


Framtidssäkra din karriär 
– upskilling för dig inom kredit, bank och finans

Utbildningar i kredithantering på plats i Stockholm eller distans. 
Lär av branschens experter inom kredithantering. Credma erbjuder kunskaper 
som utvecklar dig både i din yrkesroll och företagets affärer. Vi har marknadens 
mest populära utbildningar inom kredithantering, specialanpassade för företag 
samt bank- och finansverksamhet. Vi ger dig kunskapen och verktygen för rätt 
kredit- och kundhantering.

Du får:
 � Oslagbar kvalitet. I genomsnitt får våra utbildningar det höga betyget 
4,7 av 5 möjliga. 

 � Marknadens enda diplomering. Vi är den enda kreditutbildaren som 
erbjuder dig att bli ”Diplomerad Credit Controller” och ”Diplomerad Kreditchef”. 
Detta är en möjlighet för dig att stärka ditt cv, söka befordran samt höja din lön.

 � Kvalitetssäkrade kunskaper. I de flesta utbildningar kan du kvalitetssäkra 
dina nya praktiska kunskaper genom tentamen i form av en frivillig hemuppgift. 

I den här kurskatalogen hittar du en lång rad högaktuella utbildningar, särskilt  
framtagna för företag, bank- och finansverksamhet.

Ny adress och nya möjligheter
Vi finns i Posthuset, mitt i centrala Stockholm. Posthuset är ett ikoniskt hus som 
de flesta stockholmare och besökare till huvudstaden lagt märke till.

Varmt välkommen

 

Milica Milic

Följ oss på:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, credma.se



Diplomerad Kreditchef

Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsam-
mans en högre diplomutbildning för kreditchefer och 
credit controllers, med en internationell examen som mål. 
Diplomutbildningen består av fyra delkurser med möjlighet 
till examination efter varje delkurs.

 � Credit Mangement – del 1
 � Accounting Principles – del 2
 � Advanced Collections – del 3
 � Credit Risk Management – del 4

www.credma.se/2189

Credma erbjuder kunskaper som utvecklar både dig i din yrkesroll och företagets affärer

Jag ser fram emot nästa kurs på 
CREDMA för att ut-
vidga min kunskap 
ännu mer inom  
området kreditgivning.
Stavros Stavropoulos, företagsledare

Bokslutsanalys i enskild firma 2 dagar

Låter enkelt men är knepigt och affärskritiskt!

 � Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning
 � Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?
 � Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser  
kan det få?

 � Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin näringsverk-
samhet?

 � Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild nä-
ringsverksamhet

 � Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?

Att läsa och förstå räkenskaperna för enskild firma innebär 
att kunna bedöma och orientera sig i de dokument, krav  
och frågeställningar som den enskilde näringsidkarens  
verksamhet ställs inför både civil- och skatterättsligt.

www.foretagsuniversitetet.se/1773

8-9 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 
Bokslutsanalys i enskild  
firma – digital utbildning 1 dag

www.foretagsuniversitetet.se/2236

Individuell start Online 6 950:-

 

Bolån – digital utbildning för  
bolånehandläggare ca 25 timmar

www.foretagsuniversitetet.se/2059

Individuell start Online 3 750:-

  

Diplomerad kreditchef – del 1 10 tillfällen à 2 timmar

www.foretagsuniversitetet.se/2209
Start 30 januari 2023 Stockholm 15 900:-

Diplomerad kreditchef – del 2 12 tillfällen à 3 timmar

www.foretagsuniversitetet.se/2216

Diplomerad kreditchef – del 3 10 tillfällen à 3 timmar

www.foretagsuniversitetet.se/2217

Start 30 januari 2023 Stockholm 15 900:-

Datum kommer senare Stockholm 15 900:-

Diplomerad kreditchef – del 4 6 tillfällen à 12 veckor

www.foretagsuniversitetet.se/2219

Datum kommer senare Stockholm 15 900:-

Se nedan för datum Stockholm 63 600:-



Credma erbjuder kunskaper som utvecklar både dig i din yrkesroll och företagets affärer

Företags- och kassaflödesanalys 2 dagar

Fortsättningskurs – djupare analys och tolkning

Kursen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra 
en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av 
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom 
att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka 
svaren.

www.foretagsuniversitetet.se/1515

24-25 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 
Företags- och kassaflödesanalys  
– digital utbildning 1 dag

www.foretagsuniversitetet.se/2226

Individuell start Online 6 950:-

 
Företagsvärdering och förvärv 2 dagar

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått en grundläggande 
förståelse för hur enföretagsvärdering görs, vilka faktorer 
som är kritiska för värdet och hur risk påverkar värdetpå ett 
företag. Deltagarna skall även ha kunskap om överlåtelsepro-
cessens olika moment.

www.foretagsuniversitetet.se/1555

27-28 april 2023 Stockholm 14 900:-

 

Hållbarhet i kreditgivningen 1 dag

Låt hållbarhet bli en nyckel till framgång

 � Så påverkar hållbara affärs- och organisationsmodeller bola-
gets resultat och utveckling

 � Koppling mellan hållbarhetsarbete, resultat och den totala 
riskbilden

 � Vad innebär det att integrera hållbarhet i verksamheten och 
hur får det konsekvenser på kassaflödet

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är 
något som blir allt viktigare i kreditgivningen. Det beror på 
att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsre-
dovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också 
påverka hur företaget värderas. Vad innebär hållbarhetsrisk-
bedömningar vid kreditgivning till företag och vad säger den 
nya EU-regleringen? Det får du lära dig på den här kursen.

www.foretagsuniversitetet.se/2124

6 mars 2023 Stockholm 7 500:-

 



Credma kommer öppna dörrarna 
för ett flexibelt utbildningsupp-
lägg, hoppas vi ses i våra 
nya lokaler eller så ses vi 
i en digital lösning.

Milica Milic

Credma erbjuder kunskaper som utvecklar både dig i din yrkesroll och företagets affärer
Konkurs och obestånd 2 dagar

Ditt agerande – avgörande för kreditförlusterna

Kursen hjälper dig att öka möjligheterna för att ert företag 
eller er bank kan erhålla betalningför fordringar i samband 
med att en kund likvideras, rekonstrueras, hamnar i ekono-
misk kriseller försätts i konkurs.

www.foretagsuniversitetet.se/1518

2-3 maj 2023 Stockholm 12 900:-

 
Krav och inkasso 1 dag

öka vinsten genom att minska kreditförlusten

I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur 
du bygger upp en effektiv kravhantering. Du får också vär-
defulla tips om hur du kan minska risken för kreditförluster 
orsakade av bedrägerier.

www.foretagsuniversitetet.se/1517

22-23 maj 2023 Stockholm 7 500:-

 
Kreditbedömning och kredituppföljning 2 dagar

Snabbare och säkrare kreditbedömningar

Efter utbildningen kan du som deltagare förstå vilken metod 
som är den mest användbaraoch effektiva för kreditbedöm-
ningar i den aktuella situationen. Du ska kunna beräkna 
riskeroch öka sannolikheten för att förutse konkurser.

www.foretagsuniversitetet.se/1516

8-9 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 
Kreditgivning till koncerner 1 dag

Snåriga transaktioner och korthus

Under kursen får du bland annat lära dig:
 � Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
 � Hur koncernens bokslut kan manipuleras
 � Hur du hanterar obeståndsfrågor och skyddar det egna 
kapitalet

 � Vilka risker och svårigheter som finns vid kreditgivning till 
koncerner

 � Vilka delar som ska analyseras i kreditanalys i koncerner

Efter utbildningen kan du bedöma riskexponering bättre, för-
stå den snåriga juridiken vidkoncernkonstruktioner samt inse 
hur covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter ochsamti-
digt minimera kreditrisken.

www.foretagsuniversitetet.se/1521

20 februari 2023 Stockholm 7 500:-

 

Läsa och analysera en årsredovisning 2 dagar

Kreditbedömningar – en grundläggande kunskap

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, förstå och 
analysera en årsredovisning för ett aktiebolag, även om du 
inte har några tidigare kunskaper i bokföring eller bokslut.

www.foretagsuniversitetet.se/1514

30-31 mars 2023 Stockholm 14 900:-

 

Kreditsäkerhet – digital utbildning 
www.foretagsuniversitetet.se/2059

Individuell start Online 3 890:-

  



The School of Credit Management
Vasagatan 28, 111 20 Stockholm 
Telefon: 08-600 62 00, www.credma.se

Ingår i Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet 
ägs av Stiftelsen Kursverksamheten  
vid Stockholms Universitetet.

– Den ger ett otroligt bra professionellt 
nätverk och kursledarna var kompetenta. 
På ett individuellt plan skapar en 
certifiering auktoritet och man bygger 
både kunskap, kompetens  och cv.

Tobias Vonk, Credit Manager på Tibnor

– Jag har tidigare inte funnit någon kurs 
med det djup som jag varit intresserad 
av. Eller som ger ett certifikat inom Credit 
Management samtidigt som man får 
möjligheten att fördjupa sig i relevanta 
frågor och problem tillsammans med “likasinnade”. 
När jag hittade den här kursen så uppfyllde den alla 
mina önskemål.

Ulf Hansson, Credit Manager och Business Controll på SSAB Europe

– Nivån på kursen har varit hög. 
Tittar man på mina arbetsområden så 
erbjöd upplägget också nya perspektiv 
på de element jag redan kände till. 
Blandningen av svenska och engelska 
kursledare innebar också en bra och intressant mix. 

Iben De Jong, Regional Credit Manager på Yara AB Sweden

Returadress

Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder 
tillsammans en högre diplomutbildning,  
Diplomerad Kreditchef


