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MSAB - en betydande aktör inom digital kriminalteknik enligt 
IDC rapport 
 

MSAB, en global ledare inom digital kriminalteknik för undersökning och analys av mobila enheter, 
har utsetts till en betydande aktör i IDC MarketScape: Worldwide Digital Forensics in Public Safety 
2022 Vendor Assessment. Rapporten beskriver MSAB:s lösningar som designade för flexibilitet, 
vilket ger brottsbekämpande utredare utrymme att bedöma olika undersökningsalternativ samt 
produkternas förmåga att utföra dataextraktion på flera mobiltelefoner samtidigt med en enda 
licens, vilket snabbar upp utredningsprocesserna.  
 
Enligt rapporten har XRY, MSAB:s mjukvara för dataextraktion, särskiljande extraheringsmöjligheter 
som tillåter användare att välja ut vilket tidsintervall, vilken typ av data, app eller fil man vill 
extrahera och det som krävs för att stödja datasekretess för offer och vittnen. 
  
Rapporten betonar också att offentliga brottsbekämpande myndigheter bör överväga MSAB:s 
lösningar när hastighet, effektivitet och kostnadsbegränsningar är deras högsta prioritet. Polis och 
andra myndigheter bör också överväga MSAB när de värdesätter en lösning med en bevisad historisk 
meritlista inom mobil kriminalteknik. 
  
MSAB:s kriminaltekniska lösningar är utformade för att ge organisationer förmåga att påskynda 
processer, genomföra effektivare utredningar och säkerställa en konsekvent kvalitet på digitala bevis. 
  
"MSAB har valt att fokusera mycket på vad företaget kallar "Frontline" för sina digitala 
kriminaltekniska erbjudanden, vilket gör kunderna mer effektiva. Effektiviteten uppnås genom 
distribuerad teknik, där det behövs, när enheter beslagtas - snarare än att tillhandahålla verktyg 
endast för de centrala labben och traditionella digitala forensiska enheter", säger rapporten. 
  
"I vårt pågående uppdrag att göra våra lösningar bättre har MSAB fokuserat på att utveckla lösningar 
som ger tillgång till information under de första kritiska timmarna av en brottsutredning och minskar 
tiden för att samla in digitala bevis. Med våra lösningar kan poliser i fält, eller inne på stationen, 
snabbt och enkelt återställa kritisk data med hjälp av t.ex. MSAB Kiosk eller MSAB Tablet. Våra 
lösningar kan även erbjuda offer och vittnen en samtyckesbaserad fullmaktsblankett som kan 
undertecknas digitalt på brottsplatsen”, säger Joel Bollö, vd för MSAB. 
 

Om IDC MarketScape: 

Leverantörsbedömningsmodellen IDC MarketScape är utformad för att ge en översikt över 
konkurrenskraften hos IKT-leverantörer (informations- och kommunikationsteknik) på en given 
marknad. Forskningsmetoden använder en rigorös poängmetod baserad på både kvalitativa och 
kvantitativa kriterier som resulterar i en enda grafisk illustration av varje leverantörs position inom 
en given marknad. IDC MarketScape tillhandahåller ett tydligt ramverk där; produkt- och 
tjänsteerbjudanden, möjligheter och strategier, nuvarande och framtida marknadsframgångsfaktorer 
för IT- och telekommunikationsleverantörer kan jämföras på ett meningsfullt sätt. Ramverket ger 
också teknikköpare en 360-graders bedömning av styrkorna och svagheterna hos nuvarande och 
blivande leverantörer. 



 

 
För mer information om varför MSAB utsågs till en betydande aktör i IDC MarketScape for Worldwide 
Digital Forensics in Public Safety, finns rapporten att köpa här. 
 
 
För ytterligare information, kontakta gärna:  
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8 739 02 70  
Mike Dickinson, affärsutvecklingschef MSAB, mike.dickinson@msab.com, +46760511515 
 
 

Om MSAB: 

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget 
utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, 
att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan 
kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. 
Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är 
noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com 
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