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MSAB, världsledande inom mobil kriminalteknik, tillkännager idag utnämningen av 

Adam Firman till Tech Evangelist. ”Med en imponerande meritlista av att arbeta inom 

brottsbekämpning med flertalet digitala kriminaltekniska lösningar i 15 år och som 

teknisk säljare inom MSAB i tre år, tillför Firman massor av kunskap och erfarenhet 

till denna roll”, säger Joel Bollö, VD för MSAB. 

 

I rollen som Tech Evangelist kommer Firman att vara MSAB:s industrievangelist och 

tankeledare. Hans omfattande erfarenhet och kunskap inom digital forensik kommer 

att bidra till en större medvetenhet och kunskap för brottsbekämpande 

myndigheter. Firman ska se till att kundernas behov införlivas i MSAB:s framtida 

produktstrategi och därmed ytterligare stärka företagets position som en global 

ledare inom digital forensik. Företagets intressenter kommer nu att förses med de 

senaste digitala kriminaltekniska innovationerna genom poddar, bloggar, tweets, 

guider, rapporter och talarsessioner vid stora globala evenemang, med mera. 

 

Innan Adam Firman började på MSAB år 2019 var han polis i 15 år inom Suffolk:s 

poliskår, där han tjänstgjorde som digitalforensisk analytiker inom Digital Forensic 

Unit (DFU). Under sin tid inom brottsbekämpning stöttade han; frontlinje-personal, 

kriminaltekniska specialister, digitala utredare, analytiker och medarbetare inom 

DFU genom att skapa automatiseringsskript för att påskynda digitala utredningar. 

På DFU löstes hundratals brott framgångsrikt, allt från; sexuella övergrepp mot barn 

(CSAM) och hackning till bedrägerier och många andra brottstyper. Firman har 

gedigen erfarenhet av ISO 17025 branschstandarder och har varit certifierad 

utbildare inom digital kriminalteknik sedan år 2014. Firman har också föreläst vid 

globala branschevenemang om digital kriminalteknik samt varit expertvittne och 

presenterat bevis vid några av Storbritanniens högprofilerade domstolar. 

 

"Efter att ha tjänstgjort som polis brinner jag oerhört mycket för att tjäna vårt 

samhälle och skydda liv. MSAB är en global ledare inom digital kriminalteknik, och 

jag är glad att kunna hjälpa kunderna att transformera sin digitala kriminaltekniska 

resa med bolagets mjukvarulösningar. Mobil forensik har varit MSAB:s huvudfokus 

sedan 2003, och jag är tacksam över att få arbeta på MSAB så att vi kan fortsätta att 

arbeta med samhället och hjälpa till att skipa rättvisa, skydda de oskyldiga och göra 

världen till en säkrare plats”, säger Adam Firman. 



 

 

"Vi är mycket glada över att Adam Firman tar rollen som Tech Evangelist i MSAB. 

Han har den perfekta kompetensen och erfarenheten samt ett gott rykte och 

trovärdighet inom den digitala kriminalteknikens ”community”. Kunder, partners, 

med flera kommer att dra enorm nytta av de insikter och möjligheter som Adam 

kommer att förmedla kring MSAB:s lösningar och tjänster, säger Carolen Ytander, 

CMO på MSAB. 

 

För mer information om MSAB:s produkter, lösningar och tjänster, besök msab.com 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8 739 02 70  

Carolen Ytander, CMO MSAB, carolen.ytander@msab.com, +46 72858 9091 

 

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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