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!"#$% &'('")"%$*+#(,*-$, skådespelaren och producenten 
Alicia Vikander, växte upp i Göteborg men har numera hela 
världen som arbetsplats. Sedan genombrottet 2010, med den 
Guldbaggebelönade huvudrollen i Lisa Langseths .lm Till det 
som är vackert, har hennes internationella karriär fortsatt att växa. 

Bland de cirka 25 lång.lmer som Alicia Vikander har hunnit 
att medverka i .nns A Royal A!air 2011, Anna Karenina 2012, 
Testament of Youth 2014, Ex Machina 2015, The Danish Girl 2015, 
då hon vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll och The Light 
Between Oceans 2016, där hon spelar mot sin nuvarande man 
Michael Fassbender.

Med Lisa Langseth har hon samarbetat i ytterligare två produk-
tioner – Hotell från 2013 och Euphoria från 2017, där hon även är 
medproducent. Spännvidden mellan de roller hon har fått gestalta 
är stor: från konserthusreceptionisten Katarina i Till det som är 
vackert, till en ung Gloria Steinem i The Glorias eller Lara Croft i 
Tomb Raider 2. Till de senaste projekten hör en nyinspelning och 
teveserieadaption av den franske regissören och auteuren Olivier 
Assayas kult.lm Irma Vep från 1996. Även här medverkar Alicia 
Vikander som producent, vid sidan av att spela den kvinnliga 
huvudrollen. När vi ses i Göteborg i början av juni skall hon 
dagen efter vidare till Paris för att påbörja förberedelsearbetet.

Alicia Vikanders intresse och passion för .lmkonstens alla 
aspekter har gjort att hon har blivit mer och mer involverad i 
processen redan på ett tidigt stadium, inte enbart som skådespe-
lare. Sedan 2016 har hon ett eget produktionsbolag, Vikarious 
Productions, och samarbetar allt oftare redan på idéstadiet med 
regissörer och producenter. 

Att Alicia Vikander har valt att låta honorärstipendiet utgöra 
grunden för ett ambitiöst samarbetsprojekt mellan henne själv, 
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”Jag älskar att göra "lm, men ser sällan "lmerna när  
de är klara. Det bästa jag vet är att sitta i klipprummet 
 och upptäcka hur små, små förskjutningar kan förändra 
läsningen av en hel scen.”
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Stenastiftelsen och Göteborg Filmfestival, är ett uttryck för hen-
nes starka vilja att låta /er unga människor få tillgång till .lm-
mediets uttrycksmöjligheter. Under tre år kommer ett arbete med 
mobila .lmverkstäder att pågå i sammanlagt 12 skolor runtom i 
Göteborg. Målet är att de cirka 1000 eleverna skall upptäcka nya 
möjligheter till egna berättelser med kameran och den rörliga 
bilden som utgångspunkt. 

Varför detta projekt är så viktigt för henne, vad bakgrunden 
som dansare har betytt för hennes sätt att närma sig en roll och 
hur det är att spela på ett språk som inte är hennes eget, hör till 
det vi vill veta mer om. Vi har bestämt att ses på det hotell där 
Alicia Vikander och hennes tre och en halv månader gamle son 
Frej bor under vistelsen i Göteborg. Vi slår oss ner i den glest 
befolkade frukostmatsalen, där ett avmätt klirrande från koppar 
och fat hörs i bakgrunden.

– När jag .ck reda på att Stenastiftelsen ville ge mig ett honorär-
stipendium blev jag förstås oerhört hedrad och rörd, säger Alicia 
Vikander. Det är stiftelsens 25-års jubileum, stadens 400-års.-
rande och ett mycket prestigefullt stipendium. Men framförallt 
blev jag glad! Det gjorde att tankar och idéer som jag hade burit 
på under en längre tid plötsligt föll på plats. Jag såg en fantastisk 
möjlighet att förverkliga min önskan att ge någonting tillbaka 
och att skapa en plattform för en ny, ung generation. Tack vare 
samarbetet med Stenastiftelsen och Göteborg Filmfestival kan 
vi nu genomföra ett treårigt projekt som kanske kan fortsätta 
att växa. Det kändes också helt rätt att det var just i Göteborg, 
det var ju här min egen resa startade.

– Att leva och arbeta på andra ställen i världen ger nya perspektiv 
på det svenska samhället. Jag känner en stor tacksamhet över att ha 
växt upp i en stad där jag hade möjlighet att gå i kommunal musik-

skola till exempel. Jag spelade .ol varje vecka i sju år efter skolan. 
Balettskolan är också en statligt .nansierad utbildning. I ganska 
många andra länder är det inte så, och mina föräldrar skulle aldrig 
ha haft råd att betala kostnaderna för nya balettskor varje vecka. 
På det viset blir det ibland en klassfråga vilka som får möjlighet 
att ägna sig åt ».nkultur«. Det är bland annat de frågorna som 
gör att det här projektet känns så angeläget och något jag verkligen 
vill involvera mig personligen i, med workshops och annat.

Du började din scenkonstbana i mycket unga år, eller hur?
 – Ja, jag började att jobba på Göteborgsoperan redan vid fem, 

sex års ålder, när jag var med i Kristina från Duvemåla. Sedan 
fortsatte jag att vara med i olika uppsättningar under åtta, nio år. 
I Peter Grimes, Les Misérables, Sound of Music, till exempel. Det där 
fortsatte ända fram till femtonårsåldern. Kristina från Duvemåla 
var jag med i under fyra år, vilket nästan var halva mitt liv när jag 
slutade! Jag började som det yngsta barnet och slutade som det 
äldsta. Den erfarenheten, och detta att min mamma arbetade som 
skådespelare på Backateatern, lade själva grunden till mitt lärande. 
Hon har i hög grad gett mig tillgång till kultur och scenkonst i 
alla dess former. Som liten kände jag till alla Shakespeares och 
Molières pjäser, vilket jag senare, under tonåren, insåg inte var en 
självklarhet. Mamma smög också tidigt in mig på .lmfestivalen 
eftersom jag tjatade så. Så även om jag lämnade Göteborg tidigt 
är den kulturskatt jag fått med mig härifrån så betydelsefull.

 Din mamma var på Backateatern i nästan tjugo år. Fick du ofta 
följa med henne till teatern som liten?

– Ja, absolut. Det var litet som när man ser små barn som kan 
sitta och titta på samma tecknade .lm om och om igen. Jag tror 
att jag såg uppsättningen av Romeo och Julia 24 gånger! Plus re-
petitioner… De brukade fråga mig om jag verkligen ville se den 
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en gång till, men jag .ck aldrig nog. Jag satt och mimade och 
kunde alla repliker utantill. I dag skulle jag knappast kunna slå 
i mig text så snabbt. Backateaterns Romeo och Julia-uppsättning 
blev verkligen en succé och publikframgång. Det var en sorts 
rockversion där mamma spelade fru Capulet. Som barn eller 
liten /icka fanns förstås drömmen om att någon gång själv få 
spela Julia.

Om vi återvänder till projektet med de mobila "lmverkstäderna 
– bland de skolor du hoppas skall vara med "nns Skälltorpsskolan i 
Hisings Backa, där du själv gick i skolans balettklass fram till nian. 
Berätta litet om vad den tiden har betytt för dig och vilka möjligheter 
du ser framför dig med "lmskolan.

 –  Skälltorp är en stor skola, jag tror att det var åtta parallell-
klasser per årskurs när jag gick där. Vi som gick i balettklassen 
kom från olika delar av staden, men resten av eleverna bodde i 
området. Det var fantastiskt att få växa upp i en så mångkulturell 
miljö och få ta del av berättelser och erfarenheter från så många 
olika länder. Majoriteten av eleverna som gick där då var första 
eller andra generationens invandrare, så är det nog fortfarande. 
Samtidigt .nns det inte alls tillräckligt många aktiviteter för alla 
de unga som be.nner sig där. Och just i den åldern, under högsta-
dietiden, är det behovet väldigt starkt. Så var det i alla fall för mig. 
Man är mitt emellan, söker efter en egen röst, en egen väg. Här 
tror jag att .lmverkstäderna kommer att betyda enormt mycket. 

– Det är processen som är det viktiga, möjligheten att få upptäcka 
vad man själv är intresserad av, brinner för och är bra på. Någon 
kanske inte alls vill stå framför kameran utan vill jobba med 
klippning, teknik eller musik. Någon annan kanske upptäcker att 
manusskrivandet är det som lockar mest. Filmskapandet involverar 
så mycket mer än att spela teater framför en kamera. Jag tror – nej, 
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jag vet – hur avgörande det kan bli att få uppleva samhörigheten 
i ett gemensamt arbete, hur man tillsammans skapar någonting 
där alla beståndsdelar räknas, inte bara det som är mest synligt. 

Samtidigt som den unga generationen i dag är extremt bildvan 
och handskas med ny teknik på ett självklart vis, framstår nog själva 
"lmindustrin, och inte minst Hollywood, som något avlägset och oupp-
nåeligt för många. 

– Ja, säkert. Så var det för mig också. Att jag skulle göra inter-
nationell .lmkarriär var inte något som ens fanns i min föreställ-
ningsvärld. Men i dag är situationen en helt annan, hela industrin 
ser annorlunda ut, den är globaliserad på ett nytt vis. Det .nns /era 
exempel på .lmer som gjorts med mobilkamera och som sedan fått 
premiär på biografer. Regissören Steven Soderbergh är ett exem-
pel. Ett mer närliggande är David Sandbergs actionkomedi Kung 
Fury, en kort.lm som gjordes enbart med hjälp av kickstarter på 
Youtube och samlade in nästan 5 miljoner kronor från människor 
världen över. Den visades på Cannesfestivalen 2015 och vann en 
Guldbagge för bästa kort.lm 2016. Nu spelas en lång.lmsversion 
in där bland andra min man, Michael Fassbender, medverkar. Men 
allt började som en idé i David Sandbergs källarkontor i Umeå. Att 
det går att genomföra sådant man tror på utan att be.nna sig vare 
sig i Stockholm eller Hollywood är en av de saker jag vill förmedla.

– Jag sökte själv till scenskolor /era gånger utan att komma in. 
Jag har lärt mig genom att göra. Göra fel, göra om och pröva igen. 
Så kommer vi också att arbeta. Om det är något jag kan sakna 
med att inte ha gått på scenskola, är det just det där rummet där 
allt är tillåtet. Det kan mycket väl vara så att några av de elever 
som är med känner att det inte är deras grej. Men då har de i alla 
fall fått testa och pröva, fått möjligheten. Och förhoppningsvis 
haft kul på vägen. 

Berätta litet om processen. Det har gått väldigt snabbt från det du 
"ck reda på stipendiet.

– Alla blev nog så exalterade över hur kul detta var! Sedan 
är det förstås en enorm fördel med hela den infrastruktur som 
.lmfestivalen redan har. De har pedagoger och tidigare erfaren-
het av kortare .lmprojekt riktade mot ungdomar. Min hemliga 
dröm är att det hela också skall kunna bli mobilt i ordets rätta 
bemärkelse. En buss med teknik och möjligheter till utomhusbio 
vore fantastiskt! Då skulle man även kunna nå andra grupper 
och /ytta sig mellan olika områden i staden. Eller utbilda vuxna, 
som nog oftast är mindre hemma på tekniken än de unga. Vi får 
se, det här är bara mina fantasier än så länge.

12 skolor är ett stort och omfattande program. Vilken ålder riktar 
det sig till, elever på högstadiet eller på gymnasienivå?

– Jag var väldigt klar över vilka jag främst ville nå, och det är 
elever i årskurs 7 och 8. Det beror mycket på mina egna personliga 
erfarenheter och minnen från den tiden. Åren mellan 12 och 15 
var nog de värsta och tu0aste i mitt liv. Det är en tid när man 
be.nner sig mitt i ett vägskäl, det .nns en underliggande stress 
att hitta sig själv, bygga upp ett självförtroende och våga sig ut. 
Under just den perioden tror jag att det är extra viktigt att få 
verktyg för att kunna utforska olika möjligheter. Den är en mel-
lanålder –  man börjar att känna sig vuxen och allt utvecklas så 
snabbt. Det .nns en hunger på framtiden. Oftast har man inte 
riktigt bestämt sig för vilken gymnasieinriktning man skall välja. 
Att just då få möjlighet att pröva sig fram, kanske hitta något som 
fångar en, men utan krav på perfekta resultat, kan betyda mycket.

När är det tänkt att det hela skall starta?
– Vi hoppas att kunna introducera det mobila .lmskoleåret 

under Göteborg Filmfestival, våren 2022. Det inleds med elever 
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som då går i årskurs 7 och till hösten börjar i årskurs 8. Det är 
mycket som skall ske innan dess, men det skall nog gå.

– Jag älskar att göra .lm, men ser sällan .lmerna när de är klara. 
Det bästa jag vet är att sitta i klipprummet och följa hur det hela 
växer fram. Jag har inga problem med att se mig själv på duken, 
det är inte det. Men så fort det är premiär blir det något helt 
annat och litet jobbigt. Då är .lmen klar, avslutad och plötsligt 
någon annans. Så det publiken har som referens och det .lmen 
betyder för mig är två helt skilda ting. För mig är månaderna av 
inspelning, de vänner och kollegor jag trä0at där, de samarbeten 
som uppstått, de kontakter som knutits, allt nytt jag har fått lära 
mig, det som är det viktiga och det .lmen representerar.

Kan du utveckla litet mer vad det är som är så lockande med  
klipprummet? 

– Man kan beskriva .lmprocessen i tre olika steg. Manuset är 
startpunkten, sedan kommer man till inspelningen och det blir 
något helt annat, inspirerat av manuset. Timmar av material som 
sedan klipparen skall hantera och göra ett urval ur. Det kan vara 
frustrerande som skådespelare att helt överlämna kontrollen till 
någon annan. Klipparen är en sorts regissör och berättare i sig, 
det är faktiskt där i klipprummet som den slutgiltiga versionen 
skapas, den som senare visas för publiken.

Du är med i klipprummet så ofta som möjlig. Hur började det?
– Jag har haft turen att lära känna och bli vän med många 

regissörer och klippare, kanske just därför att jag är så intres-
serad av hela processen. En av mina drömmar är att någon gång 
i framtiden själv få regissera. Det är spännande att se hur små, 
små förskjutningar kan ändra läsningen av en hel scen. Det kan 
många gånger vara så att man i klipprummet upptäcker vad som 
skall till och skapar något som inte fanns i inspelningsögonblicket. 

Hela hantverkssidan i det stora, komplicerade maskineri som skall 
till för att få allt att fungera fascinerar mig enormt. Det kan vara 
något nästan rörande med att be.nna sig på en stor inspelning 
och se alla dessa människor som arbetar, var och en för sig och 
med det de är bäst på, för att alla skall nå fram till målet. En 
.lminspelning är en arbetsplats där en mängd olika yrken och 
kompetenser måste samverka – samtidigt! Den upplevelsen, fast 
i mindre skala, vill jag att eleverna skall få vara med om.

Om vi går tillbaka litet i tiden och till din egen utvecklingshistoria 
– du är bara femton år när du #yttar till Stockholm för att gå på Kung-

liga Svenska Balettskolan. Hur var det att #ytta hemifrån så tidigt? 
– Visst var jag ung, men att komma in på skolan hade varit ett 

mål under så lång tid. Numera har de internat, men det fanns inte 
på min tid. Jag hyrde först ett rum och senare en egen lägenhet. 
Men vi var många som kom från olika delar av landet och var i 
samma situation. Jag måste ändå säga att det var en erfarenhet 
som .ck mig att växa. Jag försöker att påminna mig själv om 
det, nu när jag har fått barn. Vi lever ett liv där vi be.nner oss 
på resande fot tio månader om året. Där vi nu har vår bas – Lis-
sabon – tillbringar vi kanske två månader. Vi har pratat om det, 
min man och jag, Vi kan kanske fortsätta så här tills Frej blir 
sex, sju år, sedan behöver han en fastare punkt med skola och 
möjlighet att trä0a kompisar.

– Men jag minns exakt den fantastiska frihetskänslan när jag 
stod i tunnelbanan första gången. Nu börjar livet! Självständig-
heten som brann så starkt, längtan att få ta de första stegen i 
livet på egen hand. När man får den friheten och det ansvaret 
mognar man snabbt. I dag kan jag bli förvånad över en del saker 
jag gjorde som riktigt ung. Min pappa, som är född i Sverige, 
växte faktiskt upp i Kanada. Han återvände senare till Sverige 
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Alicia Vikander i »Anna Karenina«



på egen hand, men hans bröder bor kvar och jag har en massa 
kusiner där. När jag var 12-13 år sade jag att jag ville åka dit och 
trä0a dem. Då köpte han en biljett och jag reste ensam iväg utan 
att känna någon och utan särskilt goda kunskaper i engelska. De 
tre veckorna när jag inte kunde göra mig förstådd på annat än 
engelska tror jag betydde mycket för min språkutveckling.

Ditt fokus är väldigt tydligt när du #yttar till Stockholm. Du skall gå 
utbildningen och ser en framtid som professionell dansare framför dig. 
När kommer vändpunkten som gör att du lämnar det du har kämpat 
så hårt för under många år? Vad var det som hände? Det kan inte ha 
varit ett lätt beslut?

– Jag insåg, efter att ha varit helt inriktad på det under nio 
års tid, att dans inte var det jag ville ägna mig åt som yrke. Jag 
beundrar verkligen dansare, det är ett så tu0t yrke, så extremt 
krävande och hårt. Du måste, precis som i vilken annan elitidrott 
som helst, vilja det till 180 procent. Finns det någon liten del av 
dig som känner tvekan fungerar det inte. Men det var ett svårt 
beslut. Det tog mig lång tid att våga sluta. Jag var tävlingsinriktad 
och älskade att dansa, men jag kunde också se att det fanns en 
annan sorts motivation, en helt villkorslös kärlek, hos de andra 
eleverna, något jag inte riktigt kände igen i mig själv. Sedan 
handlade det förstås om att vilja prestera på absoluta toppnivå. 
Jag insåg att jag inte var duktig nog att bli solist. Men att säga 
till sina lärare, som investerat så mycket tid, kraft och arbete i oss 
elever, att nej, jag skall nog inte ta det här steget, var verkligen 
inte lätt. Jag var först väldigt orolig och nervös över att ha fattat 
fel beslut, men efter några månader och med litet distans kände 
jag att det var rätt. Det var en lättnad.
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Hur gammal är du då? 
– Jag skall fylla nitton den hösten. Det ledde dessutom till att 

jag kom tillbaka till Göteborg. I Andra Avenyn! Det var .nt att 
få komma tillbaka som ung vuxen och få en annan relation till 
staden. Jag var ju nästan ett barn när jag åkte härifrån.

När är det du trä!ar Lisa Langseth första gången?
– Det är då, efter Andra Avenyn och efter att ha sökt till två 

scenskolor utan att komma in. Jag hade bestämt mig för att läsa på 
universitetet istället, för att bli advokat. Jag hade just kommit in 
på Juridicum och ska0at all litteratur när jag .ck en prov.lmning 
i Stockholm. Jag åkte upp och trä0ade Lisa Langseth. Det görs 
inte så många lång.lmer per år i Sverige och ännu färre med en 
ung tjej i huvudrollen. En roll som dessutom inte bara var den 
vanliga /ickrollen. Jag läste två scener och kände direkt – det 
här måste jag få göra. Jag visste inte hur många andra de hade 
prov.lmat, men det var en gnista som tändes. Äntligen skulle 
jag kunna visa vad jag gick för! Då, när jag var 19-20, var elden 
och drivkraften så stark att den brände bort all nervositet. Jag 
.ck göra fyra prov.lmningar innan hon bestämde sig. Bara att 
få prov.lma med Samuel Fröler, Skärgårdsdoktorn, var ju stort! 
Den .lmen har självklart haft stor betydelse för min karriär.

Vad var det som klickade mellan er? Ni har jobbat tillsammans i 
#era sammanhang.

– När vi trä0ades var jag 19-20 och hon 33-34. När man blir äldre 
försvinner åldersskillnaden helt och man blir vänner på ett nytt 
sätt. Lisa Langseth är väldigt bra på att hitta enkla grundidéer 
som hon formulerar som utgångspunkt för sina .lmer. »Vad 
händer med de här personerna om det och det inträ0ar?« Jag har 
numera också full förståelse för varför en regissör vill återvända 
till vissa skådespelare. Det är så ont om tid på en inspelning att 
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det oftast är först mot slutet man når fram till den där ordlösa 
kommunikationen och förståelsen. När det räcker med en liten 
handrörelse för att man skall fatta. Ibland känns det som det 
är då man verkligen borde börja, när alla känner varandra och 
kan läsa varandras intentioner. En bra .lminspelning är som 
att få åka på sommarkollo och trä0a alla man har saknat igen!

Så snarare än att leta eller längta efter en speci"k drömroll, letar 
du efter de rätta människorna att arbeta med? 

– Ja, precis så är det. Och nu är jag i en position där jag kan 
välja vilka projekt jag vill göra. Som det här senaste, med  
Olivier Assayas. Vi har inte arbetat ihop tidigare men har känt 
varandra i sex-sju år och länge velat göra något tillsammans. 
Nu blir det äntligen av.

Berätta lite om hur det var att som 20-åring plötsligt kastas in i 
stora "lmproduktioner och spela mot etablerade namn som Mads 
Mikkelsen, Keira Knightley eller David Dencik – som du för övrigt 
spelat mot i både Hotell och A Royal A0air.  Hur hanterade du det?

– Det var förstås jättenervöst. Men jag visste att enda chansen 
var att försöka hänga med och snappa upp så mycket som möjligt 
på vägen. Det är också så jag har lärt mig under alla år, genom 
att utsätta mig och våga. Det blir som bäst när man vågar att 
skämma ut sig litet – och det har jag verkligen gjort, många 
gånger. Även det vill jag att .lmskoleeleverna skall förstå. Att 
allt inte måste vara perfekt från början. Men visst, att stå där 
som 20-åring bredvid Mads Mikkelsen och David Dencik i A 
Royal A!air och bara försöka att springa med och hålla samma 
tempo var läskigt. Men också så roligt! Så var det även när jag 
jobbade med min man för första gången, för en massa år sedan. 
Jag såg upp till hans arbete och tyckte, tycker, att han är en av 
de bästa i sin generation. Eller Anna Karenina, som var den 

första stora engelskspråkiga produktion jag var med i. Just den 
inspelningen var väldigt speciell. Regissören, Joe Wright, har 
alltid som krav att ha tillgång till sina skådespelare två veckor 
före inspelningen. Jag kände mig fortfarande inte helt trygg i 
min engelska och hjärnan var helt slut på kvällarna efter att jag 
hade kämpat med att prata engelska och försökt att uttrycka 
mig på samma nivå som de stora brittiska skådespelare som 
var med. Vilket jag naturligtvis inte kunde. Vi var på en teater 
i London under två veckor och gjorde olika dramaövningar – 
Keira Knightley, Jude Law, alla de andra stjärnorna och så jag. 
Jag sov absolut ingenting och satt och skakade på nätterna. Det 
var som en skola om något. Skräcken försvann så småningom 
mer och mer och jag lärde mig massor.

 Vad var det för övningar ni "ck göra? 
– Det var nog typiska scenskoleövningar, som egentligen bara 

hade till syfte att försätta oss i riktigt obekväma situationer där 
vi var tvungna att samarbeta och lära känna varandra. Och det 
fungerade ju, även om ingenting av det vi gjorde där och då 
hade någon relevans för själva .lmmanuset.

Vad tror du att din balettbakgrund betyder för hur du närmar dig 
en roll?

– Den har absolut betydelse, både på ett medvetet och omed-
vetet plan. Det är ju det som är min riktiga scenkonstutbildning. 
När jag väl kommer på hur en karaktär rör sig fysiskt hjälper 
det mig att för/ytta mig från mig själv, in i den personen. Att 
hitta ingångar i det fysiska faller sig väldigt naturligt för mig 
och där spelar säkert dansen och förmågan att kontrollera och 
uttrycka sig via kroppen stor roll.
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Alicia Vikander i »The Danish Girl«
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Min lilla portabla högtalare "nns alltid med i 
 min resväska. Jag be"nner mig ofta på nya platser  
och möjligheten att spela den musik jag gillar ger mig 
en känsla av hem var jag än är. Den är också en  
viktig del i mitt arbete – jag använder den till att 
 spela upp mina dialektövningar och repliker  
i förberedelsearbetet för mina "lmer. 



Och språket, hur hittar du din röst och ditt uttryck på ett språk som 
du förvisso behärskar oerhört väl, men som ändå inte är ditt?

– Jag har verkligen fått kämpa med att lära mig engelska och 
olika dialekter. Alla de timmar jag har pratat med mig själv i 
duschen…! Men det har också hjälpt mig att komma till en ny 
karaktär varje gång. Jag hittar en röst som är väldigt långt från 
mitt svenska jag. Men visst har jag varit avundsjuk på alla eng-
elskspråkiga skådespelare som har så mycket gratis.

Vi ber alltid varje stipendiat att välja ett favoritverktyg, något som 
är viktigt för själva det konstnärliga arbetet. Du har valt din bärbara 
högtalare. Berätta om varför. Är musiken viktig för dig?

– Ja, musiken är viktig, men jag använder den också hela tiden 
för språkövningar. Jag får mina dialect coaches att spela in alla 
repliker och sedan sitter jag med det som en språkkurs. Listen and 
repeat, med en liten paus emellan så att jag kan upprepa! Jag har 
blivit väldigt bra på att ha minimal packning när jag reser – nu 
tar i och för sig allting till Frej upp två väskor – men annars är 
högtalaren det som alltid är med överallt.  Den är på var jag än 
be.nner mig. När jag arbetar, dansar, lagar mat i köket. Mycket 
musik också förstås.

Vad lyssnar du på för musik? 
– Ganska ofta elektronisk musik faktiskt, som ett beat i varda-

gen. Och mycket klassisk musik. 
Vad är det för elektronisk musik du helst lyssnar på?
– Mycket dansmusik, glad musik. Jag har många vänner som 

är musiker och som brukar skicka långa spellistor. Afrikansk 
funk. Det har jag lyssnat jättemycket på. En av Fela Kutis söner 
startade ett 14-mannaband som heter Antibalas och det bandet 
har både min man och jag följt länge. 

Hur är det att arbeta med Olivier Assayas? Hans "lmer saknar 
inte sällan en rak och tydlig handling och lämnar mycket utrymme åt 
publiken att själv fylla i.

– Jag älskar hans .lmer! Jag tror till och med att jag har en 
replik i Irma Vep som beskriver just detta. Ungefär: »Om man 
förlitar sig på att publiken skall fylla i hålrummen kan man vara 
modig nog att inte ha en plot från A till Ö. Man har vidrört så 
djupa känslosträngar att historien blir till och framträder för 
åskådaren under resans gång.« När jag tänker på vad .lmen, 
serien, handlar om är den både ett kärleksbrev till .lmkonsten 
i sig, en /ykt, en surrealistisk dröm och en berättelse om att 
.nna sig själv. Även om det är en komedi som utspelas på ett 
.lmset i Paris och ganska lättsam. Den kommer att visas nästa 
sommar på &1'.

Där är du också med och producerar. Berätta mer om vad produ-
centidentiteten betyder för dig.

– Det blev nog helt enkelt en naturlig följd av mitt intresse för 
.lmskapandet i sig och för viljan och behovet av att kunna vara 
med tidigt i processen. De projekt jag har gjort under senare tid 
har faktiskt varit på det sättet. Det handlar inte längre om att 
få ett manus skickat till sig utan om att hitta en idé som man 
gemensamt vill genomföra.

Så producentskapet handlar mycket om att kunna välja rätt männ-
iskor att arbeta med? 

– Ja, och att kunna vara med och påverka. Till exempel vilka 
inom andra yrkeskategorier man väljer för just den produktionen. 
Där har jag numera, efter att ha varit med i cirka 25 lång.lmer, 
massor av kontakter. Kanske /er än en ung regissör som gör sin 
första lång.lm. Det kan vara att till exempel komma på vilken 
kostymör som skulle vara perfekt för just det sammanhanget. 
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Det arbetet tycker jag också är väldigt stimulerande och roligt. 
Återigen, det handlar nog om min fascination för hela maski-
neriet, det fantastiska när alla kugghjul rullar igång och driver 
det hela framåt.

Till sist: du har, litet hemlighetsfullt, antytt att du kommer att bjuda 
på ett återbesök i dansens värld, i samband med Stenastiftelsens gala-
kväll och stipendieutdelning i december. Vill du berätta något om det, 
utan att avslöja för mycket? 

– Jag har varit i kontakt med Sebastian Michanek, som numera 
är konstnärlig chef för Svenska Balettskolan. Han gick i nian när 
jag gick i fyran och var en av dem jag såg upp till och beundrade 
mycket. Jag vill bjuda mig själv och Stenastiftelsens publik på 
en glädjechock i form av Lindy hop! Det har varit en dröm att 
få göra det ända sedan jag såg Hellzapoppin, eller Galopperande 
#ugan som den heter på svenska. Det är en amerikansk musi-
kal.lm från 1940-talet med ett fantastiskt dansnummer med 
just Lindy hop. Jag säger inte mer nu – men det kommer att bli 
någonting alldeles extra!
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