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Kursplan                                                                 

 
Kurskod                                       
studiehelheten/kursen:  

PRE18EN01 

 
Kursnamn 
studiehelheten/kursen:  

 
Kostnads- och investeringskalkyl 1 

 
Omfattning i sp: 

 
3 sp 

 
Rekommenderad 
studiegång: 

 
Årskurs 2 

  

Förkunskaper: Grundläggande företagsekonomi 
 
 

Kursspecifika 
kompetenser 
(matrisen): 

Se matris 
 
 

Undervisningsspråk: Svenska 

Kurser som ingår i 
studiehelheten: 

Ledarskap och arbetsrätt, Ledningssystem och Arbetarskydd 
 

Ansvarig 
utbildning/enhet: 

Produktionsekonomi 
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Kursspecifika kompetenser  

Kurskod:       PRE18EN01 
Kursnamn:   Kostnads- och investeringskalkyl 1 
 

Kompetenser    Bedömningsgrunder 
 

 1 3 5 

Analytisk och logisk 
kompetens 

Besitter grundläggande 
kunskaper ifråga om begrepp, 
transaktioner, processer inom 
industriell verksamhet 

Kan utföra grundläggande 
beräkningar och analyser inom 
kostnads- och investeringskalkyl 

Har förmåga att beskriva och 
förklara kostnads- och 
investeringsberäkningar jämte 
konsekvenser på grundläggande 
nivå 

Intraprenöriell och 
entreprenöriell 
kompetens 

Identifierar betydelsen av att 
analysera intäkter och kostnader 
i såväl egna som andras 
verksamhet 

Kan förklara vikten av kostnads- 
och investeringskalkyl relaterat 
till prissättning av varor och 
tjänster i ett grundläggande 
sammanhang 

Kan planera för och genomföra 
enkel självkostnadskalkylering 
och känner till 
förklaringsvariabler inom 
investeringskalkyl i praktisk 
verksamhet 

Mångkunnighets- 
kompetens 

Identifierar att kostnads- och 
investeringskalkyl är en 
delprocess inom industriell 
och/eller statlig verksamhet 

Kan grundläggande förklara den 
industriella processen kopplat till 
resultatlogik och lönsamhet 

Har förmåga att beskriva, 
analysera, tolka och 
sammanställa enkla kostnads- 
och intäktsanalyser 

Internationell  
kompetens 

Känner till grundläggande 
förändringar ifråga om 
kostnadsstrukturer vid 
gränsöverskridning, såsom 
export, import och 
företagsetablering på nya 
marknader 

Kan läsa och tolka enkla 
kostnads- och intäktskalkyler 
och därtill anslutna förklaringar 

Kan läsa och tolka kostnads- och 
intäktsrapporter samt 
investeringskalkylsammandrag 
på minst ett annat språk än 
svenska 

Interaktions- och 
nätverkskompetens 

Inser vikten av interaktion vid 
anskaffande/framtagande av 
information i kostnads- och 
investeringskalkylsammanhang 

Känner till var information finns i 
form av kontaktpersoner, 
databaser, branschöversikter 
ifråga om kostnads- och 
intäktsanalys samt 
investeringskalkyl 

Är medveten om och använder 
befintliga databaser och 
databanker ifråga om kostnads- 
och intäktsanalyser samt 
investeringskalkyler. Känner till 
kostnadsutvecklingen på 
nationell nivå i allmänhet. 

 


