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APPLÅDER 1	  
A: välkommen 2	  
B: tack  3	  
A: hej 4	  
B: hej 5	  
A: där ska du sitta 6	  
B: okej 7	  
A: a (.) välkommen (3.0) de e ett bra mottagande ändå 8	  
B: a de e *fint* 9	  
A: du eh hur känns de å va här? 10	  
B: .ja vet inte ännu ja har precis kommit in 11	  
A: a 12	  
SKRATT 13	  
A: då du måste ju berätta du har ju haft en väldigt tuff da så här långt 14	  
B: SKRATTAR 15	  
A: de har hänt rätt mycke 16	  
B: *ja:* 17	  
A: kan du inte berätta de? 18	  
B: .ja ja skulle lägga in tvätten i (2.0) å så krockade ja me bordet för ja 19	  
hade flyttat de för kattungarna skulle ha sin plats så ja har flyttat 20	  
bordet me en jättehård hörna så den satte ja huvet i (.) ja blev ganska 21	  
glad att de syns att man har gjort sig illa så de var lite blod å de blev 22	  
lite  23	  
SKRATT 24	  
A: a 25	  
B: de e så tråkigt om man gör sig illa å så syns de inte 26	  
SKRATT 27	  
A: ae (.) men de va ju inte nog me de sen fortsatte dan 28	  



B: ja å sen så när ja skulle åka iväg (2.0) så upptäckte ja efter en stund 29	  
att ja inte hade telefonen me mej å den e ju ändå ganska viktig 30	  
A: m 31	  
B: så då åkte ja tillbaks och eh tog ut den väska där jag hade kläderna som 32	  
ja skulle ha på mej här ikväll å så satte ja upp den på biltaket à 33	  
SKRATT 34	  
B: å så gick ja in å leta efter telefonen å den fanns inte där (.) å så 35	  
tittade ja ner på golvet å lite under å där låg den naturligtvis under 36	  
sätet å då gick ja in direkt i bilen å körde 37	  
A: a 38	  
SKRATT 39	  
B: så påsen stod kva:r 40	  
SKRATT 41	  
A: hur mycke grejer va de liksom som bara flög iväg 42	  
B: de var faktiskt ett par fina vita jeans (.) och en jättefin kofta å ett 43	  
jättefint linne som ja e jättetjusig i 44	  
A: aja okej men du e ju fin nu också 45	  
B: tycker du de? 46	  
A: a 47	  
B: [a] 48	  
A: [de] där e ju ljudteknikern kläder såhär han (xx) 49	  
B: *a* 50	  
SKRATT 51	  
A: he [men] 52	  
B:    [men] den här hade ja på mej när ja åkte för de e min favorit den 53	  
köpte ja för femton år sen å den e ja gla för 54	  
A: a den ser ju väldigt modern och fin [ut] 55	  
B:          [men] ja har aldrig vela ha den i 56	  
tv förut för jag ville ha den för mig själv men nu får du vara med om att 57	  
ja har den 58	  
A: håhojojoj gu va ja känner mig utvald [va] 59	  
B:            [ja:] 60	  
A: men du e du lite virrig alltså ser dina dagar ut såhär lite grann eller? 61	  
B: ja glömmer lätt varför ja går in i ett rum men de gör vi ju allihopa men 62	  
de blir liksom mer än de 63	  
A: a 64	  
B: alltså de blir glasögonen å mobilen alltså de där viktiga sakerna nu får 65	  
ja inte låna nåra nycklar av mina söner om ja ska in å hämta ett barn på 66	  
dagis å så 67	  
A: men de e väldigt intressant (.) du får ha hand om deras barn men inte 68	  
nycklarna 69	  
B: a *visst e de intressant* 70	  



SKRATT 71	  
A: de e så de har förändrats 72	  
APPLÅDER 73	  
B: +ja:+ 74	  
A: man har ju väldigt mycke respekt för dig suzanne med tanke på också din 75	  
otroliga karriär eh som eh du har haft och har fortfarande à 76	  
B: m 77	  
A: ja tänkte att vi skulle titta tillbaka lite grann på dom [förti] >> 78	  
B:           [å va rolit] 79	  
A: åren som du har hållt på 80	  
B: e de så lång tid? 81	  
 82	  
MONTAGE VISAS (1.21 MIN) 83	  
APPLÅDER 84	  
 85	  
B: utedasset där gick bara å göra en tagning 86	  
A: a (.) de förstår man nästan (.) du hu hur e re å se de därå? 87	  
B: asså de e jätteroligt (.) så ung å söt 88	  
SKRATT 89	  
A: ja du e väldigt söt asså (.) du när bestämde du dig för att du skulle 90	  
bli skådespelare? 91	  
B: när ja var fem  92	  
A: mhm 93	  
B: min mamma hade ju varit skådespelerska och eh fick ja följa me henne ti 94	  
teatern en gång när dom repeterade (.) å då tyckte ja att de var liksom 95	  
väldigt annorlunda vuxna (.) för dom va liksom inte vuxna 96	  
A: nej 97	  
B: utan dom va väldigt väldigt barnsliga å de kändes som de lekte å de 98	  
kändes som de hade kul (.) och eh (.) nä men då tänkte ja de e klart ja ska 99	  
bli skådis  100	  
A: å sen dess hade du liksom målet inne kände du redan då så att de ja 101	  
kommer bli de ja kommer [lyckas] 102	  
B:    [ja] 103	  
A: a 104	  
B. och eh ja hade väl redan då börjat hålla på låssades att eh min hund 105	  
hade dött och fick igång en gråt de tyckte ja va fan[tast-] 106	  
A:             [för dig] själv sådär 107	  
eller 108	  
B: ja för mig själv 109	  
A: a okej 110	  
B: .hja (.) så de va väl nån slags test av inlevelse 111	  
A: a 112	  



B: å ja gillade de (.) ja bytte skola hela tiden från fjärde klass till 113	  
gymnasiet 114	  
A: a 115	  
B: å de bästa man kunde göra de va att eh (.) härma lärarna 116	  
A: inför komp- då skrattade dom [då] 117	  
B:   [a ja] visst 118	  
A: aha okej (.) så du satt å iakttog dom då på lektionerna 119	  
B: ja sen fick ja ju kan ja få utskällning av lärarn som sa att du ska inte 120	  
härma min dialekt sådär 121	  
A: SKRATTAR (.) men du va väldigt tidig med att skriva autografer vet ja 122	  
B: ja absolut innan ja flytta från göteborg då gick ja väl i trean eller 123	  
fyran innan vi flytta till kungsbacka å sen till tostared och sen stockholm 124	  
då va de så ja men nä men då sa ja till dom att ja tycker ni ska ta min 125	  
autograf 126	  
SKRATT 127	  
A: för att? 128	  
B: ja ja tror den kan va bra å ha 129	  
SKRATT 130	  
A: haha å så rätt du hade 131	  
APPLÅDER 132	  
B: a 133	  
A: du eh ja har förstått att du e ju väldigt mycke för att planera (.) att 134	  
ligga steget före hela tiden 135	  
B: *ja* 136	  
A: har du planerat någonting inför den här intervjun till exempel 137	  
B: ja hade ju planerat kläderna 138	  
A: a just de 139	  
SKRATT 140	  
A: *ja ja just de* 141	  
B: ja måste planera framåt å ja har lite ibland svårt me (.) de här me asså 142	  
mindfulness å så (.) ja ja har försökt lite men ja kan känna (.) e vi 143	  
verkligen gjorda för att sitta å tänka på nuet (.) framåt i tiden vill ja 144	  
planera (.) ja måste (.) handla då å då eller ja måste kastrera katten 145	  
innan hon blir (.) dräktig igen å då måste ja planera [in det s-] 146	  
A:     [klassiska sak att 147	  
verkligen ha datum på såklart] 148	  
B: *ja* 149	  
A: hehehe 150	  
B: hur ska man kunna sitta i nuet å å tänk inte tänka de å inte tänka de 151	  
A: a 152	  
B: men de e klart stunder kanske de e jättehärlit fö [de e de ja försöker] 153	  



A:              [men så du e inte så] 154	  
mycke i nuet du e där framme hela tiden egentligen [i] 155	  
B:            [ja ja] fast fast ja e i 156	  
nuet på mitt eget sätt 157	  
A: hur då? 158	  
B: ja sätter mig på min häst å tar me mej hunden å rider ut bland mossan i 159	  
skogen då då [då] >> 160	  
A:           [a] 161	  
B: planerar ja inte framåt när ja ska *rida nästa gång* utan nä men då e de 162	  
då 163	  
A: de e ju [fakt-] 164	  
B: [+e men då] e ja motiverad att+ [nu] e de [nu] 165	  
A:    [a]       [vi] har en bild på de 166	  
de passar så bra här 167	  
B: m hm 168	  
A: titta (.) där har du glömt kläderna [ännu] >> 169	  
B:          [a:]  170	  
A: en gång ser man 171	  
B: a de SKRATTAR 172	  
A: men de där ser ja där måste man väl va i nuet å man må man måste 173	  
koncentrera sig  174	  
B: ja ja måste [ju] >> 175	  
A:      [eh] 176	  
B: få han höll ju på å drunkna så ja var tvungen att få upp han ur 177	  
*vattnet* hehe 178	  
A: a 179	  
B: de där e en känsla som e otrolig de där e min avundsjukbild ja e 180	  
jätteglad att du tar me den därför att ja vill att alla ska bli avundsjuka 181	  
på mej nu 182	  
A: ja men de blir man ju (.) du ser så stark ut också 183	  
B: ja e stark 184	  
A: ja du e de va 185	  
B: ja: 186	  
A: a (.) bara en kontrollfråga hur vet man om en häst kan simma de märker 187	  
man inte egentligen förrän de e 188	  
B: förrän den SKRATTAR förrän den har [drunknat] 189	  
A:         [den (xxx)]  190	  
B: nä men  191	  
APPLÅDER 192	  
A: du livet som skådespelare skulle du säga nu efter alla de här åren att 193	  
asså passar de dej trivs du med det? 194	  
B: de passar mej ja å bra tycker ja oftast 195	  



A: a 196	  
B: m 197	  
A: på vilket sätt 198	  
B: ehm (.) ja e bra på å välja bort (.) eller ja kan säg såhär ida har ja 199	  
råd (.) eller har alltid gjort de välja bort dåliga manus (.) eh inte ge 200	  
mej in i de utan då istället då får ja leva billigare  201	  
A: m 202	  
B: eh (.) å inte få in dom pengarna (.) ja tror att ja e ganska lätt numera 203	  
att samarbeta me 204	  
A: vadå va du krånglig asså 205	  
B: ja de tror ja 206	  
A: hur då? 207	  
B: nä men liksom (.) när man när man går in i den här världen å så blir man 208	  
plötsligt (.) eh (.) känd 209	  
A: a 210	  
B: man blir berömd å de eh tidningar eh liksom plötsligt vill veta å höra å 211	  
man berättar å tycker å: va spännande de var ju precis de här ja ville när 212	  
ja va liten åh: nu e dom här liksom nu händer de här (.) å å de e ju inte 213	  
så kul egentligen  214	  
A: ne 215	  
B: de förstår man efter ett tag men (.) man kan ju faktiskt få lite hybris 216	  
av de 217	  
A: du fick de? 218	  
B: nä: (.) ja sa att man kan få lite [hybris] >> 219	  
A:        [a] 220	  
B: av de 221	  
A: *ja ha* de lät ändå lite som att [du] 222	  
B:       [ja] nä men ja ja ja tror inte att ja 223	  
kände mej så mycke bättre men ja tyckte de va en utmärkt eh (.) ett utmärkt 224	  
tillfälle å ta den där platsen som ja alltid har velat ha (.) att à 225	  
A: aha 226	  
B: folk skulle känna till vem ja va 227	  
A: a (.) du eh de finns ju en kultur inom skådespelaryrket som ja vet att 228	  
du haft svårt å hantera ja tänker på alkoholen 229	  
B: m 230	  
A: när förstod du att du va alkoholist? 231	  
B: eh: (.) va man kan märka de på som blir problemet de e ju konsekvenserna 232	  
av (.) att man dricker vin (.) man kan eh (.) lova barnen saker på kvällen 233	  
efter en halv flaska vin (.) och eh (.) sen dan efter frågar dom skulle vi 234	  
inte göra de där å de där å vadå har vi har ja sagt de (.) ja vi skulle ju 235	  
åka å köpa snowboard (.) asså på så lite kan man asså få en sån konsekvens 236	  
att man a får en blackout (.) och eh då måste man ju börja fundera på hur 237	  



detta ska bli å då titta ja bakåt på mina förfäder min farfar dog i 238	  
sjukdomen när han va femti min farmor gick å söp mycket asså eh hela 239	  
reuterfamiljen dog som fluger i alkoholism 240	  
A: m 241	  
B: eh men när ja börja förstå de där så börja ja också läsa om de fundera 242	  
över de (.) eh (.) och framför allt också för att i vår bransch så e de 243	  
väldit tillåtande att dricka à 244	  
A: a  245	  
B: alkohol (.) eller ta droger (.) och eh (.) de där ville ja inte va me om 246	  
(.) ja ja ville inte hamna där (.) så där låg ja väl också två steg före  247	  
A: ja ja tänkte asså hur såg drickandet ut (.) du pratar om att du e en 248	  
planerande människa asså planerade du ditt drickande också 249	  
B: eh ja de gjorde ja på de sättet att eh (.) ja ville helst att barnen 250	  
gått å *lagt sig* (.) å att ja hade en stund fö mig själv (.) med 251	  
vinflaskan HARKLAR SIG ja gjorde ju så så drack ja en hel del av vinet å 252	  
sen så tänkte ja de här va ju dumt å sova me allt de här vinet å då kräktes 253	  
ja upp vinet å så tog ja två treo å gick å la mej  254	  
A: [å] >> 255	  
B: [men] 256	  
A: så såg varje dag ut asså? 257	  
B: HARKLAR SIG ja inte varje da men [ofta] 258	  
A:       [nä a] 259	  
B: å sen så gick ja upp fem på morronen å simma tusen meter köpte go 260	  
frukost servera den ti barnen å överkompenserade 261	  
A: a 262	  
B: de blir ju en väldig stress i de de e typiskt så här alkoholistbeteende 263	  
A: men hur kunde du lägga av å dricka till slut då? 264	  
B: ja tog reda på de mesta om de här å sen så gick ja till eh maria 265	  
beroende (.) en tidig morron när ja va bakis (.) å så sa ja till dom att de 266	  
här kommer inte gå längre (.) ja ja ja kan inte dricka mer därför att ja e 267	  
antagligen alkoholist (.) å då sa dom att nä men då kan du få komma hit så 268	  
går vi igenom de å så gick ja till en eh alkoholterapeut där (.) som va 269	  
väldigt bra 270	  
A: men du som har klarat av de såhär känner du asså försöker du hjälpa 271	  
andra å så där också? 272	  
B: eh eh i början blev de så att eh många kom å frågade mej må många 273	  
kvinner kom å frågade mej å också barn till föräldrar som dom upplevde 274	  
drack för mycke å att de va obehagligt å då kunde ja hjälpa dom ja å de e 275	  
de de hela går ut på också för att själv hålla sig nykter att man hjälper 276	  
andra 277	  
A: m skönt att du klara av de du ska få en applåd va skönt 278	  
APPLÅDER 279	  


