
VR-producent

Framtidens film är VR360 Besök oss på:
www.xenter.se/utbildning/vr-producent 
www.facebook.com/xenter.se
www.vimeo.com/user77256934
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2 år

9 av 10 får jobb!

VR-branschen växer kraftigt och allt fler företag an-
vänder sig av VR360-produktioner. Vår utbildning ger 
dig de rätta resurserna och den rätta kompetensen för 
att kunna gå direkt ut i jobb efter din utbildning.

Kurser i utbildningen
• Preproduktion,  40 p
• Storytelling för VR,  40 p
• Projektkunskap & projektledning,  20 p
• Postproduktion 1, Unity,  20 p
• LIA 1,  25 p 
• 360-media – Ljud,  30 p
• 360-media – Kamera och ljus,  40 p
• Postproduktion 2,  80 p
• LIA 2,  75 p
• Självständigt arbete,  30 p

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för 
Yrkeshögskolan

En yrkesroll som utvecklas 
Yrkesrollen som VR-producent ligger 
nära TV/film-producent, men har nya 
förutsättningar vilket kräver andra 
kompetenser. 
 Många företag satsar på VR360-
produktioner inom reklam, film och 
utbildning. Även de traditionella medi-
erna som TV och tidningar har börjat 
använda denna nya form av kommu-
nikation.
 Sverige är i allra högsta grad en del 
av en global marknad varför interna-
tionella VR-trender snabbt får stort 
genomslag här.

VR växer kraftigt
VR360-branshen har vuxit kraftigt de 
senaste åren och efterfrågan på per-
sonal med rätt och aktuell kompetens 
är stor. 
 VR-producentutbildningen på Xenter 
är framtagen tillsammans med VR360-
branschen och är skräddarsydd efter 
marknadens behov. Detta garanterar att 
du får rätt och efterfrågad kompetens 
och att utbildningen hela tiden är aktuell.

Nära samverkan med branschen
I utbildningen samarbetar vi med 
branschledande företag som DVA, 
MTG och IVAR. De är med och utfor-
mar utbildningen och ger oss input för 
inköp av HMD (VR-glasögon), kameror 
och mjukvaror. Som studerande får du 
arbeta praktiskt med tekniken och lära 
dig hur storytelling inom VR fungerar. 
En fjärdedel av utbildningen praktiserar 
du ute på företag och får branscher-
farenhet och kontakter.

Kreativitet varvas med teknik
VR360 är visserligen ett tekniskt 
område, men det finns även ett stort 
behov av kreativ talang av olika typer 
inom området. Utbildningens innehåll 
följder ständigt branschens utveckling, 
senaste förändringen är en kurs  i in-
teraktivitet (Unity).
 Är du en kreativ person som vågar 
prova nya sätt att tänka, gillar du 
teknik och vill vara med i utveck-
lingen av framtidens VR, AR och 
MR? Då är VR-producentutbild-
ningen verkligen något för dig.

80-90% av allt vi gör för 
tillfället är VR-produktio-
ner och vi ser en starkare 
och starkare efterfrågan.
Marcus Hellman 
Good Times Studio
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VR-producent

Kontaktperson: 
Lena Pettersson, utbildningsledare
0701-88 69 32 
lena.pettersson@xenter.se
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”Det gäller att våga experimentera och 
kunna vara väldigt hands-on. Jobbet 
kräver också kreativitet då VR360-film 
är en helt ny teknologi och miljö där ett 
linjärt tankesätt inte fungerar eller hör 
hemma.”
Max Lander, VR-producent, MTG


