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BESLUT 

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran. 

SKÄL 

Bakgrund 

Licenshavaren är anställd som Private Banker hos ett anslutet företag och innehavare av 
licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).  

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot bl.a. företagets interna instruktioner om 
informationssäkerhet genom att, utan skärmskydd, arbeta med kundrelaterade uppgifter på 
sin dator, vilket inneburit att obehöriga personer kunnat se uppgifter som varit skyddade av 
banksekretess. 

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till 
disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en erinran. 

Företaget har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande.  

En anonym person anmälde till företaget att en av företagets anställda på ett tåg fullgjort 
arbetsuppgifter på sin bärbara dator, varvid allt som fanns på skärmen var fullt synligt för 
andra medresenärer. Anmälaren kunde se namn, personnummer och arbetsgivare på den som 
hade ansökt om kredit. 

Företaget har med anledning av det inträffade tilldelat licenshavaren en skriftlig varning, 
men har fortsatt förtroende för honom i hans roll. 

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande. Han medger att han hanterat ett brådskande 
kundärende på tåget. Han brukar inte arbeta i offentliga miljöer och har därför inte något 
skärmskydd. Han är generellt sett mycket noga med banksekretessen och beklagar djupt det 
misstag han gjort. 
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Den aktuella kunden är informerad om händelsen och denne har uppgett att han fortsatt har 
fullt förtroende för licenshavaren, liksom för företaget och branschen. 

Överväganden 

Det är, genom anmälan och licenshavarens medgivande, klarlagt att licenshavaren har brutit 
mot företagets instruktioner om informationssäkerhet, vilka har stöd i lag. Med hänsyn till att 
det rör sig om en engångsföreteelse bör påföljden bestämmas till en erinran. 

På disciplinnämndens vägnar 

 

Petter Asp 
 
I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, 
civilekonomen Ragnar Boman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom och direktören Jack Junel. 


