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Moduler 
• Praktisk och skriftlig redovisning, musikbranschkunskap, 5 hp (2101)  
 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om såväl 
den svenska som den internationella musikbranschen med fokus på verksamhet 
i Sverige. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar grundläggande 
kunskap om musikbranschens konstnärliga, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar samt kunskap om likheter och skillnader mellan professionell 
musikverksamhet i Sverige och internationellt. Kursen syftar även till att 
studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om vilka möjligheter som 
finns för att driva bolag i musikbranschen samt kunskaper om lagar och avtal 
med betydelse för musikbranschen. Dessutom syftar kursen till att studenten 
efter eget val utvecklar genrespecifik musikbranschkunskap. 

Kursen är en valbar kurs inom konstnärliga utbildningsprogram på KMH. 
Kursen kan även erbjudas som fristående kurs.  

Innehåll 
Kursen består av föreläsningar och seminarier om musikbranschkunskap 
baserad på aktuell forskning, vedertagna arbetsmetoder samt gestaltning av 
musikaliska idéer och konstnärligt uttryck vid arbete med musikbranschprojekt 
med konstnärlig inriktning. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter och 
egna produktioner. Studenten ges under kursen möjlighet till handledning.  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 



 
 
 

2(3) 

Kunskap och förståelse 
• visa grundläggande kunskap om den svenska musikbranschen och den 

internationella musikbranschens ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar,  

• visa grundläggande kunskap om nationella lagar och avtal med betydelse 
för musikbranschen, 

• visa grundläggande kunskap om nationella juridiska regelverk och 
administrativa förutsättningar för företag med verksamhet i 
musikbranschen, 

Färdighet och förmåga 
• visa grundläggande förmåga att inom givna tidsramar genomföra ett 

musikbranschrelaterat mindre projekt,	
• visa grundläggande förmåga att identifiera, dokumentera och reflektera 

kring förutsättningar för framtida egen verksamhet i musikbranschen,	

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa grundläggande förmåga att göra bedömningar inom 

musikbranschkunskap med hänsyn till relevanta konstnärliga och etiska 
aspekter. 	

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Undantag för kravet på Svenska B/Svenska 3 medges för sökanden till kursen.   

Urval 
Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på 
grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.  

Examination 
Kursen examineras genom muntlig redovisning via aktivt deltagande i kursens 
seminarier i kombination med fullgjorda uppgifter i form av praktisk 
redovisning samt skriftliga inlämningsuppgifter. För att få godkänt slutbetyg på 
hela kursen krävs betyget G på samtliga examinationer samt fullgjorda 
obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro. Se aktuell kursguide 
för utförlig beskrivning av examinationsformerna samt obligatoriska moment 
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och deras omfattning. Vid frånvaro från den obligatoriska undervisningen kan 
examinatorn besluta att ge studenten kompletteringsuppgifter istället. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig betygsskala: 

U=Underkänd 
G=Godkänd 

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade 
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide. 

Övrigt 
Undervisningsspråk är engelska. 


