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Kursplan
Ekonomihögskolan

Institutionen för organisation och entreprenörskap

1MM721 Music & Event Management, Independent Research 
Project, 15 högskolepoäng
Music & Event Management, Independent Research Project

Ämnesgrupp
Övrigt inom samhällsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1F

Fastställande
Fastställd av Ekonomihögskolan 2014-12-11 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015

Förkunskaper
Music Industry and Culture Studies 15 hp eller motsvarande.

Mål
Efter att ha fullgjort den här kursen förväntas studenten: 

ha djupare förståelse av och kunskaper om hur han eller hon på ett systematiskt 
och metodiskt sätt genomför självständiga uppdrag inom ett självvalt område av 
musikindustri- och kulturstudier,

•

ha förmågan att bedriva forskning i förhållande till det område som har valts och 
uppnå och kommunicera olika resultat i en skriftlig tentamen/uppsats,

•

ha djupare teoretiska kunskaper om metoderna för att analysera musikindustrin 
ur ett socialt och kulturellt perspektiv och som sociala och kulturella fenomen,

•

ha en djupare metodologisk förmåga att bedriva forskning inom områden som 
tillhör musikindustri- och kulturstudier.

•

Innehåll
Kursen utgörs främst av individuella litteraturstudier som leder fram till en skriftlig 
tentamen/uppsats. Teoretiska litteraturstudier inom ett område av musikindustri och 
populärmusik inom sociala och humanistiska ämnesområden och forskningsfält. Den 
svenska musikindustrin som ett industriellt kluster och ett systembaserat 
förhållningssätt till dynamiken i den svenska och skandinaviska musikindustrin.



Undervisningsformer
Undervisningen utgörs främst av individuella litteraturstudier med handledning. 
Litteraturstudierna kommer att leda fram till en skriftlig tentamen/uppsats bestående av 
uppsatsens problemformulering/tema och syfte, där olika sätt att analysera insamlat 
empiriskt material, val av metoder och perspektiv på att framställa text problematiseras. 
De insikter och erfarenheter som blir resultatet av materialinsamlingen kommer att 
dokumenteras, analyseras och reflekteras kring med utgångspunkt i den teoretiska 
litteraturen, problemformuleringen och syftet. En kontinuerlig dialog med 
kurshandledaren vid Rockcity Hultsfred/Baltic Business School, Högskolan i Kalmar, 
kommer att bibehållas under hela kursens gång, med kontinuerlig avrapportering i form 
av skriftliga och muntliga delrapporter. De teoretiska litteraturstudierna kommer 
tillsammans med sammanställningen av en uppsats att ge 15 poäng på B-nivå. 
Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Bedömningen av studentens resultat utförs genom en skriftlig tentamen/uppsats. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. 
 
Betygskriterier för A-F-skalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband 
med kursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda examinationsmoment 
till slutligt kursbetyg sker. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. 
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära 
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid 
skriftlig tentamen ges totalt minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken 
studenten antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt 
på rapporter kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt 
resultat. 
 
Betygskriterier för A-F-skalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband 
med kursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda examinationsmoment 
till slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras 
vid fakulteten. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras av 
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt 
som kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursvärderingar, exempelvis löpande 
under kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i syfte 
att säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Överlappande kurs: 1MM720, 1MM620 och 
1MM621.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Litteraturen väljs i samråd med examinator. 
 


