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Välkommen till Monitors guide till 
medietekniska utbildningar för höstterminen 2019!
Av alla nuvarande och examinerade studenter, lärare och rektorer som jag har haft 
nöjet att växla ord med under sammanställningen av den här guiden har det 
blivit tydligt för mig att medietekniksverige sitter på en oerhörd mängd passion, 
driv och engagemang. Detta är något som genomsyrar hela kedjan – från 
administrationsavdelningarnas kursplanering, till varje elev i undervisningsrum 
landet över. Således har det också blivit tydligt vilka oerhörda resurser vi har 
– både i form av snillrika kreatörer, tekniker och utrustning. Ja, jag blir både 
imponerad och rörd av att höra både utbildningsledare och elever när de stolt 
berättar om sina mest minnesvärda stunder. Vi hoppas således att detta 
kan bli din språngbräda till en framgångsrik karriär.

Patrik Blomqvist
chefredaktör

Ärade aspirerande yrkesverksamma inom medieteknik, nu är den här – Monitors guide för dig med 
ambitioner att ta den svenska medieteknikbranschen med storm. Det du håller i handen är nämligen 
en sammanställning av ett stort antal eftergymnasiala utbildningar, med korta presentationer om vad 
utbildningen erbjuder samt länk till respektive skolas hemsida för vidare information. Denna guide innefattar 
dels utbildningar som fokuserar på just medieteknik, men också utbildningar som riktar in sig på specifika 
områden så som film, foto och ljud som i vår mening faller under begreppet medieteknik. 

Vi är medvetna om att det finns fler utbildningar i landet än de vi har listat, och vår ambition med detta är 
att årligen återkomma med en ny och större guide. Om du ser något vi missat att inkludera, är vi ytterst 
tacksamma för din hjälp.

I de svarta rutorna kan du läsa allmän info om CSN och studieförbunden, och i de orangea finner du 
berättelser från personer som studerar och har studerat vid några av de olika utbildningarna listade i den här 
guiden.

SAMMANSTÄLLD AV PATRIK BLOMQVIST
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EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR
All slags utbildningar efter gymnasiet, som till exempel 

folkhögskola, högskola eller universitet, kan kallas 

eftergymnasiala. Det är sådana vi listar i denna bilaga och 

vi har valt att främst fokusera på heltidsstudier som sträcker 

sig över ett år eller mer. Det kan vara värt att tänka på att 

de flesta utbildningar kräver en mindre avgift om några 

tusenlappar per termin för att täcka hyra av instrument, 

studio, transporter och liknande.

FOLKHÖGSKOLA
Folkhögskola är en nordisk skolform för vuxenutbildning, 

och eftersom deltagarna ofta kommer från andra platser 

erbjuds vanligtvis boende på skolan. Man tillhandahåller 

oftast behörighetsgivande/allmänna kurser (de liknar 

gymnasiestudier och är ett alternativ till komvux) och 

profilkurser (som är mer specialiserade med fokus på en 

viss inriktning).

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET
Den högsta nivån på utbildning i Sverige är högskola och 

universitet. På högskolan läser man in poäng, oftast 30 

högskolepoäng (hp) per termin. 1,5 hp beräknas motsvara 

en veckas heltidsstudier. När de antal poäng som krävs 

uppnåtts är utbildningen klar och man får en examen. 180hp 

motsvarar 3 års studier och ger en kandidatexamen, 210h, 

motsvarar 4 års utbildning och ger en magisterexamen och 

240hp motsvarar 5 års utbildning och ger en masterexamen. 

I det fall det rör sig om lärarutbildning utfärdas en 

lärarlegitimation efter erlagd examen. En examen kan öka 

chanserna att få jobb. När universiteten utbildar inom ämnet 

musik rör det sig ofta om inriktningar som musikvetenskap 

och liknande.

YRKESHÖGSKOLA
Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov 

på arbetsmarknaden. Tanken bakom yrkeshögskolans 

utbildningar är att de ska finnas när och där de behövs. 

Alla utbildningar drivs i nära samarbete med företag och 

andra arbetsgivare. Det innebär att de är aktiva i både 

planering och genomförande av utbildningarna. De allra 

flesta utbildningar inom yrkeshögskolan kombinerar 

också teori med praktik ute på en arbetsplats. Det kallas 

även för ”Lärande i arbete” (LIA). Utbildningar på ett års 

heltidsstudier (minst 200 poäng) på yrkeshögskolan leder 

till yrkeshögskoleexamen. Dessutom finns en kvalificerad 

yrkeshögskoleexamen för dem som läst under två år (minst 

400 poäng).

UTBILDNINGSLISTAN
(hp=högskolepoäng)

Kort om ansökningstider
Webbanmälan för Högskolor och universitet öppnar i regel 

den 15 mars och har sista ansökningsdag för utbildningar på 

hösten den 15 april, men vissa avvikelser kan förekomma. När 

det kommer till folkhögskolor och andra instanser finns inget 

gemensamt sista ansökningsdatum. Vi har i största möjliga mån 

inkluderat avvikande ansökningsdagar, men det är ändå en god 

idé att se respektive skolas hemsida för korrekt och uppdate-

rad information samt eventuella kursavgifter.

Vi reserverar oss från felaktig information om de skolor som 

inte lämnat in ny information. 

Andra viktiga datum
7 maj  – Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka 

avgiftsbefrielse

April–Juni – Kontrolluppgifter

20 juni – Sista kompletteringsdag

11 juli – Antagningsbesked med svarskrav

26 juli – Sista svarsdag

1 augusti – Andra antagningsbeskedet

Animationsakademien, Hägersten 
Utbildningen Animation och experimentfilm är en unik tvåårig 

studiemedelsberättigad heltidsutbildning där du får färdigheter 

och kunskaper för att arbeta med de flesta typer av animation, 

allt från klassisk tecknad film till datorbaserad animation och stop 

motion. Sista ansökningsdag: 27 maj. 

www.folkuniversitetet.se

Blekinge tekniska högskola, Karlshamn
Från Campus Karlshamn studerar man antingen digital ljudproduktion 

eller digital bildproduktion, samtliga treåriga kandidatutbildningar. Di-

gital ljudproduktion är utbildningen för dig som vill arbeta med ljud-

design och ljudberättande i digitala medier. Digital bildproduktion är 

en utbildning för dig som vill satsa på en framtid inom visuell medie-

produktion. Utbildningen öppnar dörrar till arbetsplatser som digitala 

mediebyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar. 

www.bth.se

Högskolan Dalarna, Falun 
På Högskolan Dalarna i Falun erbjuder vi en rad utbildningar med 

skapande och berättande i centrum. Här kan du läsa kandidat-

programmen Film- & TV-produktion, Manus för film & tv, Film-

produktion för reklam och information, Ljud & musikproduktion, 

Audiovisuell produktion och Musik & ljuddesign. 

www.du.se

Edelviks folkhögskola, Burträsk
Edelviks filmutbildning är en både teknisk och kreativ utbildning som 

ger dig verktygen som behövs för att kunna arbeta med film på ett pro-

fessionellt sätt, från idéarbete till postproduktion. Extra fokus ligger 

på manus, regi och redigering. Man samarbetar med en handfull noga 

utvalda gästföreläsare, flera av dem internationellt framgångsrika. 

www.edelvik.se
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Forsa folkhögskola
Vill du lära dig mer inom fotografi? Eller är du helt nybörjare? 

Missa då inte chansen att söka till kursen Fotografi/Film på Forsa 

folkhögskola. Du arbetar främst med digital fotografi med inslag 

av film och filmredigering men får även möjlighet att prova den 

analoga tekniken så att du får en gedigen grund att stå på i ditt 

fortsatta fotograferande. Sista ansökningsdag: 15 maj. 

regiongavleborg.se/forsa

Fotoskolan, Stockholm 
Fotoskolan STHLM har två yrkeshögskoleutbildningar, Bildbe-

handlare och Visuell kommunikatör Fotograf. Två eftergymna-

siala utbildningar för dig som vill satsa på en yrkesframtid som 

visuell kommunikatör eller bildbehandlare.

www.folkuniversitetet.se 

Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm
Teater-, Event- & Scentekniker är en tvåårig grundläggande 

event- och teaterteknisk utbildning. Det är en hantverksutbild-

ning som går på heltid, kräver fysisk närvaro och ger dig rätt 

kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna jobba 

som scentekniker, ljustekniker, projektions- och mediatekniker, 

eventtekniker, Stage Manager eller liknade på landets scener och 

arenor. 

www.schartau.se

Fridhems folkhögskola
Kulturlinjerna på Fridhems Folkhögskola har under flera decen-

nier hört till de ledande i Sverige. Utbildningarna ger deltagarna 

gedigen kunskap inom respektive område och flera av Sveriges 

framträdande fotografer, filmskapare, musiker och skådespelare 

har gått på linjerna. På filmlinjen får du under två år lära dig lära 

dig grunderna i filmskapande och får jobba med allt ifrån regi och 

manus till foto, ljud, ljus, klippning, scenografi, med mera. Under 

andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället 

för filmlinjen. Sista ansökningsdag: filmlinjen: 23 april, filmarbe-

tarlinjen: 23 april, fotolinjen: 21 april. 

www.fridhem.fhsk.se

Gamleby TV
GTV Gamleby är en yrkeshögskoleutbildning till tv-produktions-

specialist. Hos oss får du en av Sveriges absolut bästa utbild-

ningar som leder dig mot jobb i team på flera olika positioner i 

produktions- och teknikbolag för tv, film och webb. Sista ansök-

ningsdag: 26 april.

www.gtvgamleby.se

Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter, Värmland 
Som ett musikstarkt lärosäte med en rad genreinriktade profil-

kurser, erbjuder man även Musikproduktionslinjen som vänder 

sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musikproduk-

tion och ljudteknik. Både live och i studio, och på såväl analog 

som digital utrustning. Kurslängden är ett till två år. Sista ansök-

ningsdag: 1 april. 

www.geijerskolan.se
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IDA DAVIDSSON

Ida kommer från 

Ulricehamn och går 

sista terminen på 

Audiovisuell Produktion 

på Högskolan Dalarna i 

Falun. 

Varför valde du utbild-

ningen Audiovisuell 

Produktion?

– Jag valde utbildningen 

för att jag blev så intres-

serad av förhållandet mellan ljud och bild efter att ha läst 

filmmusik i Stockholm. Jag visste också att jag ville jobba 

kreativt med både ljud, musik och video men kände att jag 

saknade verktygen. Audiovisuell Produktion är en utbild-

ning med konstnärlig inriktning och med stort fokus på det 

praktiska, vilket tilltalade mig direkt. Det kändes solklart 

att söka den utbildningen.

Hur har du upplevt utbildningen? 

– Jag har trivts enormt bra, utbildningen har gett mig 

kunskap och kompetens som jag aldrig trodde att jag 

skulle få. En annan bidragande faktor har varit den fina 

sammanhållningen mellan både klasskamrater, andra 

studenter och lärare. Tillgång till bra lokaler och teknik har 

också varit viktigt för min personliga utveckling.

Vad gör du på fritiden? 

– På fritiden får jag ofta impulser att skapa och har många 

idéer på stora projekt jag vill genomföra, både tillsammans 

med studiekamrater och själv. Därför kan det bli så att jag 

spenderar jag en del tid framför datorn och experimenterar 

i olika mjukvaruprogram. Men jag gillar även att skapa mer 

“hands on”, teckna, göra musik eller snickra ihop något 

litet när jag får chansen. Jag älskar även att vara ute när 

det är fint väder och ha picknick.

Vad har du för mål med utbildningen? 

– Min dröm är att få arbeta som audiovisuell konstnär och få 

möjligheten att ställa ut och visa upp mina egna konstverk 

och installationer. Men jag skulle också verkligen vilja jobba 

med videoscenografi till opera, dans, teater och/eller artist-

framträdanden. Branschen jag vill ge mig in i är mansdomi-

nerad och det vill jag absolut vara med och förändra, som 

så många andra branscher behöver det bli jämställt även för 

oss. Att vara verksam inom det här området kräver också att 

man har en viss teknisk kompetens och jag upplever ofta att 

andra förutsätter att jag, som kvinna, inte har den kompe-

tensen utan folk vänder sig helt enkelt till en man i sådana 

situationer. Utöver det är det en rätt ung bransch och många 

vet inte vad det är jag sysslar med. Det känns spännande att 

vara en del av och få chansen att påverka ett yrkesområde 

som hela tiden växer. Yrket börjar även med stormsteg ta sig 

in i olika områden och det skapar allt fler möjligheter för oss 

som audiovisuella producenter eller konstnärer.



Glokala folkhögskolan, Malmö 
Filmlinjen är kursen för dig som är intresserad av att i framtiden 

arbeta med rörlig bild och audiovisuell produktion. Fokus under 

kursen ligger på det personliga berättandet och varje deltagare 

ges möjlighet att under kursen producera kortfilmer efter egna 

manus och idéer inom såväl spelfilm som dokumentärfilm. Sista 

ansökningsdag: 2 maj.

www.glokala.se

Gotland Film Academy, Fårösund
På Gotland Film Academy och utbildningarna Story och Film 

Crew kan du lägga grunden till och specialisera dig inför ett yr-

kesliv i filmbranschen. Utbildningarna erbjuder internationellt 

erkända filmare och manusförfattare som mentorer och gäst-

lärare. Story är exklusiva utbildningar i manus & dramaturgi där 

deltagarna får en yrkesutbildning till att bli manusförfattare för 

långfilm & tv-serie. Film Crew är filmarbetarutbildning där delta-

garna får delta i arbetet med  att producera en tv-serie utvecklad 

av studenterna på Story. Serien produceras av deltagarna i pro-

fessionell studiomiljö tillsammans med professionella regissörer 

och fotografer. Gotland Film Academy erbjuder också årligen 

en utbildningsplats som Showrunner till en före detta Storydel-

tagare som får leda det kreativa arbetet med produktionen av 

tv-serien. Sista ansökningsdag: 30 april.

www.gotlandsfolkhogskola.se 

Göteborgs folkhögskola
Vill du utveckla ditt eget filmberättande? Film och media är en 

växande bransch med nya möjliga vägar som kräver en stark 

grund att stå på. Vi har ett nära samarbete med branschen. Film-

produktionsutbildningen är 1-årig med möjlighet att söka 1-års 

fördjupningskurs. Kursen är CSN-berättigad. 

www.gbg.fhsk.se

Göteborgs universitet
För dig som är nyfiken, samhällsintresserad och tycker om text, 

ord och bild. På JMG kan du studera allt som har med journalistik, 

medier och kommunikation att göra. Här hittar du såväl fristå-

ende kurser som hela program på grund- och avancerad nivå. 

www.jmg.gu.se

Hjälmereds folkhögskola 
Kursen Grafisk design, Video & Webb ger dig en unik kombination 

av färdigheter inom digitala och tryckta medier. Utbildningens 

bredd ger dig en bra grund för att studera eller arbeta inom gra-

fisk design, videoproduktion, webbdesign och reklam. Vi arbetar 

i Adobes Creative Cloud suite, så som Photoshop, InDesign, Il-

lustrator, Premiere, med flera. Sista ansökningsdag: 2 maj.

www.hjalmered.se

Hola folkhögskola 
Vid Ångermanälvens strand, norr om Kramfors i samhället Präst-

mon ligger Hola folkhögskola. Här finns ett stort utbud för dig 

som vill studera ljudets hantverk. Dels musikproduktion och ljud-

teknik, men också den 39 veckor långa kursen ljudkonst, en kurs 

för dig som vill bredda dina uttryckssätt med att arbeta kreativt 

med ljud i ljudkonstprojekt. Kursen är möjlig att gå ett eller två år. 

www.rvn.se



UTBILDNING I FOKUS LIVESÄNDNINGSSPECIALIST, XENTER

TEXT: PATRIK BLOMQVIST
FOTO: XENTER

30 minuter med bil i sydvästlig riktning 

från Stockholms stadskärna, beläget 

vägg-i-vägg med Tumba gymnasium, vi-

lar en av landets ledande, tekniskt inrik-

tade yrkeshögskolor, Xenter. Här huserar 

nämligen en av startgroparna för en karriär 

inom just detta hektiska men spännande 

område: den tre terminer långa utbild-

ningen till Livesändningsspecialist, ledd 

av Björn Egertz. 

Nyfikna på utbildningens historia, inne-

håll och vad den faktiskt har lett till för 

dess studenter sedan starten, stämde vi 

träff med programmets överhuvud och 

dess tekniske systemansvarige, Patrik 

Krans, för en rundtur på skolan i dess tek-

nikspäckade faciliteter.

Ett bra ”track record”
Innan Björn Egertz inredde sitt nuvarande 

kontor hade han arbetat här i tre år, bland 

annat på det närliggande gymnasiets jour-

nalistprogram. När den tidigare ledaren för 

Livesändningsspecialistutbildningen, Olle 

Eriksson, valde att anta nytt uppdrag på 

skolan, dök läget upp för Björn att axla en 

ny roll – att utbilda och föra nya genera-

tioner kameraoperatörer, EVS-operatörer, 

bildmixare och grafiker ut i arbetslivet. 

Sedan sju år tillbaka sätter han kursplanen, 

Morgondagens broadcast-proffs 
utbildas i branschnära Botkyrka

ser till att det blir föreläsningar, att man har 

utrustning och sladdar, och att studenter 

får sina LIA-platser (Yrkeshögskolans prak-

tikform, Lärande i arbete). Och till höstter-

minen 2019 är Livesändningsspecialistut-

bildningen inne på sin tionde årskull. Tio år 

som visat sig vara mycket framgångsrika, 

berättar Björn. 

– Förra året examinerades samtliga 25 

som pluggade här, och omkring 175 av de 

200 vi har examinerat är än i dag ute och 

arbetar som frilansare hos NEP, HD Re-

sources och SVT, för att nämna några. 

För en konkurrenshård bransch som den-

na går det inte annat än att hålla med om 

att det är ett bra ”track record”, som Björn 

uttrycker det. Och vad som ligger till grund 

för upprätthållandet av en sådan kontinui-

tet är den nära kontakten med branschen.

Stark arbetslivsanknytning
För att godkännas av Myndigheten för 

Yrkeshögskolan ska man erbjuda en 
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Vägen till en karriär inom livesändningsbranschen är inte en 
dans på rosor. Konkurrensen är hård och industrin ställer krav av 
samma mått på teknisk fingerfärdighet och förmågan att arbeta 
i lag. En utbildning som fostrat ett stort antal av broadcast-
branschens nuvarande proffs är yrkeshögskoleutbildningen 
Livesändningsspecialist på Xenter i Botkyrka – som till hösttermi-
nen 2019 firar sitt tionde klassintag.
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”kvalificerad utbildning skräddarsydd 

utifrån verkliga behov från arbetslivet”. 

Således är det viktigt att den har ”stark 

arbetslivsanknytning och utformas i nära 

samarbete med representanter från ar-

betslivet”. Kort och gott är nära kontakt 

med branschen kritisk för att kunna kart-

lägga det nuvarande arbetsmarknadstill-

ståndet, men också för att kunna se längre 

in i framtiden för kontinuitetens skull.

– Det var något som jag ägnade mig 

rätt mycket åt när jag började jobba som 

utbildningsledare för Live. Jag åkte ut på 

besök för att lära känna folk i branschen 

lite snabbare. Så det blev nästan lite som 

praktik under den här tiden.

Ett förarbete som gjort att jag haft en 

stabil uppsättning etablerade aktörer vid 

min sida, som – utöver NEP, HD Resources 

och SVT – inkluderar Mastiff, Cmore, Zodi-

ak, flera kvällstidningar, och många andra. 

Samtliga 21 av dessa ingår i en lednings-

grupp och har ett stort inflytande över ut-

bildningen. I samråd med Xenters expertis 

ser man till att skolans tekniska arsenal in-

vesteras och kursplanen utformas i enlig-

het med behovet ute i fält. 

Moderna teknikfaciliteter och 
dagsfärsk kursplan
Inledningsvis stiger vi in i en kompakt stu-

dio där allt man behöver för att sätta igång 

spontana projekt finns till hands: fresneller 

upphängda i taket, greenscreen och ett in-

tilliggande kontrollrum där väggen bakom 

ljudbordet, bildmixern och skärmarna täcks 

av stativ krönta med monitorbestyckade  

ENG-kameror. Vidare rör vi oss genom full-

packade förråd där åtskilliga hyllplan fyllts 

upp med sändningsryggsäckar, ytterligare 

ENG-kameror av olika fabrikat, drönare, 

batteripack och, ja, det mesta. 

Väl vid utbildningens kronjuvel, HD-stu-

dion, möts vi av en studiodesk omgiven 

av Sony-kameror monterade på robusta 

dolly-videostativ, och en trappa upp kom-

mer vi till kontrollrummet med BING-sta-

tion (bildingenjörsstation), bildmixer, vi-

deovägg, grafikverktyg från Chyron Hego, 

EVS (en dator för repris och redigering), 

med mera. Intill det finns ett ljuddedikerat 

utrymme med ett Studer Vista 1-ljudbord 

som mittpunkt. Och vill man ägna sig åt 

postproduktion finns en 5:1-ljudstudio 

med tramprum tillägnad just detta. 

– Eleverna har full tillgång till lokalerna 

24 timmar om dygnet, året om, berättar 

Patrik Krans.

En brokig blandning
Men vilka är då studenterna som söker sig 

hit, och vad bär de med sig i sitt bagage? 

Är det människor med ingen som helst 

bakgrund inom tv-branschen, eller är det 

mer meriterade individer?

– Inte i första hand erfarna elever, berättar 

Egertz. Några kommer förstås från medie-

gymnasiet här intill, medan några inte har 

någon erfarenhet över huvud taget. Men 

förutsättningarna för alla att lära sig finns 

här. Medelåldern skulle jag säga ligger om-

kring 24 till 25 år. Så, det är en ganska brokig 

blandning av studerande från hela landet. 

Redan då, vid ansökningsstadiet, har de 

aspirerande specialisterna klart för sig att 

det inte går att välja och vraka hur som 

helst mellan underhållningsformer att be-

vaka i yrkeslivet.

– Det handlar inte om att skrämma upp 

folk, men vi vill vara tydliga med att, om 

man ska jobba med liveproduktion är det i 

huvudsak sport det handlar om. Det är där 

jobben finns i största allmänhet. Och det 

är viktigt att pränta in vad man ger sig in 

på: korta scheman, obekväma arbetstider 

och mycket resande. 

Men det finns en charm med oregel-

bundenhet som är skön och upplyftande, 

tycker Egertz.

Hur viktigt är det att finna just sin ar-

betsområdesmässiga nisch?

– Alla på utbildningen lär sig samma 

grundläggande saker; förståelse för ka-

merans egenskaper, signalvägar, redige-

ring, med mera. Men det går inte att vara 

allmänintresserad, man måste hitta något 

att fokusera på. Här är vi givetvis ett stöd 

och har löpande individuella samtal om 

vad man har lärt sig och vad man tycker 

är kul. Och sedan har vi ju branschens stöd 

till förfogande. Om det exempelvis skulle 

finnas en lucka hos Cmore när det är lite 

lugnare där, kan vi få ut någon hos dem för 

att fördjupa sig i EVS, till exempel.

Vad sticker ut lite extra hos en sökande? 

– Avgångsbetyg från gymnasiet är grundläg-

gande behörighetskrav för att studera på 

yrekshögskola. Men eftersom det är övervä-

gande sportbevakning vi arbetar med är ett 

sådant intresse meriterande. En mediebak-

grund är också det meriterande. Lagarbete 

också, givetvis, då man arbetar uteslutande i 

team. Men ser vi ett särskilt driv, en glöd och 

en passion hos individen för tv-branschen 

och att lära sig är det ett plus i kanten.

KURSER I UTBILDNINGEN
(5p = 1 vecka)

Introduktion livesändning, 30p

Kameraarbete för livesändning, 25p

Liveredigering, 30p

TV-teknik, 50p

Villkor för frilansarbete, 15p

Idrottskunskap, 5p

Examensarbete, 25p

Lärande i arbete (LIA), 45p + 75p

EFTER UTBILDNINGEN 
KAN DU ARBETA SOM

Sändningsproducent

Kameraman

Grafikoperatör

Redigerare

EVS-operatör

Bildmixer

Bildingenjör (Bing)

OB-assistent

XENTER ARBETAR MED 
BLAND ANDRA

Best Broadcast Hire

Bonnier Broadcasting/TV4

Expressen

Dreamhack

NEP Sweden

Kanal 75

Mastiff

Zodiak

HD Resources

Onside TV Production/Friends Arena

UR

ChyronHego

Nexiko

Twentyfourseven

Sveriges Television

Södertörns högskola

Stockholms dramatiska högskola

Solidsport

CMore

Sportsground

Snabbmedia

Statnet

Vizrt

www.xenter.se
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Härnösands folkhögskola 
Härnösands filmlinje är en ettårig utbildning för dig som har ett 

brinnande intresse för film och vill lära dig grunderna i filmpro-

duktion. Här får du lära dig att göra film, utveckla egna idéer 

och strukturera ett projekt. Här arbetar man med produktion av 

framför allt kortare spelfilmer, kortare dokumentärfilmer, samt 

musik- och dansvideo. 

www.hfs.se

Högskolan Väst, Trollhättan
Har du en stark egen drivkraft och ett stort intresse för att ska-

pa och uttrycka dig? Gillar du sociala medier, webb, marknads-

föring, film och visuell kommunikation? Då är vårt program 

Digitala Medier en utbildning för dig. Och på 3D-animation 

och Visualisering blir du rustad med kunskaper som hjälper 

dig att komma fram inom arbetsområdet 3D-animering och 

visuella effekter, till exempel inom design, teknik och medie-

produktion. 

www.hv.se

IOGT NTO folkhögskola, Tollare
Vår ettåriga yrkesutbildning Journalistkurs multimedia/infor-

mation ger dig grunderna för att jobba inom media. Förutom 

journalistiskt skrivande arbetar vi med foto, layout, radio/video 

och webb. 

www.tollarefolkhogskola.se

Jakobsbergs folkhögskola 
Utbilda dig till journalist och fördjupa dig inom frilansande, radio 

eller praktik. Med en praktisk inriktad utbildning och yrkesnära 

lärare utbildar vi morgondagens journalister. 

www.jakobsbergsfolkhogskola.se

June folkhögskola, Jönköping 
Fotoskolan Jönköping är en förberedande utbildning för dig 

som vill utvecklas inom fotografi, film och bildbehandling. Fo-

toskolan är 1-årig basutbildning men det finns även möjlighet 

att studera ett ytterligare yrkesinriktat år hos oss. Sista ansök-

ningsdag: 4 maj. 

www.junefolkhogskola.se

JESSICA JOHANSSON

Efter att ha arbetat med reality-tv-

program under fem år i Stockholm 

valde Jessica att läsa videoreporter-

kursen på Jönköping University och 

fotokurs på Linnéuniversitet. Detta för 

att ha mer kött på benen för en start 

av eget företag.  I den här intervjun 

berättar hon om kunskaperna hon har 

omsatt i egna produktionsbolaget 

Yess Production, där hon gör rubbet.

Vad var det som lockade med videoreporterkursen på JU?

– Först och främst ville jag gå en kurs där jag lärde mig mer 

om innehåll, intervjuteknik och journalistik. Och den här 

tyckte jag var så pass bred att den tog upp både kamera-

teknik, ljudteknik, exponering, intervjuteknik och samtliga 

delar i hur man jobbar som reporter. Samtidigt var den väl 

uppbyggd då man gick igenom saker metodiskt, till exem-

pel hur man läser upp en speaker på ett bra sätt. Att det 

inte bara var en sak, utan flera områden som gick samman 

var något som resonerade med vad jag eftersökte. 

Berätta om ditt starkaste minne från kursens gång.

– Sista uppgiften vi gjorde var ett reportage eller ett 

personporträtt, och då gjorde jag ett personporträtt på 

universitetet. Så jag åkte till Jönköping under en veckas 

tid och gjorde tre porträtt som flöt ihop till en dokumentär 

på cirka tolv minuter. Dels för skolan, och dels för min 

egen skull för att visa mina ambitioner. Det gav mig 

oerhört mycket. I dokumentären gjorde jag porträtt på tre 

afrikanska utbytesstudenter som gjorde sina doktorander 

i Sverige. Otroligt roligt att träffa dem, fantastiskt smarta 

och riktigt intressant att få en inblick i deras liv.

Tips och råd till aspirerande med samma mål som dig?

– Att alltid göra det som man är intresserad av, och inte 

lyfta fram något man tror förväntas av en. Den enklaste 

av alla idéer kan bli fantastisk när man lägger ner sin själ, 

passion och engagemang. Det märks i slutprodukten.

•  Skanna qr-koden eller surfa in på 
tidningenmonitor.se/prenumerera

• Klicka på ’Bli prenumerant här!’
•  Fyll i dina personuppgifter inkl Mecenatnummer
• Skriv ’Student’ i kampanjkodsfältet
• Klicka ’Skicka!’

STUDENTPRIS PÅ MONITOR! 299 KR!
Gör så här för att få en årsprenumeration av Monitor för halva priset:



Jönköping University
Som en del av universitetets treåriga, medie- och kommunika-

tionsvetenskapliga program kan du efter det första året rikta 

in dig på antingen marknadskommunikation, strategisk kom-

munikation, global communication eller medieproduktion. Vill 

man arbeta med gestaltning och/eller teknisk planering för ljus 

i olika miljöer har skolan en treårig utbildning med fokus på 

ljusdesign. 

www.ju.se

Kaggeholms folkhögskola
På Kaggeholm kan du läsa Media content-produktion, där lär du 

dig grunderna i att producera och förmedla content – att skapa 

relevant innehåll anpassat för olika kanaler och olika målgrup-

per. På Media tv-produktion ges grunderna i tv-produktion och 

berättande i form av text, grafik, motion graphics och inslag. 

www.kaggeholm.se

Kalix folkhögskola
Brinner du för film och tv-serier, att berätta en story och att arbe-

ta med olika effekter med hjälp av rörligt bildmaterial? Då är Kalix 

folkhögskolas Film- och serieproduktion en utbildning för dig! 

Utbildningen är yrkesförberedande och ger efter genomgången 

utbildning nödvändiga kunskaper för att arbeta som assistent i 

film och serieproduktion inom en rad olika yrkesfunktioner. 

www.kalixfolkhogskola.se

Katrinebergs folkhögskola
Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola ger breda grundläg-

gande kunskaper i rörlig bild/filmproduktion så att du ska kunna 

närma dig ett personligt berättande som når en publik. Utbild-

ningens innehåll inräknar ljud, foto (stillbild och rörlig bild), ljus, 

redigering, manus, filmteori och branschkännedom. Sista ansök-

ningsdag: 10 maj. 

www.regionhalland.se

Kulturama, Stockholm 
Kulturama Filmskola i Stockholm är till för dig som brinner för att 

berätta med film. Utbildningen är indelad i två år, Film år 1 och 

Filmproduktion år 2 (varje år söks separat), och är utformad för 

att ge en stabil grund för professionell verksamhet – vare sig du 

vill skriva manus, regissera, arbeta med filmfoto, ljud och klipp-

ning eller bli producent. Deras fotografiska utbildning ger dig de 

praktiska och teoretiska kunskaperna som behövs för att du ska 

kunna jobba som fotograf eller fotoassistent. Sista ansöknings-

dag: 15 mars. 

www.kulturama.se

Kungliga tekniska högskolan, Stockholm 
Vill du behärska den senaste tekniken för medier och kommuni-

kation? Höja människors livskvalitet med hjälp av smarta lösning-

ar? Femåriga medieteknikprogrammet är vägen dit, och ger en 

civilingenjörsexamen inom området. Efter examen har du breda 

internationella karriärmöjligheter och kan jobba med bland an-

nat webb- och apputveckling och interaktionsdesign. Framtida 

arbetsgivare finns inom många områden, kanske nyhetsindustrin 

eller spel- och underhållningsbranschen passar dig?

www.kth.se

SVENSKA UTBILDNINGAR INOM MEDIETEKNIK 2019   9

ADRIAN MUNTHER

Adrian inledde sina studier på 

Gamleby TV 2014 och tog sin exa-

men 2016. Sedan dess har han varit 

med i en rad spännande projekt. 

Vad har skolan betytt för ditt 

nuvarande arbete?

– Skolan blev verkligen min inkörs-

port för att komma in i branschen 

på allvar. Jag hade vetat sedan lång 

tid tidigare att det var tv jag ville jobba med, men det var 

på skolan jag insåg att det faktiskt var tekniker jag var. På 

GTV fick vi ju sedan testa i princip alla roller minst en gång, 

vilket så här i efterhand har gett mig en stor förståelse för 

hur utmanande vissa roller kan vara i en produktion. Den 

förståelsen är viktig för att kunna jobba i team effektivt i 

en produktion, så det är något jag bär med mig. Utan GTV 

hade jag troligtvis inte heller hamnat där jag är i dag, även 

om jag under praktiken lärde mig mycket mer.

Vad har du gjort sedan du slutade på GTV?

– Sedan GTV har jag varit fast anställd på NEP Sweden, 

före detta Mediatec Broadcast, som TOM (Technical 

Operations Manager) eller EIC (Engineer-in-Charge), som 

det också kallas. Inom yrkesrollen är du inte enbart tekni-

ker över en OB-buss, utan du kan också göra annat. Ibland 

händer det att jag är länktekniker för trådlösa kameror, 

rigger eller studiotekniker på produktion. Den stora mixen 

gör att en utvecklas mycket i sin yrkesroll.

Nämn några olika arbetsgivare som du haft.

– Eftersom jag blev anställd på NEP direkt efter praktiken 

har jag inte arbetat någon annanstans inom tv. Under 

praktiken frilansade jag bland annat åt Aftonbladet och 

Meter som TOM.

Vilka projekt har du varit inblandad i?

– Under året sedan jag slutade på skolan har jag jobbat 

med ett antal matcher inom Hockeyallsvenskan, SHL, 

Allsvenskan i fotboll, Champions League i handboll, med 

flera. Dessutom TOM:ade jag samtliga matcher i handbolls-

EM för kvinnor 2016, under överinseende av den före detta 

GTV-eleven Jens Schneider. Dessutom har jag hunnit med 

lite Eurovision Song Contest 2016 som rigger, Polarpriset 

2016 som länktekniker och några cykellopp. Säsongen 

2016 och 2017 var jag också tekniskt ansvarig för samtliga 

tävlingar för STCC, både för förberedelser och under 

tävlingarna.



Linköpings universitet
Liu har ett brett utbud för dig som vill arbeta inom mediebran-

schen. Dels kan du skräddarsy din egen utbildning med en rad 

olika kurser, exempelvis Ljudkulturs fokus på musik, konst, film 

och radio, och Podcast-kursen, med flera, och dels kan du läsa 

treåriga Kultur, samhälle, mediegestaltning. Dessutom finns 

det femåriga civilingenjörsprogrammet inom medieteknik som 

kombinerar teknisk problemlösning med kreativt skapande och 

täcker all teknik som behövs för att producera, publicera och 

distribuera digital media. 

www.liu.se

Linnéuniversitetet, Växjö & Kalmar
Är du intresserad av historia, samhällsförhållanden och kultur 

och hur dessa samspelar med varandra? Eller vill du ha en kar-

riär inom medieproduktion och journalistik? I vårt samhälle finns 

många jobb där kommunikativ kompetens är avgörande. Hos oss 

rustas du för att möta behoven att på olika sätt kommunicera och 

förmedla sig med omvärlden.

www.lnu.se

Ljungskile folkhögskola 
Journalistlinjen är en tvåårig, modern yrkesutbildning för dig som 

vill arbeta som journalist. Vår journalistutbildning har ett tydligt 

digitalt fokus, oavsett om du vill skriva eller göra radio. Rörlig bild 

är också en självklar del i utbildningen. Radioutbildningen sker i 

nära samarbete med Sveriges Radio P4 Väst. 

www.ljungskile.org

Luleå tekniska universitet 
På Luleå tekniska universitet kan du utbilda dig inom visuell ge-

staltning, journalistik eller grafisk design. Är du mer tekniskt lagd 

kan du läsa datorspelsutveckling eller ljudteknik. Mediestudenter-

na läser sin utbildning på universitetet i Piteå. Här finns allt en med-

iestudent behöver i form av modernaste utrustningen, radiocen-

trum, mediecentrum, företagsby med musik- och medieföretag. 

www.ltu.se/ljudteknik

Lunds universitet
Lunds kandidatprogram inom journalistik ger dig kunskap och 

färdighet att kunna arbeta som journalist i olika medier. Studi-

erna är direkt yrkesförberedande med tonvikt på nyheter och 

reportage och leder till en kandidatexamen med journalistik som 

huvudområde. Medan första terminen ger kunskap om journa-

listyrket, om yttrande- och tryckfrihet, etiska och juridiska regler, 

nyhetsvärdering och källkritik, lär du dig bland annat det redak-

tionella arbetet och att hantera teknik och programvara för pro-

duktion i TV, webb och tryckta medier. 

www.lu.se

Malmö universitet
På fakulteterna Journalistik, information och kommunikation, 

och Konst, design och media finns ett myller av utbildningar för 

dig som vill in i mediebranschen. Här kan du plugga treåriga 

Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi 

och entreprenörskap, Visuell kommunikation, Medieproduktion 

och processdesign, samt Produktionsledare: Media. 

www.edu.mah.se
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SEBASTIAN LIPCZYNSKI

Sebastian (till höger)

har en kandidatexamen 

i Applied Sciences från 

Middlesex University i 

London och examinera-

des från SAE Institutes 

Audio Production 

Program 2015. Sedan 

dess har han hunnit 

spela in album med 

Veronica Maggio och 

jobbat med Akon, samt 

arbetat som akustikkonsult på ÅF och Sweco Enviroment. I 

dag är han Project Technical Manager på Trafikverket inom 

avdelningen för buller och vibrationer och driver samtidigt 

musikproduktionsbolaget Lipczynski Production Records.

 

Hur kom det sig att du valde att söka till Audio Production 

Program?

– Jag har musikbakgrund och har spelat i band. Alltid när 

man skulle spela in demos fanns en känsla av att man inte 

hade kontroll över processen och att det var svårt att 

kommunicera exakt hur man ville att det skulle låta. Till slut 

tänkte jag att jag själv ville kunna hantera arbetet i studion 

och gav mig ut på jakt efter en utbildning. Valet av just 

Audio Production Program (APP) var att den kändes mest 

komplett och heltäckande. Jag ville inte bara jobba som 

ljudtekniker, utan även kunna ta uppdrag som producent 

och vara med i den kreativa processen. Sen passade forma-

tet mig bra då jag kunde kombinera det med mitt jobb.

 

Hur kom det sig att du valde att plugga vidare till en 

Bachelor Degree?

– Jag kände att jag hade lärt mig mycket under APP och 

hade en riktigt bra grund att stå på. För det jag ville få ut 

av utbildningen när jag började plugga var jag egentligen 

nöjd redan efter APP:n, men samtidigt hade jag också 

upptäckt att det fanns så mycket mer intressant inom det 

här med musik- och ljudproduktion som jag inte kände till 

innan, så jag ville gå både djupare och bredare inom flera 

områden, bland annat akustik, och sökte mig därför vidare 

till Bachelorn.

 

Hur var det att plugga på SAE Institute Stockholm?

– Grymt! Alla delar samma intressen och man blir snabbt en 

stor familj. Lärarna var riktigt bra och det gick alltid att hitta 

någon som var expert på området om man hade en specifik 

fråga. 

 

Så här med facit i hand, hur ser du på utbildningen nu?

– Om någon hade sagt till mig när jag började utbildningen 

att ”om två år kommer du sitta i studion och jobba med 

Akon” hade jag skrattat åt dem. Ljud- och musikbranschen 

är ju rätt nischad och jag hade inte vågat tro att det 

skulle kunna dyka upp så många och snabba möjligheter. 

Utbildningen la grunden för livet jag lever idag.



Marieborgs folkhögskola 
Marieborgs folkhögskolas ettåriga filmskaparlinje passar dig som 

vill lära dig mer om film som berättande medium, oavsett om 

du sedan tar dig vidare och blir dokumentärfilmare, producent, 

konstnär eller någonting helt annat. När du väl lärt dig behärska 

berättarformen film ligger världen för dina fötter. Sista ansök-

ningsdag: 1 maj.

www.marieborg.org

Markaryds folkhögskola
Studio Live Produktion är en heltidsutbildning i Bjärnum till-

hörande Markaryds folkhögskola. Utbildningen lämpar sig för 

både nybörjare och den något mer erfarne inom studio, musik 

och scenproduktion. Utbildningen drivs i nära samarbete mellan 

Markaryds folkhögskola, Stiftelsen Musikteaterskolan och JSRe-

cording. Sista ansökningsdag: 30 april. 

www.studioliveproduktion.se

Medieinstitutet, Stockholm
Hos Medieinstitutet i Stockholm finns flera utbildningar med fo-

kus på medieteknik. Pluggar man Tv-produktionsspecialist lär du 

dig alla delar i en tv-produktion. Utbildningen kombinerar kurser 

inom produktion, postproduktion och berättande. Utbildningen 

Online Video Producer är för dig som vill jobba med Youtube och 

andra onlineplattformar. Till sist finns programmet Redigerare 

för dig som vill jobba professionellt med sändningsproduktioner 

för tv, webb och mobil. Sista ansökningsdag: 15 maj.

www.medieinstitutet.se

Mittiuniversitet, Sundsvall
Mittuniversitetet erbjuder Sveriges modernaste journalistutbild-

ning. Här får du de bästa förutsättningarna att klara den nutida 

och framtida journalistikens många olika uppdrag – på Sveriges 

ledande medieföretag eller som frilans. 

www.miun.se

Molkoms folkhögskola
Film på Molkoms folkhögskola är en tvåårig utbildning för dig 

som vill arbeta professionellt med att skapa och producera film. 

Vi åker utomlands både år 1 (för Filmfestival i Portugal) och år 

2 (för undervattensfilmning och dykcertifiering). Under utbild-

ningens gång anlitas yrkesverksamma och experter inom olika 

områden, exempelvis manusförfattare, dramaturger, skådespe-

lare och regissörer. 

www.regionvarmland.se

Mullsjö folkhögskola 
Fotoskolan i Mullsjö förbereder dig för högre studier inom fo-

tografi eller ett arbete som fotograf. Vi ger dig redskapen att 

utveckla din fotografi på ett personligt sätt i en kreativ och inter-

nationell miljö. Vi ger dig omfattande kunskap om studiofotogra-

fering med allt vad det innebär i form av utrustning, ljussättning, 

teknik och arbetssätt. Sista ansökningsdag: 5 maj.

www.mulljofolkhogskola.se

STUDIEFÖRBUNDEN
Studieförbunden är tillsammans Sveriges största kulturarrangör. 

De erbjuder ett stort utbud av kortare och längre kurser i alla 

tänkbara varianter inom musik, film, foto och mycket annat. På 

deras hemsidor får du mer info.

ABF
www.abf.se

Folkuniversitetet
www.folkuniversitetet.se

Medborgarskolan
www.medborgarskolan.se

Sensus
www.sensus.se

Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se
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ANNA-MY NOVOTNY

Anna-My gick 

Dokumentärfilmlinjen på Ölands 

folkhögskola. Här är hennes 

bästa minnen från sin studietid. 

– Jag började utbildningen som 

nybörjare men fick under året 

testa på och experimentera med 

många olika delar av dokumen-

tärfilmsskapandet. Jag tyckte 

utbildningen var ambitiös med 

utrymme att lära sig massor. 

Bland annat gästades vi av flera föreläsare och fick besöka 

Tempo dokumentärfilmsfestival i Stockholm. En annan sak 

som jag uppskattade jättemycket var att lärarna alltid var 

tillgängliga och peppade en att följa ens magkänsla och lust. 

Vad tänker du när du ser tillbaka på utbildningen?

– Jag är verkligen jätteglad för att jag har gått Ölands doku-

mentärfilmslinje! Det var ett väldigt händelserikt och utveck-

lande år för mig. Jag uppskattar verkligen att min klass var 

så blandad – både i ålder och bakgrund, och att vi fick arbeta 

mycket ihop under olika filmövningar. Särskilt nu i efterhand 

har jag förstått hur viktigt och lyxigt det är med sammanhang, 

samarbeten och diskussioner som en klass kan ge. 

Hur upplevde du att studera på folkhögskola?

– Jag tycker att folkhögskolan är unik som utgör en 

mötesplats där en träffar och bor med människor som en 

annars inte skulle lärt känna.



Nordens folkhögskola, Biskops Arnö 
Nordens Folkhögskola Biskops Arnö har två ettåriga utbildningar 

i dokumentärfilm – en grundkurs och en fristående projektkurs. 

Här lär du dig det filmiska hantverket; att berätta med hjälp av 

bilder och ljud och att utforska ditt och andras filmskapande. Man 

har även den treåriga yrkesutbildningen Fotograf och Bildjour-

nalist. Sista ansökningsdag: 2 maj respektive 23 april. 

www.biskopsarno.se

Nordiska folkhögskolan, Kungälv
På Nordiska Filmskolan är det en lösningsinriktad och konstnärlig 

process att göra film. Du lär dig genom hela processen från ide 

till färdig film. Du lär dig helt enkelt att bli medveten om hur man 

använder de filmiska verktygen genom övningar och genom att 

producera film med dina klasskamrater. Här man kan även plugga 

på Fotoskolan (med dokumentärfotografisk inriktning) eller pro-

grammet Text & bild och bygga vidare på en journalistisk bana 

flera spännande kurser. Sista ansökningsdag: 15 maj.

www.nordiska.fhsk.se

Nyköpings folkhögskola
Sugen på filmskapande på professionell nivå? Vill du kombinera 

filmproduktion med fältstudier i Polen? Genom Brännpunkt Eu-

ropa erbjuder vi en kreativ kurs där vi jobbar processbaserat 

med produktionens alla delar. Tillsammans skapar vi skildringar 

av samtidens rörelser för bio och andra mediaplattformar. Sista 

ansökningsdag: 15 maj.

www.nykoping.fhsk.se

Röda korsets folkhögskola, Stockholm 
Här kan du plugga Dokumentär i världen, en praktisk filmkurs 

som ger verktyg i att producera dokumentärfilm med särskild 

inriktning på sociala frågor, globalt och lokalt. Sedan finns Do-

kumentärfilm – steget in i branschen och är en kurs för dig som 

har grundkunskaper i videoproduktion och har kunskap i det do-

kumentära uttrycket. Kursen förbereder dig för att kunna arbeta 

yrkesmässigt och skapa kontaktytor i branschen. Vi samarbetar 

med organisationer och produktionsbolag. 

www.rodakorsetsfolkhogskola.com

SAE Institute, Stockholm 
Skolans Audio Production Program är utvecklat av SAE Stock-

holm som med sin väletablerade inblandning i den breda ljud-

branschen hela tiden justerar och anpassar innehållet efter de 

nya krav och kompetenser som eftersöks. Efter utbildningen kan 

du arbeta som exempelvis ljudtekniker, FOH-tekniker eller fält-

ljudtekniker, inom branschgrenar så som musikproduktion, tv, 

film och postproduktion.

www.sae.edu

Sigtuna folkhögskola
Filmutbildningen på Sigtuna folkhögskola är en grundläggande 

utbildning som breddar kunskapen och ger kompetens för att 

kunna arbeta med filmproduktion. På utbildningen får du kun-

skap om filmskapande utifrån de tre delarna: förproduktion, 

produktion och efterproduktion. Du får en ökad förståelse för 

berättande och filmens språk. Sista ansökningsdag: 1 maj.

sigtunafolkhogskola.se 
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KARL NYBERG

Karl pluggar till VR-

utvecklare på yrkeshög-

skolan i Stockholm och 

är i skrivande stund inne 

på sitt andra år. 

Varför valde du att stu-

dera till VR-utvecklare?

Jag kom i kontakt med 

programmering i mitt 

tidigare jobb, men 

fick inte arbeta det 

tillräckligt mycket och ville prova på det lite mer. Har alltid 

varit intresserad av grafik och spel också, ska tilläggas, men 

när jag upptäckte VR insåg jag att man kan använda det till 

mycket annat. 

Och valet av just Nackademin?

– Man vet att skolan har kravet på sig att det ska vara en 

relevant utbildning som man får jobb igenom. Sedan har jag 

vänner som har pluggat på Nackademin som sagt att det 

varit väldigt bra. 

Vad är något av det bästa med utbildningen?

– Lärarna här är väldigt drivna och lyhörda för elevernas 

åsikter, tanke och synpunkter. Det är inte bara givande och 

lärorikt, man kan vara med och påverka i hög grad. 

Vad har du för mål med utbildningen? 

Då jag är ingenjör i grunden har jag ett stort intresse för 

sjukvård och medicin, och har påbörjat en praktik på ett 

företag som heter Miners, som använder VR för att hjälpa 

folk med sin behandling av olika besvär i mental ohälsa. Så, 

det är olika former av hjälpmedel till KBT-terapi, till exempel 

spindelfobi och torgskräck, där jag vill påverka och bidra 

med verktyg till välmående. 

Ditt råd till blivande studenter som vill bli VR-utvecklare?

– Spelbranschen är stor men behöver växa till sig lite mer. 

Så, ett råd är att tänka större än bara spel och se efter vad 

det är för andra företag som sysslar med VR och hur deras 

arbetsdagar ser ut.



CSN
Centrala Studiestödsnämnden är en myndighet som har hand 

om studiestöd till studerande i Sverige och utlandet. Hjälpen 

kan bestå av studiehjälp till studerande på gymnasienivå (16–20 

år) eller studiemedel till studerande på gymnasium, komvux, 

folkhögskola, högskola eller universitet. Man delar också 

ut Rg-bidrag till mat, hemresor och boende för elever med 

funktionsnedsättning.

För att du ska få erhålla studiemedel måste följande krav 

uppfyllas:

•  Du studerar på en skola eller går en utbildning som ger dig 

rätt till studiemedel

• Du studerar i tillräcklig omfattning (minst 50 %)

• Du uppfyller ålderskraven

• Du studerar i minst tre veckor

Olika utbildningar har olika ålderskrav.

På folkhögskola är det 20 år som är lägsta ålder för att du ska 

kunna erhålla studielån.

Går du på komvux får du inte vara äldre än 56 år. 

På högskolenivå kan du få studiemedel maximalt 240 veckor 

eller sex år. Du kan söka medel för färre veckor än du faktiskt 

studerar. Du har även rätt att tjäna upp till 88 138 kronor per 

halvår samtidigt som du studerar. För att få fortsatt lån måste 

du ha klarat av en viss del av din utbildning, oftast 75 %.

CSN erbjuder även merkostnadslån för inköp av musikinstrument 

och nödvändig utrustning i de fall du studerar minst 180 högskole-

poäng på högskolans musikprogram eller en lärarutbildning med 

inriktning musik, och har köpt instrument under utbildningens två 

första år. Du kan också få merkostnadslån för renovering av ett 

musikinstrument och inköp av ett instrument av bättre kvalitet 

under de två första åren av utbildningen. Vid inköp av bättre instru-

ment än det du har sedan tidigare får du mellanskillnaden mellan 

värdet för det gamla instrumentet och kostnaden för det nya. Din 

skola värderar instrumentet och lämnar uppgifter om detta på en 

blankett som finns tillgänglig för nedladdning via CSN:s hemsida.

All info om vilka regler som gäller för just din utbildning hittar 

du på www.csn.se. Du kan även ringa 0771-276 000 för att få 

personlig hjälp.
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ELIN JERNBERG

Elin läste till Livesändningsspecialist hos Xenter i Botkyrka 

och arbetar i dag som sändningstekniker på Kanal75 (ATG). 

Varför valde du att gå LiveTV-utbildningen?

– Jag jobbade med barn i elva år inom förskola/lågstadiet, 

men jag tröttnade på det och kände att jag ville utvecklas. 

Sedan gillar jag sport och att fotografera och när jag såg 

Xenters annons på pendeln så tänkte jag att det var precis det 

som jag tycker är roligt och sökte utbildningen. 

Hur var din tid på Xenter?

– Det var en oerhört intensiv utbildning. Jag kunde verkligen 

ingenting när jag började. Det var ett slitsamt år där jag verkli-

gen fick arbeta hårt för att lära mig allt. 

Var jobbar du nu och vad gör du där?

– Jag jobbar som frilansare och är huvudsakligen på Kanal75. Här 

jobbar jag som sändningstekniker i produktion och även en del 

administrativt. Ibland rycker jag in som fotograf i olika program.

Vad gör en sändningstekniker?

– Sändningsteknikern är spindeln i nätet som ser till att 

sändningarna fungerar, att liveklippen ligger där de ska och 

att ATG Live rullar hos ombuden ute i landet.  

Vad är det bästa med att jobba inom liveproduktion?

– Det bästa är möjligheten att få göra så många olika saker, 

alltifrån att hantera kamera, bildmixer, grafik och EVS till att 

vara sändningsproducent. Man träffar också många olika 

människor och jobbar både inne och ute.  

Vilka är en liveproducents viktigaste egenskaper?

– Man ska vara skärpt, stresstålig och strukturerad. Struktur är 

A och O för att kunna vara i den här frilansbranschen. Allt från 

att skicka fakturor till att göra en produktion kräver en hel del 

förberedelser. Att se till att ligga ett steg före kan göra jobbet 

så mycket lättare.



Skurups folkhögskola
Filmlinjen i Skurup är en utbildning i praktiskt och kreativt filmbe-

rättande. Utbildningen är både konstnärlig och teknisk. Skurups 

folkhögskolas journalistlinje är en av Sveriges främsta journalist-

utbildningar. Under ett intensivt år med heltidsstudier förbereder 

vi dig för ett yrkesliv inom såväl tidning som radio, TV, webb och 

produktionsbolag. Sista ansökningsdag: 23 april. 

www.skurupsfolkhogskola.se 

Solviks folkhögskola
Dataspel och Filmeffekter vänder sig till dig som vill producera 

dataspel och visuella effekter för film och reklam men också för-

lagor för 3D-print, virtuell (VR) och augmented reality (AR). Vi 

ger dig verktygen för ett framtida jobb inom dataspel- och film-

industrin och du får inblick i hela produktionskedjan från skiss-

arbete till slutprodukt. Sista ansökningsdag: 1 juni. 

www.solvik.fhsk.se

Stockholms filmskola 
Praktisk filmutbildning 1 är en grundläggande utbildning som 

riktar sig till dig som vill ta de första seriösa stegen in i filmbran-

schen. Praktisk filmutbildning 2 är ett fördjupande år som syftar 

till att du ska hitta din yrkesroll, formulera dina mål med framtiden 

och rusta dig inför arbete i filmbranschen eller ansöka till högre 

utbildning. En mängd framgångsrika regissörer, fotografer, ma-

nusförfattare, producenter och klippare har börjat sin karriär hos 

oss. Sista ansökningsdag: 28 april. 

www.stockholmsfilmskola.com

Stockholms universitet
Studier i journalistik vid Stockholms universitet ger dig kunskaper 

och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild 

inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande. 

Här lär du dig förstå journalistikens grunder som att samla in, be-

arbeta, källkritiskt granska och gestalta material. Du får lära dig 

att arbeta med nyheter och publicera dem på olika plattformar, 

som radio, TV, webb och press.

www.su.se

Sundbybergs folkhögskola 
Filmlinjen är en ettårig utbildning i filmskapande vid Sundby-

bergs Folkhögskola. Här lär du dig grunderna i manusskrivande, 

regiövningar, bildberättande, filmanalys, videofilmning och di-

gitalredigering, och arbetar med bildanalys och produktion av 

kortare spelfilmer, dokumentärer och musikvideor. Vi utbildar 

dig för den verklighet som väntar efter kursen. Vårt mål är att 

du ska bli en blivande gerillafilmare som bemästrar alla leden i 

filmproduktion med semiprofessionell kamera. Sista ansöknings-

dag: 20 april.

www.sundbybergsfolkhogskola.se

Sverigefinska folkhögskolan
Ett- till treåriga kurser med bland annat profilerna musiker, ljud-

teknik, scenljus, musikproduktion, singer/songwriter, sång och 

ljudteknik för synskadade. Bra språngbräda till vidare studier 

på exempelvis musikhögskola eller direkt till arbetslivet. Det går 

även bra att läsa upp gymnasiebetygen samtidigt!

www.svefi.net
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JENNIFER NILSSON

Jennifer pluggade på 

Jönköping University 

och tog en kandidat-

examen i medie- och 

kommunikationsve-

tenskap 2015. Sedan 

dess har hon arbetat 

på Jönköpings kom-

mun som kommuni-

katör och på IKEA i 

Örebro som Graphic 

Communicator, 

och i dag har hon 

positionen Marketing 

Specialist på 

Hasselfors Garden. 

Efter MKV-studierna kände hon att hon ville bredda sig lite 

mer och återvände till JU för att läsa animerad film, där hon 

fokuserade till stor del på Adobe After Effects. En kurs som 

satt stort avtryck hos henne i karriären. 

Vad var det som gjorde att du återvände till Jönköping 

University?

– Dels har skolan ett väldigt gott rykte, och dels är lärarna 

väldigt duktiga. Lärarna arbetar även på Moderskeppet, som 

erbjuder onlinekurser, och just det undervisningsformatet 

var förutsättningen för mig i och med att jag hade flyttat till 

mitt nya jobb i Örebro. Så, kombinationen av undervisnings-

kvalitén och distansundervisning var det som gjorde att 

valet åter föll på JU. 

Vad är det viktigaste du tagit med dig från kursen 

Animerad film?

– Att ha ett övergripande perspektiv på produktionen man 

arbetar med. Animerad film är något som kan vara tidsö-

dande, och då är planering A och O. Men också syftet med 

filmen och var den ska distribueras någonstans är viktiga 

egenskaper att ha med sig. Och det har kursen gett mig 

riktigt bra verktyg för under mitt tidigare jobb på IKEA, men 

också nu hos Hasselfors Garden. 

Vad har du för råd till studenter med ambitioner att axla 

samma yrke som dig?

– Var nyfiken och bara släng dig ut i branschen. Testa dig 

fram. Kontakta företag som du vill jobba hos och be om att 

få göra studentarbeten där. Något som företag ofta söker i 

dag är multikompetensen, och således är det värdefullt att 

kunna hela kedjan. Illustration. Animation. Publicering på 

webb och i sociala medier. Jag tror verkligen på bredden. 



Södertörns högskola
Om du brinner för samhällsfrågor, vill avslöja missförhållanden 

och informera och engagera människor är Södertörns journa-

listutbildning något för dig. På Södertörns högskola ger vi dig 

en journalistutbildning genom en kombination av praktik och 

teori. Du lär dig avancerad research och att förmedla den i text, 

bild, ljud och video. Du kommer också att behärska den senaste 

medietekniken i digitala kanaler. 

www.sh.se

Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping
Svf:s Journalistlinje är praktiskt inriktad men ger dig samtidigt en 

bred kunskap i teoretiska ämnen. Vår journalistutbildning är en rak 

tvåårig utbildning med undervisning i radio- och TV-produktion 

och press samt dess olika publiceringsformer. Man har även Film- & 

medieproduktion som inbegriper filmproduktion, ljuddesign och 

digital publicering. Utbildningen syftar till att ge dig färdigheter i 

hur innehåll skapas, formgivning, och publicering. Alltid med film 

som utgångsläge men fokus ligger på helhetsproduktion.

www.svf.fhsk.se

Sörängens folkhögskola 
Fotolinjen på Sörängens folkhögskola är en bred utbildning som 

vänder sig till dig som vill fördjupa ditt fotografiska kunnande. Vi 

arbetar med det konstnärliga, dokumentära och kommersiella fo-

tografiet. Utmärkande för Fotolinjen är stora teknikresurser och 

inriktning mot både analog och digital fotografi. Animationslinjen 

är en ettårig grundutbildning i klassisk animation med betoning 

på analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. 

Sista ansökningsdag: Foto: 1 maj, animation: 15 april.

www.rjl.se

Teknikhögskolan, Varberg 
Ljud- och musikproducent – utbildningen för dig som vill satsa på 

en karriär inom musik, radio eller TV. Hos Recordia Studios, som 

vi samarbetar med, finns professionella studior med den senaste 

tekniken kombinerat med den bästa vintageutrustningen. Efter 

utbildningen kan du arbeta inom ljudbranschen som eventtek-

niker, ljud- och musikproducent, ljuddesigner, ljudtekniker eller 

mediaproducent. Sista ansökningsdag: 30 april.

www.teknikhogskolan.se

Tärna folkhögskola, Sala
Filmarbetare. Ta ett första steg att förverkliga din drömfilm. På vår 

distanskurs ger vi dig verktygen att göra det, nybörjare som erfa-

ren. Vi börjar med enklare filmövningar och lär oss redigera film på 

iPad.På vägen lär vi oss grunderna och förfinar våra filmideer. Sista 

ansökningsdag: Inget sista-datum, utan löpande ansökningar. 

tarna.fhsk.se

Umeå universitet
Journalistprogrammet lägger grunden för ett yrkesliv inom jour-

nalistiken genom en kombination av praktiska redskap, yrkeskun-

skaper och ett vetenskapligt perspektiv på ämnet. Du får inte bara 

inte bara en multikompetens utan också eftertraktade specialkun-

skaper inom antingen kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med 

inriktning EU. Och vill du jobba i webb-, reklam-, spel-, film- eller 

tv-branschen? Vill du bygga på redan befintliga mediekunskaper 
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från gymnasiet? Om du svarar ja på någon av dessa frågor kan ut-

bildningsprogrammet Digital medieproduktion vara något för dig. 

www.umu.se

Uppsala universitet
Samarbete mellan flera ämnen vid institutionen för informatik 

och media erbjuds även grundläggande utbildning i sådan infor-

mations- och kommunikationsteknologi som efterfrågas i det allt 

mer digitaliserade medie- och kommunikationssamhället. 

www.uu.se

Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet
På Filmarbetarutbildningens samordnande funktioner utbildas 

yrkesrollerna: Produktionskoordinator, Platschef, Scripta och Se-

cond Assistant Director (SAD). Filmarbetarutbildningens fokus 

är att du skall bli professionell och yrkesverksam direkt efter av-

slutad utbildning och kunna gå direkt ut i arbete på både svenska 

och internationella samproduktioner. 

www.kunskapsforbundet.se/yh

Xenter, Botkyrka
På Xenter Yrkeshögskolas studiemedelsberättigade YH-utbildning-

ar får du rätt kunskap för arbetsmarknaden. Vi samarbetar med 

många företag, organisationer och högskolor. Nio av tio som tagit 

examen har fått jobb efter studierna. Vår starka koppling till bran-

schen ger helt enkelt resultat. Här kan du utbilda dig till bland annat 

livesändningsspecialist och VFX-artist. Sista ansökningsdag: 12 maj. 

www.xenter.se

Yrgo, Göteborg
Teater-, Event- & Scentekniker är en tvåårig grundläggande event- 

och teaterteknisk utbildning på heltid för dig som vill jobba som scen-

tekniker, ljustekniker, projektions- och mediatekniker, eventtekniker 

eller Stage manager på landets alla scener och arenor. Efter avslutade 

studier ska du självständigt kunna ansvara för det tekniska arbetet 

med en teater- eller eventproduktion på turné. Under utbildningen lär 

du dig flera olika ljusbord och visualiseringsprogram för projektion. 

www.yrgo.se

Ölands folkhögskola
Vill du göra så mycket film du bara orkar och hinner? På vår 

dokumentärfilmskola har du tillgång till kamera och redigering 

dygnet runt. Här får du möjlighet att bli riktigt bra på något du 

brinner för, under ett intensivt år. Största delen av kursen Do-

kumentärfilm arbetar du med olika filmprojekt och här får du 

utveckla ditt eget sätt att berätta. Mellan de längre projekten har 

vi workshops med Sveriges bästa filmare i olika ämnen som regi, 

foto, ljud, klippning, intervjuteknik och projektutveckling. Finns 

även som distans. Sista ansökningsdag: 2 maj.

www.olandsfolkhogskola.se

Örebro universitet
Vill du läsa filmvetenskap och visuell kommunikation? Då ska du 

söka Filmprogrammet. Som filmvetare med både teoretiska och 

praktiska kunskaper i rörlig bild kan du till exempel arbeta som 

projektledare, pedagog, filmare eller kommunikatör.

www.oru.se


