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För bästa möjliga inlärning och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10 personer. 
Läs om hela kursutbudet, kursavgifter & aktuella kursdatum på www.finansiellutbildning.se 
 
 

Valutautbildning för småföretag                                                                      1 dag 

 
 
Målgrupp 
Utbildningen passar dig som arbetar på mindre företag som gör utlandsaffärer och inte har någon 
uttalad finansavdelning. Troligtvis växlar företaget utländsk valuta löpande vid betalningstillfället. 
Utbildningen är även användbar om man planerar att utveckla företagets verksamhet utanför 
Sverige. Kanske är det just då man behöver valutakunskaper och input som allra mest. Det är inte 
enkelt att förutsäga framtiden när man arbetar med sina affärsplaner/affärsprognoser. Samtidigt är 
det är viktigt att komma fram till en riskacceptans som tål både felprognoser för kronans 
värdeutveckling och stora valutasvängningar.  
 
Du behöver inte ha någon finansbakgrund om du deltar på denna utbildning.  
 
Om kursen 
Valutasvängningar kan bli en kostsam överraskning när valutakursen inte blir som man hade tänkt 
sig. Under utbildningen går vi igenom hur man utsätts för valutarisk i olika situationer och för- och 
nackdelar med att bli fakturerad i svenska kronor när man gör inköp från utlandet. 
 
Vi går igenom hur valutamarknaden fungerar och hur valutaterminer är användbara när man vill 
avtala om en framtida växlingskurs på ett förutbestämt datum. Ibland är det svårt att förutsäga 
framtida inkommande betalningar och då kan det bli aktuellt att förlänga” en terminsaffär med en 
valutaswap. Du kommer att lära dig hur det fungerar och vad instrumentet valutaswap är. 
 
Att köpa ”försäkring” mot valutarisk innebär i praktiken att man köper en valutaoption. Under 
kursdagen lär du dig hur man kan använda valutaoptioner utan att ta någon risk och även exempel 
på olika situationer när det är aktuellt med valutaoptioner. 
 
Med sin mångåriga bankbakgrund, bland annat som valutahandlare/kundhandlare, har föreläsaren 
mött företagskunder i olika storleksklasser.På den här utbildningen får du valutakunskaper som är 
anpassad efter små företags förutsättningar och allmänna du lär användbar terminologi som 
underlättar dialogen med banken. 
 
Innehåll  
 Valutarisk i olika situationer och med olika synsätt. På kort och lång sikt 
 Hur valutamarknaden fungerar i praktiken och vad som påverkar kronans värde 
 Valutaterminer och vad som bestämmer terminskursen. För- och nackdaler med terminsäkring 
 Valutaswap: Vad det är och hur swap används för att förlänga/förkorta terminskontrakt 
 Valutasäkring med valutaoptioner. För- och nackdelar samt hur man undviker risker 
 Relevanta frågor att ta ställning till om man överväger valutasäkring 
 Övningar 
 
Kursavgift och kursdatum 
För aktuell kursavgift och kursdatum, läs på www.finansiellutbildning.se 

Stora globala företag har en finansavdelning som är valutaspecialister och är ofta aktiva när det 
gäller valutariskhanteringen. Denna utbildning är anpassad efter små företags förutsättningar. 


