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STEIN A. J. MØLLERHAUG

• Sikkerhetskonsulent med fartstidsiden 1987, i databransjen siden 1981

• Teknisk leder Digital Bevisanalyse AS

• Autorisert (ISC)2 CISSP Instruktør

• Deltidsstudent ved Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk

• Publisert forfatter av 4 kriminalromaner om Datasikkerhet

• Cracker, 1992, Byteman 1998, Muldvarpen 2008, Tors Hammer 2011



LÅN MEG DIN PC…

… og jeg skal fortelle deg hvem du er (og hva du gjorde 23/8-2011)

• PC-er, mobiltelefoner, nettbrett (datautstyr) beslaglegges rutinemessig i 

forbindelse med kriminalitet

• Datautstyr utgjør ofte nøkkelbevis i sivile saker

• Men din PC/smartphone er bare en liten del av historien



DIGITALE BEVISKILDER

• PC, nettbrett, smarttelefon

• Sky-tjenester

• Bompenger

• GPS

• Geo-lokasjon

• Minnebrikker

• Kamera

• Systemer i kjøretøy

• Kommunikasjonsdata (basestasjoner, IP adresse, MAC adresse)

• Bruk av bank- og kredittkort



TYPER KILDER

• Informasjons-bærere

• Adgangsbærere

• Sekundær-informasjon



INFORMASJOSBÆRERE

• Dokumenter, web-sider besøkt, e-post, IP adresser, MAC adresser

• «Da møtes vi på hytta di i påsken som vanlig…»

• Kan bekrefte eller avkrefte forhold

• Kan bekrefte eller avkrefte alibi

• Men hvem har skapt innholdet?



ADGANGSBÆRERE

• Nøklene til nettskyen

• 87% av aksess til skyen skjer fra smarttelefoner

• Tilgang til smarttelefonen kan være en issue

• Tvungen bruk av fingeravtrykk?

• Versus at man har en rett til ikke å inkriminere seg selv

• FBI versus Apple

• Nasjonal sikkerhet versus privatliv?

• Passord-informasjon

• Mye sekundær-informasjon kan hentes fra skyen



SEKUNDÆR-INFORMASJON

• Bekreftelse eller avkreftelse for informasjon funnet på informasjonsbærere

• En e-post er ikke sendt om den ikke har gått gjennom e-post server

• Dokumenter som ikke kommer med på backup…

• IP adresser som ikke stemmer

• Konflikt mellom IP og Mac

• Logginformasjon



UTFORDRINGER

• Knytning mellom elektronisk aktivitet og fysisk person

• «Anti-forensics»

• Bruk av kryptering

• Mengden data



KNYTNING ELEKTRONISK / FYSISK

• Datamaskin brukt til kriminell aktivitet

• Hvem var faktisk bruker?

• Datamaskin gir alibi

• Er dette kunstig skapt?

• Ulovlig materiale oppdages på informasjonsbærer

• Hvem brakte materialet inn?



«ANTI-FORENSICS»

• Kompetente personer «doktorerer» bevis eller alibi-informasjon

• Gir opphav til «anti-forensics forensics»

• Gir opphav til «anti-anti-forensics forensics»

• Gir opphav til …

• Beviskvalitet er alltid påkrevet

• Ubrutt forvaltningskjede (chain of custody) er meget viktig

• Norsk rett vurderer selv beviskvalitet

• Svært få bevis blir sett på som ikke-fremleggbare – i motsetning til amerikansk rett



BRUK AV KRYPTERING

• Lett tilgjengelig

• Applikasjonsintegrasjon (Telegram, Skype, Viber…)

• Mye utbredt

• Svakhet er i nøkler

• Nøkler kan ofte skaffes via adgangsbærere

• «Brute Force» er ikke praktisk mulig med dagens krypteringsløsninger

• «Smart Force» er ofte praktisk anvendelig

• Angrep utenfor krypto-systemet



ANGREP UTENFOR KRYPTO-SYSTEMET - EKSEMPEL

• Countermail er en av mange som tilbyr sikker e-post

• All e-post som ankommer Countermail blir kryptert med brukerens offentlige nøkkel

• De benytter RSA 2048 bits nøkler

• Brukerens private nøkkel er kryptert med AES-256 ved hjelp av brukerens passord

• Brukerens private nøkkel finnes i klartekst hos brukeren kun mens den er i aktiv bruk.

• Mistes nøkkelen, tapes alt innholdet i postkassen

• Utleveres innholdet i postkassen til myndighetene vil de ikke få noe innsyn i meldingene uten tilgang til brukerens private RSA 

2048 bits nøkkel

• Men: Dersom noen videresender en e-post fra Countermail til en usikret e-post tjeneste, vil denne e-postens innhold 

kompromitteres

• Inneholder den kompromitterte e-posten sendingshistorikk, så kompromitteres også denne

• Kun meldingsinnhold krypteres



MENGDEN AV DATA

• Dersom alle data skal samles og sikres, kommer man fort opp i et titalls 

terrabytes selv i små saker

• Ikke praktisk å gå gjennom alt

• Den som undersøker må gjøre vurderinger

• Det kreves bruk av avanserte verktøy (FTK, Encase, Celebrite…)

• Nøkkelbevis kan bli oversett, etterforskninger kan bli ensidige

• Her kommer sakkyndige granskere inn i bildet



SAKKYNDIGE I NORSK RETTSAPPARAT

• Rettsoppnevnt sakkyndig

• Partsoppnevnt sakkyndig

• Advokatassistent



RETTSOPPNEVNT SAKKYNDIG

• Mandatet gis av retten og retten er oppdragsgiver for granskningen

• Har normalt høy grad av tillit fra retten

• Kan bli møtt i retten av partsoppnevnte sakkyndige

• Avgir forsikring for retten som sakkyndig og ikke vitne



PARTSOPPNEVNT SAKKYNDIG

• Mandatet gis av den ene part som også er oppdragsgiver for granskningen

• Har normalt mindre tillit fra retten

• Avgir forsikring for retten som sakkyndig og ikke vitne

• Er forpliktet til å opplyse saken fullt og også bringe frem forhold som taler til egen parts 

ulempe

• Ettersom partssakkyndig må vitne om alle undersøkelser som er gjort, vil parten normalt 

styre partssakkyndiges arbeid ved hjelp av nøye formulerte mandater

• Mandatstyring kan hindre sakens fulle opplysning



ADVOKATASSISTENT

• Mandatet gis av den ene parts advokat som også er oppdragsgiver for 

granskningen

• Vil normalt ikke vitne i retten

• Kan trekke inn andre sakkyndige som vitner

• Er underlagt advokat/klient taushetsplikt og er således avskåret fra å vitne uten at det 

gis taushetsfritak

• Er advokatens rådgiver med tanke på elektroniske bevis



SIVILRETT VERSUS STRAFFERETT

• I strafferett er det politi/påtalemakt som har primær-ansvaret for etterforskning

• Skal etterforske så vel skyld som uskyld

• I praksis hender det noen ganger at uskyldsdelen blir «glemt»

• I disse sakene er det spesielt viktig med partsoppnevnte sakkyndige eller sakkyndige som 

advokatassistenter. Kontradiksjonsretten er lovforankret.

• I sivilrett har partene ansvaret for sakens opplysning

• I de fleste sivilrettslige saker med databevis benyttes det sakkyndige

• Begrensninger i hva som kan analyseres og brukes

• Sterkere bevisavskjæring enn i straffesaker



OPPSUMMERING

• «Digitale sladrehanker»

• Store muligheter for dokumentasjon, noen ganger for store

• Betydelig behov for sakkyndighet

• Viktig å velge arbeidsmåte

• Viktig å kjenne og å følge lover og regler

• Gode muligheter til å dokumentere uskyld der hvor det er reell uskyld


