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UTBILDNING 

Konstfack, Inst. för animation och animerad film 
Konst och media, 2002-2003 
Klassisk animation som konstnärligt uttrycksmedel 

Gerlesborgsskolan 
Konst och media, 2000-2002 
Fri Konst utbildning. Teckning, måleri, skulptur, video mm. 

Skövde konstskola 
Konst och media, 1999-2000 
Grundläggande konstutbildning 

ANSTÄLLNINGAR 
Ljudläggare/Ljuddesigner/Animatör, 2016 
Jobbade med Boonsri Tangtrongsin i projektet Superbarbara: The Beginning, 
Filmen är en animerad kortfilm i klassisk handtecknad stil. 

Animatör/handledare 
Region Jönköpings län, 2015-06-01-2015-12-31 
Min uppgift var att handleda en grupp äldre i Huskvarna i skapandet av en animerad kortfilm. 
Filmen heter Scener ur vår verklighet och är baserad på deltagarnas livserfarenheter och 
drömmar. 

Animatör/fältkonstnär 
Virserums Konsthall, 2014-09-15-2015-05-31 
Jobbade med att hjälpa ungdomar på landsbygden i Kalmar län att uttrycka sig genom konst. 
Vi jobbade främst med animation. Jag hjälpte även till med att bygga utställningar och 
installera ljud, bildteknik mm. 

Animatör 
PennFilm studio, 2013-06-15-2013-08-31 
Anställd som animatör/assistent under arbetet med den tecknade långfilmen Emil och Ida i 
Lönneberga. Filmen är gjord i klassisk handtecknad stil. 

http://yahoo.se


Animatör/handledare 
Landstinget, Jönköpings län,  2013-01-02-2013-06-01 
Handledare för en grupp äldre i Jönköping/Huskvarna. Vi skapade en animerad kortfilm som 
heter En dag i Jönköping. 

Animatör 
Eksjö Animation, 2011 
Jobbade som animatör och skapade vinjetten till den animerade filmen Sex på kartan 

Animatör/handledare 
Landstinget, Jönköpings län,  2009-05-01-2009-11-01 
Handledare för en grupp äldre i Eksjö. Vi skapade en animerad kortfilm som heter Dramat på 
tuvan. Den första animerade filmen skapad av äldre i Jönköpings län. 

Ljuddesigner och ljudläggare 
Boonsri Tangtrongsin, 2007-2015 
Superbarbara Saving The World är ett konstprojekt som består av en serie om tolv animerade 
kortfilmer som behandlar problem och orättvisor i världen. 

Teknik och filmansvarig, Eksjö Animation Festival 
Eksjö Animation, 2007-2011 
Min uppgift var att ta hand om de inskickade filmerna och förbereda filmvisning. Skapa 
Digital Cinema package där det saknades. Samarbetade med biografen Metropol i Eksjö.  

FILMFESTIVALER I URVAL 
Mina animerade kortfilmer har visats på filmfestivaler och konstutställningar över hela 
världen. Senast i April 2016 vann min film Watch Alice Bleed publikens pris och fick även 
juryns heders omnämnande på Stockholm Experiment och Animation Filmfestival (SEAFF). 
 
2016 
6th ANIMATION FILM FESTIVAL "ANIMOCJE" in Bydgoszcz (Poland), 
18 - 24.04.2016. (Sorg och Audition # 7 The Girl In The Radiator)

2015
STOPTRIK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN MARIBOR, SLOVENIA (01. - 04. 10. 
2015, www.stoptrik.eu), SCARY PUPPETS: RESURRECTION - "Stop Motion Midnight 
Movies". (Mina filmer: Sorg, Watch Alice Bleed och Audition # 7 The Girl In The Radiator)

http://www.stoptrik.eu


POST MORTEM at its 8th. 2015 edition  
An international film festival based in Aguascalientes Mexico,  
(Watch Alice Bleed)
 
INSANE animation festival. 11 12 13 sep 2015 in Malmö, Sweden.  
(Arbetslinjen 2014)
 
2014
GÖTEBORG INTERNATIONAL FILMFESTIVAL jan 2014 
(Audition # 7 The Girl In The Radiator)  

2013
FILM FESTIVAL "OPOLSKIE LAMY" SCARY PUPPETS & SEXY DOLLS 
(Okt 3-12, 2013, Opole, Poland).  
(Sorg och "Watch Alice Bleed)  
Short waves 04-28 April 2013 (Polen)  

2012
ZUBROFFKA 5-9 dec 2012, (Bialystok (Polen)  

2011
Tampere Film Festival (Helsingfors)  
Adelaide Film festival (Australien)  

2010
Fria Filmfestivalen (Hagabion Göteborg)  
Arctic Light Filmfestival  
World Film Festival of Bangkok  
Seoul Independent Film Festival (Shared Film Festival in Korea)  
Norwegian Short Film Festival (Grimstad)  
Hove Music Festival (Norway)  

2009
IV Loesje Short Film Festival-Berlin & Glasgow  
Fredrikstad Animation Festival  
Eksjö Animation Festival  
Aniloguie International Animation Film Festival, (Budapest)



ANIMERADE FILMER I URVAL (2002-2016) 

Audition # 7 
The Girl In The Radiator 
Speltid: 1 min 
Teknik: Stop motion 
2014  

Dockan Alice ställer sig framför en jury och sjunger en hjärtskärande sång. Till finalen har 
hon förberett ett oväntat specialnummer. En kort och effektfull samtidskommentar. 

Based on a true event 
Speltid: 3 min 30 sek 
Teknik: Timelaps och Stop motion 
2011 
Based on a true event är en dokumentation av ett antal mystiska händelser under julfirandet i 
det lilla samhället Järpsås 2010. 

En dag i Jönköping 
Speltid: 12 min 
Teknik: Cutout animation 
2013 
En animerad film gjord i samarbete med en grupp äldre från Huskvarna och Jönköping. 
Filmen handlar om den eviga konflikten mellan orterna. 

Mr. Smith 
Speltid: 1 min 
Teknik: Animation pocma (photocopy machine art) 
2002 

En kort mystisk film där det mesta händer utanför bild. Inspirerad av Edward Muybridge och 
Åke Hodell. 

Watch Alice Bleed 
Speltid: 11 min 
Teknik: Stop motion 
2009 



Watch Alice Bleed är en animerad musik- och teaterföreställning som handlar om destruktion 
och kreation. Föreställningen börjar med att Alices huvud huggs av och kastas till hundarna  
och fortsätter sedan på ett mycket osmakligt sätt. 

Digital Divine 
Speltid: 2 min 
Teknik: Computer generation 
2006 

En abstrakt psykedelisk käftsmäll där jag experimenterar med ljud och bild. 

04 Ghost 1. 
Speltid: 1 min 
Teknik: Cutout och cellanimation 
2006 

04 Ghost 1. är en experimentell animerad film inspirerad av Nine Inch Nails musik som leder 
tankarna till mediahypnosen och den nya världsordningen. 

Sorg 
Speltid: 13 min 
Teknik: Stop motion 
2005 

Sorg är mitt första animerade verk som jag gjorde efter avslutade studier på Konstfack. Verket 
beskriver en sorgprocess på ett annorlunda sätt. Nominerad till ANOBA award, Animated 
Dreams Tallin 2006. 

Hane S-75 
Speltid: 5 min 
Teknik: Stop motion och cutout 
2003 
Hane S-75 är ett elevarbete från tiden på Animationshögskolan. En masochistisk rosa 
teddybjörn blir korsfäst under tiden som Sveriges stadsminister sjunger The Ring of Fire 
uppbackad av änglakör. 



 
Självporträtt 
Speltid: 3 min (loop) 
Teknik: Stop motion, pixleration, timelaps 
2009 

Filmen börjar med att jag tecknar självporträtt. Kameran rör sig runt i rummet och registrerar 
diverse surrealistiska händelser som pågår i bakgrunden. Jag undersöker och experimenterar 
med kameraåkningar och färgat ljus, vilket jag senare fördjupar mig i under arbetet med 
Watch Alice Bleed. 

Speak Of The Devil 
Speltid: 8 min 
Teknik: Handtecknad animation 
2007 

En explosion av färger och former ackompanjerad av tivolimusik. 

Shack 
Speltid: 1 min 
Teknik: Stop motion 
2010 

En enkel men effektfull animation som är en förstudie till Fredrik Anderssons Hell dream. 

Fredrik Anderssons 
Hell dream 
Teknik: Stop motion 

Fredrik Anderssons Hell dream är en animerad film där verkstadsarbetaren Fredrik hamnar i 
en mardrömslik värld som han inte kan ta sig ur. 

Arbetslinjen 2014 
Speltid: 2 min 
Teknik: Stop motion 

Politikerna spelar golf medan arbetslinjen rullar på som vanligt. 
Medborgaren Gudrun ringer till stadsministern för att få sina frågor 
besvarade. 



Scener ur vår verklighet 
Speltid: 13 min 
2015 

Den tredje animerade filmen som är skapad tillsammans med äldre på träffpunkt Hörnan i 
Huskvarna. Filmen baseras på verkliga händelser ur de medverkandes liv, ofta dråpliga och 
humoristiska. Animationen tillåter att förstärka och överdriva verkligheten. 

Dramat på Tuvan 
Speltid: 13 min 
2008-2011 

2008-11 genomfördes ett projekt under namnet Animera=göra livlig i Eksjö. Animatören och 
omvårdaren Stanislaw Przybylski tog initiativet till och ledde projektet med Föreningen Eksjö 
Animation som huvudman och Allmänna arvsfonden som en av huvudfinansiärerna.  
Resultatet blev ett antal animerade filmer och digitala berättelser gjorda av och med äldre 
under handledning av Stanislaw och mig. Dramat på Tuvan har visats i SVT tillsammans med 
en dokumentär om projektet producerad av Film i Jönköpings län. 

Radio XX 
2014-15 var jag anställd som fältkonstnär och jobbade med projektet Radio XX. Radio XX är 
ett ungdomsprojekt som går ut på att synliggöra ungdomar i Kalmar län och ge dem verktyg 
att formulera sina tankar och frågeställningar utifrån sig själva, kring deras framtid och 
samhället i övrigt. Projektet arbetar med olika kreativa former för att hitta något som passar 
varje individ. Eftersom jag brinner för animerad film så var min huvudsakliga uppgift att 
skapa animerade filmer med ungdomarna ute på fritidsgårdarna i Kalmar län. Vi gjorde ett 
tjugotal korta animerad filmer som har visats på biografer i Kalmar län, på konstutställningar 
och filmfestivaler. 
 

Emil & Ida i Lönneberga 
2013 var jag anställd av Pennfilm Studio under arbetet med den 
animerad långfilmen Emil & Ida i Lönneberga. Filmen hade premiär 
Julen 2013. 


