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Vibeke Henriques Johansson

Privacy och Compliance

Mer än 15 års erfarenhet inom Governance, Risk, 
Compliance

Huvudsakligt i den finansiella sektorn.
Brett spektrum av arbetsuppgifter inom försäkring och  
finansiella regelverk samt rådgivning till försäkringsbolag. 

En av grundarna till Dataskyddsforum i Malmö.

Jurist och utbildad advokat
Certifierad Projektledare och DPO 
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Robin Ericsson

Information och IT-säkerhet
Transcendent Group 2018 -
Ubisoft Entertainment 2017 - 2018
SecureLink 2011 – 2017

CISSP - Certifier information Security professional
CISM - Certified Information Security Manager
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FI:s fokus på bankernas 
informations- och cybersäkerhet



Informations- och cybersäkerhet

Varför detta tema?

• Flera digitala tjänster och produkter, nya 
teknologier, mer integration med andra 
finansiella aktörer, mer verksamhet läggs ut 
till tredjeparter 

• Svår balans mellan nya tjänster med snabb 
och enkel tillgänglighet på ena sidan och ett 
ökat säkerhetshot på annan sidan



Informations- och cybersäkerhet
• Ny rapport från FI i nov-dec 2018:

– Bank: FI:s informations- och cybersäkerhet (FI-tillsyn 9)
– Försäkring: styrning och kontroll av IT-verksamheten (FI-tillsyn 8)

• Bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet 
kommer fortsätt vara ett prioriterat område inom FI:s 
tillsyn

• FI kommer att tillämpa it-regelverket för försäkring

• Cyberangrepp kan vara allvarligt för samhället
– skadar förtroendet för det finansiella systemet
– hotar den finansiella stabiliteten  

• Cyberhot anses som en av de största riskkällorna 
avseende den finansiella stabiliteten



Största riskkällor (DK)

Fråga: Vilka risker, enligt din uppfattning, kan få störst inverkan på den 
finansiella stabiliteten i Danmark inom de närmaste tre åren?

Riskanalys (questionaire): 38 av Danmarks största finansiella institut



Övergripande 
slutsatser i FI:s rapport



Övergripande slutsatser 
• Bankerna har fokus på riskerna 

• Dock: många banker har ännu inte fullt ut 
anpassat sitt arbete till de förändrade 
förutsättningarna: ökad digitalisering och ökat 
cyberhot

• FI förväntar sig att bankerna i fortsättningen
– fokuserar på att utveckla sina förmågor att hantera 

och följa upp sina informations- och cybersäkerhets-
risker

• FI kommer löpande följa upp de brister som 
noterats och fortsätta genomföra tillsyn på 
området



Insatsområden 
Rekommendationer till bankernas ledningar

• Säkerställa att ledningssystemet också införs i 
praktiken samt i hela verksamheten: ökade 
krav på processer, rutiner, kontroller 

• Etablera en god förmåga att kontinuerligt 
analysera och bedöma aktuella cyberhot så 
att riskhanteringen löpande kan anpassas

• Prioritera utbildning av personalen för att 
lyfta medvetandenivån



Samverkan
FI ser positivt på att utbyta erfarenheter inom 
detta specifika område.

• Samverkan inom den finansiella sektorn  

• Samverkan med andra intressenter

Internationella samarbeten inom banksektorn, 
försäkringsbranschen och tillsyn finns redan 
etablerat (IE, EBF, EBA) 



Interaktion mellan olika regelverk
FI:s Föreskrifter och allmänna råd (nämnd i rapporten)

• FFFS 2014:1
• FFFS 2014:4
• FFFS 2014:5

Dessa ska ses i samband med kraven i GDPR, t ex

• Bankerna ska ”vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa en 
säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, 
inbegripet, när det är lämpligt”

• Personuppgiftsincidenter – hög risk: anmälas till 
Datainspektionen och de registrerade 



Arbetet med 
informationssäkerhet



Vad innebär informationssäkerhet?

• Informationssäkerhet handlar om att skydda en 
verksamhets informationstillgångar.

• Vad är informationstillgångar?

• Värdet på informationstillgångar? 



Ledningssystem

– ISO27000 serien - Information Security
Management System (ISMS)

– NIST – National Institute of Standards and Technology

Industrispecifika standarder

– PCI DSS - Payment Card Industry Data Security 
Standard 

– HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability 
Act of 1996



Uppdelningen av Informationssäkerheten

Informationssäkerhet

Administrativ säkerhet IT-Säkerhet/Teknisk
säkerhet



Våra säkerhetsprinciper - ”CIA”

Spårbarhet

Sekretess

Riktighet

Tillgänglighet



Klass Sekretess Riktighet Tillgänglighet

Låg Information som är 
tillgänglig för allmänheten

Information med låga 
krav på riktighet

Information som har låga 
krav på tillgänglighet

Medium …. … …

Allvarlig Information som är känslig 
för företaget och kan få 
allvarliga konsekvenser 
om obehöriga får tillgång 
till informationen

… …

Klassificering av information



Arbeta med risk som utgångspunkt

Hot

Sårbarhet

ExponeringRisk

Skyddsåtgärder

Tillgång



Säkerhetsincidenter eller ”Cyberincidenter”

• Vad är en säkerhetsincident?

• Incidenthantering

• Exempel på säkerhetsincidenter
– DDOS (överbelastningsattack)
– Phishing
– Skadlig programvara(ransomware, spyware)
– Social Engineering
– Personuppgiftsincident 



Hur lång tid tar det att upptäcka att en incident har 
skett?

FireEye – Mandiant M-trends 2018



Hur lång tid tar det att upptäcka att en incident har 
skett?

EMEA

APAC

USA

FireEye – Mandiant M-trends 2018



Vem upptäcker incidenterna?

FireEye – Mandiant M-trends 2018



Vem upptäcker incidenterna?

FireEye – Mandiant M-trends 2018



Vem utför attackerna och med vilket motiv?

Verizon – Data Breach Investigations Report 2018



2013 2014 2016 20182015 2017

LinkedIn
100 milj.

Sony PlayStation
77 milj.

eBay
145 milj.

JP Morgan Chase
76 milj. 

Kaspersky

YAHOO!
200 000

NSA

Equifax
146 milj. 

Deloitte
244,000

Uber
57 milj. 

2011/
2012

Target
41 milj.

Facebook
87 milj.

Offentliggjorda intrång
Marriot

500 milj. 

2019

Visma
87 

milj.



Trender och utmaningar

• Högt upp på ledningsmöte 
• Förtroendeperspektiv
• Verksamhetsfråga
• Medvetenhet
• Resursbrist

• Innovativa digitala lösningar 
och tjänster
– Molnbaserade tjänster
– Artificiell intelligens

• Maskininlärning

• Data – den nya oljan



Slutsatser i FI:s rapport



Slutsatser
Internt

• Detta angår ledningen
• Detta omfattar hela organisationen
• Detta ställer också krav till kontrollfunktionerna 

och internrevisionen
• Detta ska hanteras som en integrerad del av 

bankernas riskhantering

 Mer samarbete och förståelse mellan 
avdelningar och kompetensområden 



Mer samarbete inom organisationen

Informations-
säkerhet

Juridik

Intern 
revision Compliance

IT



Slutsatser
Externt

• Ökad samverkan inom banksektorn

• Ökad samverkan och informationsdelning 
mellan bankerna och andra intressenter



Kommande möten 



GRC-nätverket 

Nästa träff i nätverket

• 21 maj 2019
• 22 oktober 2019 

Plats: Sparbanken Skånes lokaler



Tack!



transcendentgroup.com
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