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Sammanfattning 
 

IT-forensiker möter många svårigheter i sitt arbete med att inhämta och analysera 

data. Brottslingar använder mer och mer anti-forensiska metoder för att gömma bevis 

som kan användas emot dem. En vanligt förekommande anti-forensisk metod är 

kryptering. För att IT-forensiker skall kunna komma åt den krypterade informationen 

kan krypteringsnyckeln hittas i minnet på datorn. Vilket gör att datorns minne blir 

värdefullt att hämta och analysera. Däremot finns det flera anti-forensiska metoder 

som en förbrytare kan använda för att förhindra att minnet hämtas eller analyseras.  

Denna studie utför en systematisk litteraturstudie för att identifiera de aktuella anti-

forensiska metoder mot minnesanalys och minnesdumpning på Windows system. Flera 

metoder tas upp där bland annat operativsystemet modifieras eller inbyggda 

säkerhetsfunktioner på CPUn används för att förhindra att information hämtas eller 

analyseras från minnet. 

 

Nyckelord: IT-forensik, Anti-forensik, Minnesanalys, Minnesdumpning, 

Minnesforensik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
IT forensics face many difficulties in their work of obtaining and analyzing data. 

Criminals are using more and more anti-forensic methods to hide evidence that can be 

used against them. One common anti-forensic method is encryption. In order for IT 

forensics to access the encrypted information, the encryption key can be found in the 

memory of the computer. This makes the computer's memory valuable to retrieved and 

analyze. However, there are several anti-forensic methods that a criminal can use to 

prevent the memory from being retrieved or analyzed. 

This study performs a systematic literature study to identify the current anti-forensic 

methods against memory analysis and memory dumping on Windows system. Several 

methods are addressed where, among other things, the operating system is modified or 

built-in security functions on the CPU are used to prevent information being retrieved or 

analyzed from memory  

 

Keywords: IT-forensic, Anti-forensic, Memory analysis, Memory dumping, Memory 

forensics 
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1 Introduktion 
IT-forensik används idag i allt fler brottsutredningar för att få fram information från datorer, 

mobiler och annan utrustning där digital information kan finnas som kan hjälpa till att lösa ett 

brott. Även i utredningar där brottet inte är ett IT-brott kan IT-forensik används för att lösa 

utredningen. IT-forensik kan beskrivas som en utredning av digital lagring och digitala 

miljöer för att ta reda på vad som har hänt, vilket kan vara om ett brott har begåtts eller inte. 

IT-forensik handlar även om att ta reda på vad som händer just i systemet med en liveanalys 

(Kävrestad 2018). En del av det IT-forensiska området är minnesforensik som handlar om att 

analysera arbetsminnet på ett system.  

Minnesforensik har vuxit i popularitet inom IT-forensik och flera framsteg har tagits i 

utvecklingen av analystekniker för minnet. Minnesforensik kan användas för att extrahera 

detaljerad information om ett systems tillstånd, konfiguration och andra avvikelser. Under 

analysen av minnet kan rootkits och annan skadlig programvara identifieras och analyseras. 

Minnesanalys är attraktivt för IT-forensiker då det ger ett sätt att undersöka systemet med en 

extern och opartiskt synvinkel (Stüttgen & Cohen 2013). Det finns två sätt att skapa en 

minnesdump, mjukvarubaserad och hårdvarubaserad. Det mjukvarubaserade 

tillvägagångsättet förlitar sig på en betrodd minnesförvärvningsmodul i operativsystemet för 

att få tillgång till minnet genom processorn. Hårdvarubaserade tillvägagångssätt använder 

oftast dedikerade I/O enheter för att få tillgång till minnet. Hårdvarubaserade lösningar får 

direktåtkomst till minnet (DMA) och kringgår processorn helt och hållet (Zhang et al. 2018).  

Det pågår en kapplöpning mellan utvecklingen av minnesforensik och metoder för att undvika 

att bli upptäckt (Taylor, Turnbull & Creech 2018). För att undvika att bli upptäckta har 

attackerare utvecklat olika tekniker för att sabotera minnesdumpningen och att undvika att bli 

upptäckt vid en minnesanalys. Om inte minnesdumpen blir korrekt kan den inte anses 

forensisk sund och grunden för analysen kan bli ogiltig (Zhang et al. 2018). Icke volatil data 

kan verifieras genom att utföra flera avbildningar eller med hash algoritmer för att se att 

avbildningen är korrekt. Men volatil data är omöjlig att verifiera eller jämföra på samma sätt 

som icke volatil data eftersom applikationer och andra system komponenter ändrar innehållet 

i minnet hela tiden. På grund av detta kommer inte två insamlade avbildningar av minnet att 

vara exakt lika (Taylor, Turnbull & Creech 2018), vilket gör det svårt för IT-forensiker att 

verifiera om den minnesdumpen de har tagit innehåller all data från systemet eller om den har 

blivit manipulerad.  

Detta arbete kommer att fokusera på anti-forensiska metoder vid en minnesanalys och vid 

inhämtningen av RAM, vilket kallas minnesdump. Arbetet kommer fokusera på detta område 

eftersom vikten av en korrekt minnesdumpning och analys är viktigt då det kan finnas 

information där som är till stor vikt för utredningen. En minnesdumpning måste utföras när 

systemet är igång och det behövs installeras och köras ett minnesdumpningsprogram på det 

systemet som utreds, vilket kan påverka data i minnet. Det är då viktigt att 

minnesdumpningen blir korrekt och lyckas vid första försöket för att den minsta mängd data 

ändras i minnet. Det kan även finnas anti-forensiska metoder som försöker förhindra att en 

minnesdump tas ut från systemet eller som försöker försvåra analysen av minnesdumpen 
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vilket kan påverka IT-forensikerns möjlighet att analyseras minnet på ett korrekt sätt för att få 

fram information som kan vara användbar i utredningen (Gul & Kugu 2017). 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka anti-forensiska metoder en IT-forensiker kan 

stöta på i sitt arbete, i syfte för att kunskapen om metoderna ska bli bredare och IT-forensiker 

kan vara förberedda och känna igen metoderna för att kunna agera emot dessa.  

För att ta reda på vilka anti-forensiska metoder som finns och är aktuella idag kommer en 

systematisk litteraturstudie att genomföras.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel nämns kompletterande information som kan behövas för att förstå arbetet. Detta 

kapitel förklarar IT-forensik, anti-forensik och minnets betydelse inom IT-forensiken.  

2.1 IT-forensik 

IT-forensik används idag i allt fler utredningar för att få fram information från datorer, 

mobiler och annan utrustning där information kan finnas. Även i utredningar där brottet inte 

är ett IT-brott kan IT-forensik används för att lösa brottet. IT-forensik kan beskrivas som en 

utredning av digital lagring och digitala miljöer för att ta reda på vad som har hänt, vilket kan 

vara om ett brott har begåtts eller inte. IT-forensik handlar även om att ta reda på vad som 

händer just nu med en liveanalys av ett system (Kävrestad 2018).  

2.2 Minnesforensik 

En liveanalys av datorn är en viktig del av en IT-forensisks utredning när information om vad 

en dator gör vid just det tillfället ska analyseras. När en liveanalys genomförs på en dator kan 

information i minnet analyseras vilket annars skulle försvinna när datorn stängs av. I minnet 

kan data som annars är krypterad på disken finnas dekrypterat och även lösenord kan hittas i 

klartext. Minnet är även viktigt att analysera när datorn har blivit smittad av ett malware då 

det kan finnas spår i minnet efter hur den har kommit in och vad den har gjort. I liveanalysen 

ingår det att spara data som kan försvinna om systemet stängs av, vilket är framförallt 

systemets minne (Hausknecht, Foit & Buric 2015). För att analysera minnet av ett system 

måste minnet förvärvas för att senare analyseras, detta utförs bland annat så att minnet kan 

analyseras utan mer påverkan. Processen när minnet förvärvas kallas minnesdumpning och 

produkten av minnesdumpningen är en minnesdump. Genom att skapa en minnesdump skapas 

en avbildning av minnet på systemet. Avbildningen av minnet görs från den lägsta 

minnesadressen till den högsta (Sianipar, Sukmana & Meinel 2018). 

2.3 Minneshantering  

Moderna OS har vanligtvis inte tillgång till det fysiska minnet direkt utan använder ett 

abstraktionslager som kallas virtuellt minne. För att översätta minnesadresser mellan fysiska 

och virtuella adresser används en minneshanteringsenhet (eng. Memory Management Unit 

(MMU)) (Silberschatz, Galvin & Gagne 2013, ss. 355-356). Genom denna metod kan varje 

process få en egen skyddad vy av systemets minne och processer kan begränsas att skriva och 

läsa till endast tillåtna delar av minnet. För en process kan det se ut som att den har all sin 

data i sammanhängande minnesblock i det virtuella minnet. Men i det fysiska minnet kan 

processens minnesblock vara utspridda över flera minnesblock som inte är angränsade till 

varandra. Det virtuella minnet kan även vara större än det fysiska minnet vilket möjliggör att 

större processer än vad som annars skulle få plats i det fysiska minnet kan köras på systemet. 

När en process körs kan det hända att all kod inte finns i det fysiska minnet, när de virtuella 

minnesadresserna tillhörande den del av koden skall läsas behövs de då laddas in i det fysiska 

minnet ifrån hårddisken (Silberschatz, Galvin & Gagne 2013, ss. 398-401). 
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2.4 Metoder för minnesavbildning 

Processen när minnet förvärvas kallas minnesdumpning och produkten av minnesdumpningen 

är en minnesdump som är en avbildning av minnet på systemet. Avbildningen av minnet görs 

från den lägsta minnesadressen till den högsta (Sianipar, Sukmana & Meinel 2018). Metoder 

för att utföra en minnesdump kan delas in i två huvudsakliga kategorier, hårdvaru- eller 

mjukvarubaserade metoder, det finns även metoder vilket använder både hårdvara och 

mjukvara för att skapa en minnesavbildning. Hårdvarubaserade lösningar har ansetts vara 

säkrare och mer pålitligt än mjukvarubaserade metoder för att de har direktåtkomst till 

systemets minne medan mjukvarubaserade lösningar använder funktioner i OS. Vömel (2013) 

tar upp att detta inte längre stämmer, även denna rapport kommer ta upp metoder där hårdvara 

manipuleras så att hårdvarubaserade tekniker för att skapa en minnesavbildning får en 

manipulerad vy av minnet. 

2.4.1 Minnesdumpning genom ett dedikerat hårdvarukort 

Ett av de första tillvägagångssätten för att skapa en minnesavbildning av ett systems RAM var 

genom att använda ett speciellt hårdvarukort. Genom att använda speciellt PCI-kort som får 

DMA kunde en avbildning av det fysiska minnet skapas. När detta kort aktiverades 

suspenderades CPUn tillfälligt så att inte en attackerare kan köra skadliga kod på systemet för 

att påverka minnesavbildningen. Minnesavbildningen skrevs sedan till ett lagringsmedium 

kopplat till PCI-kortet. Förutom att hårdvara kan manipuleras så att hårdvarubaserade metoder 

för minnesavbildning får en manipulerad vy av minnet så måste PCI-kortet vara installerat i 

systemet innan minnesavbildningen skall utföras (Vömel 2013). 

2.4.2 Minnesdumpning genom hårdvarubuss 

En annan metod för att skapa en minnesavbildning genom hårdvara är att använda IEEE 1394 

(FireWire) bussen. Denna metod kan innebära att inga extra hårdvarukort behöver installeras 

på systemet. Även den mer moderna Thunderbolt porten kan användas för att få DMA och 

skapa en minnesavbildning. Nackdelen med att använda FireWire eller Thunderbolt för att få 

tillgång till minnet är att metoden är begränsad till att endast läsa eller skriva till de första 4 

GB av minnet och moderna datorer och servrar har ofta mycket mer minne (Vömel 2013). 

2.4.3 Minnesdumpning genom virtualisering 

Användningen av virtualisering har ökat och en IT-forensiker kommer sannolikt att behöva 

analysera minnet av en virtuell maskin. För att skapa en avbildning av en virtuell maskin kan 

maskinen pausas och maskinens minne sparas till en fil på systemet där den körs. Denna fil 

kan kopieras av en IT-forensiker för att analyseras (Vömel 2013). 

Virtualisering kan även användas som ett program för att skapa en minnesavbildning av ett 

system genom att använda Intels VMX instruktionsuppsättningar. Programmet för att skapa 

en minnesavbildning agerar som en minimal hanterare för virtuella maskiner och förvandlar 

måloperativsystemet till en virtualiserad maskin. När måloperativsystemet virtualiseras kan 

minnet av systemet kopieras utan att påverkas av attacker (Vömel 2013). 
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2.4.4 Minnesdumpning genom mjukvara 

Speciell mjukvara designad för att utföra en minnesdump är det vanligaste sättet att skapa en 

avbildning av ett systems minne. Genom att använda speciell mjukvara för att skapa en 

minnesavbildning så måste mjukvaran laddas in i systemets minne, vilket kontaminerar 

minnet till en viss del genom att skriva över information som kan ha funnits i de 

minnesblocken. I värsta fall skulle minnesdump programmet kunna skriva över viktig 

information för utredningen när det laddas in i minnet. När minnesdumpen utförs är inte 

systemet pausat och andra processer fortsätter att modifiera minnet, vilket påverkar 

noggrannheten av minnesdumpen (Vömel 2013). 

Att använda program för att utföra en minnesdump kräver ingen extra hårdvara och passar 

därför d allra flesta fall. En IT-forensiker måste dock överväga om det är värt risken med att 

lite på minnesdumpen tagen med en mjukvara då den kan skriva över viktig information och 

information i minnet förändras under tiden minnesdumpen utförs (Vömel 2013). 

2.4.5 Minnesdumpning genom kallstartsattack 

Information i minnet finns kvar en stund efter att systemet har stängts av. Genom att kyla ned 

minnet kan tiden informationen finns kvar i minnet efter att systemet har stängts av förlängas. 

När minnet har kylts ned kan ett USB-minne med en process designad för att avbilda minnet 

användas när systemet startas igen för att skapa en minnesavbildning (Vömel 2013). 

Minnesmodulerna kan även flyttas till en annan maskin tillhörande IT-forensikern. Genom att 

flytta minnesmodulerna undviks inställningar i BIOS som kan rensa minnet under uppstarten 

av systemet (Vömel 2013). 

2.5 Metoder för minnesanalys 

När en minnesdump har utförts kan en minnesanalys genomföras för att hitta värdefull 

information i minnet.  Under minnesanalysen försöker in IT-forensiker identifiera vilka typer 

av data minnesdumpen består av, hur dessa är definierade och var de finns. Värdefull 

information i minnet kan vara en lista av vilka processer som körs och vilka processer som 

tidigare har körts, krypteringsnycklar, rester av systemregistret, öppna nätverksanslutningar 

och annan nätverksrelaterad information, öppna filer och annan system- och applikationsdata 

så som historik och tidsinformation (Vömel 2013). 

2.6 Analys av processer 

En viktig del av minnesanalysen är att identifiera vilka processer som har körts på systemet. 

Genom att identifiera och analysera processerna kan en IT-forensiker särskilja normala 

processer ifrån eventuella infekterade och skadliga processer. För att identifiera processer i 

minnesavbildningen måste ett initialt _EPROCESS objekt hittas i minnesavbilden. Detta objekt 

fungerar som en intern representation av en Windows process. Objektet _EPROCESS innehåller 

bland annat information om när processen skapades och avslutades vilket är viktigt för en IT-

forensiker. Objektet innehåller även ett fält som kallas ActiveProcessLinks vilket är en 

dubbellänkad lista som pekar på nästa och föregående _EPROCESS objekt, vilket representerar 
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en andra processer. Genom att identifiera ett _EPROCESS objekt och följa pekarna i fältet 

ActiveProcessLinks kan systemets processlista återskapas (Vömel 2013). 

2.6.1 Analys av krypteringsnycklar 

IT-forensiker kan behöva komma åt information som är krypterad på en hårddisk eller en 

partition. För att få tillgång till den krypterade informationen behövs då en 

dekrypteringsnyckel, vilket kan hittas i en minnesanalys. Flera metoder för att hitta 

dekrypteringsnycklar i minnet finns, en av dessa metoder är att söka igenom hela minnet byte 

efter byte och använda flera block av bytes för att testa om de innehåller nyckeln. Istället för 

denna uttömmande attack kan sök mönster användas för att identifiera nyckeln. Denna metod 

fungerar även om nyckeln inte är lagrad i kontinuerliga minnesblock (Vömel 2013). 

2.7 Anti-forensik 

För att motverka den minnesforensiska utredningen har attackerare utvecklat flera anti-

forensiska metoder för att sabotera minnesdumpningen och tekniker för att undvika att bli 

upptäckt vid en minnesanalys. Anti-forensiska metoder mot minnesdumpningen försöker till 

exempel att manipulera mjukvaran som används vid en mjukvarubaserad minnesdump (Zhang 

et al. 2018). Anti-forensik är inte specifikt för minnesforensik. Anti-forensik kan beskrivas 

som de metoder och tekniker vilket används för att försvåra eller förhindra analysen för en IT-

forensiker. Andra anti-forensiska metoder mot IT-forensik kan vara kryptering av filer, 

partitioner eller av en hårddisk. Det kan även vara manipulering av filsignaturer eller PIN-

koder på mobiltelefoner som förhindrar åtkomst till informationen på enheten (Conlan, 

Baggili & Breitinger 2016).  

I föregående stycke nämndes att kryptering kan ses som en anti-forensisk metod. Kryptering 

är till för att skydda information från att hamna i orätta händer. Genom kryptering omvandlas 

information till oläslig chiffertext. För att kunna få fram informationen behövs 

dekrypteringsnyckeln vilken behövs hållas hemlig för icke betrodda. Även om syftet med 

kryptering är bra så kan det användas av illasinnade. Ett skadligt program kan till exempel ha 

en krypterad last som inte upptäcks av anti-virusprogram eller IT-forensiker då signaturerna 

inte stämmer överens med de eftersökta signaturerna eftersom lasten är krypterad. Även hela 

partitioner på hårddisken kan krypteras för att skydda informationen som kan finnas där. 

Kryptering är ett bra skydd mot attackerare men ställer till det för IT-forensiker. För en IT-

forensiker kan en krypterad partition innehålla information som är avgörande för att utföra en 

korrekt analys. I detta fall kan krypteringen kallas för en anti-forensisk metod. Andra metoder 

mot IT-forensik är rootkits som skyddar systemet genom att övervaka systemfunktioner för att 

utföra en minnesdump. När rootkitet upptäckter att denna funktion används kan den antingen 

avbryta minnesdumpen eller dölja vissa minnesblock från att tas med i minnesdumpen.  
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3 Problemformulering 
Huvudsyftet med anti-forensik är att försvåra en forensisk utredning genom att använda anti-

forensiska metoder för att undvika att bevis hittas av en forensiker. Användningen av anti-

forensiska metoder uppmuntras ytterligare genom tillgängligheten av open source verktyg 

som har designats för ett anti-forensiskt syfte (Jain & Chhabra 2014). Det finns inget 

standardiserat sätt för att möta anti-forensiska metoder vilket försvårar arbetet för IT-

forensiker ännu mer.  

 

Brott och brottsbekämpning går hand i hand vilket betyder att så fort ett nytt brott påträffas 

utvecklas ett sätt att agera mot det. (Harris 2006). Anti-forensiska metoder kan underskattas 

eller förbises under en forensisk utredning om forensikern saknar kunskap om vad anti-

forensiska metoder är kapabla till. För en IT-forensiker är det viktigt att fråga sig om all viktig 

information har hittats, är de insamlade bevisen verkligen det som har lämnats kvar eller har 

de avsiktligt placerats där för att hittas, går det att lite på det forensiska verktyget, är det 

forensiska verktyget immun mot attacker och vilka är de senaste anti-forensiska metoder och 

tekniker? (Dahbur & Mohammad 2011). Eftersom det inte finns mycket forskning och 

förståelse om anti-forensiska metoder inom minnesforensik har inte de nuvarande verktygen 

implementerat mekanismer för att skydda sig mot attacker. Anti-forensiska verktyg ökar även 

i popularitet vilket leder till att dessa verktyg utvecklas allt mer. (Stüttgen & Cohen 2013).  

Detta arbete syftar på att ta reda på vad för anti-forensiska metoder det finns mot 

minnesdumpningen och minnesanalysen för att hjälpa IT-forensiker i deras arbete. 

3.1 Forskningsfråga 

Syftet med detta arbetet är att besvara huvudfrågan: 

• Vilka anti-forensiska metoder finns det emot minnesanalys och minnesdumpning i 

Windows system? 

Genom att besvara frågan ämnar studien till att öka medvetenheten och förståelsen av anti-

forensiska metoder i Windows systemet för IT-forensiker. Studien kan då bli en grund för 

vidare forskning inom området där metoder för att upptäcka och hantera de kartlagda 

metoderna i denna studie kan utvecklas.  

3.2 Motivation 

Anti-forensiska metoder har som syfte att försvåra tillgången till digitala bevis och att göra 

bevisen obrukbara eller otillgängliga för analysen av dessa. Användning av dessa metoder har 

ökats bland kriminella som har till syfte att motverka den IT-forensiska processen. 

Anledningen till detta kan bero på att det finns lättillgängliga programvarupaket som är 

utformade för anti-forensiska ändamål och för att kringgå allmänt antagna IT-forensiska 

verktyg och tekniker. Det finns flera anti-forensiska metoder där kanske den mest välkända är 

kryptering av en hårddisk, partition eller en fil men det kan också vara en PIN-kod på en 

telefon som förhindrar åtkomsten till information för utredarna (Conlan, Baggili & Breitinger 

2016). För att ta reda på vad som händer i ett system kan dock minnet behövas analyseras då 

det innehåller öppna filer som är associerade med processer, dekrypterade applikationer och 

filer, nätverksinformation, korrekta tidstämplar och annan användaraktivitet. För att hitta 
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informationen i minnet och utföra en korrekt analys behövs det kunskap om vilka anti-

forensiska metoder det finns emot minnesdumpar och analys av minnet (Conlan, Baggili & 

Breitinger 2016). Bristande kunskap om anti-forensiska metoder skulle i värsta fall kunna 

förstöra bevis i en utredning eller leda till en felaktig dom. För att få mer förståelse skulle en 

liknelse till en annan typ av brottsplatsutredning kunna användas. Vid en brottsplatsutredning 

där en utredare skall hitta fingeravtryck kan utredaren förbise eller förstöra fingeravtryck om 

inte utredaren är försiktig eller tillräckligt noggrann. Fingeravtryck skulle även kunna 

planteras för att missleda en utredare. 

För att lösa problematiken med anti-forensiska metoder behövs förståelse för problemen. För 

att få förståelse för anti-forensik och hur de skall hanteras behövs de olika anti-forensiska 

metoderna grupperas (Harris 2006). Genom att analysera och gruppera de olika metoderna 

kan en modell som lyfter fram de anti-forensiska metoderna skapas. Denna modell kan sedan 

IT-forensiker använda för att anpassa den minnesforensiska processen för att undvika att 

bevis förstörs eller förbises. En viktig del för att för att utveckla den minnesforensiska 

processen är att utbyta kunskap mellan IT-forensiker. Enligt Conlan, Baggili och Breitinger 

(2016) är en viktig del för att kunna utbyta information emellan IT-forensiker att de kan 

identifiera samma anti-forensiska metoder som andra har påträffat. Genom detta arbete kan 

IT-forensiker enklare identifiera vilken anti-forensisk metod som används och därmed hitta 

information om hur den fungerar och hur den kan hanteras.  

3.3 Avgränsningar 

För att avgränsa frågan kommer bara anti-forensiska metoder mot Windows system att 

undersökas och för att studien skall vara aktuell kommer bara artiklar som har publicerats 

under de senaste åren att analyseras. Avgränsningen med Windows system görs då detta är 

det operativsystem som har mest marknadsandelar i världen på klientdatorer (StatCounter 

2019). Avgränsningen med vilka år som artiklarna är publicerade i används då Windows 10, 

vilket är den senaste versionen av Windows, släpptes 2015 och kan antas vara mest 

förekommande i forensiska undersökningar. (Myerson 2015).  

3.4 Syfte och förväntat resultat  

Syftet med detta arbete är att kartlägga anti-forensiska metoder mot minnesanalys och 

minnesdumpning av Windows system. Genom att kartlägga dessa metoder ämnar studien 

bidra till att öka medvetenheten och förståelsen av anti-forensiska metoder. Studien har även 

som mål att lägga grunden för vidare forskning vilken kan ta fram metoder för att upptäcka 

och hantera de anti-forensiska metoderna. Studiens förväntade resultat är en kartläggning över 

anti-forensiska metoder vilka både kommer att beskrivas i text och visualiseras i en figur. 
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4 Metod 
I denna del av rapporten presenteras den metod som användes för att besvara frågeställningen. 

Även de steg som ingår i metoden gås igenom.  

Denna undersökning har i syfte att undersöka vilka aktuella anti-forensiska metoder det finns 

för att motverka RAM-dumpning och analys av minnet på en dator som använder 

operativsystemet Windows. En systematisk litteraturstudie har valts som metod för att samla 

in information för att besvara frågeställningen. Metoden innebär att redan befintlig litteratur 

kommer att analyseras för att sammanställa vilka metoder som är aktuella idag. Andra 

forskningsmetoder som till exempel en intervjustudie har övervägts. Men en intervjustudie 

ansågs olämplig då de intervjuade skulle kunna ha en begränsad bild av vilka metoder som 

finns beroende på vad de har upptäckt i deras yrke. En intervjustudie skulle kunna användas 

om frågeställningen istället var vilka anti-forensiska metoder mot minnesanalys och 

minnesdumpning som är allmänt kända och vanligt förekommande i utredningar. Denna 

studie har dock som syfte att kartlägga vilka anti-forensiska metoder mot minnesanalys och 

minnesdumpning som finns och då kan vissa metoder gå miste om beroende på den 

intervjuades kunskap vid en intervjustudie. En systematisk litteraturstudie har valts då den 

metoden anses kunna hämta in tillräckligt mycket data för att kunna kartlägga olika metoder 

och på så sätt besvara forskningsfrågan.  En systematisk litteraturstudie är ett sätt att 

systematiskt söka, granska och sammanställa den litteratur som finns inom det valda området. 

(Forsberg & Wengström 2003). Fördelarna med att använda en systematisk litteraturstudie är 

att den följer vetenskapliga principer och strikta metodologiska riktlinjer. De strikta 

metodologiska riktlinjerna minskar chansen att slumpmässiga och systematiska fel som kan 

påverka resultatet eller slutsatserna från att avvika från sanningen.  

I resten av detta kapitel kommer de olika delarna i den systematiska litteraturstudien 

presenteras i större detalj.  

4.1 Systematisk litteraturstudie  

I en systematiks litteraturstudie är det viktigt att ha en plan på hur studien skall utföras och 

vilka litteraturer som skall inkluderas och vilka källor som skall användas för att hitta dessa. 

Enligt (Jesson, Matheson & Lacey 2011) finns det sex stycken huvudsteg i en systematisk 

litteraturstudie vilka är:  

1. Definiera forskningsfrågan 

2. Utveckla en plan 

3. Söka efter litteratur 

4. Applicera exkluderingskriterierna och inkluderingskriterierna  

5. Utföra en kvalitetsbedömning 

6. Syntetisera 

Processen som används vid en systematisk litteraturstudie är viktig att dokumentera då den 

skall vara transparant för en läsare. Genom att läsa rapporten skall det gå att förstå de val som 
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gjorts och förstå grunden till de slutsatser som presenteras. En läsare skall även kunna 

använda samma metod och tillvägagångssätt för att få fram samma resultat.  

4.2 Sökfras 

För att få relevanta träffar i databaserna vilket leder till att litteraturstudien får ett bättre 

resultat behöver nyckelord identifieras. Jesson, Matheson och Lacey (2011) tar upp tre 

exempel på hur nyckelord kan identifieras:  

• Ord från forskningsfrågan. 

• Likande och relaterande ord ifrån forskningsfrågan vilket kan vara synonymer eller 

andra termer av orden. 

• Identifiera nyckelord och ämnesord ifrån databaserna som används vilka är länkade 

till artiklarna som används. 

För att förbättra sökningen kan de booleska operatorerna AND, OR eller NOT användas. Med 

AND kan artiklar som innehåller två eller flera sökord eller sökfraser sökas efter. Operatorn 

OR kan användas för att inkludera synonymer eller att kombinera flera sökningar. Operatorn 

NOT används för att söka efter artiklar som innehåller ett nyckelord men inte ett annat 

(Jesson, Matheson & Lacey 2011).  

Sökfrasen som har tagits fram är: 

• Anti AND memory AND windows AND forensic* 

Sökrasen togs fram genom att söka efter anti-forensic i flera databaser och att extrahera de 

indexeringstermer som användes i de artiklarna som hittades. Flera testsökningar 

genomfördes för att få fram så många relevanta resultat som möjligt. I dessa tester visade det 

sig framförallt resultatskillnader på att skriva anti-forensic* eller anti AND forensic* där det 

senare gav fler resultat. För att kontrollera kvaliteten på resultaten med de olika sökfraserna 

lästes rubrikerna på flera artiklar och jämfördes mellan de olika sökfraserna. Denna 

kvalitetskontroll gav en bild av att den framtagna sökfrasen även gav flest relevanta resultat.  

4.3 Inkluderings- och exkluderingskriterier 

När en systematisk litteraturstudie genomförs bör bara den litteraturen som hjälper till att 

besvara forskningsfrågan användas. Det är därför viktigt att ha tydliga exkludering och 

inkluderingskriterier (Brereton, Kitchenham, Budgen, Turner & Khalil 2007).  

De inkluderings- och exkluderingskriterier som kommer att användas i denna litteraturstudie 

listas här nedan. 

Inkluderingskriterier: 

• Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

• Artiklarna ska vara peer-reviewed. 

• Artiklarna ska vara publicerade mellan 2015 och 2019 
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• Artiklarna ska vara relevanta för studien dvs. handla om anti-forensiska metoder mot 

minnesdumpning eller analys av minnesdumpar tagna från ett Windows system. 

Exkluderingskriterier:  

• Artikeln uppfyller inte inkluderingskriterierna 

• Publikationen är inte en artikel 

• Artikeln handlar om systemet Windows Phone 

• Artikeln har redan hämtats 

• Artikeln finns inte fritt tillgänglig genom Högskolan i Skövde eller fritt tillgänglig på 

andra rimliga sätt för forskaren 

Att artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska har valts för att det inte finns 

tillräckligt med förståelse för andra språk. För att kvaliteten på artiklarna skall vara hög har 

det valts att artiklarna skall vara peer-reviewed. Även exkluderings kriteriet att publikationen 

inte är en artikel har använts för att hålla en hög kvalitet på litteraturstudien.  

4.4 Databaser  

De databaser som har valts har valts för att de finns tillgängliga genom Högskolan i Skövde 

och har artiklar som är peer-revieewed och är relevanta för litteraturstudien. Databaserna 

valdes genom att sökfrasen användes på alla databaser som är tillgängliga genom Högskolan i 

Skövde. Därefter analyserades antal sökträffar och relevansen bland dessa för att välja de 

databaser som gav bäst relevant resultat. 

De databaser som kommer användas är:  

• IEEE Xplorer 

• ScienceDirect 

• ACM Digital Library 

Dessa tre databaser rekommenderas även av Brereton et al. (2007) för forskning inom 

mjukvaruutveckling men har även många andra artiklar inom området informationsteknologi.  

4.5 Snöbollsurval 

För att undvika att missa relevanta artiklar kommer ett snöbollsurval att användas på de 

accepterade artiklarna ifrån huvudsökningarna. Att genomföra ett snöbollsurval betyder att 

referenser till de valda artiklarna gås igenom för att identifiera flera artiklar som kan vara av 

intresse för studien.  

För att snöbollsurvalet skall fungera i denna studie behövs vissa inkluderingskriterier bortses 

ifrån under snöbollsurvalet. De kriterier som har tagits bort är följande: 

Inkluderingskriterier: 

• Artiklarna ska vara peer-reviewed. 

• Artiklarna ska vara publicerade mellan 2015 och 2019 
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Dessa kriterier har tagits bort för att få med så många relevanta artiklar som möjligt.  

4.6 Analys 

Analysmetoden som har valts är grundad teori. Analysen sker genom tre kodningssteg, öppen 

kodning, axial kodning och selektiv kodning. Den öppna kodningen har till syfte att ta fram 

kategorier och termer på en högre abstraktionsnivå genom en analytisk process. När 

kategorier har identifierats används en axial kodning för att utveckla dessa kategorier. Under 

processen med axial kodning kan även underkategorier tas fram. Den selektiva kodningen har 

till syfte att stärka de tidigare identifierade kategorierna. Denna process kommer ske flera 

gånger per artikel för att all information som kan vara användbar för att besvara 

forskningsfrågan ska kunna identifieras (Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom 2013). 

4.7 Validitet 

I denna del presenteras de validitetshot som har identifierats och hur de har behandlats i denna 

studie. Validitet är att det som skall undersökas i studien är relevant till sammanhanget. 

Metoden som har valts för undersökningen skall kunna besvara frågeställningen med den 

information som fås ut av den. Validitet kan delas in i fyra kategorier, konstruerad validitet, 

intern validitet, extern validitet och sammanfattningsvaliditet.   

4.7.1 Konstruerad validitet 

Konstruerad validitet handlar om att korrekta operativa åtgärder skall användas för det ämne 

som studeras. De validitetshot som identifierats är följande: 

 

Felaktiga eller ofullständiga söktermer: Om fel söktermer används vid sökning av litteratur 

kan artiklar som kan vara viktiga för studien förbises då de inte kommer upp som en träff i 

databasen. För att undvika detta hot kommer söktermerna att noga väljas ut genom att 

identifiera sökord systematisk genom att kontrollera vilka nyckelord som används i de artiklar 

som hittats. Den slutgiltiga sökningsfrasen kommer byggas upp iterativt för att för att få så 

många relevanta träffar som möjligt i databaserna (Zhou, Jin, Zhang, Li & Huang 2016).  

Olämplig sökmetod: Om fel sökmetod används kan relevanta artiklar missas. Enligt Zhou et 

al. (2016) är det ett hot mot validiteten om endast automatiska sökmetoder används. För att 

undvika detta hot kommer de referenser som finns i de analyserade artiklarna att analyseras 

om de anses att de kan bidra till mer information i studien. Även andra artiklar som inte har 

hittats i databaserna men som har inkommit som tips från till exempel handledaren i detta 

examensarbete kommer även att tas med om de innehåller relevant information.  

Felaktiga inkludering- och exkluderingskriterier: Zhou et al. (2016) tar upp att om inte 

forskaren är tillräckligt bekant med ämnet kan inkluderingskriterierna och 

exkluderingskriterierna bli felaktiga vilket leder till att artiklar felaktigt sorteras bort eller tas 

med i studien. För att undvika detta hot kommer inkluderings och exkluderingskriterierna att 

diskuteras med handledaren för detta examensarbete vilken har flera års erfarenheter inom IT-

forensik.  
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4.7.2 Intern validitet 

Intern validitet handlar oftast om att forskaren kan ha blivit omedvetet påverkad av yttre 

faktorer vilket påverkar resultatet av studien. De interna validitetshot som har identifierats är:  

Fördomsfullhet i studieval: Detta hot handlar om att när artiklar söks upp kan forskaren 

använda egna subjektiva gissningar vilket leder till att inkluderings och 

exkluderingskriterierna inte används i vissa fall (Zhou et al. 2016). För att undvika att detta 

hot skulle påverka forskningen kommer det dokumenteras i rapporten om andra artiklar än de 

som hittas genom sökningarna i de valda databaserna används.  

De artiklar som är inom samma ämne men där det inte framgår genom abstrakten om de 

innehåller användbar information för studien kommer även att läsas fullständigt innan de 

exkluderas eller inkluderas i studien.  

4.7.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar om att resultatet skall kunna generaliseras. De hot som har 

identifierats är: 

Oåtkomliga artiklar/databaser: Vissa artiklar eller databaser kan vara oåtkomliga för 

forskaren vilket leder till att viktig information inte tas med i studien. Detta problem kan leda 

till att resultatet kan bli sämre generaliserbart bland vissa grupper. För att undvika detta hot 

kommer de databaser som används redovisas och om det finns artiklar i dessa databaser som 

inte går att hämtas kommer de artiklarna att sökas upp i andra databaser. Författarna till de 

eftersökta artiklarna kan även kontaktas genom mail för att försöka få tillgång till dem (Zhou 

et al. 2016).  

4.7.4 Sammanfattningsvaliditet 

Hot mot sammanfattningsvaliditet handlar om att de metoder och val som har gjort under 

studien skall kunna upprepas för att nå samma resultat. De hot som har identifierats är: 

Primärstudieduplikation: Detta hot handlar om att sökningar i de olika databaserna kan 

resultera i att samma artikel hämtas hem flera gånger, vilket kan påverka statistiken och 

exaktheten av slutsatsen. För att undvika detta hot kommer alla hämtade artiklars titel, 

abstrakt och DOI att jämföras för att sortera bort dubbletter (Zhou et al. 2016).   
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4.8 Genomförande 

I detta kapitel förklaras hur litteraturstudien genomfördes. I kapitlet tas det upp vilka 

databaser som har använts, vilka sökfraser som har använts i dessa databaser för att hitta 

artiklar och hur arbetet med att applicera inkluderings och exkluderingskriterierna 

genomfördes.  

4.8.1 Litteratursökning 

Sökningar efter litteraturen som skulle användas i den systematiska litteraturstudien gjordes i 

databaserna:  

• IEEE Xplorer 

• ScienceDirect 

• ACM Digital Library 

Dessa databaser har valts för att de innehåller många artiklar om det valda ämnet. De valda 

databaserna var även de som kom upp när bakgrundsinformation om ämnet eftersöktes.  

I de valda databaserna genomfördes sedan sökningar med den valda sökfrasen. Sökningen 

genomfördes genom att söka efter söktermerna i fulltexten i databaserna. Årtalen 2015 – 2019 

valdes sedan för att applicera inkluderingskriteriet för när artiklarna ska vara publicerade.  

Sökningarna resulterade i 455 träffar och 452 hämtade artiklar. Abstrakten av de artiklar som 

inte kunde hämtas analyserades för att se om de var relevanta för studien vilket inte var fallet. 

I tabell 1 presenteras antal träffar och hämtade artiklar från de tre databaserna.  

Tabell 1 Antal träffar och hämtade publikationer per sökning och databas 

 Anti AND memory AND windows AND forensic*  

ScienceDirect 211 träffar / 209 hämtade 

IEEE Xplorer 240 träffar / 240 hämtade 

ACM Digital Library 4 träffar / 3 hämtade 

Totalt antal hämtade publikationer 452 

 

4.8.2 Applicering av inkludering och exkluderingskriterier  

Det första kriteriet som applicerades var exkluderingskriteriet om att det inte skall finnas 

några dubbletter av artiklarna. Artiklarnas titel och abstrakt analyserades för att ta bort 

dubbletterna. I detta steg hittades en dubblett. 

I nästa steg analyserades artiklarnas titel och abstrakt för att rensa bort artiklar som inte var 

inom rätt område. Efter rensningen återstod 33 artiklar. De artiklar som rensades bort i detta 

steg var bara de som tydligt inte var om rätt ämne. I nästa steg analyserades hela artiklarna för 

att ta ut de artiklar som kunde besvara forskningsfrågan. Hela artiklarna lästes för att söka 
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efter de identifierade sökorden, vilket resulterade i att 12 artiklar valdes ut för vidare analys i 

studien.  

4.8.3 Snöbollsurval 

Snöbollsurvalet genomfördes på de 13 utvalda artiklarna. För att hitta korrekt artikel från 

referenslistorna i de utvalda artiklarna användes Google Scholar för att söka efter namnet på 

artikeln. Träffarna jämfördes sedan med årtal och författare ifrån referensen i referenslistan. 

Om DOI-nummer fanns tillgängligt kontrollerades även så att detta stämde överens.  

Totalt hämtades 158 nya källor. När alla källor hade hämtats applicerades inkluderings- och 

exkluderingskriterierna. Först kontrollerades källorna så att de var artiklar, 17 källor kunde 

sorteras bort då de var till exempel manualer, guider eller rapporter. Artiklarnas titel, 

författare och år jämfördes sedan med varandra och de tidigare hämtade artiklarna för att 

rensa bort dubbletter. Resultatet blev att 53 dubbletter hittades. I nästa steg analyserades hela 

artiklarna för att ta ut de artiklar som kunde besvara forskningsfrågan. Kvar blev 20 artiklar 

som accepterades till studien och för analys.   

4.8.4 Analys av artiklarna 

Analysen av artiklarna baserades på grundad teori. Första steget i analysen av artiklarna var 

att läsa igenom alla artiklar och markera de delar som kunde vara intressanta för studien. När 

all relevant text hade markerats kunde den öppna kodningen påbörjas. Den öppna kodningen 

har till syfte att identifiera centrala kategorier ur den markerade datan. Två huvudkategorier 

kunde identifieras under den öppna kodningen:  

• Anti-forensik mot minnesanalys 

• Anti-forensik mot minnesdumpning 

För att vidare utveckla dessa kategorier applicerades axial kodning. Under den axiala 

kodningen kunde de tidigare identifierade huvudkategorierna utvecklas och flera 

underkategorier och teman kunde identifieras. Med axial kodning gick det att identifiera vilka 

delar av ett system som manipulerades eller utnyttjades för en viss anti-forensisk metod.  

Den sista delen av analysen är den selektiva kodningen. Syftet med den selektiva kodningen 

är att utveckla de tidigare identifierade kategorierna för att hitta ny data eller data som tidigare 

inte ansågs givande. För att utföra den selektiva kodningen lästes datan runt de tidigare 

markerade områdena i artiklarna för att utveckla de identifierade kategorierna men även hela 

artiklarna lästes igenom för att identifiera helt nya kategorier och underkategorier. Om data 

som tidigare inte ansågs vara intressanta identifieras påbörjades en ny iteration av 

analysmetoden.  

Ett exempel på hur analysen utförs på artiklarna tas ifrån arbetet med artikeln Counterfeiting 

and Defending the Digital Forensic Process av Botas, Rodriguez, Vaisanen och Zdzichowski 

(2015). När denna artikel lästes igenom första gången hittades ett område om minne där anti-

forensik nämns. Hela detta stycke markerades för vidare analys. Den öppna kodningen 

applicerades sedan där det markerade området lästes igenom igen för att identifiera centrala 

kategorier. Under den öppna kodningen kunde det fastställas att det handlade om två metoder 
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vilka kunde knytas till de centrala kategorierna anti-forensik mot minnesanalys respektive 

anti-forensik mot minnesdumpning. Under den axiala kodningen kunde det fastställas att en 

av metoderna i artikeln manipulerar operativsystemet för att returnera NULL värden till 

programmet som utför minnesdumpen. Den selektiva kodningen visade bland annat att det är 

funktionen MmGetPhysicalMemoryRanges() funktionen i Windows som attackeras.  
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5 Resultat 
Detta kapitel kommer att ta upp resultaten ifrån analysen av de valda artiklarna. I tabell 2 

presenteras en lista över de valda artiklarna med en kortare sammanfattning över dem. I tabell 

3 presenteras de teman tillsammans med tillhörande artiklar som har identifierats genom 

artikelstudien.  

 

Tabell 2 Utvalda artiklar för litteraturstudien  

ID Författare Titel Utgiv

nings

år 

Sammanfattning 

1 Ahmed & Aslam A Comparison of Windows 

Physical Memory Acquisition 

Tools 

2015 Applikationer som använder anti-

felsöknings mekanismer förhindrar 

korrekta minnesdumpar.  

2 Balzarotti, Di 

Pietro, & Villani 

The impact of GPU-assisted 

malware on memory 

forensics: A case study 

2015 Utnyttjande av minnet i den integrerade 

GPUn för att dölja processer och 

information. 

3 Botas, Rodriguez, 

Vaisanen & 

Zdzichowski 

Counterfeiting and Defending 

the Digital Forensic Process 

2015 Modifiering av operativsystemets 

funktioner för minneshantering.  

Förorena minnet genom att fylla det med 

data som är irrelevant. 

4 Kamal, Alfadel & 

Munia 

Memory forensics tools: 

Comparing processing time 

and left artifacts on volatile 

memory 

2016 Borttagning av information i minnet 

under minnesdumpningen. 

5 Latzo, Palutke & 

Freiling 

A universal taxonomy and 

survey of forensic memory 

acquisition techniques 

2019 Användning av säkerhetslösningar i 

CPUn. 

6 Lee, Hwang, Kim 

& Noh 

Robust bootstrapping memory 

analysis against anti-forensics 

2016 Manipulering av kernelns data strukturer 

för att missleda minnesanalysverktyg. 

7 Prakash et al. On the Trustworthiness of 

Memory Analysis—An 

Empirical Study from the 

Perspective of Binary 

Execution 

2015 Manipulering av kernelns datastrukturer 

för att missleda minnesanalysverktyg 

genom användning av rootkits. 

8 Rathnayaka & 

Jamdagni 

An Efficient Approach for 

Advanced Malware Analysis 

Using Memory Forensic 

Technique 

2017 Krypterad last av skadliga program. 

Skadliga program rensar bort data i 

minnet efter exekvering.  

9 Sianipar, Sukmana 

& Meinel 

Moving Sensitive Data 

Against Live Memory 

2018 Användning av säkerhetslösningar i 

CPUn.  
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Dumping, Spectre and 

Meltdown Attacks 

Lagring av krypteringsnycklar i CPUns 

register.  

Flytt av minnesblock för att förhindra att 

information hämtas ur minnet.  

10 Torrey & Sherman Enclaves for operating system 

protection 

2016 Användning av säkerhetslösningar i Intel 

CPUer. 

Lagring av krypteringsnycklar i CPUns 

register.   

11 Zhang et al. Now You See Me: Hide and 

Seek in Physical Address 

Space 

2015 Låsa minne till I/O rymden för att 

missleda minnesadresser dit istället för 

till minnet.   

12 Zhang et al. Memory Forensic Challenges 

Under Misused Architectural 

Features 

2018 Låsa minne till I/O rymden för att 

missleda minnesadresser dit istället för 

till minnet.   

13 Vömel & Freiling A survey of main memory 

acquisition and analysis 

techniques for the windows 

operating system 

2011 Omprogrammering av nordbryggans 

chipset för att ändra presentationen av 

det fysiska minnet.  

Rootkit som förhindrar tillgång till 

minnet.  

Attacker mot datastrukturer 

(processpekare) för att dölja skadliga 

program eller kod. 

14 Stüttgen & Cohen Anti-forensic resilient 

memory acquisition 

2013 Ändring av minneskontrollerns 

hårdvaruregister för att ändra 

presentationen av det fysiska minnet för 

DMA enheter.  

Rootkit som förhindrar tillgång till 

minnet eller döljer delar av minnet för 

minnesdump processen.  

Modifierad data byts ut mot korrekt data 

under minnesdump processen.  

Patchning av operativsystems funktioner 

för att returnera NULL-värden till 

minnesdumpsverktyg.  

15 Okolica & Peterson A Compiled Memory Analysis 

Tool 

2010 Skadlig programvara som laddas in i 

nordbryggan för att förhindra åtkomst till 

minnet. 

16 Libster & 

Kornblum 

A proposal for an integrated 

memory acquisition 

mechanism 

2008 Presentera olika vyer av minnet för 

DMA enheter och CPUn.      

Rootkit modifierar operativsystemets 

datastrukturer (process länkar) för att 
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dölja skadliga program eller kod.  

 

Rootkits som förhindrar åtkomst till 

operativsystemets minnesdumpsfunktion 

eller tar bort sig själv innan en 

minnesdump kan utföras.  

Rootkits som modifierar bootprocessen 

så att inte operativsystemets 

minnesdumpsmodul laddas in under 

bootprocessen.  

17 Garfinkel Digital forensics research: The 

next 10 years 

2010 Utnyttjande av minnet i GPUn, RAID 

kontroller, nätverksgränssnitt eller 

hjälpprocessorer för energihantering för 

att undvika att bli upptäckt vid en 

minnesanalys.  

18 Teller & Hayon Enhancing automated malware 

analysis machines with 

memory analysis 

2014 Skadliga program rensar bort sig själva 

från minnet efter att programmet har 

exekverats.  

19 Kornblum & 

ManTech 

Exploiting the rootkit paradox 

with windows memory 

analysis 

2006 Rootkits kan filtrera data som skrivs till 

minnesdumpen.  

Rootkits som förhindrar åtkomst till 

operativsystemets 

minnesdumpsfunktion. 

20 Wang, Zhang, Sun 

& Stavrou 

Firmware-assisted Memory 

Acquisition and Analysis tools 

for Digital Forensics 

2011 Rootkit som döljer processinformation 

från minnesdumpningen.  

Säkerhetsfunktioner i processorn kan 

användas för att blockera PCI-kort som 

försöker utföra en minnesdump. 

21 Chan, 

Venkataraman, 

David, Chaugule & 

Campbell 

Forenscope: A Framework for 

Live Forensics 

2010 Rootkits som manipulerar kernelobjekt 

och processlnistor för att dölja skadliga 

program.  

 

Rootkits som gömmer sig genom att lura 

operativsystemets 

minnesdumpsfunktioner.  

22 Vasiliadis, 

Polychronakis & 

Ioannidis 

GPU-assisted malware 2010 Kryptering och dekryptering av delar av 

program under exekvering.  

Kryptering och dekryptering med hjälp 

av GPU.  

23 McKeen et al. Innovative instructions and 

software model for isolated 

execution. 

2013 Användning av säkerhetslösningar i Intel 

CPUer. 
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24 Prakash, 

Venkataramani, Yin 

& Lin 

Manipulating semantic values 

in kernel data structures: 

Attack assessments and 

implications 

2013 Rootkit som manipulerar (kernelpekare/ 

process pekare) för att dölja skadliga 

program och kernelobjekt.  

Rootkit som manipulerar kernelns 

datastrukturer för att missleda 

minnesanalysverktyg. 

25 Vasiliadis, 

Athanasopoulos, 

Polychronakis & 

Ioannidis 

PixelVault: Using GPUs for 

Securing Cryptographic 

Operations 

2014 Kryptering och dekryptering med hjälp 

av GPU. 

26 Feng, Prakash, Yin 

& Lin  

MACE: high-coverage and 

robust memory analysis for 

commodity operating systems 

2014 Rootkit som manipulerar process pekare 

för att dölja skadliga program och 

kernelobjekt. 

27 Dolan-Gavitt, 

Srivastava, Traynor 

& Giffin 

Robust signatures for kernel 

data structures 

2009 Rootkits som manipulerar signaturer och 

(processpekare) för att dölja skadliga 

program.  

28 Simmons Security through amnesia: a 

software-based solution to the 

cold boot attack on disk 

encryption 

2011 Användning av temperatursensorer för 

att motverka fysiska attacker.  

29 Halderman et al. Lest we remember: cold-boot 

attacks on encryption keys 

2009 Användning av temperatursensorer för 

att motverka fysiska attacker. 

Hindrande av fysisk tillgång till minnet.  

30 Hoekstra, Lal, 

Pappachan, 

Phegade & Del 

Cuvillo 

Using innovative instructions 

to create trustworthy software 

solutions. 

2013 Användning av säkerhetslösningar i Intel 

CPUer. 

31 Palutke & Freiling Styx: Countering robust 

memory acquisition 

2018 Användning av vritualisering genom 

rootkits för att separera minnet.  
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I tabell 3 nedan presenteras de teman tillsammans med tillhörande artiklar som har 

identifierats genom artikelstudien.  

 

Tabell 3 Identifierade teman och ID av artiklar 

ID Tema 

1 Anti-forensik mot minnesdumpningen genom mjukvara 

2 Anti-forensik mot minnesanalysen genom att lagra och exekvera information i den integrerade 

GPUn 

3, 11, 14 Anti-forensik mot minnesdumpning genom modifiering av operativsystemet 

3 Anti-forensik mot minnesanalys genom att förorena minnet 

4 Anti-forensik mot minnesdumpning genom borttagning av information i minnet av processer 

5, 9, 10, 23, 

30 

Anti-forensik mot minnesanalysen genom att använda inbyggda minneskrypteringstekniker i 

CPUn 

6, 7, 24, 27 Anti-forensik mot minnesanalysen genom modifiering av signaturer i kernelns datastrukturer 

8, 22 Anti-forensik mot minnesanalysen genom kryptering 

8, 18 Anti-forensik mot minnesdumpen genom borttagning av information efter exekvering 

9, 10 Anti-forensik mot minnesdumpen genom att lagra känslig information i CPUns register 

9 Anti-forensik mot minnesdumpningen genom att flytta minnesblock sekventiellt 

11, 12 Anti-forensik mot minnesanalysen genom modifiering av minnesadresser i CPUns register  

13, 14, 15, 

16 

Anti-forensik mot minnesdumpningen genom omprogrammering av hårdvara 

 

13, 14, 16, 

19, 20, 21 

Anti-forensik mot minnesdumpningen genom rootkits 

13, 16, 21, 

24, 26, 27 

Anti-forensik mot minnesanalysen genom rootkits som manipulerar länkar till processer 

14 Anti-forensik mot minnesdumpningen genom ändring av data under minnesdump processen 

17 Anti-forensik mot minnesanalysen genom att lagra och exekvera information i minnet för 

GPUn, RAID kontroller, nätverksgränssnitt eller hjälpprocessorer för energihantering 

19  Anti-forensik mot minnesdumpningen genom rootkit  

20 Anti-forensik mot minnesdumpning med PCI-kort genom säkerhetsfunktioner i CPUn 

22, 25 Anti-forensik mot minnesanalysen genom att kryptera kod med hjälp av GPUn 

28, 29 Anti-forensik mot minnesdumpningen genom temperatursensorer 
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29 Anti-forensik mot minnesdumpning genom hindrande av fysisk tillgång 

31 Anti-forensik mot minnesdumpningen genom rootkit som använder virtualisering 

 

Litteraturstudien har haft fokus på att identifiera anti-forensiska metoder mot 

minnesdumpning och minnesanalys. I följande delar av rapporten presenteras de anti-

forensiska metoder vilket har kunnat identifieras från artiklarna.  

5.1 Anti-forensik mot minnesdumpning 

Ahmed och Aslam (2015) menar att det finns ett flertal olika applikationer och skadliga 

program som använder anti-felsökningsmekanismer som förhindrar att en minnesdump tas på 

systemet där de körs. Exempel på applikationer som använder anti-felsökningsmekanismer är 

spel och skadliga program. När en sådan anti-forensisk metod är igång när minnesdumpen 

utförs kan den data som tas ut ifrån programmet innehålla värdelös information eller ingen 

alls. Författarna tar upp ett exempel där anti-fuskprogrammet nProtect GameGuard för spelet 

Karos online används. Detta program agerar likt ett rootkit och gömmer spelets process och 

övervakar hela minnet. Minnesdumpar som utförts med Access Data FTK Imager och Magnet 

RAM Capture när anti-fuskprogrammet kördes kunde inte analysera minnesdumpen efter 

operativsystemsinfo eller vilka processer som var igång när minnesdumpen togs.  

Botas et al. (2015), Zhang, Sun, Lou, Hou och Jajodia (2015) och Stüttgen och Cohen (2013) 

nämner anti-forensiska metoder där operativsystemet modifieras för att förhindra att en 

minnesdump utförs. Botas et al. (2015) och Stüttgen och Cohen (2013) går mer in på djupet i 

denna metod och tar upp att funktionen MmGetPhysicalMemoryRanges()i Windows, som ger 

tillbaka en mappning över det fysiska minnet,  kan modifieras så att programmet som skall 

utföra minnesdumpen får tillbaka en mappning över minnet med NULL-värden så att inget 

minne kan hämtas. Botas et al. (2015) tar upp att minnesdumpningsprogram behöver 

kontrollera att inte APIs har blivit modifierade innan minnesdumpen utförs för att förhindra 

denna anti-forensiska metod. De tar även upp att det skulle gå att undvika metoden genom att 

komma åt minnet direkt genom I/O hanteraren eller använda andra relaterade funktioner som 

inte har modifierats. Men detta tar mycket tid och kräver mer kunskap om operativsystemets 

beteende.  

Kamal, Alfadel och Munia (2016) tar upp att andra processer kan påverka minnet medan en 

minnesdump utförs då minnesdumpen sker sekventiellt över minnesblocken. En annan 

process kan då ändra data i minnet som inte redan har avbildats vilket leder till att 

minnesdumpen blir felaktig. Att andra processer ändra information i minnet när en 

minnesdump utförs kan vara oavsiktligt men författarna tar även upp att den misstänkte kan 

ha en process igång som förstör information i minnet avsiktligt samtidigt som minnet 

avbildas. Teller och Hayon (2014) och Rathnayaka och Jamdagni (2017) tar upp att det 

skadliga programmet kan ta bort sin egna kod från minnet när programmet har exekverats 

färdigt. Teller och Hayon (2014) har utfört flera tester för att få en minnesdump där det 

skadliga programmet kan identifieras. För att få en minnesdump där det skadliga programmet 

gick att upptäcka behövde de utföra event baserad övervakning av de APIs vilket det skadliga 
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programmet använde. När dessa API event aktiverades togs en minnesdump där det skadliga 

programmet senare kunde identifieras. 

Även Sianipar, Sukmana och Meinel (2018) tar upp en anti-forensisk metod mot 

minnesdumpningen där information i minnesblocken ändras. Det föreslås en teknik där 

känslig data flyttas slumpmässigt i en loop mellan minnesblock i det fysiska minnet och tas 

bort ifrån det förra blocket genom att det blocket fylls med slumpmässig syntetisk data. 

Denna teknik utnyttjar att minnesdump programmet kopierar minnesblocken sekventiellt. 

Författarna tar upp att sannolikheten för att den känsliga informationen skall fångas av 

minnesdumpen någon gång är 75% och i deras testar fick de ut den känsliga informationen i 

73.2% av fallen.  

Vömel och Freiling (2011) och Okolica och Peterson (2010) tar upp att nordbryggans chipset 

kan omprogrammeras så att presentationen av den fysiska minnesadresseringen ser olika ut 

för CPUn och hårdvarukort som kan användas för minnesdumpning. På grund av detta kan 

minnesdumpar tagna med hårdvarulösningar inte betraktas som forensiskt korrekta. Även 

Stüttgen och Cohen (2013) och Libster och Kornblum (2008) tar upp att minneskontrollens 

hårdvaruregister kan manipuleras. Genom att knyta vissa fysiska minnesadresser till en I/O 

enhet får CPUn och hårdvarukort som används för minnesdumpning olika syn på det fysiska 

minnet.  

Vömel och Freidling (2011), Kornblum och ManTech (2006), Wang, Zhang, Sun och Stavrou 

2011 och Stüttgen och Cohen (2013) tar upp att rootkit kan förhindra tillgången till det 

fysiska minnesobjektet eller returnera en modifierad representation av RAM när avbildningen 

skapas för att undvika att bli upptäckt. Kornblum och ManTech (2006) och Stüttgen och 

Cohen (2013) tar även upp att rootkits kan identifiera och avbryta minnesdumpningen. 

Genom att rootkits ändrar systemfunktioner som används till att skapa minnesdumpen så att 

systemfunktionerna returnerar NULL kan minnesdumpen förhindras. Lågnivå rootkits kan 

även dölja sig själva ifrån operativsystemets minnesdumps funktioner (Chan, Venkataraman, 

David, Chaugule & Campbell 2010).  

Torrey och Sherman (2016) tar även upp Hardened Anti-Reverse-Engineering System 

(HARES) där dekrypteringsnycklar lagras i CPUns felsökningsregister och dekrypterade 

instruktioner får bara exekveras genom MMUn. Instruktioner i MMU har bara exekverings 

rättigheter vilket gör att de inte kan tas med i en minnesdump. Även Sianipar, Sukmana och 

Meinel (2018) tar upp att krypteringsnycklar kan lagras i CPUns register. Metoden kan 

användas för till exempel diskryptering och gör så att inga krypteringsnycklar finns med i 

minnesdumpen.  

Stüttgen och Cohen (2013) tar upp substitutionsattacker där data som en attackerare har 

fabricerat byts ut till korrekt data under minnesdump processen.  

Pre-boot rootkits kan användas för att modifiera boot processen så att operativsystemets 

minnesdumpsmodul inte laddas in under boot processen (Libster & Kornblum 2008). 
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Simmons (2011) och Halderman et al. (2009) tar upp anti-forensiska metoder mot cold-boot 

attacker där minnet måste flyttas från den misstänktes dator till IT-forensikerns dator. 

Eftersom minnet måste kylas ned innan det flyttas mellan datorerna kan temperatursensorer 

på moderkortet användas för att känna av försök att kyla minnet. Om ett försök identifieras så 

kan krypteringsnycklar i minnet rensas bort. Halderman et al. (2009) tar upp fler anti-

forensiska metoder mot fysisk tillgång till minnena. Deras förslag är att limma fast minnena 

med epoxylim. Ett annat förslag är att använda sensorer som känner av om datorns chassi 

öppnas och då skriva över minnet.  

Palutke och Freiling (2018) tar upp att rootkit kan agera som en hypervisor och virtualisera ett 

system som redan är igång. När detta rootkit är implementerat kontrollerar den gästens vy av 

det fysiska minnet. Rootkitet kan då skydda sitt eget minne från att tas med i en minnesdump.  

Wang et al. (2011) tar upp att PCI-kort kan blockeras från tillgång till RAM genom Intels VT-

d och AMDs IOMMU teknologier. Syftet med dessa teknologier är att skydda mjukvara från 

att bli manipulerad av skadlig hårdvara men kan även användas för att skydda systemet från 

att hårdvarukort utför en minnesdump.  

5.2 Anti-forensik mot minnesanalysen 

Balzarotti, Di Pietro och Villani (2015) tar upp att minnesanalysverktyg har en inkomplett vy 

av systemet vilket är begränsat till innehållet för operativsystemets minne. De tar upp att 

skadliga program kan placeras i den integrerade GPUns minne och köras därifrån utan att 

skriva information till systemets minne. För att inte den skadliga programvaran skall kastas ut 

ur GPUns minne ändras drivrutinen för GPUn. Drivrutinen finns dock i systemets minne och 

innehåller information om vad som exekveras av GPUn. Ett mer dolt sätt tas även upp där 

kerneln modifieras vilket leder till att alla spår om en viss GPU kernel tas bort vilket gör att 

det skadliga programmet blir dolt även från minnet. Garfinkel (2010) nämner att förutom 

GPUns minne analyseras inte heller minnet av RAID-kontrollers, nätverksgränssnitt och 

hjälpprocessorer för energihantering även om dessa enheter kan användas av en attackerare. 

Vasiliadis, Polychronakis och Ioannidis (2010) och Vasiliadis, Athanasopoulos, 

Polychronakis och Ioannidis (2014) tar upp att GPUer från tillverkeraken NVIDIA kan 

användas för att kryptera och dekryptera kod. Den dekrypterade koden lagras sedan i 

minnessegment som både CPUn och GPUn har tillgång till för att CPUn skall kunna exekvera 

koden. Krypteringsnycklarna lagras i GPUns privata minne för att förhindra att nycklarna kan 

användas vid en minnesanalys. Vasiliadis, Polychronakis och Ioannidis (2010) lösning flyttar 

kontrollen mellan CPUn och GPUn hela tiden under exekveringen och bara den delen av kod 

som behövs exekveras vid ett visst tillfälle dekrypteras av GPUn och när den delen av koden 

har exekverats klart krypteras den igen av GPUn. Krypteringsnyckeln byts även ut efter att 

koden har exekverats och skall krypteras igen.  

Botas et al. (2015) tar upp att minnet kan förorenas med irrelevant data för att vilseleda en IT-

forensiker. Minnet fylls då upp helt vilket både tar tid för IT-forensikern att gå igenom och 

det blir svårt att veta vilken information som är användbar. Enligt Botas et al. (2015) blir det 

nästan omöjligt för IT-forensikern att bestämma vilken information som är relevant.   
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Prakash, Venkataramani, Yin och Lin (2013, 2015), Lee, Hwang, Kim och Noh (2016) och 

Dolan-Gavitt, Srivastava, Traynor och Giffin (2009) tar rootkits som utför en Semantic Value 

Manipulation (SVM) attack vilken ändrar värden i kernelns datastrukturer för att missleda 

minnesanalysverktygen. Genom att ändra processers semantiska värden kan analysverktygen 

visa meningslösa värden om processen eller så kan processen inte alls identifieras av 

analysverktyget. Processers namn, start och sluttid och vilken fil som har öppnats kan till 

exempel ändras. Även om information om vad processen har gjort kan identifieras så är 

informationen oanvändbar eftersom tiden inte matchar med när brottet har begåtts. Att ändra 

processens sluttid kan även påverka vissa verktyg att inte visa processen alls eftersom den 

anses vara oväsentlig eftersom den är för gammal. Enligt Dolan-Gavitt et al. (2009) är det en 

signatur i datastrukturen EPROCESS, som används för att representera en process i Windows, 

som ändras. Genom att utföra en sådan ändring kan inte signaturbaserade skannrar hitta 

processen. Författarna tar även upp att denna metod går att kombinera med rootkits som 

manipulerar processpekare, vilket nämns senare i detta kapitel, för att även dölja processen 

från listbaserade skannrar.  

Sianipar, Sukmana & Meinel (2018), Torrey och Sherman (2016), Latzo, Palutke och Freiling 

(2019), McKeen et al. (2013) och Hoekstra, Lal, Pappachan, Phegade och Del Cuvillo (2013) 

tar upp Intel Software Guard Extensions (SGX) vilket skapar en hårdvaruassisteras 

exekveringsmiljö. Denna miljö bygger på att CPUn skapar områden i minnet där 

applikationer kan köra känslig kod. Dessa områden skyddas av CPUn vilket leder till att inga 

andra processer kan komma åt den informationen som finns där. När applikationen har 

exekverat färdigt den känsliga koden skrivs den till minnet och krypteras automatiskt. 

Sianipar, Sukmana och Meinel (2018) och Latzo, Palutke och Freiling (2019) tar upp AMDs 

Secure Encryption (SME) vilket fungerar på liknande sätt där information krypteras när det 

skrivs till minnet och dekrypteras när CPUn läser informationen ifrån minnet. SME 

tillgängliggör fullt krypterat minne.  

Zhang et al. (2015, 2018) tar upp Hidden in I/O Space (HIveS) vilket är en hårdvaruassisterad 

container som kan missbrukas för att låsa minnesblock. För att låsa minnesblock modifieras 

CPUns register. När minnet som HIveS hanterar är nedlåst kan ingen annan processor kärna 

komma åt de minnesblocken. HIveS för istället vidare försöken att komma åt minnet till I/O-

bussen istället för till minneskontrollern.   

Vömel och Freiling (2011), Chan et al. (2010), Libster och Kornblum (2008) och Prakash, 

Venkataramani, Yin och Lin (2013), Feng, Prakash, Yin och Lin (2014) och Dolan-Gavitt et 

al. (2009) tar upp att skadliga program kan använda rootkittekniker för att ändra 

systemstrukturer för att undvika att bli upptäckta. Ett exempel är Direct Kernel Object 

Manipulation (DKOM) metoden där det skadliga programmet tar bort sig själv från 

ActiveProcessLinks listan genom att manipulera processlänkar i datastrukturer. Genom att ta 

bort sig från den listan kommer sannolikt inte verktyg som analyserar minnet genom att leta 

efter aktiva processer i listor och tabeller att hitta det skadliga programmet (Vömel & Freiling 

2011; Chan et al. 2010; Feng et al. 2014).  
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För att förhindra att en hel avbildning av en process fångas läsbart i minnesdumpen kan 

kryptering användas. Rathnayaka och Jamdagni (2017) tar upp att vissa skadliga program har 

en krypterad last vilket kan vara svårt att upptäcka med nuvarande verktyg och tekniker. 

Vissa skadliga program har även ett polymorfiskt beteende där de ändrar filnamn och 

kompression vilket även det är svårt att upptäcka. Vasiliadis, Polychronakis och Ioannidis 

(2010) tar upp att genom att bara dekryptera den del av koden som behövs vid ett visst tillfälle 

under exekveringen av ett program och kryptera den delen innan nästa del exekveras, kan 

programmet skyddas mot att tas med i minnesdumpen i ett analyserbart skick.   

Vömel och Freiling (2011) tar upp att en attackerare kan injicera en skadlig Dynamically 

Loaded Libraries (DLL) i adressutrymmet av en legitim process. Dessa attacker kan dock 

identifieras genom att analysera Process Environment Block (PEB) vilket är en datastruktur 

som är en del av varje process. I PEB finns tre dubbellänkade listor som innehåller namn, 

storlek och basadresser av alla inladdade DLLer. I PEBn för en process kan då skadliga DLL-

filer hittas. Dock tar Vömel och Freiling (2011) upp att den metoden för att hitta de skadliga 

DLL-filerna kan manipuleras.  

Vömel och Freiling (2011) tar upp att kerneldatastrukturen Virtual Adress Descriptor (VAD) 

som underhålls av minneshanteraren för att hålla reda på tilldelade minnesområden kan 

manipuleras. VAD har en trädstruktur som en attackerare kan manipulera för att ta bort objekt 

i trädstrukturen. En attackerare kan även skriva över pekare till andra delar av trädstrukturen 

för att dölja skadliga artefakter i minnet. 
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6 Analys 
Detta arbete har genom en systematisk litteraturstudie analyserat, identifierat och 

kategoriserat anti-forensiska metoder mot minnesanalys och minnesdumpning. Genom att 

kategorisera och analysera metoderna har en modell kunnat framställas. Resultatet av arbetet 

ses i tabell 3. 

Efter analysen av artiklarna skett genom olika kodningar har datan sammanställs och 

analyserats. Genom analysen av den sammanställda datan har flera svar till forskningsfrågan 

framkommit och en modell över de anti-forensiska metoderna har kunnat tas fram efter 

analysen och sammanställningarna av artiklarna. Denna modell kan ses i figur 1. 

 

Figur 1 Modell över anti-forensiska metoder mot minnesanalys och minnesdumpning (författarens egen) 

Modellen visar de två huvudsakliga anti-forensiska kategorier mot minnesforensik vilka 

kunde identifieras genom arbetet, anti-forensiska metoder mot minnesanalys och anti-

forensiska metoder mot minnesdumpning. Modellen visar även de underkategorier som kunde 

identifieras. Varje underkategori kunde knytas till vilka delar av ett system som manipuleras 

och på så sätt sorteras efter dessa. Sorteringen av underkategorier sker genom att 
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sammanställa om de anti-forensiska metoderna utförs genom att använda, utnyttja eller 

manipulera hårdvara och mjukvara. En till kategori för sorteringen behövdes då metoder för 

att förhindra eller försvåra fysisk tillgång inte passade in i de tidigare nämnda kategorierna.  

Under huvudkategorin anti-forensik mot minnesanalysen finns metoder vilka använder 

hårdvara för att undvika minnesanalysen. Dessa metoder använder antingen CPUn eller GPUn 

på ett system. Här är kryptering en av de vanligaste förekommande metoderna i artiklarna. 

Kryptering och dekryptering kan här utföras av CPUn eller GPUn så att inte nycklarna finns 

med i en minnesdump. Eftersom inte den här metoden påverkar minnesdumpen klassificeras 

den som en metod mot minnesanalysen då en IT-forensiker kan försöka analysera minnet för 

att hitta dekrypteringsnycklarna.  Även säkerhetsfunktioner i CPUn nämns flertalet gånger i 

artiklarna. Även om denna metod innebär att kryptera minnet blockeras även delar av minnet 

mot att läsas av andra processer. Denna metod påverkar även minnesdumpen men 

klassificeras som en metod mot minnesanalysen då processen lämnar det låsta minnet 

krypteras informationen och lagras i minnesblock som kan kopieras till en minnesdump och 

analyseras.  

Mjukvara är den andra kategorin under metoder mot minnesanalys. Här är rootkits den mest 

förekommande metoden. Rootkits kan påverka minnesanalysverktygens förmågor att 

identifiera processer genom att läsa av listor av aktiva processer och att identifiera processer 

genom att modifiera processlänkar och signaturer av process strukturerna.  

Under huvudkategorin anti-forensik mot minnedumpen kan flera metoder som manipulerar 

hårdvaran för att påverka en minnesdump hittas. Flera metoder som påverkar hårdvaran 

påverkar minnesdumpning utförda med hårdvarumetoder. Här kan minneskontrollern i 

nordbryggan manipuleras så att olika vyer av minnet ges till CPUn och hårdvarukort som 

används till minnesdumpning. Även temperatursensorer kan användas för att rensa minnet om 

en temperaturskillnad upptäcks, vilket kan användas vid en cold-boot attack.  

Under kategorin mjukvara kan metoder mot minnesdumpen vilka använder rootkits hittas. 

Rootkits kan påverka minnesdumpen på flera sätt. Rootkits kan filtrera data som skrivs till 

minnesdumpen, förhindra minnesdump processen när den upptäcks eller modifiera systemet 

så att inte systemets minnesdumps funktion läses in vid boot. Även processer kan påverka 

minnesdumpen genom att ta bort sig själva från minnet efter exekvering eller oavsiktligt 

skriva över minnesblock under minnesdump processen så att andra processer inte blir 

kompletta.  

Den sista kategorin med anti-forensiska metoder mot minnesdumpen är de som försvårar eller 

förhindrar fysisk tillgång till minnet. Här kan lim användas för att försvåra en cold-boot attack 

eller chassisensorer användas för att upptäcka om chassit öppnas och då kan en process skriva 

över minnet. 
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7 Diskussion  
I följande del kommer en diskussion om arbetet att föras.  

Metoden vilket används i detta arbete har flera styrkor då den är väl strukturerad och lätt att 

följa. Sökningsfrasen har även testats och förbättrats flertalet gånger för att få ett bättre 

omfång av artiklar relaterade till ämnet. En nackdel med studien är antalet artiklar som har 

analyserats, om fler artiklar hade analyserats finns möjligheten att fler anti-forensiska metoder 

skulle kunna identifierats. Begräsningar fanns dock i form av tid och antal tillgängliga 

databaser. Ett snöbollsurval har dock genomförts för att inkludera fler artiklar och metoder. 

En nackdel med studien är att det inte går att se vilka anti-forensiska metoder som fungerar 

med olika versioner av Windows. För att sammanställa en sådan tabell hade dock varje anti-

forensisk metod behövts testas mot alla versioner av Windows i ett flertal experiment. 

Resultatet har presenterats på ett bra uppdelat sätt och texten har försökts hålla på en låg 

teknisk nivå vilket bör leda till att den ska vara lättförståelig för de som inte har jättemycket 

kunskaper inom till exempel operativsystemets processer. Förhoppningsvis leder detta till att 

arbetet kan nå en bredare läsargrupp.  

7.1 Validitet 

Det är viktigt att sökningarna och resultatet som presenteras är objektivt och inte vinklat av 

forskaren. Under arbetet har detta beaktats och sökfrasen har även utvecklats genom att 

studera artiklar inom området. Forskaren har även varit medveten om att artiklar med positivt 

resultat oftare publiceras än de med negativa resultat. Validitetshotet kan ha påverkat denna 

studie då anti-forensiska metoder där ingen lösning har påträffats eventuellt inte publicerats, 

då allvarliga säkerhetshot ofta inte publiceras utan att en lösning har identifierats.  

7.2 Etiska aspekter 

Eftersom IT-forensik används för att lösa brott finns det etiska aspekter av att denna studie 

kan användas av brottslingar för att försvåra det IT-forensiska arbetet. Det är svårt att 

bestämma de etiska grunderna för anti-forensisk forskning då metoderna kan användas för att 

öka säkerheten. Men metoderna kan även användas av brottslingar för att försvåra eller 

förhindra en utredning. Flera metoder som har tagits upp är framtagna för att öka säkerheten 

på ett system, exempel är Intel SGX och kryptering. Genom att dessa tekniker kan användas 

för anti-forensiska syften kan utvecklingen fortsätta och motverka detta användningsområde. 

Genom att lyfta fram anti-forensiska metoder kan även IT-forensisker och andra aktörer bli 

medvetna och få mer kunskap om metoderna, vilket kan leda till att deras metoder utvecklas 

för att hantera de anti-forensiska metoderna.  

7.3 Samhälligt bidrag  

Från en IT-teknikers perspektiv bidrar arbetet med att lyfta fram sårbarheter i ett system som 

kan användas av en attackerare och av skadliga program. Genom att ta upp dessa metoder kan 

en IT-tekniker vidta lämpliga informationssäkerhetsåtgärder.  
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Resultatet av arbetet kan användas av IT-forensiker för att öka förståelsen och medvetenheten 

av anti-forensiska metoder. Arbetet kan även användas för att förbättra och förändra IT-

forensikers arbete. 

Även utvecklare av verktyg för minnesdumpning och minnesanalys kan använda resultatet för 

att utveckla deras verktyg så att de blir bättre på att identifiera de anti-forensiska metoderna 

genom. Genom att utveckla verktygen kan automatiserade processer skapas för att hitta 

information som har dolts genom anti-forensiska metoder. Verktygen för minnesdumpning 

kan även utvecklas så att de blir svårare att manipulera genom anti-forensiska metoder.  

7.4 Vetenskapligt bidrag 

Arbetet bidrar med att lyfta fram och sammanställa de anti-forensiska metoder mot 

minnesforensik som upptäckts genom en systematisk litteraturstudie. Det vetenskapliga 

bidraget är en initial kartläggning av anti-forensiska metoder mot minnesforensik. Resultatet 

kan användas för forskare att få en klarare bild över vilka områden som forskning har utförts i 

och vilka områden som behöver mer forskning. Resultatet bidrar även till att forskning kan 

utföras för att motverka de anti-forensiska metoderna som har identifierats i detta arbete.   

7.5 Framtida forskning 

Resultatet bidrar med överblick av de anti-forensiska metoder mot minnesanalys och 

minnesdumpning i figur 1. Genom denna figur kan forskare, utvecklare och IT-forensiker 

fortsätta arbetet genom att kontrollera varje kategori av metoder för att verifiera om de 

fortfarande är tillämpbara och på vilka Windows system de fungerar på. När detta är fastställt 

kan forskning och utveckling påbörjas för att ta fram metoder och tekniker för att motverka 

eller kringgå dessa anti-forensiska metoder. Ett kontinuerligt arbete behövs dock för att hålla 

modellen aktuell då det kan uppkomma nya eller förändrade anti-forensiska metoder.  

Detta arbete har bara berört anti-forensiska metoder på Windows system. Liknande arbete kan 

även utföras på andra operativsystem så som OSX och Linux. Under forskningen hittades 

även flera artiklar om anti-forensiska metoder och problem med minnesanalys av Android 

telefoners minne. Ett liknande arbete skulle kunna utföras med fokus på Android telefoner.   
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8 Slutsats 
I detta kapitel förs en diskussion om resultatet från studien. Resultatet av studien är en 

kartläggning av anti-forensiska metoder mot minnesanalys och minnesdumpning vilka har 

identifierats genom arbetet. Resultatet har analyserats där de identifierade anti-forensiska 

metoderna har grupperats och visualiserats i en modell.  

Arbetet har lyft fram och kartlagt de identifierade anti-forensiska metoderna mot 

minnesanalys och minnesdumpning av Windows system. Genom att kartlägga dessa metoder 

har syftet varit att öka medvetenheten och förståelsen för de anti-forensiska metoder som kan 

förekomma vid en minnesforensisk utredning. Genom modellen vilken presenterats i kapitel 6 

kan IT-forensiker få en bild av vilka anti-forensiska metoder som kan förekomma vid en 

minnesforensisk utredning. IT-forensiker kan efter modellen anpassa sitt arbete för att 

undvika eller hantera de anti-forensiska metoderna. Modellen har kategoriserat de olika anti-

forensiska metoderna efter vilken del av det IT-forensiska arbetet de påverkar och hur de är 

implementerade. Genom denna uppdelning i modellen kan IT-forensiker enklare vidta 

åtgärder mot de anti-forensiska metoder som kan påverka just den del av det IT-forensiska 

arbetet som utförs vid ett visst tillfälle.  

Resultatet och modellen kan även användas av forskare och utvecklare av IT-forensiska 

verktyg för att förbättra dessa genom att utveckla tekniker för att möta de anti-forensiska 

metoderna som förhindra att de IT-forensiska verktygen kan ge en korrekt analys av minnet. 

Med modellen kan programmen för minnesdumpningen utvecklas så att inte anti-forensiska 

metoder som filtrerar information, raderar information eller blockerar minnesdumpningen 

utvecklas. Även minnesanalys programmen kan utvecklas för att identifiera information som 

anti-forensiska metoder försöker dölja. Minnesdumpning och minnesanalys programmen kan 

även utvecklas för att ta med information som kan finnas i andra platser på systemet så som i 

registret eller cacheminnet på CPUn.  

Kartläggningen av de anti-forensiska metoderna besvarar studiens huvudfråga:  

• Vilka anti-forensiska metoder finns det emot minnesanalys och minnesdumpning i 

Windows system? 

Däremot kan studien inte utesluta att det finns andra anti-forensiska metoder som inte har 

tagits upp i detta arbete. I studien har dock ett stort antal artiklar analyserats och flera anti-

forensiska metoder har identifierats vilket leder till att de kategorier som skapats med stor 

sannolikhet även passar de anti-forensiska metoder som inte har identifierats eller anti-

forensiska metoder som utvecklas i framtiden. Detta går såklart inte att säga helt säkert utan 

vidare forskning och sammanställning om anti-forensiska metoder mot minnesforensik 

kommer att behöva utföras även i framtiden. 
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