
Att arbeta som Junior Line Producer är kul! I dramaproduktioner anställs en line pro-
ducer för att bistå producenten med att ha det övergripande ansvaret för projektets 
ekonomi. En line producer har en nyckelroll på produktionskontoret och övervakar allt 
arbete från förproduktion till leverans.

En line producer har som huvuduppgift att ar-
beta med produktionens budget och säkerställa 
kostnadstäckning i projektet. Som line produ-
cer arbetar du även kontinuerlig med riskanalys 
av projektet och tar fram underlag som bely-
ser nödvändiga resurser och förutsättningar för 
att genomföra inspelningen utifrån uppdraget. 
 
I stort handlar det om att utarbeta strategier för 
att frigöra pengar och omfördela i budgeten för 
att sedan kunna genomföra olika delar av produk-
tionsarbetet till en film.
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Filmarbetare - Junior Line Producer

YH 

Att arbeta som line producer

Vad kan du förvänta dig?

Om du saknar arbetserfarenhet i branschen 

1,5 år | 330 yh-poäng | CSN-Berättigad

Du kommer att få insyn i processen med att an-
ställa filmteamet. Deltar i samarbetet med under-
leverantörer både framför och bakom kameran. 
Lärdom om produktionens alla avtal och förhand-
lingar med skådespelarnas agenter. 

Du kommer lära dig rekryteringsprocessen, kom-
petenskraven och får träna på att söka efter extra 
personal. Gemensamt för branschen är att det be-
höver ske snabbt, säkert och hållbart.

Dina arbetsuppgifter som Junior Line Producer
Som Junior Line Producer assisterar du line pro-
ducern och ledningen under utvecklingsarbetet 
och förproduktion. Du undersöker kostnader, tar 
in offerter och förbereder underlag för att rappor-
tera projektet till bolaget och finansiärerna som 
kan vara offentliga aktörer, en tv-kanal eller en 
internationell strömningstjänst. 

Under inspelningen reser du sannolikt med tea-
met på olika locations. Där upprättas ett lokalt 
produktionskontor för planering och administra-
tion av inspelning samt säkerställer att allt finns 
för att genomföra arbetet.

Vem lämpar sig utbildningen för?
Utbildningen lämpar sig för dig som har lite er-
farenhet i branschen eller har en bakgrund inom 
ekonomi och projektledning, kanske från en annan 
bransch. Eller så har du arbetat något år på pro-
duktionsbolag inom film och tv och vill ta nästa 
kliv upp i din karriär.

Som person är du en lösningsorienterad organisa-
tör med ordning och reda. Du är tydlig i din kom-
munikation och dokumentation och trivs med att 
förbereda och planera. Du har en förståelse för 
arbetsprocesser i kreativa näringar och ser förde-
lar med att arbeta på frilansbasis.

Saknar du arbetserfarenhet kan du till en början 
räkna med att arbeta i en assisterande roll efter 
utbildningen.

Utbildningen kommer ge dig värdefulla kontakter 
med producenter och du får chans att arbeta med 
både projektutveckling och produktion på ett eta-
blerat film- eller tv-bolag.



NEWTON

En Junior Line Producer är frilansare som anli-
tas på uppdrag med egen firma av olika produk-
tionsbolag, tv-bolag eller streamingkanaler då 
en serien eller film ska produceras. Det kan vara 
i förproduktion, under inspelningen eller under 
postproduktion.

Efter utbildningen
Rollen som Junior Line Producer leder i första 
hand till ditt eget företagande - Entreprenör
 
Efter avslutad utbildning har du kunskaper att:  

• Planera inspelningar oavsett plats
• Ledarskap och kommunikation i ett team
• Kostnadsbedöma specifika delar av ett  

större projekt.
• Arbeta med och ta ansvar för ekonomin 

i hela processen för ett filmprojekt eller 
tv-serie.

• Upphandla och avtala personal, statister 
och skådespelare

• Skriva avtal med mask, smink och  
kostym

• Hantera tekniska, logistiska eller tids-
mässiga uppgifter av en produktion för 
film eller TV.

• Utföra arbetsuppgifter på ett säkert och 
välplanerat sätt.

• Arbeta som frilansande och administre-
ra sitt fria yrkesutövande juridisk med 
lönsamhet i åtanke 

Läs mer om alla kunskaperna du får med 
dig genom utbildningen på www.newton.se

Inför inspelning sker en planeringsfas på kontor 
där man är verksam på ett produktionsbolag. 
Man ingår antingen i ett filmteam eller i den 
TV-redaktion som gör alla förberedelser.

Därefter är man med under inspelningen som kan 
pågå under ett par veckor eller flera månader. 

Slutligen ser man till att logistiken efter en inspel-
ning och där klippningen börjar genomförs kor-
rekt både organisatorisk och ekonomiskt.

Arbetsplatsen och det egna företaget

STARTAR JANUARI 2023

Kurser i YH-utbildningen

• Produktionsekonomi
• Produktionsplanering 
• Juridik, avtal och upphovsrätt inom film och TV
• Arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet
• Ledarskap
• Entreprenörskap och frilansande 

Behörighetskrav
• Grundläggande behörighet för  

Yrkeshögskolan

Utbildningens samverkan med branschen

Newton arbetar i ett partnerskap 
med Yrkesnämnden för Film och 
TV (www.ynft.se). Utbildningen 
har utvecklats i samråd med Yr-
kesnämndens referensföretag.

Den skolförlagda undervisningen erbjuds både på 
plats och digitalt där yrkesnämndens medlemsor-
ganisationer skickar sina producenter och bolags 
personal till att gästföreläsa. 

Målet med undervisningen är att du ska matcha 
med ett bolag där du sedan gör din LIA.

KONTAKT
Katarina Hillelson - Utbildningsledare
070-767 85 18
katarina@newton.se


