
 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers-

marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test samt genom ett disciplinärt 

förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara 

högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se 

samt www.fondhandlarna.se 
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Fördubbling av antalet SwedSec-licensierade 

 

Antalet anställda på den svenska finansmarknaden som har SwedSec-licens 
har mer än fördubblats det senaste året. Och nu är kvinnorna i majoritet bland 
dem som har licens. 

Vid utgången av första kvartalet var ca 23 100 anställda på den svenska finansmarknaden 
SwedSec-licensierade. För ett år sedan var det ca 10 000 personer, en ökning på drygt 130 
procent. 

Förklaringen till den explosionsartade ökningen av antalet licenshavare är att 
SwedSecs regelverk skärptes den 1 januari 2013 så att fler rådgivare omfattas av 
kravet på licens.  

I takt med att fler rådgivare licensieras har könsfördelningen ändrats. Nu är 54 
procent av licenshavarna kvinnor jämfört med 40 procent vid motsvarande tid 
föregående år.  

– Utvecklingen visar att kvinnor är i majoritet bland rådgivarna, säger Katarina Lidén, 
VD på SwedSec.  

I januari 2014 lanserades ett yrkesanpassat licensieringstest för specialister. Det 
riktar sig till personer som arbetar som aktiemäklare, analytiker, fond- och 
portföljförvaltare m.fl. 

– Intresset för det nya licensieringstestet för specialister har varit stort under det första 
kvartalet, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec. 

I juni 2014 införs ytterligare ett nytt yrkesanpassat licensieringstest för ledning och 
kontrollfunktioner. Testet vänder sig till bl.a. VD:ar i värdepappersbolag och fondbolag, vissa 
högre chefer, compliance officers och personal som arbetar med riskkontroll på de 184 
företag som är anslutna till SwedSec.  

– Med de nya yrkesanpassade licensieringstesterna blir kunskapskraven mer djupgående, 
vilket stärker konsumentskyddet, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec. 

För att ta reda på om exempelvis en rådgivare, försäkringsförmedlare eller portföljförvaltare 
har aktiv licens finns en sökfunktion på SwedSecs webbplats, 
www.swedsec.se/licenshavare/. 

 

För ytterligare information kontakta:  
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se 
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