
”Behovet är främst fler duktiga marin-
tekniker som utför bra arbeten och inte 
enbart ingenjörer och projektledare.” 
Nicolas Broberg, Marinkraft.

”Det fattas 6000 välutbildade i 
branschen, vilket betyder flera 
hundra för landets Ford-verkstäder!”
Martin Olofsson, 
Ford Motor Company Sverige AB
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Foto: Media MonksFramtidsjobb!

Bli mästare på filmeffekter
En VFX-artist skapar visuella effekter inom spel-, film- 
och reklamproduktion. Du lär dig både den kreativa 
och tekniska sidan av visuella effekter i film och ani-
mation. För dig med artistiskt och tekniskt intresse.

Kurser i utbildningen
• Bild, film och storytelling, 20 p
• Entreprenörskap, 20 p
• Examensarbete, 30 p
• Inspelningshandledning för VFX,  20 p
• Lärande i arbete,130 p
• Postproduktion, 40 p
• Preproduktion, 40 p
• Projektkunskap, 20 p
• Översiktskurs 3D, 35 p
• Översiktskurs compositing, 35 p
Valbara kurser
• 3D – ljussättning och texturering, 30 p
• 3D – look development, 30 p
• 3D – rigg och animation, 30 p
• 3D – technical direction, 30 p
• Compositing 2, 40 p
• Compositing 3, 60 p
• Rotoscoping, 20 p

Behörighetskrav
Grundläggande yrkeshögskolebehörig-
het samt minst betyget godkänt/E i:
• Engelska 6, 100 p
• Matematik 2, 100 p

Visuella effekter
En VFX-artister skapar VFX-effekter 
och anställs i första hand av ett specia-
liserat efterproduktionsbolag. Dessa 
företag anlitas i sin tur av produktions-
bolag för att leverera VFX-effekter till 
en film-, TV- eller reklamproduktion. 
 VFX-artister anställs även av dator-
spelsföretag för att skapa visuella ef-
fekter för datorspel eller speltrailers.

Samarbete mellan yrkesroller
VFX-utbildningen handlar mycket om 
samarbetet mellan 3D-artister och 
compositors, precis som i arbetslivet. 
Du får därför grundläggande kunska-
per inom bägge yrkesrollerna men 
väljer sedan om du vill specialisera 
dig mot 3D-visualisering eller Com-
positing. 
 Som VFX-artist kommer du att jobba 
med många spännande uppdrag  inom 
spel-, film- och reklamproduktion.

VFX en branch för framtiden
VFX-branschen är en av Sveriges snab-
bast växande branscher. De senaste 
åren har antalet anställda bland de 
ledande företagen i stort sett fördubb-
lats varje år. De stora svenska VFX-
företagen är samlade här i Stockholm. 
 VFX är också en svensk exportfram-
gång. Det framkom i en undersökning 
som Tillväxtverket genomförde 2017 
av den digitala postproduktionsbran-
schen.

Marknaden växer och 
vi med den. Vi har ökat 
omsättningen med 50 % 
varje år sedan 2014.
Peter Levin, 
VD, Goodbye Kansas (citat DI)

Kontaktperson: 
Lottie Carnö
0708 86 16 66
lottie.carno@xenter.se


