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BESLUT
Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.
SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna anställd på en av de centrala
kreditavdelningarna hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec
Licensiering AB (SwedSec).
Företaget har anmält att licenshavaren har gjort otillåtna sökningar i företagets
kundhanteringssystem.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till
disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.
Företaget har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande.
Det har framkommit att licenshavaren har gjort otillåtna sökningar i företagets
kundhanteringssystem. Sökningarna har gjorts utan något arbetsrelaterat syfte och avser en
kund som licenshavaren har, eller i vart fall tidigare har haft, en personlig relation med.
Under 2020 rör det sig om 26 obehöriga sökningar och under perioden januari till september
2021 om 183 obehöriga sökningar. Härutöver har licenshavaren under sommaren 2021 gjort
liknande obehöriga sökningar på en person som kunden fört över pengar till.
Licenshavarens närmaste chef uppger att han uppfattar licenshavaren som en person med
integritet och en vilja att göra rätt mot företaget och dess kunder. Chefen har, trots det
inträffade, fortsatt förtroende för licenshavaren.
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Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.
I början av 2020 inledde han en relation med kunden. Efter ett tag blev kunden alltmer
svartsjuk och så småningom började kunden hota honom. Först var hoten mer indirekta men
sedan blev de mer uttryckliga. Bland annat berättade kunden för honom att hon betalat en
stor summa pengar för att några personer skulle skjuta honom i fötterna och i benen samt att
hon, om han polisanmälde henne, skulle betala mer för att få honom dödad. Sökningarna var
ett försök från hans sida att bearbeta det som skett. Han kunde genom sökningarna bland
annat se om hon gjorde en större betalning till någon för att verkställa hoten.
Överväganden
Det är genom företagets anmälan och licenshavarens erkännande visat att licenshavaren har
gjort obehöriga sökningar på kunden och på en annan person. Hans agerande strider mot
företagets regler om informationssäkerhet vilka har stöd i bland annat Finansinspektionens
föreskrifter.
Disciplinnämnden har vid sin bedömning inte anledning att utgå från annat än att de
förklaringar som licenshavaren givit till sitt handlande är riktiga.
Sökningarna har gjorts i en mycket pressad situation och syftat till att stilla licenshavarens
oro för att han personligen skulle utsättas för våldshandlingar. Den situation han befunnit sig
i måste betecknas som extraordinär, och det är begripligt att han känt stor oro. Detta kan inte
frita honom från ansvar för de otillåtna sökningarna, men det förhållandet att sökningarna
skett mot bakgrund av den besvärliga situationen bör betraktas som i viss mån
förmildrande. Det finns likväl inte anledning att bestämma påföljden till annat än en varning.
På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp
I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, f.d. börschefen Carl Johan Högbom
direktören Kajsa Lindståhl, f.d. chefsjuristen Jan Persson och justitierådet Kristina Ståhl.

