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2019-11-04 SwedSec Licensiering AB 

 

Via mejl till: 

johan.lycke@swedsec.se 

Förslag till ändringar i SwedSecs regelverk 

 

Bankföreningen har tagit del av de föreslagna ändringarna i SwedSecs regelverk.  

 

Bankföreningen kan inte instämma i förslaget att införa en obligatorisk licens för 

informationsgivare och anser att det inte finns tillräckliga skäl för att införa ett så 

omfattande och kostnadskrävande krav.  

 

I följebrevet till remissen med förslaget till obligatorisk licens för informationsgivare 

anges att en sådan licens skulle underlätta rörligheten mellan arbetsgivare. Detta är 

inte ett tillräckligt skäl för SwedSecs medlemsföretag att införa en obligatorisk licens. 

Bankföreningen anser att om en person har arbetat inom ett finansiellt institut och 

fått den grundläggande utbildning som all personal i institutet genomgår så har 

personen tillräcklig grund att stå på för fortsatta anställningar, särskilt i kombination 

med den erfarenhet personen får i sitt dagliga arbete.  

 

Som ytterligare skäl anges att det skulle underlätta dokumentationen av årlig 

kunskapsuppdatering. Bankföreningen anser tvärtom att en obligatorisk licens skulle 

medföra ytterligare administration och mer kvar på dokumentation. Bankföreningen 

kan inte heller se att detta skulle motivera inte en obligatorisk licens. De företag som 

vill ha stöd och hjälp i sin kunskapsuppdatering kan frivilligt licensiera sina anställda.  

 

Förslaget har inte motiverats med ett behov av att skydda kunderna från felaktiga 

informationsgivning. Det finns heller inte några indikationer att institutens egna 

utbildningar för informationsgivare inte är tillräckliga eller av tillräckligt god kvalitet. 

Den frivilliga licensen för informatörer infördes i april 2019 och har varit i bruk under 

en väldigt kort tid. Det finns därför ännu inte tillräckligt underlag för att kunna 

utvärdera den och avgöra om det skulle medföra så stora fördelar att göra den 

obligatorisk.  

 

Bankföreningen anser att den service som informationsgivarna tillhandahåller är så 

kopplad till ett enskilt instituts produkter och tjänster att utbildningar och tester ändå 

måste tas fram för varje institut för sig. I annat fall går det inte att både uppnå de 



 

 

 

 

 

 

krav som ställs i regelverken och samtidigt kunna möta kundernas behov. Även om 

SwedSec skulle införa en obligatorisk licens för informationsgivare som företagen 

måste anpassa sig till, måste instituten ändå utbilda sina anställda om institutets 

egna tjänster, produkter och interna rutiner samt genom någon form av test 

kontroller att den anställde har tillräcklig kunskap. Detta följer av FFFS 2017:2 4 kap. 

3 § p. 8. En obligatorisk licens skulle riskera krav på dubbla tester, ett tillhandahållet 

av SwedSec och ett av institutet. Detta skulle bli både kostsamt och administrativt 

betungande. 

  

Bankföreningen måste också påpeka att det finns en risk för att en obligatorisk licens 

skulle komma att urvattna SwedSecs varumärke.   

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Sara Ekstrand 

 


