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Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-05-24 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- förklara framväxten av evenemang- och mötesindustrin i samhället och dess betydelse för
destinationsutveckling inom turism,
- redogöra för teorier och modeller inom fältet event management,
- identifiera olika faser inom event management i en turistisk kontext,
- redogöra för hur evenemang organiseras, leds, finansieras och marknadsförs inom turism utifrån ett
företags- och destinationsperspektiv,
- ge exempel på ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella värden och effekter av evenemang,

Färdighet och förmåga
- analysera evenemang utifrån en vetenskaplig problemställning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera kring rollen som event manager och
- värdera och kritiskt diskutera effekter av evenemang ur ett hållbarhets- och säkerhetsperspektiv.

Innehåll
I kursen ges studenten grundläggande kunskap om eventindustrin. Event management handlar om att
planera och leda evenemang och större möten, till exempel festivaler, sportevenemang, konserter eller
konferenser. Studenten erhåller grunder för att förstå vad som krävs för planering och genomförande



av evenemang, samt hur paketering, marknadsföring och utvärdering av evenemang går till.
Betydelsen av event på en mer strategisk nivå behandlas under kursen genom att kringeffekter i
samhället generellt och specifikt inom besöksnäringen belyses. Både besökarens upplevda värde och
det ekonomiska värdet av ett evenemang behandlas. På kursen ges en helhetsförståelse för vad det
innebär att arbeta med evenemang samt dess betydelse för ett företag, en ort eller någon annan typ av
uppdragsgivare. På kursen ingår projektarbete där planering och utvärdering av evenemang behandlas.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig hemtentamen, deltagande i obligatoriska litteraturseminarier
samt ett projektarbete som genomförs gruppvis och redovisas både muntligen och skriftligen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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