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Förord 

 
Ett tack till Jonas Kiran. Tina och Nova som har varit med i denna film. Och även ett tack till 

Daniel Nilsson Kjell Grede och Palle som fungerat som ett bollplank under projektets gång. 

 

Abstract 

English 

The film is a low budget production that I have been working on the last six months of my 

University education.  

The film is a documentary about a guy in Sweden that fights against society with the weapon 

LOVE! He is tired of all the bad things that happens around the world and wants to make a 

revolution, a revolution for awakening the loving human. He wants people not to be afraid to 

know themselves and stand up for which they are. He hates all that money and the 

materialistic world we live in stands for. 

Svenska 

Filmen handlar om en kille som heter Jonas Kiran och som bor i en liten stad i södra Sverige. 

Han försöker starta upp ett kulturcenter i staden för att samla ihop människor inom musik, 

teater m.m. för att jobba tillsammans och få nya människor att hitta kreativiteten i sig och på 

så vis hjälpa dom till ett kärleksfullare liv mot sina medmänniskor.  

Det är en av konflikterna i filmen, men det som mest speglar filmen är att Jonas vill nå ut med 

sitt kärleks budskap till människor, att de ska våga öppna upp sig och älska andra. 

Han vill göra revolution mot hur det materialistiska samhället idag är uppbyggt. En revolution 

som går ut på att väcka den kännande människan i oss. Väcka kärlekskrigaren! 
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Arbetsbeskrivning 
 

 

Redan ett år innan produktionen började fanns ett intresse att göra en dokumentärfilm. Jag 

hade hade bestämt mig för att göra något riktigt stort som kandidatarbete och jag kom då på 

att en dokumentärfilm var en bra idé. Det som gör att jag fastnar för just dokumentärfilm är 

att jag tycker om att skildra verkligheten, vanliga människors livhistorier. Vi är alla olika 

människor och har en egen berättelse med i vårt bagage, det är dessa berättelser jag vill 

förmedla till tittaren.  

 

Under min tid på medieteknik har jag läst kurser inom både ljud och video/film så jag 

bestämde mig för att göra allt i projektet på egen hand, allt från ide, filmning, postproduktion 

och ljudsättning. Tanken från början var att jag även skulle göra musiken till filmen. Detta 

insåg jag dock snabbt att det inte skulle gå så jag fick ta andra artisters låtar istället. 

 

Dokumentärfilmen är 58 minuter lång, mer om handlingen senare i denna slutreflektion. 

Uppdragsgivaren har varit jag själv. Tankarna om att göra en dokumentärfilm har funnits ett 

år bak i tiden från det att jag började jobba med filmen. Jag började redan då fundera över vad  

filmen skulle handla om. Det jag hade klart för mig var att det skulle handla om ”vanliga” 

människor fast ändå om någon som hade ett budskap eller ett levnadsätt som sticker ut från 

mängden. Jag råkade träffa på Jonas som filmen handlar om via en kompis till en kompis som 

kände någon som bodde i en buss. Så började det hela. Personen hade långt skägg och inte så 

mycket hår på sitt huvud. En kväll i september råkade jag se denna personen och jag gick 

fram och började prata med honom. Han gillade verkligen idén om att vara med i en 

dokumentärfilm och vi bestämde att vi skulle ses och prata vidare om det.  
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När vi träffades nästa gång pratade vi om allt möjligt och jag försökte få fram saker som jag 

kunde bygga filmens handling på. Det är svårt när det är en dokumentärfilm men jag ville ha 

vissa saker som jag kunde ta upp i filmen. Jonas har en syn på hur samhället ser ut och lever 

sitt liv som han själv vill. Detta ville jag få fram i filmen. 

 

Nästa steg i arbetets gång var att provfilma lite. Jag följde med Jonas under en dag med 

kameran påslagen och fångade det som hände. Det var mycket samtal och saker som Jonas 

ville få sagt. Efteråt så satt jag ett par dagar och tittade igenom materialet och klippte bort det 

som inte var något att ha. Man kan säga att jag jobbade så här under hela projektet. Jag följde 

Jonas i hans vardag med kameran och tittade därefter igenom och klippte materialet allt 

eftersom tiden gick. Det växte fram en struktur i filmen och jag började se vad som fattades 

och vad det fanns för mycket av. Jag märkte att det fanns mycket samtal och att bilder från 

vardagen inte riktigt fanns med. Jag bestämde mig då för att följa med Jonas till Köpenhamn 

där han skulle träffa en grupp likasinnade människor på ett möte. Resan var lyckad och jag 

kände att jag var på rätt väg. När jag hade filmat klart började arbetet med att få ihop allting 

till en berättelse så att jag kunde fånga tittarens intresse. Denna processen hade jag egentligen 

jobbat med hela tiden men nu skulle scenerna klippas ihop och provas på kompisar för att få 

feedback.  

 

När en slutlig version hade gjorts började jag med ljudet. Varje litet ljud till varje filmklipp 

skulle mixas och den musik som inte redan hade bestämts för att användas skulle nu hamna på 

rätt plats. Tillslut var filmen helt klar. 
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Projektplan 
 

Medieteknikprogrammets examensprojekt är det arbete där man tar sina kunskaper genom 

tiden på programmet och gör ett slutprojekt av det.  

 

I detta projekt är det viktigt att man har tagit lärdom av tidigare misstag som man gjort i andra 

kurser och får det rätt. Jag ser även detta projekt som den största grunden för arbetsprover att 

visa upp för eventuellt intresserade företag.  

 

Målet är ett professionellt slutresultat där studenten får fördjupade kunskaper inom sitt eget 

område men också förståelse för vad som krävs i form av planering, samarbete och 

kommunikation i större projekt. 

 

Arbetet börjar med att gruppen eller den enskilda studenten skriver en projektplan över hur 

slutprojektet ska struktureras och vilka mål som skall uppnås. Handledaren måste godkänna 

projektplanen innan arbetet påbörjas och därefter ska varje projektgrupp skicka in 

regelbundna veckoreflektioner. 

 

På sidan 12 i detta dokument kan ni läsa hela min projektplan. 
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Veckorapporter 
 
Planeringen 

Slumpen! Jag får ändå säga att det va en slump att det gick som det gick, att jag hittade Jonas 

och att han ville bli filmad. Det var en kompis till mig som jobbade på ett fik där en annan 

som jobbade där hade träffat en som liknade Nordman. Han var visst lite märklig och 

flummig. 

Han bodde visst i en buss sa dom.  

 

Jag undrade vad han var för en och det skulle jag snart få reda på.  

En kväll i september-05 stötte jag på en kille som liknade Nordman (känd svensk artist) på 

pricken.  

Han stod utanför en pub och pratade med någon. Jag tog tillfället i akt och började prata med 

honom.  Vi stod en lång stund och pratade om allt mellan himmel och jord.  Han sa att han 

gillade min ide och han ställde mer än gärna upp. Jag fick hans telefonnummer. En månad 

senare ringde jag upp honom och vi träffades på en fika och på den vägen är det. En ganska 

stor slump att det blev som det blev. 

 

Efter varje möte vi hade och efter varje filmtillfälle så försöka jag klura ut vilken Jonas var 

och hur jag skulle kunna få fram en intressant vinkel av honom på film. Det ligger mer än 

bara filmning och klippning bakom en dokumentär.  

 

Redan innan kursen började hade jag kommit en bit på vägen i projektets gång. Tre månader 

innan började jag på allvar arbeta med planeringen av filmen. Jag träffade sedan Jonas som 

filmen handlar om i slutet på september och jag  började sedan filma i november någongång. 

Det var först när jag träffade Jonas som jag såg vart jag kunde styra filmen och hur den skulle 

byggas upp samt vad den skulle handla om. Tidigare fanns endast tankar och idéer om 

handlingen men nu fick jag äntligen träffa personen i fråga och kunde då lägga upp en mer 

konkret arbetsplan. 

Första tiden jag filmade var en testperiod för att få in en vana av situationen och för att lära 

känna Jonas så att han kunde slappna av mer framför kameran.  
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Det blev ungefär som jag tänkt mig. Jag visste inte riktigt hur det skulle vara att ständigt följa 

efter en person med en kamera under så pass lång tid. Men jag märkte att det gick allt bättre 

och bättre. Att skapa ett förtroende för den man filmar är otroligt viktigt. 

 

Under denna tiden i början av projektets filmning såg jag också misstag som jag gjorde och 

som jag rättade till. Exempel på sådana kunde vara att hålla kvar en bild längre än man tror 

behövs, att redan vid filmning tänka ut hur jag skulle klippa och att inte ta med onödiga saker 

på film. Även att våga ta mig in i känsliga situationer med kameran, att tränga sig på i det 

privata livet mellan Jonas och Tina. 

 

Mitten 

 

När jag hade filmat en månad så tyckte jag att allt flöt på riktigt bra. Jag varvade filmningen 

med klippning för att på så vis inte ha all klippning till slutet och för att kunna filma under en 

så lång tid som möjligt.  

 

Jag såg efter hand att jag behövde få in mer situationer i filmen från vardagen. Det mesta jag 

hade filmat var Jonas i intervjuform. När bara jag och han satt och pratade och han berättade 

saker för mig. Detta försökte jag lösa genom att helt enkelt bara finnas på plats med kameran i 

deras hem hela tiden då jag inte klippte filmen. Jag tycker ändå att jag lyckades fånga ett par 

sådana där ögonblick då deras liv bara flöt på som vanligt utan tanke att jag var på plats.  

 

Några tillfälligheter som var extra roliga att filma var resan till Köpenhamn och 

vandalismscenerna som var med i filmen. Jag kände under dessa scener att det ändå var något 

som hände, det hade mest varit massa prat från Jonas men nu fick man konkreta händelser på 

band vilket verkligen behövdes. 

 

Under denna perioden hade jag en rad handledningstillfällen med Daniel, Palle och Kjell . 

Dessa möten då jag visade delar av filmen tycker jag var mycket givande. Här fanns det 

utrymme för att diskutera handlingen och uppläggen i filmen. Jag fick även nya tankar om  
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innehållet. Något som är helt klart för mig kan för en tittare som ser filmen för första gången 

var helt oklart. Jag märkte även att beroende på vem man är så tolkar man saker olika. En 

scen kan väcka känslor och tankar hos tittaren som jag inte alls tänkt på själv. 

 

Kraschen 

 

När jag hade jobbat på filmen i 4 månader så hände det som absolut inte fick hända. Min 

hårddisk gick sönder och allt material försvann. Detta var en tung börda. Jag hade precis fått 

lite struktur i filmen och visste vad som saknades. Jag hade ont om tid dessutom men det 

fanns inte så mycket mer att göra än att sätta igång och föra in materialet från banden och 

börja klippa igen. Efter 3, 4 veckor var jag tillbaka där jag tidigare var och kunde fortsätta 

med att filma det som fattades för att göra filmen intressant.  

 

Avslutningen 

 

Jag började få en känsla att det var någonting som fattades i filmen och jag hade inget direkt  

slut på den heller. Jag bestämde mig därför att ställa en del frågor till Jonas en dag när jag 

filmade honom. Av detta kom slutscenen fram i filmen vilket jag tycker säger ganska mycket 

om filmens budskap och vem Jonas är.  

 

Jag filmade även Jonas när han berättade om sitt liv och sina resor för att få in en berättar röst 

i filmen. Detta gjorde en stor skillnad. Det kändes som jag hade de sista pusselbitarna i filmen 

nu och de behövdes för att knyta ihop säcken. 
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Reflektion 
 
Det har varit en lång resa. Från sommaren-05 till nu skulle man kunna säga.  

Från dess att tankarna och planerna på att göra en dokumentärfilm tills dess att jag nu har 

gjort den och ska reflektera över den. 

 

Jag tänker tillbaka på vad jag tänkte för ett år sedan. Då hade jag planer på en helt annan film. 

Jag skulle göra en film om olika sätt att bo på. Jag letade runt efter ett kollektiv som jag kunde 

filma.  

 

Det skiljer sig lite mot vad det blev för film men grundtanken har ändå funnits kvar. Jag ville 

göra en film som visade att man kan leva på sitt eget vis, välja sin egen väg i livet. Det tycker 

jag själv att den färdiga filmen visar.  

 

Man  tänker på filmen 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Om jag gör så här, kanske jag 

ska försöka visa denna sidan av honom, hm jag måste ju vara objektiv, om jag klipper scenen 

så här får jag ju fram ett helt annat budskap. Det finns tusen miljoner tankar och val man gör i 

skapandet av en film och med varenda liten detalj vill man ha sagt någonting. Tillslut vet man 

varken ut eller in men ändå vet man allting. Därför var det bra att kunna ventilera tankar om 

filmen med folk och att få in andra synvinklar. Intressant det där att det kan skilja sig så 

mycket på hur folk ser på saker och ting. Vissa fastnar för någonting i filmen medan andra för 

någonting helt annat. 

 

Jag har lärt mig att det även kan vara farligt att lyssna på för många åsikter om filmen innan 

den är klar. Man kan göra en film på oändligt många olika sätt och få fram helt olika saker. 

Jag märkte dock ganska snabbt att man ändå får köra sitt eget race men att ha i åtanke vad 

andra tycker. Sen kan man ju komma på helt nya saker genom att bolla idéer med en 

utomstående vilket är bra. Men i grunden ska man alltid tro på sig själv. Det är helt omöjligt 

att göra alla till lags som har åsikter om hur filmen ska byggas upp,   
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Det fanns vissa tveksamheter till att jag skulle jobba ensam i projektet. Det var både från 

lärare men även ifrån min sida. Jag visste ändå att denna filmen var någonting som jag ville 

åstadkomma helt på egenhand, en riktigt svår utmaning var det. Nu i efterhand när allt är klart 

och det ordnade sig med allt så är jag verkligen glad att jag jobbade ensam. Jag fick bestämma 

själv hur uppläget skulle se ut och ta alla besluten om filmen på egenhand.  

Nu vet jag att det är någonting som jag behärskar så i framtiden finns planer på att starta upp 

ett eget företag som inriktar sig på att göra dokumentärfilm. Hur det kommer att gå med 

denna historian får vi väl se men jag är just nu på gång och hoppas att jag inom ett år har 

kommit en bra bit på väg. 

 

 

Slutord 
 
Det har varit tre intensiva år i mitt liv denna tid på medieteknik som nu är slut. Jag har lärt 

mig en massa saker i allt från video, web och ljud. Något som jag gillar med medieteknik är 

friheten som man har fått. Det finns utrymme för att vara kreativ. Det sätt som man har börjat 

tänka på när det gäller idéarbete och att jobba i projekt m.m. gillar jag. Visst är kunskap inom 

hantverks området viktigt men om man ska komma någonstans så måste man ha ett fritt 

tänkande när det gäller idéer. Det är ändå vi som ska stå överst på vågen som ska skölja över 

media samhället där ute. Medieteknik har också fått mig att tro på mig själv i större 

utsträckning, ett bättre självförtroende i det jag arbetar med helt enkelt.    

 

När det gäller mitt examensarbete så såg jag det som det slutgiltiga testet för min del. Skulle 

jag klara av ett så stort projekt som att göra en 60 minuters film helt på egen hand? Det var en 

riktig utmaning, den största utmaningen hittills och ja, visst lyckades jag. Enligt mig själv 

iallafall. Många människor har berättat att de blev berörda av det jag berättade i filmen vilket 

var hela idén egentligen. Att få människor att stanna till lite i sina liv och fundera över vad 

man kan göra för att förbättra sin situation.  
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Bilaga 
 

Projektplan examensarbete 
 

Av: Fredrik Karlsson 
Mail: frka01@student.bth.se 

 
 
 

 
Mål: 
 
Målet med projektet är att göra en dokumentärfilm från ide till färdigklippt film på 30 
eller 60 minuter. Ljudsättning och till viss del komponering av musik till filmen ingår. 
 
Den färdiga filmen ska skickas till tv kanaler och filmfestivaler för eventuell visning. 
 
 
Syfte: 
 
Jag vill göra en egen film från ide till färdig film som ska kunna visas på tv eller 
filmfestivaler runt om i landet. Just dokumentär film lockar mig då jag tycker om att 
skildra det verkliga livet och förmedla detta till tittaren så objektivt som möjligt. 
Jag vill med detta projektet få en bredare kunskap i hantering av kamera, 
postproduktion och ljudsättning men det jag kommer lägga tyngdpunkten på är ändå 
berättandet och upplägget i filmen. 
 
Projektmetod: 
 
Filmning  
 
Filmningen påbörjades i november månad. Meningen var då att känna på kameran 
och utrustningen och att få Jonas och hans före detta flickvän Tina att känna på hur 
det är att ha en kamera i deras närhet. Det har gått bra hittills och jag har 4, 5 
timmars material från en rad olika tidpunkter från nov till slutet på dec. Filmningen har 
funkat som en slags fördjupad research och jag har börjat att få en struktur i hur jag 
vill att filmen ska var uppbyggd. Jag har även fått mycket material som kan komma 
att användas i den färdiga filmen.  
 
 

mailto:frka01@student.bth.se


Neozapia 
Fredrik Karlsson  
BTH-Medieteknik VT-06 

13 

 
Jag vill filma under så lång tid som möjligt så att man kan få var med under den 
process som Jonas olika projekt har. Detta kommer var den största grejen i filmen 
som driver historien framåt. Jag tänker då på hur det går med Jonas planer med 
uppstarten av det tänkta kulturcentret och hans forum på nätet men även på andra 
små projekt och idéer som han får för att förändra samhället.  
 
 
En annan del av filmen ska handla om det privata livet. Tittaren ska få lära känna 
Jonas som människa och följa honom i hans vardag. Hur kommer det gå att med 
huset och relationen med hans före detta flickvän och sin dotter som han nu ska bo 
tillsammans med.  
 
Arbetssätt 
 
Jag kommer att filma Jonas och Tina och deras dotter intensivt under ett par veckors 
tid men jag kommer även att filma en dag eller två i veckan för att hålla kontakten de 
kommande månaderna och för att kunna följa upp saker under ett längre perspektiv.  
Parallellt som jag filmar kommer jag att klippa ihop material till olika scener. Dessa 
kommer jag sedan att gallra ut och klistra ihop till filmen. Jag vill att tittaren ska få se 
hela processen från dess att jag börjat filma tills dess att jag slutar följa familjen.   
 
Den enda utrustningen jag kommer att använda mig utav är en Panassonic kamera 
med kameramikrofon och stativ. Jag kommer även att ha en trådlös mygga som 
Jonas har på sig hela tiden. Kamera mikrofonen kommer att ta upp röster från andra 
personer. Om det kommer bestämda filmtillfällen som tillexempel möten med politiker 
så kommer jag att använda mig av fler mikrofoner. Under den intensiva perioden av 
filmandet kommer jag dessutom att använda mig utav ett 12-volt ljuskit vid behov. 
Jag kommer att använda min laptop och en extern hårddisk som arbetsstation under 
tiden då jag grovklipper materialet. När det sedan är dags för den riktiga post 
produktionen kommer jag använda en arbetsstation på skolan för att kunna använda 
mig utav en monitor för färgkorrigering.  
 
Ljud pålägget och redigeringen kommer jag troligtvis göra med hjälp utav 
programmet protools eller cubase antingen på en arbetsstation på skolan eller mobilt 
på min laptop. Ljud arbetet kommer komma som ett senare steg i arbetets kedja 
tillsammans med finklippningen. När det gäller musik som ska användas i filmen så 
kommer jag använda egenproducerad musik för filmen men också försöka hitta 
andra alternativ för att få ett bredare urval.  
 
Jag kommer att ta hjälp utav olika bollplank under projektets gång för att få en bra 
feedback på klippning och upplägg i filmen. Sebastian i klassen har jag redan pratat  
 
 
med och han tyckte det lät som en bra ide att bolla lite idéer tillsammans. Jag 
kommer även att fråga Conny och ett par andra av mina vänner för att testa filmen  
 
 
på. En annan person jag kommer ta in tidigt i processen är Kjell Grede för att få fram 
ett så bra manus till filmen som möjligt och även bolla olika idéer med. 
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Examinationerna kommer ske allt eftersom filmen går mot en färdig produktion. 
Examinationen kommer gå till på så vis att jag visar upp mitt material i klippta scener 
för min handledare. När jag kommit in en bit i produktionen kommer ljudsättning och 
musik och examineras. 
 
 
 
 
 
Tidsplan 

 
V8. 
Skriva projektplan  
Genomsittning av hittills filmat material och klippning i viss mån. 
 
V9. 
Filmning och genomtitt av filmat material samt överföring till hårddisk av användbart 
filmmaterial. 
Handledningsmöte Onsdag 
 
V10. 
Klippning av intankat material. 
 
V11. 
Filmning och genomtitt av filmat material samt överföring till hårddisk av användbart 
filmmaterial. 
 
Delexamination 1. Ons 
Kjell Grede någon dag under veckan 
 
V12. 
Klippning av intankat material. 
Ev. Filmning vid intressanta händelser. 
Ljudsättning 
 
V13. 
Filmning och genomtitt av filmat material samt överföring till hårddisk av användbart 
filmmaterial. 
Examination2. onsdag 
 
Göra musik till filmen. 
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V14. 
Klippning av intankat material. 
Ev. Filmning vid intressanta händelser. 
 
Göra musik till filmen. 
Kjell Grede någon dag i veckan. 
 
 
V15. 
Filmning och genomtitt av filmat material samt överföring till hårddisk av användbart 
filmmaterial. Handledning Onsdag 
 
V16. 
Klippning av intankat material. 
Ev. Filmning vid intressanta händelser. 
 
 
V17. 
Slutklippning av intankat material. 
Strukturering av scen följder. 
Ljudsättning 
 
Kjell Grede någon dag under veckan 
 
Emamination3 
 
 
V18. 
Slutklippning av intankat material. 
Strukturering av scen följder. 
Ljudsättning 
Handledning Onsdag 
 
 
V19. 
examination 
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Risker 
 

• Att tiden inte räcker till för att få filmen klar 
• Problem med utlåning av utrustning 
• Rättighets problem med eventuell musik till filmen. 
• Att Jonas hoppar av projektet eller inte vill att filmen ska visas. 
• Brist på bilder till filmen. Så som stockbilder. 
• Att det inte händer något intressant med Jonas olika projekt. 
 

 
 
 
 
 
Bakrund 
 
Jonas är 31år gammal och har hunnit med en del i sitt liv. Han har varit ute och rest i 
ett par år runt om i världen bland annat genom olika jobb som tex svetsare. Han är 
ursprungligen från Karlshamn men gav sig ut i världen när han var 17 18 år. Nu är 
han tillbaka i staden sedan ett par år tillbaka med nya tankar och funderingar över 
livet. Han vill förmedla sitt kärleks budskap till människor och förändra samhällets 
uppbyggnad på lång sikt med hjälp utav sina olika projekt. Ett projekt är att starta upp  
ett  kulturcenter i staden. Dit bland annat människor med problem kan komma och  
var med i filosofiska samtal och andra kulturella aktiviteter. Arbetslösa, missbrukare, 
mobbade, invandrare, alla ska var välkomna på detta ställe. Jonas har haft kontakt 
med kommunen angående projektet och ska snart ha ett möte angående detta. 
Ett forum och samlingsplats på nätet ska också startas upp. Här ska människor 
kunna diskutera och framföra sina filosofiska funderingar på hur man kan förända 
samhället vi lever i idag.  
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Neozapia 
 
Jonas är en person som skiljer sig från mängden och går sin egen väg i livet. Han för 
en egen kamp mot hur samhället idag är uppbyggt och hur makthavarna styr den 
materialistiska västvärlden. I den här dokumentären får vi inte bara följa Jonas och 
alla hans projekt utan även komma honom in på livet och lära känna honom som 
människa och pappa till sin och Tinas tvååriga dotter. 
 
 
Under December månad har Jonas och hans före detta flickvän flyttat ut till ett hus i 
vettekulla som ligger lite utanför Karlshamns stad. Här ska dom och deras dotter på 
1.5 år bo den närmaste tiden. Jonas har en buss som han tidigare har bott i men som 
nu ska fungera som en arbetsplats för hans olika projekt.  
 
Grovmanus 
 
Anslaget kommer vara någon form utav intervju då Jonas berättar om tankar och 
funderingar. Detta för att väcka en nyfikenhet hos tittaren om vem denna märkliga 
person är. 
 
Efter anslaget kommer man få se flytten ut till det nya huset och där på något sätt 
väva in de olika relationerna Jonas har till Tina och Nova(dottern). Jag vill inte skriva 
tittaren på näsan utan vill att de ska få fundera och klura lite själva innan dom får 
reda på all information om vem Jonas och de andra personerna är.  
 
 
Ganska tidigt i filmen vill jag ha in Jonas projekt om kulturcentrat och Forumet och 
hans idéer om att förändra samhället. Detta för att det är det stora ämnet som ska 
driva historien framåt. Konflikten i filmen är just Jonas syn på samhället och världen 
och hans kamp för att förändra den. Vilka motgångar stöter han på? Kommer han att 
orka hålla kvar sin kämpaglöd? Kommer han ändra synen nu när han har fått en 
dotter till livet? Når han ut med sitt kärlekbudskap eller gör han allt förjävets?  
 
Livet med flytten och det nya huset kommer sedan att varvas in i kronologisk 
berättarform. Klippning kommer ske till intervju av Jonas när han berättar om sitt liv, 
hans röst kommer då också ligga som en slags berättar röst.  
Exempel på detta kan vara när Jonas berättar om Nova sin dotter att då ha bilder 
som visar dottern och Jonas tillsammans.  
 
Det vardagliga livet kommer varvas i klippningen mot Jonas tankar och funderingar 
och hur det går med de projekt som han har satt igång. 
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Möjliga frågor att följa upp 
 
Efter den tid jag känt Jonas och filmat honom har det dykt upp en del frågor som jag 
tänkt att följa upp och försöka fånga på film.  
 

• Mer privata samtal om hans familj. 
 

• Hans historia om hur dottern Nova kom till. 
 

• Hans bruk av canabis 
 

• Hans tidigare liv, om hans resor i världen. 
 

• Hur det kommer gå med hans projekt, om hans gnista hålls i liv att 
försöka förändra världen. 
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