

• Anser inte att biometri är ett hinder gällande den tid en IT-forensiker lägger ned på 

en enhet. Anser att det möjligtvis är en extra väg in i enheter och att kan därför 

korta ned tiden istället. 

IT-forensiker 3: 

• Anser inte att biometri har haft någon stor påverkan. Anger att IT-forensikern 

föredrar att arbeta med lösenord istället för biometri och undviker därför att 

arbeta med biometri eftersom det alltid finns ett lösenord som kan användas som 

en väg in i enheter. 

• Anger att arbetsplatsen är fredad från arbetsrutiner. Varje IT-forensiker får välja 

hur de vill arbeta. 

• Anger att det saknas specifika kurser inriktade på biometri men att det finns 

befintliga kurser där biometri har lagts till i materialet. IT-forensikern har själv 

deltagit på en påbyggnadskurs där inslag av biometri fanns med i kursen. 
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IT-forensiker 4: 

• Anser att den biometriska delen inte försvårar arbetet utan gör det enklare istället. 

Anser att den skapar en till ingång i enheter. 

• Anser att biometrin kan nyttjas i högprioriterade brottsfall, genom att tvinga den 

misstänkte att låsa upp sin enhet. 

• Anser att det finns begränsningar som försvårar nyttjande av tekniken. Här anges 

iPhone och en tidsgräns på 24 timmar som exempel innan den biometriska porten 

stängs av. 

• Anger att det finns fall då IT-forensikern har använt biometrisk enhet för att låsa 

upp en enhet med hjälp av en avliden persons fingeravtryck. 

• Anger att det har hänt att IT-forensikern fått bistå med kunskap. Anger att det 

finns specifika tillfällen då IT-forensikern har fått bistå med information gällande 

biometri, om hur tekniken går att nyttja och vilka möjligheter som finns. 

IT-forensiker 5: 

• Anger att IT-forensikern använder andra metoder för att ta sig in i en enhet. 

• Anger att biometri ställer andra krav såsom tillgång till en misstänkt, vilket de inte 

har. 

• Anger att det är oklart vilka begränsningar som finns och vad som får göras enligt 

lag. 

• Anger begränsningar angående 24 timmars tidsfrist för biometrisk port. Anger att 

nyttjandet av den biometriska porten kan begränsas av arbetsbelastningen då 

långa ledtider kan göra att biometriporten redan är obrukbar innan ärendet tas om 

hand. 

• Anger att det går att låsa upp en avliden persons telefon med hjälp av den avlidnes 

fingeravtryck. Det har inte gått tidigare. Anger att det inte riktigt är rutin. Anser att 

är oklart vad som gäller angående lagen. 

• Anger att det inte finns någon specifik utbildning riktad för biometriska enheter 

men att biometri har tagits upp på en kurs om mobilforensik. 

• Anger att det sker väldigt ofta att IT-forensikern får samtal där kunskap 

efterfrågas. Frågorna kan röra biometri och hur det fungerar. Anger att ibland kan 

IT-forensikern ge tips och hjälp om biometri, men i andra fall finns det 

begränsningar som sätter stopp. 

• Anger att i de fall det går att få misstänkt att öppna telefon kan en månad sparas 

då enheten ej behöver knäckas. Anger ett exempel då den misstänkte blivit 

ombedd att öppna en enhet med biometri och gjort så. Anger att tvångsmedel kan 

användas för att öppna en enhet i de fall då tidsfristen på den biometriska porten 

inte har löpt ut.  

6.1.1 Summering av delfråga 1 

De viktigaste resultaten i delfråga 1 visar på att lösenord spelar fortfarande en avgörande roll och att 

biometri inte försvårar arbetet i dagsläget. Lösenord behövs i större utsträckning än för att bara låsa 

upp en enhet, men biometrin anses inte vara en nackdel utan snarare en extra väg in som kan nyttjas 
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när andra vägar inte fungerar. Studien kan inte identifiera några nya arbetsrutiner som tillkommit 

specifikt på grund av biometri. Biometri kan påverka prioriteringen av fall då tekniska begränsningar 

kan påverka att ett fall får högre prioritet på grund av att den biometriska porten kan stängas av 

inom 24 timmar om den ej brukats. Tidsbegränsningen skapar även hinder kring andra aspekter då 

långa ledtider begränsar nyttjandet av biometri, eftersom den biometriska porten redan kan vara 

stängd innan ett fall påbörjas. Studien visar att det finns en viss osäkerhet kring det juridiska läget 

när det kommer till biometriska aspekter.  

I vissa fall kan biometrin hjälpa till att korta ned arbetstiderna med så mycket som en månad om det 

går att få en misstänkt att låsa upp enheten. Studien kan inte identifiera specifika kurser som har 

tillkommit med inriktning på biometri men befintliga kurser har börjat lägga till i innehållet då det 

finns inslag av biometri i dessa och några av deltagarna har själva deltagit på kurser som haft inslag 

av biometri.  

Studien har kunnat identifiera ett flertal nya användningsområden som inte funnits förut. IT-

forensikerna kan få assistera andra, såsom åklagare, med kunskap gällande biometri och en 

misstänkt kan bli ombedd att låsa upp en enhet med biometri. Det kan ske frivilligt eller med beslut 

om tvångsmedel. Studiens största upptäckt är att biometri har använts för att låsa upp en avliden 

persons telefon. 

6.2 Delfråga 2 

Deltagarna svarade på: 

Hur hanterar IT-forensiker biometrisk data gällande enheter med biometriska 

säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord? 

IT-forensiker 1: 

• Anger att ingen biometrisk data sparas. Anger att det är inget som IT-forensikern 

använder sig av. Anger att det inte är en frågeställning som kommit upp. Anger att 

det kan bli en fråga för framtiden. 

• Anger att det möjligtvis skulle vara möjligt att kunna använda som bevisning.  

IT-forensiker 2: 

• Anger att det saknas möjlighet till att lagra biometrisk data. 

IT-forensiker 3: 

• Anger att vissa arbetsmetoder kopierar all information på enheten, det kan därför 

hända att information följer med men har ingen kännedom om det går att 

använda. 

• Anser att frågeställningen är mycket intressant gällande att använda biometri som 

bevis men inget som används idag. Anser att det finns potential om biometrisk 

data tas till vara bättre, en fråga för framtid.  

• Har ingen kännedom angående särskilda rutiner eller information kring hantering 

av biometriska enheter och data. Anser att det är en fråga för ansvarig 

avdelningschef. 
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IT-forensiker 4: 

• Anger att det kan ske att biometrisk data lagras beroende på enhet och vad som 

utvinns. Anser att det är för mycket information som samlas in för att ha 

möjligheten att sortera bort överflödig information.  

• Anser inte att biometrisk data kan användas som bevis, har ingen kännedom om 

att det ska ha hänt. Tror att det kan vara användbart i framtiden. 

• Anser att vilka krav som ställs är inte självklart. Anger att det är något av en gråzon 

gällande biometrisk data och på vilket sätt det kan brukas. Behöver mer lagstöd för 

att bli tydligt. 

IT-forensiker 5: 

• Anger att de själva ej aktivt lagrar biometrisk data men de saknar detaljerad 

kunskap för att bedöma om det sker oavsiktligt. Anger att det finns inget syfte i att 

spara biometrisk data när en tömning görs. 

• Anser att det finns stora möjligheter att använda biometrisk data inom bevisning 

men att det behöver ske ett par tekniska förändringar för att det ska bli möjligt. 

Logg med datum, tid och vems biometriska markörer som öppnat enheten skulle 

stärka bevisningen. Anger att det går att skicka lösenord men det är svårt att skicka 

iväg biometrisk data.  

• Anser att biometrisk data är en personuppgiftsfråga och att det beror på rättsfall, 

en enhet behöver inte räknas som ett brottsverktyg och kan därför hanteras på 

annat sätt. 

6.2.1 Summering av delfråga 2 

Resultat i delfråga 2 visar på att det kan ske att biometrisk data sparas även om det inte är avsiktligt 

när informationen från en enheten kopieras. Inga arbetsrutiner kunde identifieras eller särskild 

information om hur hantering av biometriska enheter och biometrisk data bör gå till. Om det finns 

särskilda krav på hur hanteringen av biometrisk data ska gå till är oklart och är inget som deltagarna 

känner till, det är en framtida fråga för avdelningschefer. Deltagare anger svar som tyder på att lagen 

gällande biometrisk data kan vara otydlig. Huruvida biometrisk data går att använda som bevis är inte 

troligt i dagsläget, men ej heller otänkbart, möjligtvis kan det bli en fråga för framtiden.  

6.3 Delfråga 3 

Deltagarna svarade på: 

Vilka begränsningar har en IT-forensiker när det kommer till att säkerställa bevis från en 

enhet innehållande biometrisk säkerhetslösning i jämförelse med lösenord? 

IT-forensiker 1: 

• Har dialog med förundersökningsledaren som får ta ställning till vad som får och 

inte får göras. 

• Osäker på juridiken vad gäller att förmå en misstänkt att öppna sin enhet. 

• Anger att misstänkta brukar öppna sin enhet när de ombeds att göra så. 
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• Anger att en enhet som är i beslag där lösenordet inte finns tillgängligt, kan 

försöka att knäckas. 

IT-forensiker 2: 

• Anger som en begränsning hur biometriska funktionen försvårar arbetet eftersom 

tillgång till misstänkt behövs i större utsträckning medan tillgång till lösenordet  

gör att enheten kan brukas när som helst. 

• Saknar utrustning för att kunna läsa biometrisk data men anger att tillgång till 

lösenordet är lättare att få. 

• Anger att IT-forensikern har befogenheter att ta sig in i den plattform som finns i 

beslag. Anger att det finns metoder för att komma åt lösenordet. 

• Anger att det finns olika säkerhetsspärrar och tekniker samt olika tillvägagångssätt 

för att ta sig in respektive enhet. 

IT-forensiker 3: 

• Anger att lagstiftning är den stora begränsningen. Oklart vad som får göras och 

inte göras. 

• Anser att lösenord är lättare att knäcka eftersom det finns en ändlig mängd 

kombinationer medan biometri har fler alternativ. 

• Anser att den personliga kunskapen är låg och anger att mer kunskap hade varit 

önskvärt. Anser att ett styrdokument hade kunnat underlätta för att veta vad som 

är möjligt. 

• Anger att det saknas tydliga regelverk gällande vilka befogenheter som finns. Anser 

sig ha många befogenheter men när det kommer till det biometriska är det något 

av en gråzon. 

• Anger att lösenordet kan knäckas. Det är dock förundersökningsledaren som får ta 

beslut och med ett beslut kan IT-forensikern göra det som anses vara bäst. 

• Anger att nyaste uppdateringen på iPhone kräver att lösenordet anges för att 

kunna göra en utvinning. Räcker ej att låsa upp med biometri.  

• Anger att Iphone kräver att Touch ID har använts inom 24 timmar annars krävs 

lösenordet. Anser att det skapar bekymmer då långa ledtider kan göra att ett 

ärende inte handläggs förrän till exempel två dagar senare. Då är den biometriska 

porten redan stängd.  

IT-forensiker 4: 

• Anger att det inte finns någon utrustning som utgör en begränsning. 

• Anser sig ha bra kunskaper angående biometri och hur det fungerar men saknar 

detaljkunskap om hur biometriska enheter kan forceras. 

• Anser att utvecklingen kommer avgöra i framtiden om kunskapsnivån behöver öka. 

Ökar biometri i popularitet behöver även IT-forensikerna bli bättre på biometri och 

anpassa sig efter massan. 
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• Anser att befogenheter gällande biometri är något av en gråzon. Anger att IT-

forensiker saknar befogenheter att ta beslut utan det är förundersökningsledaren 

som får ange vad som ska göras. 

• Anger att förundersökningsledaren kan besluta om tvångsmedel och tvinga 

misstänkt att låsa upp sin enhet. Tror att förändringar är på gång för att minska 

gråzon område.  

• Anser att forcera biometri är samma sak som att forcera lösenord, ser ingen 

skillnad på befogenheter. Anger att om det finns tvivel rådfrågas alltid 

förundersökningsledare. 

IT-forensiker 5: 

• Anger att den tydliga begräsningen är att det saknas tillgång till den misstänka för 

att bruka biometriska porten. Anger att lösenord kan brukas när som helst medan 

biometri behöver personen i fråga vid autentiseringstillfället och den tillgången 

finns ej. 

• Anger att IT-forensikern har en grundläggande förståelse gällande biometri men 

att information får inskaffas på eget initiativ. Anger att det finns möjligheter att 

läsa kurser men på grund av tidsbrist är det inget IT-forensikern har möjlighet att 

göra det närmsta året. 

• Anger att om tvångsmedel ska användas krävs ett åklagarbeslut. 

• Anger att IT-forensiker har befogenheter att göra det som behövs för att ta sig in i 

en enhet men att det är förundersökningsledare som alltid tar beslut om vad som 

ska göras. 

6.3.1 Summering av delfråga 3 

Resultat i delfråga 3 visar på det finns många olika områden som skapar begränsningar när det 

kommer till nyttjandet av biometri. Begränsningar som studien identifierat är IT-forensikerna saknar 

befogenheter själva utan det är beslutsfattare som förundersökningsledare som avgör vad som får 

göras. Avsaknaden av utrustning för att hantera biometriska enheter anges som en begränsning, då 

det inte ger några nya möjligheter att knäcka biometrin med befintlig utrustning. Kunskap är en 

annan begränsning, då kännedomen om vad som går att göra med biometri varierar. Det finns 

påbyggnadskurser men inga kurser specifikt inriktade på biometri. Mycket tyder på att kunskapen IT-

forensikerna besitter gällande biometri är självlärd. Lagstiftning begränsar då det anses vara otydligt 

vad som får göras gällande biometri och biometrisk data. Styrdokument anges som ett exempel på 

en lösning för att underlätta att veta vad som är tillåtet, då det saknas tydliga regelverk gällande vilka 

befogenheter som finns.  

Tekniska begränsningar sätter begränsningar genom att biometriporten låses efter 24 timmar. Går 

inte heller att göra en utvinning utan lösenord. Ytterligare en begränsning är att biometri kräver att 

den misstänkta har fysisk närvaro för att låsa upp telefonen, vilket inte finns tillgängligt. 
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6.4 Delfråga 4 

Deltagarna svarade på: 

Vilka etiska aspekter behöver IT-forensiker ta hänsyn till när det kommer till hantering av 

biometriskdata och biometriska enheter i jämförelse med lösenord? 

IT-forensiker 1:  

• Anger att det har det är inget IT-forensikern har behövt ta ställning till om 

brottslingen har några extra rättigheter, förundersökningsledaren får ta ställning 

enligt lagboken och ge direktiv. 

• Anger att ett dilemma är om det är rätt att använda en avliden persons 

fingeravtryck för att låsa upp en enhet. Anser att det är förundersökningsledaren 

som får ta ställning. 

IT-forensiker 2: 

• Anger att allt som IT-forensikern gör måste finnas en juridisk grund för. 

• Anger funderingar om det är rätt att använda en avliden persons fingeravtryck. IT-

forensikern har själv ej varit med om händelsen men hört talas om att det har 

skett. 

• Anger funderingar om det går att använda en närstående för att låsa upp enhet, 

såsom flickvän eller nära anhörig.  

• Anger att det är vanligt att flera personer har en profil på enheten för att låsa upp 

via biometri. 

IT-forensiker 3: 

• Anser att biometrisk data är känsligare än lösenord men anger att det inte finns 

någon särskild plan för att hantera biometriska uppgifter då det saknas beslut om 

att så ska göras. 

• Anser att hur informationen på en enhet ska lagras är en fråga som det behövs tas 

ställning till. 

• Anger att tvångsmedel används men om det går att använda biometri som ett nytt 

tvångsmedel är en fråga som det behövs tas ställning till. 

• Anger att IT-forensikern har kännedom om att en av avliden persons fingeravtryck 

har använts för att låsa upp en enhet. 

IT-forensiker 4: 

• Anser att arbete med känslig data sker hela tiden. Anser inte att hantering av 

biometrisk data skiljer sig mot övrig hantering av data. 

• Anger att IT-forensiker inte tillhandhåller några register alls utan att det är 

Polismyndigheten i stort som i sådant fall ansvarar för register. 

• Anser att hur informationen på en enhet ska lagras är en fråga som det behövs tas 

ställning till. 
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• Anser huruvida det är möjligt att låsa upp en telefon med avliden persons finger är 

något av en gråzon. Anser inte det är ett problem ur ett etiskt perspektiv då det är 

viktigare att finna den avlidne personens mördare. 

IT-forensiker 5: 

• Anger att det saknas möjligheter att föra ett register. 

• Anger att misstänkta kan neka till att vilja öppna enheter, genom att hävda att 

lösenordet är glömt. Anser att det är svårt att neka till att låsa upp med biometrisk 

sensor. 

• Anger att om IT-forensikern har ett lösenord får de använda det. Om de på något 

vis skulle ha ett fingeravtryck tror IT-forensikern att de får använda det också. 

• Anger funderingar huruvida om det skiljer i lagrummet gällande en husrannsakan 

och en anhörig som öppnar dörren, jämfört med att be en anhörig öppna en 

enhet. 

• Anser inte att användandet av en avliden persons fingeravtryck för att låsa upp en 

enhet är så mycket gråzon, anger att det kan hända att det behövs åklagarbeslut 

men är osäker på frågan.   

6.4.1 Summering av delfråga 4 

Resultat i delfråga 4 visar att det finns många oklarheter gällande etiska och moraliska dilemman. I 

de fall då det finns otydligheter rådfrågas förundersökningsledare som är den som får ta ställning och 

därmed också står för de etiska och moraliska besluten. Juridiken pekas ut som en punkt då lagen 

anses vara otydlig och det skulle underlätta om reglerna blev tydligare. Det saknas riktlinjer för vad 

som får och inte får göras och kan även skilja mellan åklagare. Moraliska och etiska frågor som 

studien identifierat är huruvida det är acceptabelt att använda avliden persons fingeravtryck, om det 

går att använda nära anhörig för att låsa upp enheten och om det går att använda biometri som nytt 

tvångsmedel för att låsa upp en enhet. 

Nya arbetsmoment som identifierats är att använda nära anhörig för att låsa upp enheten och 

biometri som tvångsmedel. 

6.5 Framtidsutsikter 

Under intervjuerna utmärktes det att lösenordet hade en betydande roll i det forensiska arbetet. En 

fråga formades därför under intervjuerna för att ta reda på vad deltagarna ansåg skulle hända om 

lösenord inte längre gick att bruka för att låsa upp en enhet med biometrisk autentisering. 

Deltagarna frågades därför hur de trodde att deras arbetssituation skulle påverkas om biometri 

ersatte lösenord. 

IT-forensiker 1: 

• Antar att biometriska lösningar kommer att öka, men vilken inverkan den kommer 

att ha får framtiden utvisa. 

• Känner inte till någon handlingsplan för framtida situationer. 
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IT-forensiker 2: 

• Anser att det skulle kunna bli problematiskt om lösenord plockades bort helt. 

Anger att det skulle vara svårt att gissa sig till ett fingeravtryck. 

• Anser inte att biometri kommer kunna ersätta koder. Anger att biometriska 

markörer kan förändras över tid eller på grund av en incident såsom vid en 

brandskada. 

• Antar att rutiner skulle behöva förändras och hur en utvinning utförs. Tillgång till 

den misstänkta skulle behövas i större utsträckning. 

IT-forensiker 3: 

• Anser att om lösenord försvinner skulle det försvåra för IT-forensikerna att utföra 

sina arbetsuppgifter. 

• Anser att lagstiftningen skulle behöva anpassas för att ge IT-forensikerna mer 

rättigheter att kunna bruka biometrin. Anser att det skulle skapa fler möjligheter. 

IT-forensiker 4: 

• Anger att IT-forensikerna skulle behöva skynda på ärendet. Anger att redan vid 

beslagtagning av enhet bör enheten låsas upp med den misstänkte på plats. 

• Anser att lagen hade behövt förändras eller anpassas för att ge stöd åt fler 

åtgärder som till exempel att använda tvångsmedel för att låsa upp en enhet i 

större utsträckning. 

• Anger att om lösenord försvinner behöver arbetsmetoderna förändras. Anger att 

ny utrustning och kurser skulle behövas.  

IT-forensiker 5: 

• Anger att den misstänkte skulle behövas i större utsträckning. 

• Anger att arbetsrutiner skulle behöva omarbetas. 

6.5.1 Summering av framtidsutsikter 

Resultat angående frågan om framtiden visar att om lösenord inte vore brukbart för att låsa upp en 

enhet, skulle det försvåra arbetssituationen för IT-forensikerna. Arbetsrutiner skulle behöva göras 

om och tillvägagångsättet förändras. Tillgång till den misstänkte skulle behövas i större utsträckning 

och lagstiftningen skulle behöva anpassas för att ge IT-forensikerna fler möjligheter. 
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7. Analys  

För att kunna svara på forskningsfrågan: hur har biometriska säkerhetslösningar i jämförelse med 

lösenord påverkat IT-forensikers arbete på Polismyndigheten?, delades forskningsfrågan in i fyra 

delfrågor. Varje delfråga har analyserats separat för att finna en rödtråd som förklarar den centrala 

innebörden av datan samt ger en helhetsbild av situationen som råder.  

För att underlätta och minska upprepningar i analysen kommer följande struktur användas: 

• IT-forensiker kommer förkortas till F. 

• Varje IT-forensiker tilldelas en egen siffra mellan 1-5 för att särskilja vem som sagt vad. 

Exempel: ”F1 anger att”. 

• Flera IT-forensiker kan ha angivit liknande svar och kan då grupperas ihop. Exempel: ”F1 och 

F2 anger att”. 

7.1 Analys av delfråga 1 

I delfråga 1 fick deltagarna svara på frågan: på vilket sätt påverkar biometriska säkerhetslösningar IT-

forensikers arbetsrutiner i jämförelse med lösenord? 

Deltagarnas svar visar att biometri inte har haft så stor inverkan på den forensiska avdelningen och 

hur IT-forensikerna arbetar. Lösenord spelar fortfarande en central roll i IT-forensikernas dagliga 

arbete eftersom lösenordet behövs i större utsträckning än för att bara låsa upp enheten första 

gången, exempelvis när en utvinning ska göras. F5 anger att biometri ställer andra krav jämfört med 

lösenord då tillgång till misstänkt behövs i större i utsträckning för att låsa upp enheten, vilket inte 

alltid finns tillgängligt när ett ärende utreds. Flera av deltagarna anger också att tekniska 

begränsningar försvårar användandet av biometri då den biometriska porten kan, i vissa fall, stängas 

av efter 24 timmar om den ej brukats innanför tidsramen. En av fördelarna med att använda 

lösenord är att om tillgång till lösenordet finns kan IT-forensikerna använda det dygnet runt utan 

begränsning. När lösenordet inte finns tillgängligt finns det andra, väl etablerade, metoder för att 

komma åt informationen i en enhet. Samtliga deltagare ansåg därför inte att biometrin försvårade 

eller utgjorde ett hinder i det dagliga arbetet för att sig in i enheterna. F2 och F3 gav till svar att 

biometrin kunde istället vara en extra möjlighet snarare än en begränsning. Studien visar därmed att 

introduktionen av biometri inte har haft någon negativ inverkan på IT-forensikernas dagliga 

arbetsrutiner när det kommer till säkerhetsaspekter och hur IT-forensikerna arbetar för att ta sig in i 

enheterna.  

Studien visar dock att det finns andra områden där biometri har haft en större inverkan och att inslag 

av biometri börjar bli alltmer frekvent. F1 berättade att de träffar på utrustning som innehåller 

biometriska säkerhetslösningar i större utsträckning idag än vad som gjordes förr. Som en del i det 

dagliga arbetet kan därmed inslag av biometri, om än i mindre skala, dyka upp.  

F2, F4 och F5 anger att en IT-forensiker kan behöva assistera åklagare och förundersökningsledare 

med teknisk kunskap. Även om det inte har skett en markant ökning i förfrågningar specifikt gällande 

biometri anger F4 att det sker ibland att IT-forensikern får svara på frågor rörande biometri medan 

F5 angav att det kan ske ganska ofta. Det kan röra sig om frågor som hur tekniken fungerar eller vad 

det finns för möjligheter att nyttja tekniken. 
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På frågan gällande om biometrin har någon inverkan på den tid en IT-forensiker lägger ned på en 

undersökning, anser samtliga deltagare att när det kommer till att hantera enheter läggs det inte ned 

någon extra tid. F4 svarar däremot att det kan påverka prioriteringen, att det kan vara mer bråttom 

att ta an ett fall. Anledningen relaterar till tekniska begränsningar och är på grund av att den 

biometriska porten kan bli obrukbar om den inte använts inom 24 timmar. För att kunna nyttja den 

biometriska ingången kan därmed prioriteringen ändras. 

Studien visar på att den största förändringen som biometrin bidragit med i det dagliga arbetet är nya 

möjligheter som med hjälp av den nya tekniken skapar nya förutsättningar och vägar som inte fanns 

förut.  

Tidigare har en misstänkt kunnat neka till att ha kännedom om lösenordet vilket kunde försvåra 

utredningen. F5 anger att Polisen kan i ett sådant läge använda sig av tvångsmedel för att få en 

misstänkt att låsa upp sin enhet, genom att tvinga denne att öppna sin enhet via biometrisk 

autentisering med hjälp av ett åklagarbeslut. På det sättet skapar biometrin nya möjligheter eftersom 

en misstänkt tidigare enbart behövde hävda att de inte minns sitt lösenord. När det kommer till 

biometrisk autentisering går det inte för en misstänkt att påstå att lösenordet har glömts bort. F5 

anger att i de fall då det går att få en misstänkt att låsa upp sin enhet via biometrisk autentisering går 

det att spara så mycket som en månad i utredningstid eftersom enheten inte behöver forceras. 

Studien visar därmed att det kan finnas en tidsvinst när det går att använda biometri för att låsa upp 

en enhet.  

F2, F3 och F5 anger att det är väldigt vanligt att anhöriga har en biometrisk profil lagrad, exempelvis, 

på en telefon. I vilken utsträckning en anhörig har kännedom om lösenordet till en misstänkts telefon 

och om det skiljer i jämförelse mot att ha en biometrisk profil inlagd på telefon framgår inte i den här 

studien. Det påvisar däremot ytterligare en ny möjlighet för en IT-forensiker att ta sig in i enheten 

som inte fanns förut.   

En ny aspekt, och kanske även en av de största förändringarna som framgår av intervjuerna, är att 

kunna använda en avliden persons biometriska markörer för att kunna låsa upp en enhet. F4 har själv 

varit med om att göra proceduren. F5 anger att det har hänt i exempelvis mord att en avliden 

persons fingeravtryck har använts, men hänvisar till att det inte är rutin att göra på det viset. F3 

känner till att det har hänt.  Även F1 och F2 uppger att de har kännedom om sådana fall, vilket de 

uppger först när delfråga 4 om etiska aspekter diskuteras. Mer om F1 och F2:s etiska aspekter 

analyseras djupare i delfråga 4. Tidigare har det varit mycket svårt att låsa upp en avliden persons 

enhet. Har IT-forensikern inte haft tillgång till lösenordet eller på annat sätt kunnat ta sig in i 

enheten, exempelvis genom att forcera enheten, skulle det varit stopp. Studien visar att biometrin 

således har kunnat ge Polisen ytterligare ett verktyg för att ta sig in i en enhet som inte fanns förut. 

Metoden kan inte beskrivas som rutin eller del i det dagliga arbetet. Ord som gråzon dyker frekvent 

upp och frågor kring etik och om det är moraliskt korrekt kommer på tal. F4 anger att det är oftast 

brottets grovhet som beslutar om de åtgärder en åklagar kan tänkas ta. F5 anger att det kan även 

skilja från åklagare till åklagare vad som kan tänkas göras eller inte göras. I synnerhet när det gäller 

grövre brott där alla tillgängliga resurser kan vara avgörande för att lösa ett brott. F5 anger att i de 

fall som där det rör sig om mord kan åklagare därför vidta fler åtgärder, som att använda en avliden 

persons fingeravtryck för att låsa upp en enhet, men att det måste stämma överens med vad det är 

för typ av brott. 



 

36 
 

7.2 Analys av delfråga 2 

I delfråga 2 fick deltagarna svara på frågan: Hur hanterar IT-forensiker biometrisk data för enheter 

med biometriska säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord? 

Delfråga 2 granskar de digitala aspekterna kring biometri genom att undersöka huruvida biometrisk 

data kräver en annan hantering jämfört med lösenord och om Polismyndigheten behövt göra några 

förändringar för kunna hantera biometrisk data.  

F2 och F3 anger att IT-forensikerna idag inte tar någon särskild hänsyn till biometrisk data som finns 

på enheterna. F4 anger att IT-forensikerna jobbar med känslig data i sin helhet och ser därför ingen 

skillnad på biometrisk data jämfört mot övrig data som de samlar in när de tömmer enheterna på 

information. Studien kan inte identifiera några särskilda rutiner för hur hantering av biometrisk data 

bör gå till. Det innebär dock inte att biometrisk data inte hanteras. F3 och F4 anger att en bieffekt av 

att göra en utvinning är att det kan ske att biometrisk data följer med övriga data som finns lagrad på 

enheten. Studien kan därmed visa att det kan ske att biometrisk data lagras men att det saknas en 

handlingsplan för hur hanteringen av biometrisk data ska gå till. En anledning kan vara som F4 och F5 

anger: att en IT-forensiker har inget syfte eller avsikt att komma åt eller lagra den biometriska datan. 

F4 anger att det skulle bli alldeles för svårhanterligt att sortera ut biometrisk data från övrig 

information när data samlas in. F2 anger att det saknas lagringskapacitet för att hålla den typ av 

information. Avsaknaden av arbetsrutiner kan visa på att utvecklingen fortfarande är i ett tidigt 

stadie gällande hur biometriska aspekter och data ska hanteras. 

Vilka kraven som hantering av biometrisk data ställer är inte självklart och har möjligtvis inte kommit 

så långt i utvecklingen att det har skapat rutiner. Studien kan inte identifiera åtgärder som tyder på 

att det har utvärderats om biometrisk data behöver hanteras på ett annorlunda sätt, eftersom ingen 

av deltagarna har någon kännedom att det har gjorts. F1 anger att det inte är en frågeställning som 

har kommit upp. Biometrisk data som unikt kan identifiera en person klassas som känsliga 

personuppgifter (Datainspektionen, u.å.). Det kan därför kan komma att bli en viktig fråga för 

framtiden där avdelningschefer kan behöva ta mer ansvar för hur biometrisk data och 

personuppgifter hanteras och därmed ökas också kraven på hur IT-forensikerna ska gå tillväga när de 

hanterar biometrisk data. 

Möjligheterna till att använda biometrin som bevisning anser F1, F3 och F5 som möjligt, men är inget 

IT-forensikerna använder i dagsläget eller tänker på i större utsträckning. F3 anger att det är en 

mycket intressant frågeställning då ju mer som kan knyta den misstänkte till brottet desto bättre för 

bevisningen. F5 anger att det skulle behöva ske en del förändringar, både tekniskt och juridiskt, för 

att det ska gå att använda i framtiden. 

I ett sådant scenario där biometrisk data används för att knyta en person till ett brott kommer 

hanteringen av biometrisk data bli en viktigare fråga. Dels för att säkerställa hur datan har samlats 

men också dels att datans integritet är intakt. Det är troligt att det kommer att leda till att kraven på 

hur hantering av biometrisk data går till, och hur biometrisk data ska lagras, kommer att öka. 
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7.3 Analys av delfråga 3 

I delfråga 3 fick deltagarna svara på frågan: Vilka begränsningar har en IT-forensiker när det kommer 

till att säkerställa bevis från en enhet innehållande biometrisk säkerhetslösning i jämförelse med 

lösenord? 

Delfråga 3 angränsar till mot delfråga 1 då delfråga 1 tittar på arbetsrutiner och därmed synliggör var 

en del av begränsningar kan finnas. Delfråga 3 går närmare in på djupet och tittar på vad för 

begräsningar det är och vilken inverkan de har. 

Studien visar på att begränsningar kan delas in i fyra huvudkategorier som sammanfattar de aspekter 

som kan begränsa nyttjandet av biometri i en större utsträckning: beslutsfattare, tekniska hinder, 

juridiska hinder samt kunskap. 

Beslutsfattare: 

På frågan vilka befogenheter en IT-forensiker har angav F1, F4 och F5 att IT-forensikerna fattar inte 

några beslut själva över vad som ska göras utan förlitar sig på att förundersökningsledaren ska 

komma med beslut. Däremot anger F2 att om en enhet är i beslag får en IT-forensiker använda de 

medel som finns till förfogande för att ta sig in i enheten och gör ingen skillnad på biometriska 

enheter eller lösenordskyddade enheter. Samtliga deltagare anger att om det råder tvivel på om 

något får eller bör göras rådfrågas alltid förundersökningsledaren som också är den som får ta 

beslutet.  

En möjlig begränsning som kan uppstå är att en IT-forensiker kan bli mindre motiverad att försöka 

använda en metod som använder den biometriska porten för att forcera enheten om denne känner 

sig osäker på om metoden kan användas och måste invänta ett beslut från förundersökningsledaren. 

Det kan därmed till synes vara lättare att förlita sig på gamla beprövade arbetsmetoder där IT-

forensikern tydligt vet vad som gäller och skapar därmed begränsningar gällande om varför den 

biometriska tekniken inte nyttjas mer. F1 och F3 anger att de aldrig försökt knäcka den biometriska 

porten på egenhand vilket är ett tecken på att andra metoder prövas först. Det gör att biometrin 

används enbart som en sista utväg om de andra metoderna inte fungerar. 

Tekniska hinder: 

En länkning som går att göra av intervjuerna till varför biometrin inte nyttjas i större utsträckning har 

med den roll som lösenord spelar. När en IT-forensiker låser upp en enhet görs det oftast med ett 

lösenord och det är inte bara vid första tillfället som det sker, F1 och F2 anger att vid flera tillfällen 

under en utredning kan IT-forensikern behöva ha tillgång till lösenordet. F2 och F3 anger att 

lösenordet vanligtvis behövs när data ska överföras från den misstänktes enhet till Polisens egna 

enheter för närmare granskning.  

När det kommer till att låsa upp en enhet med hjälp av biometri beskriver F1 att det finns vissa 

skillnader i jämförelse med att låsa upp enheten med lösenord som försvårar. F1 beskriver att för en 

iPhone har utredarna i regel 24 timmar på sig om den biometriska funktionen ska kunna nyttjas, 

annars kräver telefonen ett lösenord efter tidsfristens utgång och den biometriska porten blir 

obrukbar till dess att lösenordet slagits in. F3 anger att ytterligare ett problem uppstår när IT-

forensikerna senare ska utvinna data från en iPhone, då lösenordet behövs ytterligare en gång till 
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och begränsar därmed nyttan av att ha låst upp enheten via den biometriska porten eftersom det ej 

går att göra en utvinning med hjälp av ett fingeravtryck eller dylikt.  

F3 och F5 anger att ett annat problem som uppstår är de långa ledtiderna som kan ske innan ett fall 

börjar utredas. F3 och F5 anger att det kan dröja flera dagar innan en utredning sätter igång och i de 

fallen är den biometriska porten redan avstängd innan arbetet startas. F2 anger att IT-forensikerna 

behöver därför oftast lösenordet för att kunna utföra arbetet med att granska enheten efter bevis 

allt eftersom utredningen pågår. 

F4 anger avsaknaden av utrustning för att hantera biometriska enheter som en begränsning. Studien 

kan inte identifiera att det har gjorts några investeringar beträffande införskaffning av utrustning 

som potentiellt skulle kunna underlätta vid en utredning. Ingen av deltagarna hade kännedom om 

utrustning som specifikt köpts in för att hantera biometrisk utrustning. Brist på utrustning kan också 

vara en förklaring till varför den biometriska ingången inte nyttjas i större utsträckning då IT-

forensikerna saknar möjligheter att forcera den biometriska ingången på samma sätt som de kan 

forcera lösenordsbaserade system. 

Juridiska hinder: 

F1 och F3 anger att även juridiken sätter begränsningar eftersom det inte är helt självklart vad som 

får och inte får göras när det kommer till den biometriska delen. F4 anger att en misstänkt kan 

tvingas öppna sin telefon med hjälp av tvångsmedel, men att det kan finnas osäkerheter kring hur 

och får användas. Deltagarna ger liknande svar angående om att det upplever att det saknas 

rättspraxis och tydliga lagstöd gällande biometriska aspekter. F5 anger att brottets grovhet kan vara 

avgörande för vilka metoder som kan tänkas användas och att det kan även variera från åklagare till 

åklagare, eftersom åklagarna tolkar lagen i sitt arbete och vad som är möjligt. Här fungerar 

förundersökningsledaren som ett stöd dit IT-forensikerna kan vända sig till om de behöver 

vägledning. Studien visar på att osäkerheten kring juridiken kan skapa begränsningar och därmed 

också att den biometriska tekniken nyttjas mindre.  

Kunskap: 

Kunskap är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Utan kunskap är det svårt att veta vilka möjligheter som 

finns och hur dessa möjligheter kan nyttjas vilket kan skapa begränsningar. Resultatet i studien visar 

på att kunskapsnivån gällande biometri varierar mycket mellan deltagarna och intervjuerna tyder på 

att den kunskap deltagarna besitter till stor del består av självlärda kunskaper. På frågan om det 

tillkommit nya kurser var det ingen av deltagarna som svarade att de hade kännedom om någon ny 

kurs specifikt inriktad på biometri. Däremot berättar F3 och F5 om att det kan ha tillkommit 

information i befintliga kurser som inte fanns förut. Skillnaden i den personliga kunskapen och 

erfarenheten kan därför vara ett möjligt svar på den variation av osäkerheten och de svar som gavs 

från deltagarna, om varför de inte nyttjar biometrin i större utsträckning och vilka möjligheter som 

finns. Den blandade kunskapsnivån bland deltagarna begränsar därmed möjligheterna till att kunna 

nyttja den biometriska tekniken på ett bättre sätt.  

När deltagarna ombads att spekulera i hur det skulle kunna se ut i framtiden och vad för medel som 

skulle kunna underlätta deras möjligheter att nyttja den biometriska tekniken angavs det att 

tydligare riktlinjer skulle behövas. F3 angav att ett styrdokument skulle tydliggöra riktlinjer över vad 
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som får och inte får göras samt att ett Excel-ark över kända sårbarheter var önskvärt. F4 anser sig ha 

goda kunskaper gällande biometri i allmänhet men saknar detaljkunskaper kring hur biometri kan 

forceras och därmed skapar begränsningar över vad som är möjligt. Det finns en uppsjö av olika 

tillverkare av mobila enheter där säkerhetsaspekter och sårbarheter kan variera mellan modeller. En 

sårbarhet kanske inte fungerar på en viss telefonmodell medan den kan vara fullt brukbar på en 

annan. Det går därför att dra nytta av olika modellers sårbarheter men möjligheten begränsas i 

dagsläget då studien visar att det förblir oklart bland deltagarna var dessa begränsningar börjar eller 

slutar.  

7.4 Analys av delfråga 4 

I delfråga 4 fick deltagarna svara på frågan: vilka etiska aspekter behöver IT-forensiker ta hänsyn till 

när det kommer till hantering av biometrisk data och biometriska enheter i jämförelse med 

lösenord? 

Etiska aspekter kan även gränsa med moraliska och går ofta hand i hand. Det kan finnas många etiska 

aspekter att ta hänsyn till inte bara gällande vilka rättigheter en misstänkt har men också hur känslig 

data hanteras när den samlas in. 

På frågan om det kan finnas några etiska aspekter ta hänsyn till gällande hanteringen av biometrisk 

data svarar F1 att deltagaren inte har behövt hantera känslig data och kan därför inte ta ställning till 

det. F5 saknar kännedom om att känslig data skulle sparas och anger därför att det inte är ett 

problem. F3 anser att biometrisk data är känsligare än lösenordsuppgifter men att det inte finns 

någon särskild plan för hur det ska hanteras. F1 och F4 anger att eftersom IT-forensikerna saknar 

befogenheter själva vänder deltagarna ofta frågan vidare till förundersökningsledaren där besluten 

fattas när det finns osäkerhet.  

Deltagarnas varierande svar kan tyda på att det finns en viss osäkerhet i ämnet. Det kan bero på att 

frågeställningen möjligtvis inte har kommit upp tidigare och därmed är inte något deltagarna har 

behövt ta ställning till eller reflekterat över. Att förundersökningsledaren är den som har det yttersta 

ansvaret möjliggör för IT-forensikerna att distansera sig själva från eventuella moraliska beslut. 

Genom att IT-forensikerna inte själva behöver göra ett ställningstagande fungerar 

förundersökningsledaren som ett skyddsnät när etiska och moraliska frågor väl dyker upp. 

Något register är inget som deltagarna känner till och orsakar därför inget dilemma heller. F4 anger 

att IT-forensikerna inte tillhandahåller något register utan att det i sådana fall är Polismyndigheten i 

stort som göra det. F3 anger att hur information lagras är en fråga som Polismyndigheten i allmänhet 

behöver ta ställning till. 

På frågan om vilka rättigheter en misstänkt kan tänkas ha och om det kan orsaka några problem när 

det kommer till de biometriska aspekterna, verkar deltagarna något osäkra. F5 anger att en misstänkt 

kan neka till att kunna lösenordet men att det är svårt att kunna neka till att öppna med biometri. F3 

anger att tvångsmedel kan användas i en sådan situation om en misstänkt nekar men det är en fråga 

som det behövs tas ställning till. F2 och F5 anger att det måste finnas en juridisk grund i allt en IT-

forensiker gör. F5 anger som exempel att det inte är rimligt att använda tvångsmedel vid mindre 

allvarliga brott.  
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En etisk aspekt som studien identifierat gällande biometri berör huruvida det är okej att använda en 

avliden persons biometriska markörer för att låsa upp en mobiltelefon. Både F1 och F2 anger att de 

vet att det har hänt att en avliden persons finger har använts för att låsa upp enhet. F1 anger att det 

är inget som deltagaren själv behövt ta ställning till utan att det är förundersökningsledaren som 

beslutar om vad som ska göras. F2 anger dock att det kan väcka frågor hos deltagaren själv om det är 

moraliskt rätt att göra så. En annan aspekt är om det är acceptabelt att använda en anhörigs 

fingeravtryck för att låsa upp en enhet. F2, F3 och F5 anger att det är vanligt att flera personer kan ha 

en biometrisk profil på en enhet, oftast en nära anhörig. F2 anger att det möjligtvis kan vara ett 

dilemma, medan F5 anger att vid en husrannsakan kan en anhörig öppna dörren när en polis knackar 

på och bli insläppt och F5 ser därför inte att det skulle vara någon skillnad om en anhörig skulle 

öppna en enhet med hjälp av biometri. 
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8. Slutsats 

Studien visar att på det stora hela har biometri inte haft en så stor inverkan på hur IT-forensikerna 

arbetar att det framtvingat ett annorlunda arbetssätt. Under intervjuerna blev det snabbt tydligt att 

IT-forensikerna inte hade behövt ändra arbetsmetod eftersom de gamla arbetsmetoderna fortfarande 

var brukbara, anledningen har att göra med den roll som lösenord spelar. 

Studien visar att lösenord försvagar biometriska säkerhetsaspekter på motsvarande sätt som biometri 

försvagar lösenord, eftersom biometriska säkerhetsmekanismer kringgås på grund av att det oftast 

finns en bakomliggande säkerhetskod som kan nyttjas istället. Det sker eftersom båda 

säkerhetsmekanismerna, lösenord och biometri, kan användas oberoende av varandra. IT-forensikern 

behöver därför enbart tillgång till den ena av de två metoderna för det ska vara möjligt att låsa upp 

en enhet. Därmed blir säkerheten bara lika stark som den svagaste länken. Deltagarna anger att IT-

forensikerna har väl etablerade metoder för att ta sig in i enheter som är lösenordsbaserade. Biometri 

har därför inte haft så stor inverkan i dagsläget då det inte utgjort något hinder. 

Inslag av biometri finns där men i form av pusselbitar. Varje person som intervjuades hade en egen 

pusselbit som framkom i de olika delfrågorna och som till slut gav en helhetsbild av den situation som 

råder. 

Studien visar att biometri har både haft mindre och större påverkan i jämförelse med lösenord men 

biometrins inverkan varierar beroende på situation. Mindre påverkan som studien identifierat är att 

biometri har tillfört fler arbetsmoment i befintliga arbetsrutiner. Den allra största påverkan som 

biometri har haft på IT-forensikernas arbetssätt är möjligheter, nya möjligheter som inte fanns förut. 

Biometri förser IT-forensikerna med en extra väg in i enheter när lösenord inte går att få tag på eller 

när andra metoder inte fungerar. 

Delfråga 1 handlade mycket om rutiner och befintliga arbetsmoment. Biometriska enheter är 

fortfarande något som är väldigt nytt och det är kanske inte så konstigt att det saknas arbetsrutiner. 

Att lösenord fortfarande spelar en central roll har helt enkelt gjort att det ej behövts tidigare. Det 

betyder dock inte att biometri inte kan vara till nytta för IT-forensikerna då studien kan påvisa att det 

redan finns klara fall där biometri varit till stor nytta. 

Det går att finna nya inslag av biometri i befintliga arbetsrutiner. Det innebär att IT-forensikerna kan 

behöva assistera åklagare med teknisk kompetens gällande biometri och vilka möjligheter som det 

finns att bruka tekniken på. Biometri kan påverka prioriteringen av brottsfall. Det har även tillkommit 

helt nya aspekter som att förmå en misstänkt att låsa upp sin enhet med hjälp av biometrisk 

autentisering. I de fall då den misstänkte vägrar kan biometri möjligtvis användas som ett nytt 

tvångsmedel om det finns ett åklagarbeslut. Det är inte ovanligt att nära anhörig eller partner har en 

biometrisk profil på enheten och därmed öppnar upp ytterligare ett sätt att låsa upp enheten på. 

En av de största förändringar som studien identifierat rörande biometrins inverkan visar på att det går 

att använda en avliden persons fingeravtryck för att låsa upp en enhet. Har inte IT-forensikern haft 

tillgång till lösenordet eller på annat sätt kunnat forcerat enheten har det tidigare varit stopp. 

Biometrin förser därmed IT-forensikern med ytterligare en ingång för att ta sig in i en enhet som inte 

tidigare varit möjlig. 
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Delfråga 2 i studien handlade om hur hantering av känslig data går till. I intervjuerna framkom det att 

det kan hända att känslig information lagras men att det i sådana fall sker oavsiktligt. Huruvida 

biometriska enheter bör hanteras annorlunda jämfört lösenordsbaserade enheter var det inte riktigt 

någon av deltagarna som hade kännedom om. Det är här avsaknaden av rutiner gör sig mest kännbar 

eftersom det saknas regelverk hur en IT-forensiker bör gå till väga. Då det handlar om känslig data kan 

deltagarna i intervjun också vara mindre benägna att svara korrekt eller utförligt. En bieffekt av att 

göra en utvinning kan vara att känslig data följer med, men huruvida det är tillåtet att det sker på det 

viset eller om det egentligen behövs nya rutiner framgår inte av svaren i studien. Möjligen är det så 

på grund av att det ännu inte skett någon ny revision av befintliga arbetsmetoder, något som kan 

komma bli en viktig fråga i framtiden. 

Möjligheter till att kunna använda biometri inom bevisning öppnar upp för intressanta aspekter men 

är svår att verkställa idag. Tekniska begränsningar och brist på loggningsmöjligheter gör att biometrisk 

bevisning är en fråga för framtiden, men deltagarna ger indikationer på att det skulle kunna vara 

användbart. 

I analysen av delfråga 3 identifierades och beskrevs fyra huvudkategorier som begränsar användandet 

av biometri: beslutsfattare, tekniska hinder, juridiska hinder och kunskap. 

Beslutsfattare såsom förundersökningsledare har det yttersta ansvaret. En IT-forensiker kan därmed 

behöva rådfråga en beslutsfattare angående ärendet innan det kan påbörjas, men också för att få 

instruktioner gällande vad som ska göras. 

Tekniska hinder är många, hinder som iPhones 24-timmarsregel, långa ledtider, lösenord som krävs 

för att kunna utvinna data och avsaknaden av utrustning inriktad på biometri, begränsar möjligheten 

till att nyttja den biometriska ingången. Tillgång till enheten kan också behövas flera gånger under en 

utredning vilket försvåras om den biometriska porten ska användas då tillgång till misstänkt inte finns 

lika lättillgängligt som lösenord. Därmed försvårar en av biometrins främsta säkerhetsfunktioner, att 

personen måste befinna sig på plats vid autentiseringstillfälle, arbetet för IT-forensiker. 

Gamla beprövade metoder, när det kommer till sätt att kringgå lösenordsskydd, är IT-forensikern väl 

bekant med. Nya obeprövade områden är inte lika självklara. När väl en enhet är tagen i beslag får IT-

forensikern använda sig av de medel som finns till förfogande för att ta sig in i den. IT-forensikern har 

därmed många befogenheter att göra det som behövs med en enhet. Det finns dock många gråzoner 

när det gäller biometriska aspekter, lagen upplevs otydlig eller möjligtvis otillräcklig av deltagarna. 

Brist på kännedom om vad som är tillåtet sätter begränsningar – vilket gör att biometrin oftast bara 

nyttjas när lösenordet eller andra vägar inte längre går att använda. 

Den blandade kunskapsnivån bland deltagarna begränsar möjligheterna till att kunna nyttja den 

biometriska tekniken mer. Mycket tyder på att den kunskap IT-forensikerna besitter gällande biometri 

är självlärd då studien inte kunnat identifiera specifika utbildningar med inriktning på biometri. 

Kunskap begränsar nyttjandet av biometri eftersom kännedomen om vad som är möjligt att göra från 

ett juridiskt perspektiv, men även vilka tekniska möjligheter som finns, varierar bland deltagarna. 

Begränsningar förklarar varför den biometriska tekniken inte används mer men visar också var 

förbättringsåtgärder kan sättas in. Åtgärder behöver inte alltid vara kostsamt och med relativt små 
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åtgärder går det att få bra resultat, som att sudda ut gråzoner genom att sätta upp regelverk som kan 

ligga till grund för arbetsrutiner. 

Syftet med delfråga 4 var att försöka ta reda på om biometriska aspekter orsakar etiska eller 

moraliska dilemman som IT-forensikerna behöver ta hänsyn till. De etiska hinder som identifierats i 

studien angränsar med det juridiska. Därmed finns också gråzonerna bland de etiska frågorna, 

exempelvis: Går det att tvinga en misstänkt att öppna sin telefon? Är det acceptabelt att använda en 

avliden persons finger? Svaren skiljer bland deltagarna. Skälet kan vara att det inte finns några klara 

direktiv samt avsaknaden av rutiner. I skrivande stund finns inget rätt svar. Svaret kan därför skilja från 

fall till fall och åklagare till åklagare om vad som är rätt. 

Det kan också finnas åsikter som skiljer sig bland IT-forensikerna om vad som anses vara etiskt rätt 

men även moraliskt korrekt. Huruvida etiska dilemman skapar begränsningar är svårt att veta men ej 

otänkbart. Studien visar att det finns arbetsmoment där etiska aspekter kan behöva granskas 

närmare, exempelvis hur biometrisk data ska hanteras. I slutändan är det förundersökningsledaren 

som avgör om en procedur ska göras eller ej, och därmed också äger dilemmat, anser deltagarna. 

Trots det kan det fortfarande väcka känslor hos deltagarna vilket verkar bero på den osäkerhet som 

finns kring biometriska aspekter om vad som är tillåtet enligt lag. 

Därmed går det att se inslag av biometri och nya arbetsmetoder i en IT-forensikers vardag, om än i en 

mindre skala, och det går ej att i dagsläget anses som en del i det dagliga arbetet. 

8.1 Framtida arbete 

Då studien enbart intervjuar fem IT-forensiker i närliggande distrikt, är det svårt att veta om studien 

är representativ för Polismyndigheten på ett rikstäckande plan. En enkätundersökning skulle därför 

kunna skickas ut till samtliga distrikt och IT-forensiker i landet, för att validera studiens resultat. 

Under intervjuerna kom det fram att kunskaper om sårbarheter och vad som går att göra är 

begränsad när det kommer till biometriska enheter. Ett arbete som därmed granskar och listar kända 

sårbarheter samt hur de kan nyttjas, skulle därmed vara relevant att undersöka för att se om det 

förbättrar IT-forensikernas möjligheter att nyttja den biometriska tekniken. Det skulle bidra till att 

kunskapsnivån skulle kunna jämnas ut och bli mer statistiskt säkerställd, och inte göras beroende av 

enskildas självstudier och personliga erfarenheter. 

Slutligen skulle ett nytt arbete om ett par år kunna vara relevant för att se hur utvecklingen har gått 

och om det finns några skillnader jämfört med när den studien utfördes? 
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9. Diskussion 

Studien har lett till en del oväntade resultat. Inledningsvis förväntades studiens inriktning handla om 

säkerhetsaspekter och möjligheter till att forcera biometriska enheter, men resultatet blev istället 

begränsningar och juridiska aspekter. Förväntningarna var att biometriska säkerhetsmekanismer 

skulle försvåra möjligheterna till att forcera enheter innehållande biometri. Det blev snabbt tydligt 

att det var inte så verkligheten såg ut. Att IT-forensikerna träffar på enheter med biometriska 

sensorer i större utsträckning bekräftades av deltagarna, men den utlovade säkerhetseffekten från 

biometri uteblev. Biometri utgjorde inte något hinder eftersom den roll som lösenord spelar 

fortfarande var högst relevant och att de gamla arbetsmetoderna fortfarande var brukbara, och den 

hade därför inte haft några negativa effekter vilket var överraskande, likaså att både lösenord och 

biometri kan användas oberoende av varandra. Istället för att tillföra mer säkerhet skapar biometri 

en extra säkerhetslucka som kan nyttjas – en ny väg in.  

Osäkerheten kring biometriska aspekter när det kommer till lagen och hur biometrisk data bör 

hanteras, var stor bland deltagarna och svaren varierade. Trots att biometrisk data klassas som 

känsliga personuppgifter kunde studien inte identifiera några rutiner för hur biometrisk data ska 

hanteras. Möjligtvis är det så på grund av att biometriska aspekter är relativt nytt och att frågan 

därför inte har kommit upp för diskussion ännu, något som kan komma att aktualiseras i framtiden.  

Nya aspekter som studien identifierat visar på att lagen inte alltid följer utvecklingen, men det kan 

även innebära nya möjligheter. Att det går att använda en avliden persons biometriska markörer för 

att låsa upp en enhet var inget studien förutsåg i förväg, men visar hur ett område kan förändras 

med hjälp av ny teknik. Exempel på nya aspekter som biometri kan medföra är hur hanteringen av 

biometrisk data ska gå till eller vilka möjligheter som finns att nyttja tekniken på. Studien visar på att 

det finns mer potential att ta till vara på för IT-forensikerna gällande att kunna nyttja den biometriska 

ingången eftersom det till exempel kan finnas en tidsvinst i att göra så, såsom när en misstänkt kan 

förmås att låsa upp enheten via biometri istället.  

För att biometri generellt ska komma att bli mer användbart för IT-forensikern i det dagliga arbetet 

behöver tydliga riktlinjer tas fram kring vad som är tillåtet för att minska gråzonen. Det bör bli 

enklare för en IT-forensiker att veta vad som juridiskt får göras. Tekniska hinder går hand i hand med 

kunskap, dessa två kategorier gränsar ofta vid varandra. Kännedomen om vad det finns för utrustning 

för att kunna nyttja biometriska funktioner är mycket låg. Polismyndigheten har därför i nuvarande 

situationen inte införskaffat någon särskild utrustning för ändamålet. Så är även kunskapen kring 

biometri när det gäller hur den kan användas till IT-forensikerns fördel. Den kunskap som IT-

forensikerna besitter är i större grad självlärd till att döma av intervjuerna eftersom 

Polismyndigheten inte erbjuder några kurser specifikt inriktade på biometri. Deltagarna anger att det 

har tillkommit information i de befintliga utbildningarna men inte i någon större utsträckning. 

Tillfällen att delta på utbildningar är också begränsade eftersom IT-forensikerna idag har hög 

arbetsbelastning.  Det kan därför finnas stor variation i de kunskaper som en IT-forensiker besitter 

och därmed också kännedomen över vilka möjligheter som finns.  

Möjliga lösningar finns det dock ingen brist på. Till exempel skulle kurser kunna utformas för att 

minska kunskapsgapet, men det krävs att IT-forensikerna också får möjlighet att delta för att det på 

sikt ska ge resultat. I dagsläget finns inget behov av att köpa in utrustning för att hantera biometriska 

säkerhetsmekanismer, men det kan komma att bli aktuellt i framtiden. Ny utrustning är därför en 
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annan punkt där Polismyndigheten enkelt skulle kunna förbättra förutsättningarna om kraven skulle 

komma att ändras. Även framtagande av specifika riktlinjer för nyttjandet av biometri skulle 

underlätta för IT-forensikerna. Allra helst skulle det kompletteras med en tydligare lagstiftning på 

området. 

Något som genererade intressanta svar från deltagarna var frågor kring framtidsaspekter. Många av 

de svar som gavs gällande biometri föreföll relatera till framtiden såsom hur saker kommer att 

utvecklas och vilka tekniker som kommer att användas – exempelvis om biometri kommer att kunna 

ersätta lösenord helt på sikt. Som mycket annat när det gäller framtiden rör det sig om spekulationer 

och deltagarnas åsikter gick, inte helt oväntat, isär. Det verkade dock råda konsensus bland 

deltagarna om att ingen trodde lösenord kommer att försvinna inom den närmaste tiden, utan det 

kommer att finnas en bakomliggande säkerhetskod. 

9.1 Studiens validitet 

Validiteten i studien beror väldigt mycket på den information som deltagarna har delat med sig av, 

nivån av detaljrikedom samt hur ärligt deltagarna har svarat. Studien berör många känsliga områden 

som register och arbetsmetoder. Det är därför inte orimligt att anta att en deltagare kan välja att 

svara mindre detaljerat samt undvika att ge viktig information. Ett annat ställningstagande kan också 

vara att deltagaren väljer medvetet att inte vet något om ämnet för att inte avslöja information. 

Information som kan antingen vara skadlig för organisationen om den kom ut eller försätta 

deltagaren i problem med arbetsgivaren. Studiens riktighet baseras på att de intervjuade har svarat 

ärligt och efter bästa förmåga, men det går inte att garantera att så har skett. Studien är även 

beroende av att deltagaren är insatt i ämnet och har kännedom om de satsningar som har gjorts 

inom Polismyndigheten. För att hantera beskrivning i enlighet med Robson (2011) har all data 

samlats in via ljudupptagning. För att säkerställa tolkning och hur dokumentation av studien har gått 

till har intervjuerna transkriberats och deltagarna har fått ta del av sina egna intervjuer för att 

åtgärda felaktigheter och missförstånd innan datainsamlingen har analyserats vidare. 

Intervjufrågorna finns att ta del av i bilaga A.  

Studien är gjord med ett fåtal intervjuade i en specifik region i landet. Det är därför svårt att veta hur 

representativ studien är för verksamheten i sin helhet och det kan finnas skillnader i andra regioner. 

Informationen som de deltagarna har gett ska även tolkas vilket gör att det finns en risk för 

missförstånd och feltolkningar. För att minska risken för feltolkningar har den mall som Robson 

(2011) beskriver för tematisk analys använts, där informationen har tolkats i tre steg innan den 

slutgiltiga analysen har gjorts (se punkt 5.2).  

Något som styrker studiens validitet är att flera av deltagarna har angett liknande svar vid flera 

tillfällen, vilket är en indikation på att informationen är riktig och skapar en viss teoretisk mättnad. 

Ett exempel är när de intervjuade pratar om att använda en avliden persons biometriska markörer i 

form av fingeravtryck. Samtliga deltagare gav information gällande ämnet i olika delar av 

intervjuerna, vilket stärker förtroendet för att informationen är riktig och trovärdig. 
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9.2 Vetenskapliga aspekter 

Syftet med arbetet har varit att autentiseringsmetoder och säkerhetslösningar är ett återkommande, 

aktuellt och viktigt ämne. Intrång ökar och alternativa säkerhetslösningar till traditionella metoder 

som lösenord efterfrågas och där användningen av biometriska säkerhetslösningar diskuteras som 

ett alternativ till lösenord. Det finns forskning rörande biometri att ta del av där säkerhet och 

användningsområden studeras. Det är inte ovanligt att forskning i dessa områden ofta görs i 

kontrollerade former och miljöer samt i mindre skalor. Forskning som studien har tagit del av 

undersöker oftast lösenord och biometri enskilt, där styrkor och svagheter med respektive 

säkerhetslösning undersöks och diskuteras var för sig. Att finna forskning som studerar både 

biometriska och lösenordsbaserade säkerhetslösningar samtidigt, i samma enhet, var mycket svårt. 

Studien belyser därför ämnet genom att ta del av erfarenhet från människor som stöter på och 

jobbar med tekniken dagligen i verkliga miljöer med enheter som brukas av vanliga människor, där 

biometri samt lösenord finns och används i samma miljö tillsammans. Varje år beslagtas tusentals 

enheter från misstänkta enligt Brå (2016). En stor del av dessa enheter innehåller någon form av 

biometrisk sensor för autentisering men det finns ingen information att ta del av om hur dessa 

enheter hanteras. Studien väcker därför frågor om säkerhetsaspekter samt bidrar med att belysa 

frågor kring etiska och moraliska aspekter gällande hantering och användandet av biometriska data.    

9.3 Samhälleliga aspekter 

Frågor kring hur hanteringen av biometrisk data går till kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det 

beror på att kunskapen kring vad användandet av biometrisk utrustning faktiskt innebär samt vilka 

rättigheter som en privatperson har, kommer öka. Det ställer därmed högre krav på 

Polismyndigheten där allmänhetens rättigheter annars riskerar att kränkas. Att biometrisk data är 

klassat som känsliga personuppgifter råder det ingen tvivel om men hur hanteringen av dessa 

uppgifter sker verkar vara bristfälligt enligt studiens resultat. Lagar kan tillkomma och regler kan 

komma att ändras, men med ny teknik kommer även nya ansvarsområden och det är inte alltid lagen 

hinner ikapp förändringar innan de kan orsaka problem. Dessa nya ansvarsområden verkar vara 

något av en tolkningsfråga för tillfället och kan därför variera i tillämpning och nyttjande. Mer 

kunskap och riktlinjer behövs därför. 

9.4 Etiska aspekter 

Studien visar på att det finns etiska och moraliska aspekter som saknar tydliga riktlinjer när det 

kommer till biometriska säkerhetslösningar. Gamla väl beprövade arbetsmetoder kring lösenord och 

forcering av enheter har deltagarna god koll på, medan när det kommer till de biometriska 

aspekterna är det inte lika självklart. När en utvinning görs kan biometrisk data överföras och på så 

sätt kan också biometrisk data komma att sparas. Det finns dock inget separat syfte att lagra 

informationen utan det sker som en bieffekt av utvinningen, men som F3 lyfter saknas det rutiner för 

hur en IT-forensiker ska gå tillväga. Det kan därför komma att bli en viktig fråga för framtiden då det 

finns risk för att en individs rättigheter kan kränkas om inte känslig information hanteras på rätt sätt.  

För användandet av en avliden persons fingeravtryck hade samtliga deltagare kännedom att det har 

skett, men deltagarnas svar varierade huruvida de tyckte det var acceptabelt eller inte och det 

berodde på brottets art. Vid mord ligger prioriteringen på att lösa mordfallet. Även om det är 

förundersökningsledaren som har det yttersta ansvaret kan det ändå väcka moraliska och etiska 
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frågor hos deltagarna. Åsikt om vad som är gråzon går isär bland deltagarna men samtliga anser att 

det skulle vara bra om det fanns tydligare lagstöd eller rättspraxis för att veta vad som får göras och 

inte göras. För tillfället saknas tydliga riktlinjer eftersom det kan variera beroende på åklagare och 

brottets grovhet.  
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Cantoni, V., Dimov, D., & Tistarelli, M. (2014). Biometric authentication: First International Workshop. 

Biomet 2014, Sofia, Bulgaria, June 23-24, 2014, Selected Papers. Springer-Verlag New York. doi: 

10.1007/978-3-319-13386-7 

Chakrabarty, J. (2018). Fingerprint scanner on Phones: History and Evolution, but do we really need 

that?. iGadgetsworld. Hämtad 14 september, 2018, från 

https://www.igadgetsworld.com/fingerprint-scanner-history-evolution-but-do-we-really-need-that/ 

Datainspektionen. (u.å.) Känsliga personuppgifter. Hämtad 14 september, 2018, från 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/ 

Florêncio, D., & Herley, C. (2007). A large-scale study of web password habits. Proceedings of the 

16th international conference on World Wide Web - WWW '07. doi:10.1145/1242572.1242661 

Ghiani, L., Yambay, D. A., Mura, V., Marcialis, G. L., Roli, F., & Schuckers, S. A. (2017). Review of the 

Fingerprint Liveness Detection (LivDet) competition series: 2009 to 2015. Image and Vision 

Computing,58, 110-128. doi:10.1016/j.imavis.2016.07.002 

Harbach, M., Luca, A. D., & Egelman, S. (2016). The Anatomy of Smartphone Unlocking. Proceedings 

of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI 16. 

doi:10.1145/2858036.2858267 



 

49 
 

Herley, C. (2009). So long, and no thanks for the externalities. Proceedings of the 2009 workshop on 

New security paradigms workshop - NSPW '09. doi:10.1145/1719030.1719050 

Hosseini, S. (2018). Fingerprint vulnerability: A survey. 2018 4th International Conference on Web 

Research (ICWR). doi:10.1109/icwr.2018.8387240 

Jain, A. K., & Ross, A. (2015). Bridging the gap: From biometrics to forensics. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,370(1674), 20140254. 

doi:10.1098/rstb.2014.0254 

Microsoft. (2017). Vad är Windows Hello. Hämtad 11 april, 2018, från 

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17215/windows-10-what-is-hello 

Mirajkar, G. (2013). Security and Reliability Assessment for Biometric Systems. Advances in Biometrics 

for Secure Human Authentication and Recognition, 3-32. doi:10.1201/b16247-3 

Nationellt forensiskt centrum. (u.å.-a). Den forensiska processen. Hämtad 12 september, 2018, från 

http://nfc.polisen.se/Start/Nyheter/Den-forensiska-processen/ 

Nationellt forensiskt centrum. (u.å.-b). IT-forensiker. Hämtad 12 september, 2018, från 

http://nfc.polisen.se/for-jobbsokande/yrkesroller-hos-SKL/brottsplats-dator/ 

Pfleeger, C. P., Pfleeger, S. L., & Margulies, J. (2015). Security in computing. 5. Uppl., Harlow: Prentice 

Hall. 

Polismuseet. (u.å.). Fingeravtrycks historia. Hämtad 31 mars, 2018, från 

http://www.polismuseet.se/Utstallningar/Brottsspar/Fingeravtrycks-historia/  

Priyanka. (2014). Fingerprint recognition techniques and its applications. IEEE International 

Conference on Advances in Engineering & Technology Research (ICAETR - 2014), August 01-02, 2014, 

Dr. Virendra Swarup Group of Institutions, Unnao. doi:10.1109/icaetr.2014.7012906 

Robson, C. (2011). Real world research: A resource for users of social research methods in applied 

settings. Hoboken, NJ: Wiley. 

Roy, A., Memon, N., & Ross, A. (2017). MasterPrint: Exploring the Vulnerability of Partial Fingerprint-

Based Authentication Systems. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 12(9), 2013-

2025. doi:10.1109/tifs.2017.2691658 

Schlöglhofer, R., & Sametinger, J. (2012). Secure and usable authentication on mobile devices. 

Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia - 

MoMM 12. doi:10.1145/2428955.2429004 

Shay, R., Cranor, L. F., Komanduri, S., Durity, A. L., Huh, P., Mazurek, M. L., … Christin, N. (2016). 

Designing Password Policies for Strength and Usability. ACM Transactions on Information and System 

Security,18(4), 1-34. doi:10.1145/2891411 

Skogberg, A. (2016). Vad gör en it-forensiker? Svensk Polis. Hämtad 12 september, 2018, från 

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-20161/April-2016/Vad-gor-en-it-forensiker/ 



 

50 
 

Sravya. V, Radha, K. M., Ravindra, B. K., Srujana, B. (2012). A Survey on Fingerprint Biometric System 

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering Volume 

2, Issue 4, April 2012. Hämtad 03 mars, 2018, från 

http://ijarcsse.com/Before_August_2017/docs/papers/April2012/Volume_2_issue_4/V2I40016.pdf 

Sukhram, D., & Hayajneh, T. (2017). KeyStroke logs: Are strong passwords enough? 2017 IEEE 8th 

Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile Communication Conference (UEMCON). 

doi:10.1109/uemcon.2017.8249051 

Tistarelli, M., & Champod, C. (2017). Handbook of Biometrics for Forensic Science. Cham: Springer 

International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-50673-9 

VenkataSubbaReddy, P., Nagaraja, A., & Jyothsna, C. (2009). Evaluation of Biometrics. IJCSNS 

International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.9 No.9, September 2009 261-

269. Hämtad 20 mars, 2018, från http://paper.ijcsns.org/07_book/200909/20090932.pdf 

Vincent, J. (2017). 99.6 percent of new smartphones run Android or iOS. The verge. Hämtad 14 

september, 2018, från https://www.theverge.com/2017/2/16/14634656/android-ios-market-share-

blackberry-2016 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Zirjawi, N., Kurtanovic, Z., & Maalej, W. (2015). A survey about user requirements for biometric 

authentication on smartphones. 2015 IEEE 2nd Workshop on Evolving Security and Privacy 

Requirements Engineering (ESPRE). doi:10.1109/espre.2015.7330160 

Åklagarmyndigheten. (u.å.-a). Allmän åklagare. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.aklagare.se/ordlista/a/allman-aklagare/ 

Åklagarmyndigheten. (u.å.-b). Polis eller åklagare. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/forundersokningen/polis-eller-

aklagare/ 

Åklagarmyndigheten. (u.å.-c). Rättspraxis. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattspraxis/ 

Åklagarmyndigheten. (u.å.-d). Tvångsmedel. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.aklagare.se/ordlista/t/tvangsmedel/ 

Åklagarmyndigheten. (u.å.-e). Misstänkt person. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.aklagare.se/ordlista/m/misstankt-person/ 

Åklagarmyndigheten. (u.å.-f). Överprövning av beslut. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/forundersokningen/overprovning-

av-beslut/ 

  



 

51 
 

Bilaga A – Intervjufrågor 

1) På vilket sätt påverkar biometriska säkerhetslösningar IT-forensikers arbetsrutiner i jämförelse 

med lösenord? 

a) Arbetsrutiner 

b) Utrustning 

c) Utbildning 

d) Tredje part, samarbetspartners 

e) Assistera andra med kunskap 

f) Tid 

2) Hur hanterar IT-forensiker biometrisk data gällande enheter med biometriska 

säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord? 

a) Sparas biometrisk data 

b) Kan den återanvändas 

c) Bevisning 

d) Krävs särskild hantering 

3) Vilka begränsningar har en IT-forensiker när det kommer till att säkerställa bevis från en enhet 

innehållande biometrisk säkerhetslösning i jämförelse med lösenord? 

a) Utrustningar 

b) Kunskap 

c) Befogenheter 

i) Få misstänkta att öppna telefon 

ii) Hacka sig in 

d) Externa tjänster 

4) Vilka etiska aspekter behöver IT-forensiker ta hänsyn till när det kommer till hantering av 

biometrisk data och biometriska enheter i jämförelse med lösenord? 

a) Biometri – känslig data 

b) Register 

c) Rättigheter - brottsling 
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d) Juridiska problem 

 


