
Diplomerad Kreditchef
– Diploma in Credit and Collection

Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsammans en högre 
diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en inter-
nationell examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den 
brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation 
för kreditprofessionen, CICM. 

Syftet med utbildningen är att du ska bli diplomerad, kliva ut på en 
större arena och få ett brett nätverk av skickliga kursledare och  
kursdeltagare från olika företag och branscher. Du får också redskap 
och modeller för att hantera mer komplexa kreditsituationer och för 
att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. 

Diploma in Credit and Collections
Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje 
vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning  
en förmiddag i veckan under tio-tolv veckor för varje enskild delkurs. 
Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per 
vecka. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och  
kurslitteraturen är på engelska. 

Diplomutbildningen består  
av fyra delkurser med  
möjlighet till examination 
efter varje delkurs.

För kursdatum se respektive delkurs. Du kan välja mellan att boka dig 
till hela programmet (med fyra delkurser) eller till varje delkurs separat.

Om du bokar dig till samtliga 
fyra delkurser är kursavgiften 
63 600 kronor exkl. moms.

Del 1 Credit Mangement
Del 2 Accounting Principles
Del 3 Business Environment
Del 4 Credit Risk Management



Credit Management är en av fyra delkurser i ”Diplomerad kreditchef”, en högre 
diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell 
examen som mål. Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper 
i affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business- 
to-business, privatmarknad och export.

Diplomerad kreditchef   – del 1

Credit Management  
– trade, export and consumer 

Upplägg
Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på 
onsdagar 09.30-11.30 vid 10 tillfällen under våren. Därutöver för-
väntas du studera på egen hand 1-3 timmar per vecka. Utbildningen 
har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Utbildningen 
ges på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll
 � Value and cost of credit
 � Organisation of the credit function
 � Credit customers and arrangements
 � Credit risk control
 � Credit documents and systems
 � Collection methods and legal action 

Kurstillfällen

Datum  7 september 
  14 september 
  28 september
  5 oktober
  19 oktober
  26 oktober
  9 november
  16 november
  30 november
  14 december 
  
Plats  Digitalt 
 
10 tillfällen à 2 timmar 

Kursavgift

Utbildningsledare
Kursen leds av Kevin Artlett från CICM – 
Chartered Institute for Credit Management.  
På ett säkert sätt lotsar han dig mot examen 
och ger dig samtidigt ett internationellt  
perspektiv. Kevin har mer än 30 års erfarenhet 

från kredit- och försäkringsbranschen. Han har på ett dokumenterat 
framgångsrikt sätt lett större kreditavdelningar och skickligt 
implementerat nya processer och rutiner i kredit arbetet på de 
företag där han varit verksam. 

Kursavgift för delkurs 1  
”Credit Management” är  
15 900 kronor exkl. moms 
och examinationen kostar 
135 GBP (ca 1 700 kronor). 



Utbildningsledare
Kursen leds av Mary Delahunty, Professional  
Development Advisor på CICM Chartered 
Institute for Credit Management. I sin roll hjälper 
hon chefer och medarbetare i kreditprofessionen 
att utvecklas i sin karriär. Mary har drygt 20 års 

erfarenhet från ledande befattningar inom kreditf unktionen i flera 
internationella företag samt mycket gedigen erfarenhet av att  
utbilda och föreläsa inom området. 

Diplomerad kreditchef   – del 2

Accounting Principles
– redovisningsprinciper, bokslut och finansiell rapportering

Accounting Principles är en av fyra delkurser i ”Diplomerad kreditchef”, en högre 
diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell 
examen som mål. Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i 
redovisningsprinciper, bokslut och finansiell rapportering för att kunna göra säkrare 
kreditbedömningar och ha en kvalificerad dialog med kunden.

Upplägg
Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på 
onsdagar 10.00-12.00 vid 12 tillfällen under hösten 2022. Där utöver 
förväntas du studera på egen hand 1-3 timmar per vecka. Utbildningen 
har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Utbildningen 
ges på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll
 � Accounting principels and techniques
 � Trial balance and financial statementes
 � Differences in financial reporting
 � Budgetary control
 � Business performance 

Kurstillfällen

Datum  30 januari 
    6 februari
  13 februari
  27 februari
    6 mars
  20 mars
  27 mars
  17 april
  24 april
    8 maj
  15 maj
  28 maj 2023

Plats   Digitalt

12 tillfällen à 3 timmar

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 2  
”Accounting Principles” är  
15 900 kronor exkl. moms 
och examinationen kostar 
135 GBP (ca 1 700 kronor). 



Diplomerad kreditchef   – del 3

Business Environment är en av fyra delkurser i ”Diplomerad kreditchef”, en högre 
diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen 
som mål. Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i företags-
ekonomi ur kreditfunktionens perspektiv, närmare bestämt i organisationsteori, 
ledning, marknad och externa faktorer samt nationell och internationell konjunktur.

Business Environment 
– företagsekonomi ur kreditfunktionens perspektiv

Upplägg
Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på  
tisdagar 10.00-12.00 vid 10 tillfällen under våren. Därutöver för-
väntas du studera på egen hand 1-3 timmar per vecka. Utbildningen 
har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Utbildningen 
ges på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll
 � The economy: nature of industry
 � The organization
 � Organisational management
 � The market environment
 �  The competitive environment
 �  The macro-economic influences on the organization

Kurstillfällen

Kursavgift

Utbildningsledare
Kursen leds av Kevin Artlett från CICM –  
Chartered Institute for Credit Management.  
På ett säkert sätt lotsar han dig mot examen 
och ger dig samtidigt ett internationellt  
perspektiv. Kevin har mer än 30 års erfarenhet 

från kredit- och försäkringsbranschen. Han har på ett dokumenterat 
framgångsrikt sätt lett större kreditavdelningar och skickligt  
implementerat nya processer och rutiner i kredit arbetet på de  
företag där han varit verksam. 

Kursavgift för delkurs 3  
”Business Environment” är  
15 900 kronor exkl. moms 
och examinationen kostar 
135 GBP (ca 1 700 kronor). 

Datum   kommer senare

Plats  Digitalt

10 tillfällen à 3 timmar 



Diplomerad kreditchef   – del 4

Kurstillfällen

Credit Risk Management är en av fyra delkurser i ”Diplomerad 
kreditchef”, en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit 
controllers, med en internationell examen som mål. Deltagarna ska 
efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i samt modeller för 
avancerad bedömning av kreditrisker. 

Credit Risk Management 
– avancerad bedömning av kreditrisker

Upplägg
Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning en 
förmiddag varannan vecka under hösten 2022. Därutöver förväntas 
du studera på egen hand, bland annat i form av inlämningsuppgifter. 
Utbildningen ges på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll
 � Credit risks of an organisation
 � Organisational management of credit risk
 � Stakeholder contribution to the credit risk process
 � Credit risk assessment work
 � Reflective practice

Datum  14 september
  28 september
  5 oktober
  19 oktober
  2 november
  16 november

Plats  Digitalt

6 kurstillfällen  
under 12 veckor

Kursavgift

Utbildningsledare
Utbildningsledaren kommer från brittiska CICM – Chartered 
Institute for Credit Management 

Kursavgift för delkurs 4  
”Credit Risk Management” 
är 15 900 kronor exkl. moms 
och examinationen kostar 
135 GBP (ca 1 700 kronor). 



Diplomerad Kreditchef – Diploma in Credit and Collection
Credma håller i utbildningen samt står tillsammans med Svenska Kreditföreningen och 
CICM som utfärdare av diplomet. Som deltagare i utbildningen blir du auto matiskt 
medlem i CICM Chartered Institute for Credit Management, och får tillgång till deras 
Knowledge Hub.

CICM:s utbildning och diplomet har ett högt anseende och är erkända av arbets givare inom 
bank, finans och näringsliv sedan många år tillbaka, både i Storbritannien och i världen.

Deltagare
Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade 
 kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att  
avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig  
med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

credma.se

Tobias Vonk,  
Credit Manager på Tibnor

Iben De Jong, Regional  
Credit Manager på Yara AB 
SwedenVilka element av kursen har varit mest 

givande?
– Jag ser en stor fördel med att kursen  
sker digitalt och är planerad med kortare 
sittningar. Det är ett frigörande upplägg som 
gör det möjligt att ta sig igenom  
kursen utan att bli helt frånvarande från  
övriga åtaganden. Samtidigt kan man 
disponera tiden mellan kurstillfällena helt 
enligt egen kalender. När man arbetat med 
kredit under en längre tid är det lätt an en 
del arbete blir slentrian. Kursen hjälper till 
med att ta ett steg tillbaka till grunden och 
till de grundläggande frågeställningarna. Det 
behövs när man sedan ska bygga framåt.

Varför skulle du rekommendera andra  
kollegor att gå kursen?
– Otroligt bra kursledare och hög nivå 
på kursmaterialet innebär nya insikter, 
ny kunskap och nya perspektiv på saker 
man redan känner till. Addera sedan att 
få tillgång till ett nytt stort professionellt 
nätverk – och du kan vara helt säker på  
att du blir utmanad! 


