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skådespelaren josefin neldén har, sedan hon som 19-åring 

filmdebuterade i Ulf Malmros Tjenare kungen, medverkat i en 

rad film- och teveproduktioner vid sidan av sitt teaterarbete. 

Göteborgspubliken har under de senaste tio-elva åren kunnat 

följa henne i många av Backa Teaters uppsättningar för barn 

och unga. Samtidigt har hon mött oss på bioduken som MMA-

fightern Lena i Håkan Hellströmbaserade Känn ingen sorg, eller 

klivit in i våra vardagsrum som den fackligt och politiskt enga-

gerade Maggan i teveserien Vår tid är nu, och nu senast spelat 

den psykotiska mamman i Maria Bäcks Psykos i Stockholm, en 

film som förhandsvisades på filmfestivalen i Göteborg, men som 

fått sin biopremiär uppskjuten på grund av coronapandemin. 

– Ni kan väl komma hem till mig så kan vi sitta i trädgården, 

om vädret tillåter, säger Josefin Neldén. Jag är föräldraledig med 

vår andra dotter just nu. 

När vi går in genom grinden, under en tät portal av oxel, öppnar 

sig en inbjudande trädgård. Vi hinner notera ett växthus med 

tomatplantor och vinstock, flera fruktträd, några planteringslådor 

med grönsaksplantor, blommande rabatter och en lekstuga. En 

ståtlig tall och granithällar som går i dagen sätter sin prägel på 

trädgårdsrummet.

 – Jag gillar de där bergsknallarna, säger Josefin Neldén. De 

får mig att tänka på Hälsö, där min pappas släkt kommer ifrån.

Själv är Josefin Neldén uppvuxen i Hisings Backa, där teater 

tidigt blev en del av hennes liv. Som sjuåring började hon i kul-

turskolans teatergrupp och fortsatte där under hela skoltiden. 

– Många av oss kom med redan på lågstadiet, andra började 

under högstadietiden. Jag minns det som väldigt roligt. En sti-

mulerande, betydelsefull gemenskap och bra lärare. Vi var am-

bitiösa och engagerade eftersom det var kul och lustfyllt. Jag har 

 6766 JOSEFIN NELDÉN
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

”Det bästa med det här jobbet är att det alltid kommer att finnas 

kvar saker att utveckla och utforska. Jag får gå in i så många olika 

liv och situationer. Pröva och testa dem. Jag har svårt att tänka 

mig något roligare arbete.”

JOSEFIN NELDÉN

Josefin Neldén

STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2020



fortfarande ett glasklart minne av vår första föreställning när jag 

var sju-åtta år. Det var en pjäs om en prins som blivit instängd i 

en grotta och jag spelade prinsessan som letade efter honom och 

skulle befria honom. När jag ropade min replik »Är du där?« 

och han svarade »Ja!«, fick jag plötsligt feeling och slängde in 

»Lever du?«. Publiken – det vill säga alla våra mammor, pappor 

och syskon – skrattade förstås. Det där infallet och gensvaret 

väckte något hos mig. Jag vet att jag var medveten om vad jag 

gjorde, att det improviserade tilltaget var en rolig twist, något 

som skulle fånga publikens uppmärksamhet. 

Att behålla den öppenheten och närvaron och få ögonblicket att leva 

i stunden är väl det de flesta skådespelare strävar efter? Hur gör du 

själv för att nå dit?

– För något år sedan fick jag en förfrågan från HSM, Högskolan 

för scen och musik, om jag ville vara gästlärare, säger Josefin Nel-

dén. Av olika anledningar var jag tvungen att tacka nej, men det 

gav mig anledning att fundera över vad det egentligen är som är 

viktigt för mig som skådespelare, vad det är jag skulle vilja föra 

vidare och förmedla. Jag märkte att jag inte hade konkretiserat 

mina erfarenheter i så hög grad, eller i alla fall inte formulerat 

dem i ord. Jag har inte med mig en massa teoretiska överbyggnader 

eller en hel terminologi kring skådespelandet, kanske därför att 

jag inte har gått på någon scenskola. Min väg har varit att bygga 

vidare på de konkreta och praktiska erfarenheter som arbetet har 

gett mig. På gott och ont. Det jag till slut kom fram till var att 

intuitionen är min tydligaste kompass och mitt viktigaste redskap. 

Eller snarare insikten om att när något skaver och kärvar så är 

det dit jag måste söka mig. Hitta tillbaka till det som gör att 

intuitionen får spela fritt och obehindrat. Det dyker alltid upp 

problem och svårigheter av olika slag. Det kan vara tidsaspekter, 
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en text, en regissör, en enskild replik eller ett enstaka ord. När 

det sker måste jag veta hur jag skall komma tillbaka till det där 

fria rummet, den fria känslan, till det som känns ärligt. 

Du har inte gått på scenskolan, men du gick på Wendelsbergs tea-

terlinje, eller hur? 

– Ja, jag började på Wendelsbergs folkhögskola direkt efter 

gymnasiet. Det var en av lärarna på kulturskolan som tipsade 

mig och tyckte att jag skulle söka dit. Det var en brokig och 

intressant blandning av människor i olika åldrar och med olika 

bakgrund. Skolan har dessutom flera olika utbildningslinjer, 

förutom teater och musikal. Jag gick fortfarande där när jag fick 

rollen i Tjenare kungen och det var nog i mötet med filmen som 

det verkligen klickade till. 

Det måste ha varit speciellt att få börja sin karriär på det viset, med 

en huvudroll i en film när du bara är 19-20 år.

– Ja, verkligen, säger Josefin Neldén. Det var från noll till hundra. 

Huvudroll och med i praktiskt taget varenda scen. Även om jag 

var uppvuxen med mycket mer teater än film var det som om 

filmskådespeleriet förlöste något i mig. Det passade den jag var 

där och då. Det jag hade med mig var rätt för just de omstän-

digheterna. Men när filmteamet först kom till skolan för att leta 

efter möjliga kandidater anmälde jag mig inte ens till castingen. 

Det var en film med musik, om ett tjejpunkband. Jag hade inget 

musikaliskt självförtroende och tänkte att de främst letade bland 

musikaleleverna. Sedan kom jag till slut med i alla fall och själva 

provspelningen var ganska improvisatorisk, vilket passade mig. 

Och har man roligt är det lättare att det blir levande och bra. 

Vad var det du lärde dig av inspelningen och av Ulf Malmros som 

regissör?

 – Alla vi som var med var oerfarna och unga och han hade en 

liten filmskola för oss inför inspelningarna. Små lätta grejer, små 

knep för att göra saker levande, vara i nuet. Mycket är faktiskt 

sådant som jag bär med mig än i dag, som känns relevant. Ulf 

Malmros brukade dessutom alltid låta kameran fortsätta att rulla 

en stund efter att vi hade levererat våra repliker, för att fånga upp 

det som föddes spontant. En hel del av de tagningarna är med i 

den färdiga filmen. Just då blev filmen en direktare och enklare 

väg in för mig. Teatern kändes mer ouppnåelig, med fler stationer 

att passera innan jag fick tillträde. Trodde jag då. I dag är det 

på ett annat vis. Jag har en stark kärlek till både teater och film 

och skulle inte vilja vara utan någon av uttrycksformerna. De 

tillför och berikar varandra och ger mig möjlighet att utforska 

olika aspekter av skådespeleriet.

Vägen till teatern blev ändå inte så lång. Direkt efter Wendelsberg 

började du att arbeta på Angereds teater. Hur gick det till?

– Jag gick först klart det tredje året på teaterlinjen och sedan var 

det ännu en gång min lärare från kulturskolan i Hisings Backa 

som uppmanade mig att söka. Jag hann att vara med i fyra-fem 

produktioner under de tre år jag var där. 

Och efter det började du på Backa Teater. Men Mattias Anders-

sons genombrottspjäs, The Mental States of Gothenburg, sattes väl 

faktiskt upp på Angereds teater? 

– Ja, den spelades när jag började att repetera min första före-

ställning där, säger Josefin Neldén. Den var fantastisk. Jag såg 

den flera gånger. Men det var först på Backa som vi började att 

jobba tillsammans, i Gangs of Gothenburg. 

Vad har Backa Teater och Mattias Andersson betytt för dig?

– Oj. Oerhört mycket. Jag ser det som både en stor förmån och 

ett stort förtroende att ha fått arbeta där i nästan elva år och 

Mattias Andersson har nog präglat mycket av min syn på teater. 

 7170 

JOSEFIN NELDÉNSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2020



Eller snarare är det väl så att det jag redan var intresserad av 

har förstärkts och bekräftats under de här åren. Dessutom har 

han varit en bra chef att möta även i situationer som har varit 

jobbiga på ett eller annat sätt. Under det senaste året har jag 

verkligen tänkt på hur mycket det betyder att få odla en lång 

arbetsrelation tillsammans. Det finns en trygghet som gör att 

jobbet känns lätt, en vetskap om att när något inte fungerar går 

det alltid att ta upp och arbeta sig igenom. I det här yrket finns 

det nästan inga fasta anställningar och även om jag ser Backa 

Teater som ett hem har jag bara rätt till det så länge som det 

står på mitt kontrakt. 

Kan du utveckla vad du menar när du säger att Backa Teater är 

ett hem? 

– Dels handlar det om relationen till publiken – barn och unga 

– det är dem jag helst av allt vill möta. Jag känner också att det 

finns en fri höjd i hela huset, i scenrummet, både i bildlig och 

bokstavlig mening. Det finns utrymme och plats för stor och 

liten konst. Men framförallt handlar det naturligtvis om män-

niskorna i huset. Det är en arbetsplats där alla inblandade är lika 

måna om sin publik och har ett särskilt intresse för vad som är 

angeläget och kan drabba den unga publiken. Det är inte bara 

teater i största allmänhet, eller att någon är bra på att snickra 

eller duktig på marknadsföring, det är specifikt, en spetskom-

petens på alla områden. 

Backa Teater är en av landets främsta scener för barn och unga och 

tycks befinna sig i dialog med sin publik på ett ovanligt levande vis. 

Vad är det som krävs för att det samtalet skall kunna uppstå? 

– Det är speciellt att känna att det här kanske är en ung män-

niskas första möte med konst, kultur och teater. Det talar vi ofta 

om. De som kommer dit har inga förutfattade meningar om hur 
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Det viktigaste för mig i arbetet är mötet med kollegan.  

Där kan jag få hjälp, motstånd och inspiration.  

Ibland i samtalet, ibland i en kostym, ibland i en  

kameravinkel och ibland bara i ögonen hos en medspelare.



det skall vara, hur man skall bete sig, hur man sitter i ett teater-

rum och så vidare. Det gör själva mötet litet renare och ärligare 

på något vis. Och friare – för oss. Det är ingen som kommer 

dit och blir förbannad för att det inte var som man trodde utan 

snarare människor som går därifrån och känner »aha, är det så 

här det kan vara«. Det går inte att fuska eller att gömma sig och 

överenskommelsen mellan oss på scenen och publiken måste vara 

tydlig. Finns den inte där faller allt direkt. 

– Jag är stolt och glad över att vi har lyckats att nå ut till så 

många och på så olika vis. Uppsättningen Brott och straff, som 

var före min tid på teatern, är fortfarande på min topp tre-lista 

av teaterupplevelser. Det var något som i grunden skiftade inom 

mig när jag såg den. Jag drabbades på ett liknande vis av en 

föreställning på Avignons teaterfestival för kanske två år sedan. 

Det är inte alltid det går att sätta ord på de där upplevelserna. 

Men de stannar kvar och lever vidare inom en. 

Apropå Frankrike, du gick en termin på en teaterskola i Paris efter 

Wendelsberg. Hur var det? 

– Det är en erfarenhet som har vuxit i betydelse över tid. Skolan, 

École Philippe Gaulier, leds av Gaulier själv. Han är framförallt 

känd som clown- och buffonlärare, men det fanns så mycket 

annat att lära sig också. Hans undervisningsmetoder är speciella. 

Hans främsta verktyg är en liten trumma som han slår på så 

fort han tycker att något »dör« på scenen. Ofta hann vi inte ta 

mer än ett steg ut på golvet innan vi blev avbrutna. »Le jeux«, 

leken, är ett centralt begrepp för honom. Att som skådespelare 

kunna roa sig med sitt material, sina kollegor och sin publik.

Han är känd för sina kontroversiella och drastiska undervisningsmeto-

der, med skoningslös kritik om än med glimten i ögat. Hur fungerade det?

– Det är nog inte för alla, säger Josefin Neldén. En del blomst-

rade, men jag skulle inte säga att jag hörde till dem. Jag kände 

mig ofta rädd och osäker och inte snabb nog. Men det var något 

som väcktes inom mig, en produktiv frustration över att jag inte 

riktigt vågade, men ville. De där månaderna betydde mycket, på 

ett sätt som jag inte var klar över då. Det har bland annat lett till 

att jag numera i mycket högre grad kastar mig direkt ut, vågar 

köra på. Jag är mer av praktiker än teoretiker när det kommer till 

det konkreta repetitionsarbetet.  Gärna prata innan, javisst, men 

framförallt göra. Det lekfulla och lustfyllda måste finnas med, 

oavsett om det gäller komedi eller tragedi, annars slocknar det. 

– Har du en gång varit med om när allting fungerar och flyger, 

när det känns som om allt annat försvinner och suddas ut, vet 

du att det är dit du vill komma. Inte i första hand som en kick 

utan för att det är där det lever, i de ögonblicken. 

Musikens roll och musikernas viktiga närvaro har ända sedan 

Backa Teater grundades varit en fundamental del av föreställning-

arna. Musiken är en integrerad del av teaterarbetet. Vad har det haft 

för betydelse tror du?

– Att ha levande musik i rummet betyder mycket, säger Josefin 

Neldén. Det går inte att överskatta hur viktiga musikerna är och 

har varit. Vi spelar tillsammans, även om vi har olika instrument. 

Vi har just genomgått en rekryteringsprocess för ny konstnärlig 

ledare och hur de olika kandidaterna såg på musikens och mu-

sikernas roll var en av de absolut viktigaste frågorna att ta upp. 

De flesta av musikerna på Backa har varit med ända från början. 

Deras erfarenhet och kunskap om arbetet med den unga publiken 

har varit ett oerhört värdefullt stöd. Många av oss har kommit 

dit som rätt unga och oerfarna. Precis som de skådespelare som 

varit med sedan starten hjälpte musikerna oss att förstå de kol-

lektiva och kreativa processerna. 
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Vi har hittills talat mycket om ditt teaterarbete och vad Backa Teater 

betyder för dig. Berätta om din senaste filmerfarenhet, rollen som den 

psykotiska mamman i Maria Bäcks Psykos i Stockholm. Hur gick du 

tillväga för att ta dig in i rollen? 

– Det är ett av de roligaste jobb jag har gjort, säger Josefin 

Neldén. Inte minst därför att jag har varit involverad i hela 

förberedelsearbetet på ett sätt som inte är så vanligt. Jag var 

klar för rollen redan ett år innan inspelningarna började och 

vi – regissören, hon som spelade min dotter och jag – träffades 

regelbundet och arbetade tillsammans, gjorde workshops och 

research kring olika psykossjukdomar. Det var enormt givande 

och spännande. I samband med visningen på filmfestivalen 

fick jag många frågor från journalister, som med allvarlig röst 

undrade om det inte var tungt att spela psykotisk. Så kändes 

det inte alls. Det var ett svårt men samtidigt lustfyllt arbete. 

Maria Bäcks film har delvis självbiografisk grund och mam-

man i filmen är inspirerad av hennes egen mamma. När hon 

blir psykotisk får hon samtidigt ett oerhört självförtroende, 

blir kaxig, självsäker och tyken på ett sätt som naturligtvis var 

väldigt roligt att få gestalta. 

Du är mycket övertygande i filmen och känslan när man ser den är 

inte att det bara är tungt och svart, det finns också en absurd humor och 

en sorts ömsint förståelse. Mamman är oövervinnerlig och suverän i 

den värld som är hennes, även om hon inte delar den med några andra. 

– Det som var svårt var väl i så fall att bollandet av repliker och 

gensvaret från motspelaren försvann. De verktygen var borta. 

Mamman var helt i sin egen bubbla, även när hon var tillsam-

mans med andra. Där fick jag helt överlämna förtroendet till 

regissören. Men med allt förarbete vi gjort tillsammans fanns 

en grund att stå på, att ta fart ifrån, in i rollen. 

Det låter litet som en beskrivning av skådespeleriet som hantverk 

och hur de olika delarna sätts ihop till en fungerande helhet. 

– Ja, säger Josefin Neldén, även om jag inte skulle använde de 

orden. Jag lider av ett slags bildningskomplex i det avseendet. Jag 

har inte gått på scenskolan, inte gått den »riktiga« vägen och 

inte skaffat mig en självklar terminologi kring skådespeleriets 

olika processer. Samtidigt kan jag känna att det kan vara skönt 

att vara fri i det avseendet. Att inte alltid i förväg vara formule-

rad och säker på vad saker och ting är och kan vara. Jag är glad 

över tvivlet, det är alltid en viktig motor in i arbetet. Om inte 

momentet av öppenhet och osäkerhet får finnas kvar riskerar 

det att bli dött. 

Vi har fortfarande inte alls talat om den roll där de flesta mött dig, 

karaktären Maggan i teveserien Vår tid är nu. Var tvivlet och bildnings-

komplexet någonting som du kunde använda dig av i den gestaltningen? 

– Ja, absolut, även om det springer ur olika källor. Maggans 

bildningskomplex är också ett klasskomplex. Arbetet med Vår 

tid är nu hör också till det mest givande jag har varit med om. 

Bara detta att få möjlighet att gestalta en persons hela vuxenliv, 

hur ofta händer det? Och att få vara en del av något som når ut 

så brett har varit fantastiskt. Det har funnits ett intresse över 

generationsgränserna.

Du gör Maggan till en väldigt tydlig karaktär, det är lätt att se henne 

framför sig i de olika sociala och politiska rummen. Genom henne får 

vi också följa samhällets förändringar. 

– Något av det roligaste var att få skildra hennes egen utveck-

ling. Hur hon i början bär sin osäkerhet utanpå, för att sedan 

mer stoppa den inuti, även om den finns kvar. Hur hon blir en 

tryggare och säkrare person, i alla fall utifrån sett. Samtidigt går 

hon från att representera framtiden, själva nytänkandet, till att 
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bli en företrädare för det etablerade. Hennes resa känns verkligen 

specifik för just den tiden. Så mycket förändrades på så kort tid. 

Med Magganrollen har jag blivit igenkänd och offentlig på ett 

annat sätt än tidigare, och även om jag uppskattar och värdesätter 

varje möte med publiken har det också gjort mig mer medveten 

om vad jag kan dela med mig av till andra och vad jag måste 

behålla för mig själv. Som skådespelare vill jag kunna hålla min 

projektionsyta så ren och fri som möjligt. Jag vill kunna gestalta 

vad som helst i mitt arbete och jag försöker att inte ha med mig 

någon form av fåfänga in i det hela. Oavsett om det gäller själva 

karaktärsbygget, mask och kostym, eller hur det ser ut på scenen, 

på duken eller på teveskärmen. Vem jag är som privatperson hör 

inte hemma där. 

Till sist, vad betyder Stenastipendiet för dig? Vet du redan hur du 

vill använda det?

– För mig betyder stipendiet tid, säger Josefin Neldén. Det 

kan låta enkelt, men jag kan inte nog uttrycka hur tacksam jag 

är över det. Jag har idéer och uppslag till ett filmmanus som 

funnits med mig i flera år, men som jag aldrig haft utrymme 

och möjlighet att utveckla vidare. Jag befinner mig också på en 

plats i mitt yrkesliv där det känns allt viktigare att kunna vara 

delaktig och aktiv i hela processen. 

– Sedan längtar jag efter att fylla på inspirationslagret, att få 

fortbilda mig och förkovra mig. Men allra viktigast är samtalen, 

både med kollegor och andra. Det finns inget mer inspirerande 

än att samtala med en annan människa, att lyssna och få tillgång 

till helt nya perspektiv, nya tankar. Det bästa med det här jobbet 

är att det alltid kommer att finnas saker kvar att utveckla och 

utforska. Jag får gå in i så många olika liv och situationer. Pröva 

och testa dem. Jag har svårt att tänka mig något roligare arbete. 
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