
 

Kursplan för  
INDIE CREATIVE STUDIO 
Indie Creative Studio är en eftergymnasial, ettårig utbildning som pågår under 36 veckor. 
Studietakt är 100%. Man kan välja att studera på Indie Creative Studio max två år.  

 
BEHÖRIGHETSKRAV  
Kursen är eftergymnasial  
Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier samt att du har kunskaper och 
erfarenheter inom det området du vill jobba med. Om du t.ex vill starta företag inom foto, så ska du ha 
den kunskapen innan du börjar på Indie Creative Studio.  
 
SYFTE OCH MÅL 
Du som studerar kursen Indie Creative Studio får kunskaper i att driva eget företag och samtidigt 
jobba med att öka sin kunskap och erfarenhet inom det området man i framtiden vill starta eget företag 
inom.  
 

Att få kunskaper och erfarenheter av att driva ett företag  
Under studietiden på Indie Creative Studio får du kunskaper och erfarenheter av att driva ett eget 
företag. Vi jobbar med marknadsföring, sociala medier, företagsekonomi, försäljning, redovisning, 
patent, företagsformer, skriva affärsplan, bokföring, avtal och lagar och annat som rör 
egenföretagande.  
 
Att utvecklas inom det området man vill jobba med 
Under utbildningen arbetar de studerande med att utveckla sina kunskaper inom sitt gebit. Man kan 
t.ex utvecklas inom foto, skrivande, programmering med mera.  
 
Att göra en personlig utveckling 
På Indie Creative Studio ligger fokus på att ge deltagarna en stark plattform att stå på. Under varje 
termin har lärare och deltagare kontinuerliga enskilda coachingsamtal. Under samtalen talar man om 
här och nu och kikar på framtiden. Deltagaren har möjlighet att lära sig att sätta mål, skapa rutiner och 
att få en bra balans i livet. En balans som är livsviktig för alla men speciellt för någon som ska driva 
ett eget företag.  

 
Att utveckla sin sociala kompetens och börja nätverka 
Under studietiden har du samarbeten med andra deltagare och även om du har fokus att starta egen 
studio så har du i början av terminen ett skarpt projekt tillsammans med andra studerande på 
utbildningen. Däremot kan du välja att jobba individuellt efter det skarpa projektet.  
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Att driva ett eget företag innebär att kunna nätverka och marknadsföra sig själv.. En del i utbildningen 
är att lära sig hur man tar kontakt med andra under events och sociala medier. Att skapa konton på 
sociala medier där man marknadsför sig själv och når ut till andra.  
 
KURSINNEHÅLL 

 
● INTRODUKTIONSVECKAN  

Under introduktionsveckan ges tid för de studerande att lära känna varandra och 
skolan. Under veckan har vi gemensamhetsdagar med deltagare från 
dataspelsutvecklingskursen och övriga kurser på skolan.  

● SKARPT PROJEKT  
I fem veckor arbetar deltagarna med ett skarpt projekt till en bestämd kund.  

● EKONOMI 
skriva…... 
I slutet av varje månad så har deltagarna på ICS ekonomi under 1,5 dag.  

● AFFÄRSPLAN 
Varumärke, företagsprofilering, visioner, ledstjärnor, affärsidé, produkten, kunder, 
försäljning, organisation, arbetsfördelning, företagsform, samarbeten, nätverk, 
patent, lagar, avtal, mål, strategi, nulägesanalys, SWOT-analyser, marknadsföring, 
marknadsstrategi, ekonomi, budget.  
Affärsplan jobbar deltagarna med under vårterminen.  

● PROJEKT 
Den största delen jobbar man med projekt. Projekten ska generera material till en 
portfolio, som kan göra att man lättare kan marknadsföra sig i framtiden.  

● BUH 
Balans, utveckling och hälsa - Work Life Balance.  
Under dessa lektioner fokuserar vi på personlig utveckling för att hitta balans i sitt liv. 
Att driva ett företag kräver att man har ork och välmående för uppgiften.  
Vi fokuserar även på att utveckla presentationstekniker, kunskap i hur man nätverkar 
och minglar på events, hur man skapar relationer och samarbeten i framtiden.  
Allt kring balans, utveckling och hälsa kan tas upp under dessa lektioner.  
 

ÖVRIGT INNEHÅLL 
 

● EVENT 
Deltagarna kommer in med förslag till events som skulle passa deras inriktning på 
deras framtida företag. Sedan får man se vilka events som kommer att bli av, 
beroende på kostnad.  

● CREATIVE JAM [December] 
I december varje år har deltagarna från Indie Game Studio och 
dataspelsutvecklingskursen Game Jam. Deltagarna som studerar på ICS kommer att 
ha ett liknande event som kallas “Creative Jam”  

● STUDIERESA [Under våren] 
Under vårterminen sker en studieresa med deltagarna från 
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Dataspelsutvecklingskursen på skolan. Förra året åkte vi till Göteborg och sov över en 
natt.  

 
 
TERMIN 1 
Under den första terminen arbetar du i projekt och har även HU(Handledning/Undervisning) lektioner, 
BUH (Balans/Utveckling/Hälsa).  

 
Första veckan är en introduktionsvecka med gemensamhetsdagar för att lära känna varandra. Under de 
första fyra veckorna har deltagarna skarpt projekt.  

 
Efter de första fem veckorna kommer deltagarna att planera läsåret och vad de ska jobba med i 
projekten.  
 
TERMIN 2 
Under vårterminen kommer börjar deltagarna med att skriva affärsplan och de kommer fortsätta att ha 
ekonomilektioner 1,5 dag per månad.  
 
KURSLITTERATUR  
I klassrummet finns det ett referensbibliotek och vi kommer köpa in böcker som deltagarna på ICS 
känner behov av ska finnas.  
 
PROGRAMVAROR OCH IT 
På skolan använder vi oss främst av open source program. En anledning är att vi vill att man ska se 
över sina kostnader för framtiden. Om man vill jobba med ett specifikt program så kan det bli så att 
deltagaren själv får finansiera den kostnaden.  
 
Vi använder oss av bokföringsprogrammet Bokio när vi bokför.  

 
På skolan får alla deltagare en mail (förnamn.efternamn@adelfors.nu) och tillgång till ett obegränsat 
lagerutrymme på Google Drive under kursens gång.  
 
All information som är viktig att ta del av samt schema finns på en sité för deltagarna som studerar 
Indie Creative Studio.  

 
ANTAGNINGEN 
Du som är intresserad av att studera på Indie Creative Studio kommer bli kallad till intervju. Under 
intervjun får du visa dina färdigheter inom ditt område. Du som söker kommer även att få lämna 
arbetsprover som du skickar in innan intervjun.  
 
Det är mycket viktigt att tänka på att man ska ha kunskaper inom det man vill starta företag inom. 
Sedan kan man självklart lära sig mer och utvecklas inom det under tiden på ICS.  

  
Frågor och kontakt: 
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Du kan när som helst höra av dig till Ädelfors folkhögskola och Indie Creative Studio med alla frågor 
du har.  

● E-mail: jessica.lycker@adelfors.nu 
● Telefon: 0383 - 571 15 [Direkt: Jessica Lycker] 0383 - 57100 [Växel] 
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