
 
 
 

Kursplan Indie Game Studio 
 
FÖR DIG 
Kursen Indie Game Studio är för dig som har tidigare erfarenheter av att utveckla dataspel.  
Du kanske tidigare har varit deltagare på dataspelsutvecklingskursen på skolan. Du kan också 
ha fått kunskap om att utveckla dataspel från annat håll. 
 
ANTAGNINGSPROCESS 
Du deltar i en Känn-dig-för-kurs, en slags workshop, som är en del i vår antagningsprocess. 
Under känn-dig-för kursen kommer ni att arbeta i mindre grupper och skapaspel, få 
introduktion om Indie Game Studio samt ha individuella samtal. Under kvällstid har vi 
aktiviteter som främjar gemenskap och god samvaro i gruppen. Under kursen tittar vi på om 
du har intresse av att utveckla dataspel. Vi kommer att ha individuella samtal med alla 
deltagare. Där du ges möjlighet att ställa frågor om kursen, samt att vi får möjlighet att ställa 
frågor till dig. Utifrån samtalet under känn-dig-för-kursen och observationer, samt bifogade 
dokument, gör vi en samlad bedömning om ifall och hur vi bäst kan skapa en god 
studiesituation för dig 
 
FÖRSTA TERMINEN  
Under första terminen får du kunskap i att starta ett företag genom att skriva en solid 
affärsplan och marknadsplan. Parallellt med kurser inom eget företagande så har ni olika 
projekt under terminens gång.  
 
ANDRA TERMINEN  
På vårterminen startas företaget upp på riktigt. Ni får tillgång till era kontor. Under 
vårterminen kommer det blir mer tid för att skapa spel. Parallellt med spelskapande så får du 
kunskaper i redovisning, bokföring och att driva eget företag.  
 
TREDJE TERMINEN  
Under den sista terminen kommer företagen att få ännu mer tid i att skapa spel eller så kan 
det vara så att ni fått jobberbjudande på andra sätt. Som t.ex. att skapa reklamspel till ett 
företag eller liknande. På hösten går vi genom hur man kan fortsätta driva sitt företag. Vi går 
också genom hur man avvecklar ett företag.  
 
SYFTE 
Syfte med kursen är att deltagarna ska lära sig att driva Indie spelföretag tillsammans med 
andra deltagare i mindre företagskonstellationer. Under kursen får deltagarna kunskap om  
företagande med inriktning på indie-spelföretagande. Syfte är även att deltagarna ska få en 
stark plattform att stå på och att denna kurs ger en bred kunskapsbank inom företagande och 
att deltagarna ska få kunskaper om work-life balance. En kunskapsbank som ska stärka 
deltagarnas självförtroende och självkänsla att fortsätta arbeta med indie spelföretag eller 
hitta nya vägar att arbeta med dataspelsutveckling. 
 
MÅL 
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Att deltagarna: Ska ha kunskap och erfarenhet om att starta och driva företag, skriva 
affärsplan, budget, kunskaper om; olika företagsformer, skatter, avgifter, bokföring, 
företagsekonomi, marknadsföring, patent, export/import, försäljning med mera. Har utvecklat 
flera färdigställda mindre dataspel. Dataspel som alla har en marknadsplan och som finns till 
försäljning.  
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PROGRAMVAROR 
Vi kommer använda oss av freeware-program. Anledningen till att vi använder i första hand 
avgiftsfria programvaror är för att ge deltagarna de bästa förutsättningarna att driva 
ekonomiskt hållbara verksamheter. Under kursen kommer deltagarna att använda 
dataspelsutvecklingsverktyget Unity. Unity är inte ett freeware-program, men är däremot 
kostnadsfritt tills man tjänat 100 000 dollar.  
 
 
 
 


