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Om mej 
Jag är dokumentärfilmare som ofta undersöker politiskt teman ur en personlig vinkel.     
Jag har också gjort flera filmer kring kärlek och livsval. 

Filmregi 

2020 Mössor och mens, 8 min (regi, foto, klipp, produktion) 
 En dansfilm om att hitta mössor på gatan och om fyra berättelser från menscykeln.  
 Med stöd från Göteborgs stad och premiär på GIFF. 
2019 Väggen, 4 min (regi, foto, klipp) 
 Om hur det är att få en ny vägg tio meter från sitt fönster. I samproduktion  
 med SVT och premiär och hedersomnämnande på Tempofestivalen. 
2018  Bröd och rättvisa 13 min (regi, foto, klipp) 
 Genom att ställa nutid mot dåtid med hjälp av min morfar söker jag efter politiska visioner   
 för framtiden. Visad innan valet, ligger på ETCplay. Med stöd från Göteborgs stad. 
2018 Pussyhats och vårt dåliga samvete 12 min (regi) 
 Om pussyhatrörelsen och den politiska kampens lockelse, svårighet och nödvändighet.  
 Med  stöd från Göteborgs stad. (pass: pilot) 
2018 Jag var också med. 7 min (regi, foto, klipp, produktion) 
 Om konkreta politiska handlingar. Premiär på GIFF. (pass: jag)  

http://www.fantastrid.se/mossorochmens/
http://www.fantastrid.se/vaggen/
https://www.youtube.com/watch?v=W8LwfhkfoUU
https://play.etc.se/video/35b5b8e2-79e1-41d8-911b-a308712f3fe1?play=true
https://vimeo.com/252293873
https://vimeo.com/201650186


 Såld till SVT och biopremiär/distribution på Folkets bio. 
2017  Livet. Kollektivet, 3 min (regi, klipp, produktion) 
 Om livet i ett kollektiv under 13 år. Premiär på GIFF. 
2016 Gretas guide till galaxen, 72 min (regi, foto, klipp) 
 Om Greta. Om att våga stanna, våga bryta upp. Stöd från SFI, Göteborgs   
 Stad och Film i väst. Premiär på GIFF och distribution hos Folkets bio. 
2013 Vi återvände aldrig, 28 min (regi, foto, klipp, produktion) 
 Fyra unga tjejer sätter upp en pjäs baserad på flyktingars historier.  
 Visning på BUFF och distribution hos Film Centrum  
2008 Kontraktet, 23 min (regi, produktion) 
 Om ett femårigt kärlekskontrakt, gjord på DI’s dokumentära projektkurs. 
2004 Kärlek är bäst på bio, 28 min (regi) 

  Om vår generations tvivel på den eviga kärleken. Med stöd från SFI och SVT.  
2001 Så funkar det!, 15 min (regi, foto, klipp, produktion) 

 Tre killars syn på kärlek. Vann dokumentärfilmspriset sthlm.doc och sändes på SVT och YLE. 

Event 
2019  En afton vid väggen, producerade denna metapremiär för filmen Väggen,     
 med massa rolig film, konst och kultur. Med stöd från PRONTO (KOD: vägg) 

Filmfoto och beställningsfilm 

2015 Muskler magi och magkänsla, Mens. 
2014 Sparvel, Planetafestivalen, Exluderad, Fonko.  
2013-2010 Pigan, A part, Kurvatur, Rörligt, §, Numen humen,  
 Dance’n Bass, Luftburen, Obscuro, Tvetydigt stycke. 
 Läs mer på min hemsida. 

https://www.folketsbio.se/film/jag-var-ocksa-med/
https://vimeo.com/209354951
https://vimeo.com/153342190
http://www.apple.com/se
https://www.folketsbio.se/film/gretas-guide-till-galaxen/
http://www.youtube.com/watch?v=tGge-rQbC2I&hd=1
https://filmcentrum.se/film?uuid=b7ead2ec-53b8-43c2-85ee-0f57ab7537ab
http://www.vimeo.com/24421162
http://www.vimeo.com/23805870
http://www.vimeo.com/23755724
https://vimeo.com/366719417
https://vimeo.com/128353010
https://vimeo.com/127921232
https://vimeo.com/100490290
https://www.youtube.com/channel/UCaDnAQsjejLg2Oefwy0Bqog
http://www.story.se/films/fonko
https://vimeo.com/68374500
https://vimeo.co
https://vimeo.com/53717897
https://vimeo.com/44765093
https://youtu.be/bRZQAP2-DxY
https://vimeo.com/29671479
http://vimeo.com/27538882
http://www.vimeo.com/23911213
http://www.vimeo.com/23871785
http://www.fantastrid.se/bestallningsfilm/


Radio, text och webb i urval  

2010 Skräp och skatter, interaktiv lanseringssite för   
 Sjöfartsmuseet i Göteborg. 
2009 How to Doris, booklet om kvinnor i filmbranschen, på  
 uppdrag av Dorisfilm. 
2008 Det som vuxit här, redaktör för en tidning om   
 Krokstrandsfestivalen. 
2006 Sockerkakeland, interaktiv radio om åldrande, för   
 Sveriges radio SRC. 
2005 Röster från andra sidan, interaktiv radio om   
 telefonsvarare, för Sveriges radio SRC. 
2003 Skärp dej Sthlm!, radioprogram om känslokyla i Sthlm,  
 för P3 Experiment, P3. 
2002 De dumpades afton, radioprogram om hjärtesorg, för  
 Frispel, P3. 

Utbildning 

2019-2020  HDK-Valand, Att hitta sin publik 
2016-2018 Akademin Valand, Master i Filmisk gestaltning 
2011 Filmhögskolan, Idélab 2 
2008 Dramatiska institutet, Dokumentärfilmsprojekt/regi 
2008 Filmhögskolan, Dokumentärfilmsprocesser 
2000-2002 Nordens folkhögskola Biskop-Arnö,    
 Dokumentärfilmsutbildning. 
1999-2000 Kalix folkhögskola, Grundläggande video- och TV-linje. 

Konstnärslab/workshops 

2019 Space beyond, Kultur i Väst 
2018 Mixed minds, Kultur i Väst 
2014 EURODOC, workshop i Göteborg. 
2009-2010 EDN, Twelve for the future. 

Stipendier 

2019 Konstnärsnämnden, projektbidrag. 
2018 Längmanska kulturfonden. 
2014 Nominerad till WIFTs Annapris. 
2012 Längmanska kulturfonden. 
2009 Göteborgs kulturstipendium, Kulturkontakt nord,   
 Längmanska Kulturfonden, Konstnärsnämndens   
 resestipendium (2009 och 2010). 

Undervisning inom film 

Jag jobbar halvtid som filmlärare på Hisingens Kulturskola sedan 
2009. Håller regelbunden kvällsundervisning, workshops och 
lovverksamhet. Föreläsningar och gästundervisning som filmare på 
bl.a. Österlens konstskola (2012), Konsthögskolan Valand (2010), Holas 
och Angereds folkhögskola (2006, 2005), Botkyrkas mediagymnasium 
(2003), Drömfabriken, Filmcafé på Lava i sthlm, Filmfestivalen Frame, 
Umeås feministfilmfestival FemiFilm (2002).

http://dorisfilm.se/?page_id=246

