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NUTID. SCEN. EXT. MELLANSTOR SVENSK STAD. GATA. KVÄLL. 1

Det är fredagskväll och mycket folk i rörelse. Vintern har 
inte helt tinat bort och de flesta som passerar har 
ordentliga skor på fötterna som skydd mot slasket. Tre 
kvinnor strax över 30 går längs gatan. Det är pratar högt och 
är uppklädda.

LITEN

Nu vill jag att ni sjunger. Nu är 
klockan nio och ni har inte sjungit 
för mig än. Och inte Happy 
birthday.

JONNA

Jag är inte tillräckligt full än. 
Paula, det är du som är 
skådespelare.

JONNA (CONT’D)

Ebba Grön?

LITEN

Lady Gaga!

PAULA

Kurt Weill?

LITEN

Fy, nu fick jag en flashback!

Paula tar ton. Testar ett tonläge. De passerar stadens gamla 
teater som verkar stå oanvänd. Mitt emot teatern ligger ett 
H&M. Butiken är stängd men skyltfönstret lyser upp gatan och 
kastar ett gulmjukt ljus som når nästan hela vägen fram till 
teatern, men bara nästan. Paula stannar till, går fram till 
den stora porten och känner på handtaget. Det är låst. De 
andra två kvinnorna stannar upp en bit ifrån, fortfarande 
inom butikens ljuskrets.

PAULA

Jag hatar nutiden.

Jonna och Liten sänker sina huvuden.

2.

(CONTINUED)



PAULA (CONT’D)

Vi växte upp därinne. Min första 
Ofelia. Kommer du ihåg premiären ?

Jonna nickar långsamt på huvudet.

PAULA (CONT’D)

Det är nåt med den allra första 
gången.

JONNA

Jag har glömt varför ni sköt upp 
premiären?

PAULA

Gjorde vi?/beat/Jag blir så djävla 
upprörd när jag tänker på det. Den 
ser så ensam ut. Morsan jobbade 
dygnet runt på slutet för att få 
det att gå runt, hon gjorde allt,  
och jag bara dissade det hon 
gjorde. Jag fattade så lite när jag 
var ung.(paus)Den har betytt så 
mycket för så många.

De står tysta.

JONNA

”Många” är väl relativt… man skulle 
kunna göra om den till en bio 
istället.

PAULA

Slipper dom tänka.

JONNA

Vad menar du?

PAULA

Vad menar du?

LITEN

Kan vi inte gå in någonstans.

3.
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PAULA

Ja, jag fryser.

LITEN

Farm house?

PAULA

Uhh… snälla, nej.

LITEN

Då blir det Magasinet.

PAULA

Magasinet. Jonna?

JONNA

Visst.

De börjat gå under tystnad.

PAULA

Är du sur nu?

JONNA

Nädå.

PAULA 

Är det nån som har rätt att vara 
irriterad är det väl jag. Det var 
du som vill göra om vår teater till 
en bio. Om teatern finns kommer 
folk tillbaka. Världen är kris, då 
vänder sig folk till kyrkan och 
kulturen.

JONNA

Film är väl också kultur?

PAULA

Är det? Har du sett vad som går på 
bio? Teatern har kommit bortom 
grottstadiet vad gäller genus och 
jämlikhet i alla fall. 

4.
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Film är killar som pillar på 
grejerna, en djävla gubbvärld som 
blåser upp varandra – de måste inse 
att man inte är bäst bara för att 
man kan teknik… och de ska inte gå 
runt och runka varandra med ett 
dåligt manus.

JONNA

Oj./beat/ Det låter som du varit 
hos en konsulent och fått nej.

PAULA

Filmbranschen kan inte stava till 
kvalitet. Det var producenten, helt 
värdelös. Satt bara där och höll 
med. Jag har en ny.

JONNA

Så du ska göra film?

PAULA

Ja. Ett samarbete med ett norskt 
bolag.  Där satsar de ju pengar på 
kultur. I det här landet verkar ju 
ingen bry sig om kvalitén.

JONNA

Kul. Varför har du inte sagt nåt?

PAULA

Men vi har ju inte setts på ett år.

JONNA

Nej, men.. jag kunde kanske ha 
hjälpt dig. 

PAULA

Jo. /Beat/Varför får inte du göra 
film? Du är ju utbildad 
filmregissör! Du som är en smart 
tjej som vill göra något som 
faktiskt betyder något. Med 
kvalitet. Har jag inte rätt?

5.
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JONNA

Jag tror de vill men så är det för 
lite tid.

De har nu kommit fram till Magasinet. Det är lång kö. Liten 
stoppar dem genom att ställa sig framför dem när de inte har 
märkt att de är framme. De ställer sig sist

PAULA

Jag fattar inte varför du försvarar 
dom, du har ju gnällt alla år på 
alla jäkla bilhandlartyper

JONNA

Jo, fast du får det ju att låta som 
om filmare bara jobbar för att 
tjäna pengar.

PAULA

Jamen, är det inte det ni ska göra? 
Film ska väl runt ändå.

JONNA

Men det ska väl teater också eller, 
i alla fall ibland!

Ut från krogen ramlar tre män varav en blir släpad av de två 
andra. De sjunger glatt. De pratar om hur de ska ta sig in på 
nåt annat ställe istället, då de just blivit avhysta från 
Magasinet. En vakt står i dörröppningen bakom dem och ser 
till att de rör sig bort från restaurangen.

JONNA (CONT’D)

Är det värt det? Jag är lite trött…

LITEN

Fan Jonna, var inte så tråkig. Jag 
känner dig. Du har inte firat min 
födelsedag på typ 20 år. Nu får fan 
ställa upp.

JONNA

Jag är väl inte tråkig?

De andra två tittar på henne. Sen ordnar de sig sist i kön.

6.
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JONNA(CONT’D)

Jaha, vad är det för film du ska 
göra då?

DÅTID. SCEN EXT. SKOLGÅRD. DAG2

Skolgård i mellanstor svensk stad. Liten och en tjej till, 
båda 17 år, sitter uppflugna på ett bänkryggstöd likt fåglar 
på en telefontråd. En annan 17-åring kommer ut från skolans 
huvudingång. Liten viftar med ena armen.

LITEN

Jonna!! Här!

Jonna kommer fram. De första två makar sig åt sidan så att 
Jonna får plats. Hon sätter sig på ryggstödet.

LITEN (CONT’D)

Va skaru göra ikväll?

JONNA

Vet inte.

LITEN

Men då kan du väl hänga med!!?

JONNA

Vaddå?

Jonna möter Litens blick.

JONNA (CONT’D)

Jag vet inte. Jag är lite trött...

LITEN

Du följer ju aldrig med…

DÅTID. SCEN. EXT. SKOG. KVÄLL.3

Jonna, Liten och par tjejer står och kollar när ett gäng 
killar åker moppe i det upplysta joggingspåret. Mopparna 
vrålar när bromsen på framhjulen hålls in och bakhjulen 
sliter upp beläggningen i spåret. Jonna fryser. Hon står i 
tunna tygskor vid sidan av spåret, i det höga, blöta gräset.  
De andra tjejerna fnissar och tisslar, medan Jonna mest står 
tyst.
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JONNA

När tror ni dom är klara?

LITEN

Jag kollar.

Hon skuttar fram till en av killarna. Hon lägger huvudet på 
sne och ler mot killen. Det går inte att höra vad som sägs. 
Liten kommer tillbaka.

LITEN (CONT’D)

Det är efterfest sen.

TJEJ

Tror du dom har nåt vin?

JONNA

Men när är dom klara här? Jag 
fryser.

LITEN

Jag vet inte. Snart.

Kallt. Inaktivt. Väntar. Killarna mekar i evighet. Så bryter 
sig en av killarna ut från killmassan och närmar sig 
tjejerna.

KILLEN

Ni ser ut som ni är med i rysk 
film!

LITEN

Vad menar du?

KILLEN

Alltså jag bara menar, jag såg en 
film… det var krig och djäkligt 
kallt… och tjejerna väntade på 
soldaterna..

LITEN

Vaddå, flickvänner som väntar på 

sina män?

8.
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KILLEN

Nja, mer som tjejer…som behöver 
pengar… Men alltså ni ser inte ut 
som dom, det vara bara att det är 
kallt och att ni väntar…

JONNA

Kan vi gå nu!?

DÅTID. SCEN. INT. HEMMA HOS JONNA. HALL. KVÄLL4

Jonna kommer innanför dörren. Hon fryser så hon skakar. 
Hennes skor är så våta att de fastnat på fötterna. Hon blir 
tvungen att sätta sig på golvet för att få loss dem från 
fötterna.

MAMMAN

Hallå?

DÅTID. SCEN. INT. HEMMA HOS JONNA. V-RUM. KVÄLL5

Mamman sitter framför tv och tittar på en film. Hon stickar 
ett mycket komplicerat mönster samtidigt och klarar det utan 
att titta ner.

MAMMAN

Var har du varit?

JONNA

Vid elljusspåret.

MAMMAN

Nån särskild?

JONNA

Sluta.

MAMMAN

Din syster ringde. Hon ska ha ett 
barn till.

JONNA

Jaha. När då.

9.
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MAMMAN

Nä, jag vet inte, framåt sommarn 
antar jag.

JONNA

Var är pappa?

MAMMAN

Han sover. Han var uppe halv 5 i 
morse.

Jonna är på väg bort.

MAMMAN (CONT’D)

Kom hit älsklingen. Du måste se den 
här filmen! Jag kan börja om, jag 
har bara sett en kort bit.

Jonna tittar på sin mamma.

MAMMAN (CONT’D)

Det är NN!

Jonna går fram till videobandspelaren och trycker på 
rewindknappen. Det surrar i maskinen. Mamman tittar ner i 
stickningen.

MAMMAN (CONT’D)

Vänta med barn älsklingen.

Jonna tittar till på sin mamma.

MAMMAN (CONT’D)

Skaffa dig en rejäl utbildning 
först. Annars blir du kvar.

Videobandspelaren saktar in och stannar. Mamman trycker på 
playknappen. Jonna sjunker ner i soffan.

JONNA

Du behöver inte vara orolig mamma, 
det är nog ingen här som vill ha 
barn med mig.

Filmen går igång. Pampig musik.

10.
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DÅTID. SCEN. INT. TEATER. DAG6

Några skådespelare på en scen. De säger sina repliker. Den 
skådespelare som inte har replik är vänd ut mot den unga 
gymnasiepubliken och lyckas ducka för de vita tussar som 
singlar genom luften runt omkring honom.

Jonna sitter längst fram i publiken och är fängslad. Hon 
hyssjar på de andra som vi ser men inte hör att de gapar och 
skriker. Ridån sänks och innan den ens nått scengolvet är 
halva publiken, bestående av högstadieungdomar, ute ur 
lokalen.

I salongen dröjer sig två tjejer kvar lite efter de andra. 
Jonna och Paula. När de upptäcker varandra skyndar sig Jonna 
ut efter de andra.

När Jonna passerar genom foajén ser hon att Paula stannat upp 
och nu pratar med en av skådespelarna.

DÅTID. SCEN INT GYMNASIESKOLA. KORRIDOR. DAG7

En mängd olika intressegrupper är representerade i små bås 
längs med skolans huvudkorridor. Paula har infostånd om 
jämställdhet på skolan, under parollen Varför finns det inte 
rugby för tjejer och cheerleading för killar på skolan? De 
flesta bryr sig inte men några elever stannar och jiddrar 
lite. Liten är en. Jonna stannar i bakgrunden.

LITEN

Men om jag inte vill spela rugby?

PAULA

Har nån tvingat dig?

LITEN

Näe, inte än, men du verkar ju 
tycka att vi ska bli som killarna 
allihop.

PAULA

Var står det?

Jonna är fascinerad. Paula ser Jonna.

LITEN

Men vaddå, du vill ju att tjejer 
ska spela rugby!

11.
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PAULA

Vill jag?

LITEN

Det står ju det!

PAULA

Står det; Paula vill att alla 
tjejer ska spela rugby?

Jonna fnissar. Liten märker det.

LITEN

Vaddå?

Liten ser mot Jonna. Jonna vrider snabbt på klacken och går 
nerför korridoren. Liten och Paula ser efter henne.

JONNA

Jag måste plugga till matteprovet.

Liten står kvar vid Paula. Hon håller fast Paulas blick.

LITEN

Du tror att du är nån, va?

Paula sänker blicken.

LITEN (CONT’D)

Du tror du är nåt särskilt. Bara 
för din mamma är skådespelare. Men 
det är du inte.

Liten går.

DÅTID. SCEN EXT. GATA. TIDIG KVÄLL.8

Jonna går med shoppande kompisar, Liten är med. HM ligger 
mitt emot stadens teater. Båda har imponerande entréer, 
vackert upplysta. Jonna ser Paula. Paula går in på teatern. 
Liten och några till går in på HM. Jonna tvekar.

DÅTID. SCEN INT. TEATER. DAG9

Jonna öppnar försiktigt den tunga dörren. Smyger in. Hör 
ljudet från en repetition. Kikar i dörrspringan. Paula dyker 
upp bakom henne.

12.
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PAULA

Hej.

JONNA

Hej. Jag skulle bara… Jag går på 
Bergsskolan… I tvåan. Du går i 
trean, va?

Paula nickar

JONNA (CONT’D)

Ja, alltså, jag går ju inte så 
mycket på teater eller… Men jag 
tyckte det var bra.

PAULA

Jag ska aldrig jobba med 
barnteater.

Jonna avvaktar.

PAULA (CONT’D)

Man fastnar. Jag vill jobba med 
Suzanne Osten. Fast hon gör ju 
barnteater också, men för vuxna 
alltså. Om barn. Hitler och 
Oidipus.

JONNA

Jaha.

PAULA

Vill du hänga med in?

JONNA

Får jag? Javisst.

DÅTID. SCEN INT. TEATER. KVÄLL 10

Jonna och Paula förestår garderoben, fiket och biljettkassan 
på teatern. Allt samtidigt. Springer mellan och servar 
publiken med ett leende.

DÅTID. SCEN INT. TEATER. KVÄLL11

Jonna smyger in i inspicientbåset för att titta på 
föreställningen. Det är mörkt i båset. 

13.
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Inspicienten kallar skådespelare till sina entréer i det 
interna högtalarsystemet med låg röst. Ljusmästaren sitter 
med fingret ovanför en knapp på ljusbordet och väntar in rätt 
replik för scenbyte. Jonnas ansikte lyses upp av kontrollbord 
och inspicientens svaga lampa.

DÅTID. SCEN INT. SKOLA. HOS SYO12

En man i 50-årsåldern med veckad panna ser mot oss.

JONNA (OFF)

Jag ska bli skådespelare!!

SYO

Jag vill inte hindra dig Jonna, men 
du kanske ändå ska titta i 
katalogen innan.

Syon fingrar på sin utbildningskatalog.

SYO (CONT’D)

Och det är ju ett tag kvar. Sov på 
saken, i ett halvår. Skådespelare 
är en hemskt osäker bransch. 
Väldigt få som verkligen kan leva 
på det. Lite bättre än att vara 
konstnär, men ändå. Det finns ju en 
massa bra utbildningar du skulle 
kunna söka. Och med dina betyg!! Du 
borde verkligen ta vara på dem. 
Jurist? Läkare? Vill satsa på något 
mer kreativt…

Han letar i katalogen över universitetsutbildningar.

SYO (CONT’D)

Arkitekt!!? Du ser, du kan ju bli 
vad du vill!

De tittar på varandra.

SYON

Och dessutom är det ju himla långt 
till närmaste scenskola.

DÅTID. SCEN. INT. H&M. DAG13

Liten och Jonna går bland kläderna. Känner och suktar.

14.
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LITEN

Du har inte din NN-tröja på lördag 
va? Jag tänkte ha min.

JONNA

Vad händer på lördag?

Liten stannar upp. Jonna möter hennes blick.

JONNA (CONT’D)
Va? (paus) Å nej!

LITEN

Jag fan visste det! Du har glömt 
min födelsedag!

JONNA

Liten, förlåt…

LITEN

Fan ta dig. Jag fyller 18.

JONNA

Alltså… Men jag kan komma senare. 
Alltså vid halv tio.

LITEN

Vad ska du göra?

JONNA

Det är rep på teatern.

LITEN

Hur kan de repa till 9 en fredag?! 
Det måste väl finnas någon annan 
som kan göra det där.

JONNA

Nä, det funkar inte, de är trygga 
med mig nu. Men jag kommer ju!

LITEN

Ja, ja.

15.
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DÅTID. SCEN. INT. TEATERSALONG. KVÄLL14

Jonna sitter i salongen. Kostymrep. Hon hämtar vatten till 
skådespelarna. Lyssnar in minsta önskemål. Regissören 
berömmer henne. Paula är med, har en liten roll. Jonna 
hjälper henne på med ett ombyte.

DÅTID. SCEN. INT. TEATERSALONG. KVÄLL15

Repetitionen är slut. Alla klär på sig ytterkläder.

REGISSÖREN

Nu tar vi en öl, jag har bokat bord 
på Magasinet. Jonna, har du fyllt 
18? Du hänger väl med?

PAULA

Jag måste tyvärr hem.

Regissören verkar inte ta notis om Paulas kommentar, han 
tittar fortfarande på Jonna. Jonna slänger en blick på sin 
klocka.

JONNA

En liten stund då.

DÅTID. SCEN. INT. RESTAURANG. KVÄLL16

Glad stämning vid bordet. Jonna sitter inträngd mellan en 
skådespelare och regissören. Hon äter en gräddig 
efterrättskaka.  Regissören har armen på ryggstödet bakom 
Jonna och viftar yvigt med andra handen när han berättar en 
anekdot från en annan teater. En ung kvinna som sitter vid 
bordet suckar.

KVINNAN

Pappa! Vet ni hur många gånger jag 
har hört den där historien. Och den 
blir bara längre och längre för 
varje gång.

REGISSÖREN EVERT

Förstår ni hur jag har det 
hemma!?(skratt) Det är ingen som 
lyssnar på mig. Det är tur jag har 
er. Eller hur Jonna?!

16.
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ANNAN GÄST

Hörrni, jag måste ju bara få dela 
med mig berättelsen om när Evert la 
sig till med mustasch.

REGISSÖREN EVERT

Med ett namn som mitt har man ju 
vissa saker att leva upp till.

Regissörens arm trycker till Jonnas arm i en kamratlig gest. 
Efter ”kramen” ligger armen kvar på Jonnas axel. Den annan 
skådespelaren berättar något underhållande som tar fokus. 
Jonna och alla lyssnar. Så känner Jonna en lätt, lätt rörelse 
vid sitt ena bröst, hon tappar koncentrationen på 
skådespelaren som pratar och känner plötsligt bara handen. 
Det är som om den möjligtvis har hamnat där av en slump, 
eller inte. Ett finger känner på den lilla upphöjningen, just 
där bröstet gör en uppförsbacke från bröstkorgen. Ingen annan 
märker. Så slutar det plötsligt. Någon annan får ordet.

REGISSÖREN

Nä, men Jonna, den där efterrätten 
ser förbannat god ut. Är den det? 
Är du nöjd. Jag vill ju inte betala 
för något som är äckligt. Får jag 
smaka?

Han öppnar munnen, lägger huvudet på sned. Jonna tar sin sked 
och skär på lite kaka som hon sedan matar regissören med, 
vars högra arm fortfarande ligger bakom hennes rygg. För ett 
kort ögonblick märker hon att regissörens dotter tittar på 
sin pappa. Jonna tittar snabbt ner på sin kaka och äter 
koncentrerat.

DÅTID. SCEN EXT/INT. HOS LITEN. SEN KVÄLL17

Jonna kommer in genom ytterdörren. Hon slänger sina 
ytterkläder i den redan stora högen på golvet. Alla berusade. 
Jonna letar sig genom folkhavet. Ser Liten i andra änden av 
rummet. Liten upptäcker henne. Ropar över rummet.

LITEN

Jonnaaa! Var har du varit?!

JONNA

Repet drog över. Dom ville fan 
aldrig sluta!

17.
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LITEN

Idioter! Jag skulle aldrig vilja 
jobba på en teater. Du måste träffa 
nån.

Jonna tar första bästa öl och halsar. Liten kommer dragande 
med en överförfriskad kille, Mattias. Sen lämnar hon Jonna 
igen.

MATTIAS

Är du den där skådespelaren?

JONNA

Nja, jag vet inte

MATTIAS

Nähä.

JONNA

Jo, jag ska bli

MATTIAS

Jaha.

JONNA

Ska bara komma in på scenskolan 
först.

MATTIAS

Jaha. Måste man gå där?

JONNA

Jo, jag tror det.

MATTIAS

Är du nå bra då?

JONNA

Jag vet inte. Är jag väl.

18.
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MATTIAS

Om jag vore skådis skulle jag bara 
göra actionfilmer och tjäna fett 
med pengar. Tom Cruise. Fatta va 
mycket pengar han tjänar. Helt 
otroligt.

DÅTID. SCEN. EXT. VILLAOMRÅDE. GATA.  NATT18

Jonna och Mattias vinglar glada fram mellan häckarna. De är 
glada. Pussas.

DÅTID. SCEN. INT. BIO. KVÄLL19

Jonna går på filmklubben på skolan, med Mattias. De ser 
Skyddsängel av Suzanne Osten. Mattias somnar.

DÅTID. SCEN. INT. HEMMA HOS JONNA. KVÄLL20

Jonna skriver brev.

”Hej Suzanne, jag såg din film 
Skyddsängel ikväll och det var det 
bästa jag nånsin sett. Jag bor 
många mil från Stockholm men hoppas 
att…”

NUTID. SCEN EXT. RESTAURANG. SVENSK SMÅSTAD. KVÄLL.21

Kvinnorna har kommit lite längre fram i kön men står 
fortfarande långt bak. Paula går förbi kön och fram till 
vakten. Jonna och Liten står kvar och bevakar sin plats.

PAULA

Vi är här en gång vart tionde år, 
jag tycker faktiskt att vi borde få 
komma in före. Det är ju inte så 
att vi kommer att be om detta 
varenda kväll, och förresten så är 
vi härifrån och har växt upp här 
och har inte setts på jättelänge 
och ville fira vår kompis 
födelsedag tillsammans för en gångs 
skull.

VAKTEN

Ni kanske skulle ha bokat bord.

19.
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PAULA

Jo, jo men vem hade kunnat tro att 
det skulle vara så här fullt?

DÅTID. SCEN. EXT. GYMNASIESKOLA.SKOLGÅRD. DAG22

Jonna och Liten går ut gymnasiet. Studentmössorna singlar 
genom luften. Fest med familj och vänner som firar.

DÅTID. SCEN. INT. TEATER. KVÄLL23

Jonna och Paula repeterar själva. Paula spelar Ofelia. Jonna 
stoppar henne och kommer med instruktioner. Paula tar om. De 
jobbar på. Paula avbryter sig.

PAULA

Fan! jag hittar inte tonen där i 
sista repliken.

JONNA

Ok. Men om du…

Jonna tittar på klockan. Paula ser det och kollar på sin.

PAULA

Kör du. Jag kollar.

JONNA

Jag tror inte jag hinner. Jag har 
en jobbintervju.

PAULA

Jobbintervju? Men vi ska ju börja 
på scenskolan.

JONNA

Fast fram tills det.

PAULA

Jag kommer fan inte komma in, jag 
känner det. Den där jävla Ofelia. 
Och Evert har skjutit upp 
premiären, han är en skitregissör. 
Alla är helt förvirrade. Var är vi, 
liksom? Till och med du vet ju hur 
Ofelia ska spelas./paus/ Han tycker 
min Ofelia är för osexig.
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JONNA

Du kanske ska göra nåt annat än 
Ofelia när du söker.

PAULA

Jag hinner inte. Men din scen 
funkar ju ändå. Du behöver bara 
göra den lite fortare.

Jonna samlar ihop sina papper och sin rekvisita.

JONNA

Stoppar de om det blir för långt?

PAULA

Äh, det kommer de inte göra. Inte i 
första provet.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. KONTOR. DAG24

Jonna sitter på ett litet kontor och pratar med en 
butiksföreståndare.

FÖRESTÅNDAREN

Jaha, då säger vi 4 dagar i veckan 
till att börja med. Hur är det med 
kvällar?

JONNA

Nä det blir svårt.

FÖRESTÅNDAREN

Det fattas mest folk på kvällarna 
vet du. Och det är bättre betalt.

JONNA

Det blir svårt, då är jag på 
teatern.

FÖRESTÅNDAREN

Det är bra, man ska ha en hobby. 
Det är utvecklande. Jag går på 
matlagningskurs. Det är både roligt 
och nyttig, ja, för mitt jobb då. 
Men man ska ju inte låta det ta 
över.
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JONNA

Nä, det är klart. Jag jobbar ju 
inte där varje kväll.

FÖRESTÅNDAREN

Precis, det är det jag menar. 
Matlagning är min passion men det 
kan jag ju inte leva på. Det är 
klart, jag hade ju kunnat starta 
restaurang men jag ska vara ärlig, 
jobba varje kväll, vara ifrån barn 
och familj, skärsår på händerna, 
nä,nä. Och jag tjänar bättre på det 
här. Då ska man ju till Stockholm 
om det ska vara nån vinst på en 
restaurang. För det är ju spriten 
man tjänar på.

JONNA

Jo. Är det… jag menar… Fick jag nåt 
jobb?

FÖRESTÅNDAREN

Jamen visst!

DÅTID. SCEN. INT/EXT. KONSUMBUTIK. DAG25

Jonna skyndar ut från jobbet på Konsum.

DÅTID. SCEN INT. TEATERN. KULISS. KVÄLL26

Jonna sitter i kulissen, väntar på passning, klädbyte. Jonna 
hjälper Paula med kostymen. Får sätta på strumporna. När 
Paula och de andra skådespelarna lämnar kulissen och går in 
på scenen ställer sig Jonna bakom en kuliss och kollar på 
spelet från sidan. Någon sluter upp bakom henne i kulissen. 
Det är regissören. Han trycker sin kropp mot Jonna. Jonna 
står kvar. De tittar båda på skådespelet inne på scenen.

DÅTID. SCEN. INT. TEATERN. FOAJÉ. KVÄLL27

Premiärfest! Långbord uppdukade i foajén. Jonna placerar sig 
en bit bort från regissören.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. BUTIKEN.28

Jonna har morgonpass på affären, styr och organiserar. Har 
kul. Liten har också börjat och Jonna instruerar henne hur 
hon ska ställa upp varor. Det piper i högtalaren;         
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"Jonna till kassan, Jonna till kassan.” Jonna tar sig till 
kassorna och det visar sig att en av kassaapparaterna har 
lagt av. Jonna löser snabbt problemet hela tiden på gott 
humör och med kunden i fokus, trots att kunden är en trött 
och sur en.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. FIKA RUM. DAG29

Jonna och Liten äter lunch.

LITEN

När var det du skulle söka?

JONNA

Mmm. Det är på lördag. Jag åker ner 
på fredag.

LITEN

Gud, va spännande. Jag skulle 
aldrig, aldrig göra det.

JONNA

Jag vet inte ens om jag vill.

LITEN

Äh du är bara nervös. Det är klart 
du vill.

JONNA

Jag kan väl spela teater utan att 
gå på skola. Jag vet inte.

LITEN

Jag tycker du ska bestämma dig när 
du har kommit in! Tänk om du kommer 
in! Då kommer jag vara bästa kompis 
med en skådespelerska. Och så åker 
du till Hollywood, så kommer jag 
dit och hälsar på och får träffa 
alla kändisar. Så coolt!

DÅTID. SCEN. INT. SCENSKOLA. FOAJÉ. DAG30

Jonna sitter på golvet i en korridor och försöker slappna av. 
En röst ropar; ”Nummer 1267”. Jonna tittar upp, samlar ihop 
sina saker och reser sig.

23.
CONTINUED:28



DÅTID. SCEN. INT. SCENSKOLA. RUM. DAG31

Jonna spelar upp sin scen. Hon tar det lugnt. Mitt i hörs en 
ny röst; ”Tack! Du gick över dina 4 minuter.” Jonna står 
först handfallen. Så samlar hon ihop sina saker med sänkt 
huvud och skyndar ut.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. BUTIK. DAG.32

Jonna jobbar målmedvetet. Liten står i andra änden av 
varuhyllan, 10 meter bort och plockar upp varor. 
Föreståndaren huvud dyker upp bakom en hylla.

FÖRESTÅNDAREN

Jonna, kommer du ett tag, behöver 
prata med dig.

Jonna söker Litens blick. De mimar undrande till varandra.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. BUTIK. DAG.33

Föreståndare ordnar bland sina papper. Jonna skruvar på sig.

FÖRESTÅNDAREN

Ja, du Jonna. Hur länge har du 
varit här nu?

JONNA

Äh… 4 och en halv månad.

FÖRESTÅNDAREN

Just det. Jag har ju sett dig nu 
ett tag. Och du verkar ju ha mycket 
att gör utanför jobbet. Men… Hm, 
just det. Jo… jag ville göra dig 
till arbetsledare.

JONNA

Men jag är ju bara 21.

CHEFEN

Jag ser en lysande framtid för dig 
Jonna. Så småningom, med en egen 
butik kan man göra bra med pengar. 
Försörja sin familj. Är du glad?

JONNA

Jo. Absolut.
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DÅTID. SCEN INT TEATERN. KVÄLL34

Paula vrålar ”Jaaaaa, så djävla rättvist!” Jonna står bredvid 
och försöker le. Hon läser brevet som Paula gett henne. 
”..härmed meddela att du antagits till teaterhögskolan… 
Paulas mamma svabbar golvet i bakgrunden.

SIV (PAULAS MAMMA)

Välkommen till en skådespelares 
vardag!

PAULA

Jag förstår inte varför du måste 
göra det där själv? Varför kan ni 
inte dela på jobbet? Det är väl 
inte så att du har bättre betalt än 
den där jävla Evert?

SIV

Städare har sämre betalt än en 
regissör, Paula. Och han är ju 
gäst.

PAULA

Whatever. Jag kommer aldrig bli som 
du, sorry.

Jonna står bredvid med brevet i handen.

PAULA (CONT’D)

Det var ju tack vare dig. Du borde 
bli regissör! (hon skrattar) Men du 
ska se att du också kommer in.

JONNA

Jag sprack i första, Paula.

PAULA

Jag hjälper dig. Så kommer du in 
nästa gång. Det är klart du ska 
söka en gång till.

DÅTID. SCEN. INT. TEATER. KONTOR. KVÄLL35

Jonna jobbar på kontoret. Har tråkigt. Kvinnliga skratt hörs. 
Tre kvinnor och regissören Evert arbetar en bit ifrån Jonna. 
Evert pratar mest hela tiden. Kvinnorna nickar bekräftande. 
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Evert slänger en blick på Jonna, blinkar med ena ögat. Jonna 
tittar bort.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. DAG36

Ett ganska tomt konsum. Jonna sitter i kassan. En ung kille 
kommer in i butiken. Jonna rättar till håret när hon ser att 
han närmar sig den plats där hon sitter. Hon ser Liten plocka 
med varor längre bort i butiken. Killen cirklar lite bland 
godis och tidningar. Jonna studerar honom. Så kommer han fram 
till kassan. Ingenting i händerna. Jonna tittar efter om det 
putar någonstans i hans kläder.

KILLE

Är du Jonna?

JONNA

Ähh… ja.

KILLE

Liten pratade om dig. Är Liten här?

JONNA

Jo, ska jag ropa på henne?

KILLE

Nä, det behövs inte. Jobbar inte du 
med skådespelare? Vi ska göra film. 
Jag ska söka DI. Tänkte du kanske 
vill va med. Skitcool manus!

JONNA

Ska du bli regissör?

KILLE

Absolut. Eller producent.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. OMKLÄDNINGSRUM. DAG37

Jonna pratar i telefonen medan hon byter om.

JONNA

Hej Siv(Paulas mamma). Nä, alltså 
jag kan inte komma ner till repet 
ikväll.

/siv svarar ohörbar/
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Jag är sjuk.

Jag tror faktiskt att det är typ… 
körtelfeber. Hög feber, röda stora 
fläckar över allt… öhhh…ont i … 
halsmandlarna

Jag är helt sänkt.

Jag vet! Och jag vill ju inte 
smitta någon inför premiären.

Ja det är jätte, jättesynd och jag 
hade ju längtat så till 
premiärfesten men jag tror faktiskt 
att jag är för sjuk. Jag kommer 
inte hinna bli frisk.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. KVÄLL38

Jonna är tillbaka i skogen vid elljusspåret. Det är 
moppekillen och alla hans polare som gör film. Scenen är 
densamma som när de träffades sist; ett gäng killar som kör 
motocross i skogen med sina moppar, och några tjejer står 
bredvid.

MOPPEKILLEN

Fick du manus?

JONNA

Jo.

MOPPEKILLEN

Jag tänkte du kunde prata med 
tjejerna vad de ska ha på sig och 
så, och… ja du vet smink, som 
passar.

JONNA

Javisst.

Jonna går bort till det lilla tjejgänget och börjar jobba.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. KVÄLL39

Moppekillen och Jonna och många mer står runt den lilla, 
lilla monitorn som sitter på den lilla, lilla kameran. Andlös 
spänning. Tagning. En moppe vrålar förbi. Moppen stannar, 
föraren kliver av och tar av sig sin hjälm. Det är en tjej.
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MOPPEKILLEN

Tack! Så djävla snyggt!! (till 
Jonna)Juste jobb Jonna!!

Jonna skiner i hela kroppen.

MOPPEKILLEN (CONT’D)

Ok allihop, nu ska vi ut på vägen. 
Det måste gå snabbt som fan.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. KVÄLL 40

Jonna kollar in DI på nätet. Under Filmregissör; läser hon en 
text. Fyra tas in, antagning vartannat år. Hon stänger ner 
sidan och slår på tvn istället.

DÅTID. SCEN. INT. KONSUM. DAG41

Jonna jobbar och moppekillen står vid kassan.

KILLEN

Det är en polare som ska göra film. 
Jag hade ju inte ditt nummer men 
jag sa att du var skitbra.

JONNA

Ok. Tack.

DÅTID. SCEN. EXT. KONSUM. DAG42

Föreståndaren och Liten vinkar av Jonna.

DÅTID. SCEN. INT. FILMINSPELNING. KONTOR. MORGON.43

Regissören och fotografen sitter i ett hörn och planerar 
bilder. En hel mängd av unga tjejer sitter vid olika 
skrivbord, pratar i telefon, skriver, räknar. Jonna sitter 
framför en enorm whiteboard med ett myller av rutor, datum, 
siffror och namn. Hon tittar upp på väggklockan.

PRODUKTIONSLEDAREN

Jonna, Micke har fått förhinder 3 
dagar. Kan du se hur vi flyttar 
runt?

Jonna stirrar en stund på tavlan.
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JONNA

Men… Han har ju exteriörscener och 
vi har ju nästan bara interiörer 
kvar.

Regissören och fotografen passerar.

PRODUKTIONSLEDARE

Ta en helg.

Jonna letar på tavlan.

JONNA

De är redan bokade. Vi har ju bara 
10 inspelningsdagar. Och nästan 
bara helg.

REGISSÖREN

Det löser du. Vi sticker ut nu. Ses 
sen, tjejer.

Jonna suckar framför tavlan. Tittar på klockan. Det har gått 
femton minuter.

DÅTID. SCEN. INT. KONTOR. KVÄLL.44

Kollationering på ny film. Bara nya människor förutom 
produktionsledaren. Alla på plats. En presentationsrunda 
pågår runt bordet och alla presenterar sig själva.

MAJA

Maja Lindrot, kostymass.

JONNA

Jonna. Prodass.

JONAS

Jonas heter jag, SAD.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. KVÄLL45

Jonna och Jonas äter pizza i bilens värme. De sitter ensamma 
i framsätet på en skåpbil på tomgång och ser ut över alla 
statister som sitter utanför på marken och äter. Vi ser att 
statisterna har det kallt.
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JONNA

Jag ska i alla fall aldrig mer 
jobba som prodass.

JONAS

Vad vill du göra då?

Jonna rycker på axlarna, tittar ner.

JONNA

Kanske… det du gör…

JONAS

Jaha. Jo, men det kan man ju inte 
göra hela livet. Jag menar sen.

JONNA

Vaddå?

JONAS

Jag menar, vad du ska göra sen. Jag 
menar, jag tänker nog söka filmregi 
på DI.

JONNA

Jaha, nä jag vet inte.

JONAS

Varför inte? Man behöver bara en 
film.

JONNA

Jag vet inte, har inte ens tänkt på 
det. Jag tror inte jag kommer in. 
Jag får se.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG46

Jonna jobbar nu på kostymfilm. Hon förklarar tydligt skeendet 
för statisterna. I bakgrunden ser vi regissören, 
skådespelaren och FADen, vi och Jonna hör dock tydligt vad de 
säger. 

REGISSÖREN

Vilken klänning, ser så rätt ut.
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Regissören tittar inte skådespelaren i ögonen utan fingrar 
lite planlöst på sin smartphone. 

SKÅDESPELAREN

Jag bara undrar, jag förstår nog 
inte riktigt vad det vem karaktären 
är egentligen. När vi pratade på 
telefonen så pratade du om en 
känsla av förnedring och förfall, 
men jag tycker nog inte att jag ser 
det in den här klänningen, eller i 
replikerna.

REGISSÖREN

Alltså, öh, jag menade nog att hon 
var ledsen.

SKÅDESPELAREN

Ok…

REGISSÖREN

Liksom ledsen fast ändå hoppfull. 
Eller vad tycker du?

På håll ropar fotografen ”bilden är klar, du måste komma å 
titta”. Regissören ursäktar sig. Lämnar skådespelaren ensam 
med FADen. FADen ser efter regissören, ler lite ursäktande 
mot skådespelaren.

FADEN

Prata med SADen.

FADen viftar till sig Jonna som närmar sig. Nickar sen 
menande mot regissören som flyttar lampor i setet medan 
resten av teamet står bredvid med armarna i kors.

FADEN (CONT’D)

Han är lite stressad.

Jonna kommer fram och hälsar på skådespelaren.

DÅTID. SCEN INT JONNAS LÄGENHET. KVÄLL47

Jonna sitter framför datorn, och skriver. Ett manus. Klockan 
är två på natten. På bordet bredvid henne ligger en utskriven 
ansökningsblankett till DI.
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DÅTID. SCEN. EXT. KONSUM. DAG48

Jonna visar sitt manus för Liten under lunchen. Hon läser på 
stående fot medan hon äter en tunnbrödsrulle.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG49

Jonna visar manuset för den kvinnliga skådespelaren som hon 
träffade på den större inspelningen.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG950

Nu är det Jonna som regisserar, moppekillen som fotograferar. 
Liten är med som produktionsassistent. Den kvinnliga 
skådespelaren pratar kort med Jonna och förbereder sig sen 
för att ta. Jonna sätter sig på knä bakom en minimal monitor.

JONNA

Varsågod och börja!

DÅTID. SCEN. INT. KVÄLL. JONNAS FÖRÄLDRAHEM.51

Jonna är på middag hos sina föräldrar. Hennes pappa fyller 
år. Hon ägnar stor uppmärksamhet åt sitt 8 månader gamla 
syskonbarn. Några andra barn röjer i bakgrunden.

JONNA

Säg; Moster Jonna. M-o-s-t-e-r 
Jonna.

Resten av familjen dukar bordet och gör sig redo för 
middagen. Jonna lämnar över bebisen till sin svåger. De 
sätter sig kring bordet. Jonnas mamma far fram och tillbaka 
mellan matbordet och köket.

JONNAS MAMMA

Det var väl fantastiskt att vi 
kunde ses allihop.

Och till och med på själva 
födelsedagen! Jonna har ju varit så 
upptagen på sistone. Var var det du 
var senast, älsklingen?

JONNA

Svappavara. Och jag ska tillbaka 
imorgon.
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FANNY(JONNAS SYSTER)

Vi har ju inte heller kunnat förrän 
nu. Tre barn är nåt helt annat än 
två. Plus att vi haft otroligt 
mycket på firman. Jag har knappt 
tid att amma. Så det var väl ändå 
tur att vi kunde samtidigt.

De tar för sig av maten. Jonnas pappa nynnar på en 
oidentifierad melodi.

JONNAS PAPPA

Men vad ska det bli av med allt det 
där resandet Jonna? Du blir ju ändå 
25. Du är inte ung för evigt. Det 
går ju inte att bilda familj när 
man reser hela tiden.

JONNA

Jag vet inte.

FANNY

Hon kanske inte vill ha nån familj.

Jonnas pappa nynnar tyst medan han styr sin mat runt på 
tallriken.

JONNA

Jag har ju er.

JONNAS MAMMA

Men Jonna! Vi kommer ju dö så 
småningom. Då blir du ju ensam.

FANNY

Ja, jag tänkte nog inte dö än på 
ett tag i alla fall.

JONNAS MAMMA

Du vet vad jag menar.

JONNA

Jag ska söka DI.

Ingen verkar fatta.
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JONNA (CONT’D)

Alltså filmskolan, filmhögskolan. 
Jag vill bli regissör.

JONNAS PAPPA

Regissör?

JONNAS SVÅGER

Men det är ju bara såna som Lukas 
Moodysson som går där.

Jonna väntar på någon mer kommentar, alla tittar först på 
svågern och sen på henne.

JONNAS MAMMA

Men får du nåt jobb av det då?

JONNA

Jo, det är ju liksom tanken.

JONNAS PAPPA

Ja, ja. Bara du slipper fara runt 
hela tiden. Det är ju ingen som 
hinner i kapp dig.

NUTID. SCEN EXT. RESTAURANG. SVENSK SMÅSTAD. KVÄLL.52

Paula kommer tillbaka efter att ha pratat med vakten. Jonna 
och Liten möter upp. 

PAULA 
Djävla broilers.

KILLE I KÖN
Försökte ni tränga er?

PAULA
Näe./beat/ Vi firar en födelsedag.

Jonna möter Litens blick.

KILLE I KÖN
Du är härifrån, va?

PAULA
Ja, för läunge sen.
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KILLE I KÖN
Ni är fan värst. Bara för att ni 
bott i storstan tror ni att ni kan 
tränga er. Här gör vi inte så.

PAULA
Nä, och det bevisar väl nåt.

KIILLE I KÖN
Vad menar du?

Killen tornar upp sig i hela sin gymtränade muskelmassa. 
Jonna och liten drar med sig Paula bakåt i kön. 

LITEN
Kolla nu, nu hamnade vi ännu längre 
bak. 

Jonna försöker hålla koll så att killen i kön inte följer 
efter dem. 

PAULA
Nu måste jag fan röka. 

Hon vänder sig bakåt i kön och lyckas köpa en cigarett som 
hon sen drar i sig i djupa bloss. 

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. KVÄLL53

Jonna stirrar på ansökningsblanketten. Det är nästan tomt. 
Högst upp står det; Uppgift 1. Berätta om varför du vill gå 
Filmregiutbildningen på…

Då ringer mobilen.

JONNA

Jonna.

Svagt hörs en röst i luren.

JONNA (CONT’D)

Jaha, vem regisserar?

-

Ok!

Jonna sneglar bort mot sin dator och den tomma 
ansökningsblanketten.
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JONNA

Får jag tänka lite, det är en annan 
grej jag har…

-

Näe, det är nog inte så mycket 
pengarna..

- (CONT’D)

Oj… Ja, det låter ju bra.

- (CONT’D)

Ok.

- (CONT’D)

Ok.

DÅTID. SCEN. INT. KONTOR. DAG54

Ny kollationering. Jonna i en enorm dunjacka från Fjällräven 
och den allra senaste mobilen i handen. Mängder av folk. 
Välkända  skådespelare. Jonna trivs. Hälsar på folk hon 
känner; ”kul att du är med!”

DÅTID. SCEN. INT. LGH/HOTELLRUM. KVÄLL55

En rad med nya hotellrum och lägenheter. Ständigt rotande 
efter kläder ur en resväska. Tomma kylskåp. Hon öppnar fel 
dörrar i lägenheten för att hitta till badrum, hitta till 
ytterdörr. Hotellkorridorer, nya sängar och hur många tv-
kanaler som helst.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. FJÄLLANDSKAP. DAG56

En manlig regissör står och skriker i bakgrunden. Jonna rör 
sig rutinerat men mekaniskt bland statister utklädda till 
samer.

DÅTID. SCEN. EXT. ARLANDA. KVÄLL57

Jonna släpar sin packning till en taxi och kliver in.

DÅTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG58

Storfilm. Jonna har ansvaret för statisterna. I bakgrunden 
skäller den manliga regissören ut en attributör som glömt ta 
med en särskild sorts rekvisita. Skådespelaren står bredvid.
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SKÅDESPELAREN

Men alltså, det funkar med den här 
också.

REGISSÖREN

Det gör det så fan heller. Den här 
är ju bara helt plain. Den berättar 
ju Ingenting.

ATTRIBUTÖREN

Jag ber om ursäkt alltså förlåt… 
Men du vill ju ha det här märket…

REGISSÖREN 10

Så det är Mitt fel!!?? Fattar du 
inte det, det var inte det där jag 
menade. Det har fan i mig varit så 
här hela vägen, alla djävlar verkar 
vilja förstör filmen

Attributören gör allt för att inte gråta. Skådespelaren 
tittar ner i marken. Regissören rusar iväg. Skådespelaren 
lutar sig närmare attributören.

SKÅDESPELAREN

Ta det inte personligt, han är lite 
stressad bara.

DÅTID. SCEN. INT. KONTOR. KVÄLL59

Jonna tröstar regissören. Hon stryker honom över ryggen.

REGISSÖREN

Det är ingen som fattar hur djävla 
utsatt man är som regissör, Jonna.

JONNA

Nä, jag vet.

DÅTID. SCEN. INT. FLYGPLATS. KVÄLL60

Jonna går genom ankomsthallen.

DÅTID. SCEN. INT. BIO RIO. FOAJE. KVÄLL61

Det är mingel i foajen. Jonas,SADen från en tidigare 
inspelning och numer DI-student, har bjudit henne. Vi ser dem 
på avstånd i folkvimlet. 
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"Va kul att du kom!” Jonas kramar om Jonna och hon upptäcker 
en kvinna med ett barn på armen bakom honom. Kvinnan ler mot 
Jonna. När kramen löses upp upptäcker Jonas att kvinnorna 
upptäckt varandra.

JONAS

Det här är Elin. Och min son, Olle.

JONNA

Hej.

ELIN

Hej, kul att ses. Håller du också 
på med film?

JONNA

Jo. Och du?

ELIN

Nä, herregud. Tack lov. Det hade 
aldrig funkat med den här. Jag har 
inte sovit på 6 månader. Jag 
pluggar ekonomi.

JONNA

Kul!

JONAS

Ja, det har varit lite mycket. Jag 
ska vara pappaledig sen, i sommar. 
Det blir coolt. Då kan jag 
förbereda slutfilmen samtidigt.

JONNA

Hur är det på skolan?

JONAS

Det är bra, lite flummigt, men bra. 
Du sökte väl den här gången?

JONNA

Ja, men visst.
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JONAS

Fan va kul, då går vi ju samtidigt 
ett tag.

JONNA

Fast jag vet ju inte om jag kommer 
in…

JONAS

Klart du gör! Jag har ju sett din 
film!!

DÅTID. SCEN. INT. BIO RIO. SALONG. KVÄLL62

Kortfilmsprogram. Varje film presenteras av regissören. Det 
är mest lite svårtydda män som gjort film, men även en och 
annan tjej. I publiken, runt omkring Jonna, sitter väldigt 
många kvinnor och ett fåtal män.

DÅTID. SCEN. EXT. CAFÉ PÅ SÖDERMALM. FÖRMIDDAG63

Jonna ser en kvinna bära ut en stor skylt ur en källarlokal. 
På skylten syns reklam för Caféet och de evanemang som caféet 
erbjuder. Debattkvällar och teater finns på repetoaren.

Så tittar Jonna på kvinnan och känner igen henne, det är 
Paula. Jonna går fram och Paula upptäcker henne.

DÅTID. SCEN. INT. CAFÉ PÅ SÖDERMALM. FÖRMIDDAG66

Jonna och Paula sitter uppflugna i ett kuddhav i en djup 
fönsternisch. Spridda gäster av ett mer bohemiskt slag talar 
med låga röster.

PAULA

Så jag jobbar på Stadsteatern för 
att få det att gå runt helt enkelt.

JONNA

Det verkar ju vara en rätt stor 
roll.

PAULA

Jo men visst, det är kul. Men det 
är ju det här jag egentligen vill. 
Här får jag testa grejer. Jag har 
fått stöd i två år, sen får vi se. 
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Och kanske kan jag ta något av det 
till Stadsteatern. Jag vill ju 
gärna regissera för en större scen 
också, hitta en större publik, du 
vet.

JONNA

Mmm, jag vet.

PAULA

Och du då? Man ser dig aldrig? Jag 
ska ha 30års-fest om en månad! Här! 
Du bara måste komma. Det blir 
föreläsningar, teater och fest hela 
natten. Du bor väl i närheten?

JONNA

Ja, jättefin lägenhet, men jag är 
ju sällan hemma.

PAULA

Och… hur går det med ditt eget då?

Jonna tittar ut genom fönstret.

JONNA

Jag gjorde en film för ett tag sen…

PAULA

Men kul! När får man se den? Du kan 
ju visa den här!Det vore ju kul? 
Och så ett samtal efteråt.

JONNA

Jag vet inte… Vad skulle jag säga?

PAULA

Men för fan, det är ju bara att 
köra!! Vad är det värsta som kan 
hända?

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. KVÄLL67

Jonna surfar på internet. Det är danska filmskolan, DI och 
FHS Gtb.
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DÅTID. SCEN. INT. INSPELNINGSPLATS. DAG. 1168

Jonna står i folksamlingen. En regissör mitt emot.

REGISSÖREN

Va, fan Jonna? Det här ska ju vara 
en nattklubb. Men du har ju 
rollsatt en djävla pensionärsdans.

Statisterna tittar på varandra och på Jonna.

DÅTID. SCEN. INT. HOTELLRUM. NATT.69

Jonna sover oroligt. Vaknar hastigt. Svettig. Hon sätter sig 
upp. Rafsar fram mobilen. Ser inte det hon söker. Hoppar ur 
sängen, letar runt efter något. Hittar en tidning. Ser 
gårdagens datum. Öppnar datorn och surfar in på Filmskolornas 
hemsidor. Sista anmälningsdag.

Fyller i anmälningsblanketter i timmar.

När klockan visar 05.30 stänger Jonna ner laptopen igen. 
Slappnar av i kroppen och sätter på kaffebryggaren. 

DÅTID. SCEN. INT. LÄGENHET. KVÄLL70

Jonna på fest. Bjuden genom Liten som också är där. Unga 
personer som studerar på Handels. Hon pratar med en man, 
Jonathan. Vi hör hennes röst genom sorlet men ser henne inte 
hela tiden.

JONNA(OFF)

Vem är jag?

Jag ska bli regissör

Jag tycker man kan kalla sig 
regissör om man gjort en film

JONATHAN(OFF)

Säg en film du har gjort? Är man 
inte regissör om man har gjort 
film?

JONNA(OFF)

Kommer jag in på skolan blir jag 
regissör.

41.

(CONTINUED)



LITEN(OFF)

Hon har gjort en jättebra kortfilm 
som. Jag jobbade också med den.

DÅTID. SCEN. GATA. NATT71

Jonna vandrar genom staden med Jonathan. Björkarnas blad 
försöker just tränga sig ut.

NUTID. SCEN EXT. RESTAURANG. SVENSK SMÅSTAD. KVÄLL. NUTID72

Tjejerna har nu kommit hela vägen fram i kön och gör sig redo 
att gå in.

VAKTEN

Sorry tjejer, det är fullt nu.

PAULA

Vad menar du? Är det för att jag 
försökte gå före tidigare? Jag tar 
tillbaka det!

VAKTEN

Det var nog inte mig du pratade 
med. Jag känner inte igen dig.

PAULA

Jo, det var du.

LITEN

Men det är min födelsedag!?

VAKTEN

Men kom tillbaka om en timma så har 
det säkert lugnat sig.

JONNA

Vad var det jag sa? Jag vill fan 
inte komma in på erat skitställe.

Paula lägger armen framför Jonna.

PAULA

Moget, Jonna. Nu går vi.
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JONNA

Helt otroligt!

Tjejerna går ut på torget och stannar. En staty av en 
krigarkung på häst tornar upp bakom dem.

JONNA (CONT’D)

Så jävla typiskt! Tycker dom att 
dom är bättre än oss, eller?

PAULA

Nä det tror jag inte. Jag tror det 
var fullt.

JONNA

Ser du verkligen inte mönstret?

LITEN

Vi hade skänkt lite glans till 
festen. Lite … Buzz!

JONNA

Dom är rädda. För det dom inte 
känner igen.

PAULA

Har inte du druckit lite för mycket 
nu?

JONNA

Det är ju precis som på din älskade 
teater där borta! Jag hörde aldrig 
till. Inte på riktigt.

PAULA

Du menar att du inte kände att du 
hörde till? Jag fattar inte, du 
levde ju på teatern.

JONNA

Jag hjälpte dig att byta strumpor.
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PAULA

Fy fan, Jonna. Så ung och så 
bitter.

JONNA

Film kan vem som helst göra.

PAULA

Tror du på det där själv?

JONNA

Ja, det gör jag faktiskt. Jag tror 
det är mer koder i teatervärlden 
och att teatern slutar vara 
inbjudande alls när det gäller de 
stora. Era pjäser som inte en 
människa förstod men ändå 
applåderade. Det är äckligt 
elitistiskt. Och då kan man inte 
komma in från gatan. Jag menar; Vad 
gjorde din mamma och vad gjorde 
min?

PAULA

Men ok. Teatern kräver nåt annat än 
film. Ibland. Ska du repa i tio 
veckor kräver det att du kan lite 
psykologi, det är nåt annat än att 
känna till den senaste tekniken. 
Men det betyder väl inte att det 
inte går att lära sig? Det betyder 
väl inte att du inte hade kunnat om 
du hade velat.

JONNA

Jag var tvungen att försörja mig.

PAULA

Stackars dig!! Jag försörjde mig 
också.

JONNA

Du gick väl på a-kassa.
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LITEN

Alltså ekonomi kan jag. Ni borde 
starta eget. Det borde alla. Man 
kan dra av ALLT!

PAULA

Filmregissörer är ju som 
handelsresande i regi och bjuder ut 
sig till de som betalar. Det lockar 
dom som vill ha ett äventyr men 
inte de som faktiskt vill flytta 
gränserna. Och därför är det så 
mycket mer mainstream i filmen. 
Medan regissörer på teatern 
faktiskt uppmuntras att försöka ta 
sig förbi mainstream-ravinen. Om du 
tycker utveckling är elitistisk, 
visst det får stå för dig. Och 
visst, filmens värld är mer öppen 
för mannen från gatan. Men jag ser 
inte så många kvinnor från gatan i 
din bransch heller.(paus) 

Det blir tyst runt statyn. De tre kvinnorna tittar åt varsitt 
håll.

JONNA

Kom. Jag fryser.

De börjar röra sig från statyn. Jonna först och Liten efter. 
Paula sist. Liten studerar Jonnas korta kjol.

LITEN

Ska vi testa The Farm?

JONNA

Har vi sjunkit så lågt?

PAULA

Jag är rädd för det.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. GTB. DAG73

Första intervjun. Jonna och en jury bestående av tre personer 
sitter kring ett bord.
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EN JURYMEDLEM

Ok…öh.. Jonna. Berätta. Varför är 
du här.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STHLM. DAG74

En annan skola, en annan jury.

EN JURYMEDLEM

Hej. Berätta hur du kom hit?

JONNA

Äh, förlåt. Hur?

EN JURYMEDLEM

Ja!

JONNA

T-bana?

EN JURYMEDLEM

Fast jag menade nog snarare varför…

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. HALL. KVÄLL75

Det ligger ett kuvert på hallgolvet när Jonna kommer in genom 
dörren. Hon släpper väskan på golvet och sliter upp kuvertet. 
Hon läser. Det är ett positivt besked. Hon kramar brevet vid 
bröstet.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STHLM. ANTAGNING DI76

Andra intervjun. En man i juryn lutar sig tillbaka och gör en 
konstpaus.

MAN I JURY

Hörrudu Jonna, har du sökt Gtb?

Ett ögonblicks tvekan, sen höjer hon händerna i en avvärjande 
gest.

JONNA

Näe. Absolut inte. Jag vill komma 
in här.
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DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. HALL. KVÄLL77

Jonna kommer in genom dörren. Hallgolvet är tomt. Hon tar av 
sig kläder.

JONNA

Har det kommit nån post till mig?

JONATHAN(OFF)
Näe.

JONNA

Fan.

Kollar så att inget har fastnat i brevinkastet. Jonathan 
kommer ut i hallen.

JONATHAN

Det blir fiskgryta.

JONNA

Brevet borde ha kommit igår.

JONATHAN

Vilket brev?

JONNA

Jamen, DI!!

JONATHAN

Jaha.

Jonna möter Jonathans blick. Han slår ner ögonen och lämnar 
hallen snabbt. Jonna efter.

JONNA(OFF)

Din djävel! Få hit brevet.

JONATHAN(OFF)

Fågel, fisk eller mitt emellan!!!

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. GTB. DAG78

Ny intervju.
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JURYMEDLEM

Hur kom du på idén till den här 
filmen. Det är en rätt stark 
historia…

Vi ser hur Jonna berättar. Att hon vid ett tillfälle får ta 
upp en näsduk och torka en tår.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL79

Jonna och Jonathan ligger i soffan och kollar på en film. 
Chips och dip. Jonnas mobil ringer. Hon tittar på displayen 
men känner inte igen numret.

JONATHAN

Skit i det.

JONNA

Men det kan vara nån som är skadad.

Jonna trycker på grön knapp, Jonathan suckar och pausar 
filmen.

JONNA (CONT’D)
Det är Jonna…

Jonna lyssnar länge. Jonathans tittar på henne.

JONNA (CONT’D)

Alltså jag vet inte, det ligger 
lite illa till om jag ska vara 
ärlig.(paus) nä, jag har ett annat 
jobb nu som krockar.(paus) Jo, jag 
fattar, men finns det verkligen 
ingen annan?(paus) Vänta ska jag 
kolla min almanacka.

Jonathan skakar på huvudet. Han hotar slita telefonen hur 
handen på henne. Jonna slår efter honom.

JONNA (CONT’D)

Nä, det är tvn. (paus)

Jonna tittar i sin almanacka. Det ser tomt ut förutom att det 
står slutprov DI i en av veckorna, långt fram.
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JONNA (CONT’D)

Alltså, jag kollar här men det 
funkar nog inte. Men jag vill ju 
jättegärna jobba mer er i framtiden 
så glöm inte bort mig!!

Hon lägger på.

JONNA (CONT’D)
Jag får fan dödsångest!!!

DÅTID. SCEN. INT. ANTAGNING. GTB81

Ett stor grupp sökande samlas för slutprov. Jonna står bland 
dem.

LÄRARE

Det här är en skola för samurajer, 
kom ihåg det! Lycka till nu.

Studenterna skingras snabbt. Jonna står kvar och ser sig om.

DÅTID. SCEN. INT.  ANTAGNING. STUDIO. DI. DAG82

Slutprov. Teamarbete. Inspelning. Lärare cirklar som oroliga 
andar omkring de sökande. Jonna pratar med fotograf och 
skådespelare. De har roligt.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. DAG83

Jonna i sängen med Jonathan. I hallen smäller brevlådan, 
posten kommer. Jonathan hämtar kuvertet och kommer tillbaka. 
Överlämnar det till Jonna. Det står DI på kuvertet. Hon 
öppnar. Läser. Det är ett positivt besked.

JONATHAN

Wow, jag är ihop med en regissör!

NUTID. SCEN. INT. RESTAURANG. KVÄLL. NUTID84

Inne på The farm. Stämningen är hög och mycket alkoholstinn. 
Det är troligtvis ca 100 personer mer än tillståndet från 
länsstyrelsen tillåter. Paula, Liten och Jonna står med 
varsitt glas vitt vin. De blir ständigt knuffade av fulla, 
manliga gäster och ibland av en berusad kvinnlig. Liten 
skriker till de andra två.

LITEN

Jag måste gå på toa.
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Hon börjar dra sig bortåt och de andra två hänger på. Det är 
mycket omständligt att ta sig fram.

NUTID. SCEN. INT. RESTAURANG. DAMTOALETT. KVÄLL. NUTID85

Ett stort väntutrymme och en toalett. Kön är oändlig och 
otydlig. Även inne på damtoaletten är stämningen hög om än 
något mer dämpad tack vare den bruna filtmattan. Paula 
undviker en obestämbar, fuktig fläck. De hänger mot en vägg.

PAULA

Var det som du förväntat dig?

JONNA

Mycket värre.

PAULA

Jag menar skolan alltså.

JONNA

Det gör jag med. (paus) Jag vet 
inte. Behöver man gå i skolan för 
att bli nåt? Ja, alltså läkarna är 
man ju glad för att de går i 
skolan, men konstnärer menar jag. 
Blev jag konstnär? Hur blir men det 
man är?

PAULA

Var det inge bra?

JONNA

Jo, jag lärde mig massor. Men jag 
vet inte om jag blev nåt, annat. Än 
jag var innan.

Det verkar som någon har svimmat på toaletten. Liten är 
framme och hjälper till att få upp dörren.

PAULA

Men varför måste du det? Du är väl 
du.
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JONNA

Men, förväntade du dig inte att du 
skulle bli skådespelare på 
scenskolan?

PAULA

Jo. Eller jag var ju redan det. Jag 
bara utvecklade mina verktyg. Som 
konstnär. Jag är ju både 
skådespelare och regissör, för jag 
har verktygen. Man säger att 
regissören är en arbetsledare, att 
det är litet av varje som ska 
sättas ihop? Det irriterar mig, 
regi är en konstform, på samma sätt 
som skådespeleri, och regissören är 
konstnär inte arbetsledare. Och som 
alla konstnärer som får man ta 
hjälp.

JONNA

Du får det att låta så enkelt. Va 
fan gick jag i skolan i 3 år för 
då?

Liten kommer tillbaka.

PAULA

Du vet vad du vill göra. Det är väl 
bara att göra!! Vad stoppar dig 
från att sätta upp teater, till 
exempel.

LITEN

Nu måste jag få prata annars kissar 
jag på mig. Jag skulle varken satsa 
på film eller teater. Fast det är 
klart om jag tjänade riktigt mycket 
pengar skulle jag kanske gå in i 
nåt av era projekt. Det skulle ju 
vara lite goodwill.

JONNA

Goodwill?

LITEN

Ja!

51.
CONTINUED:85

(CONTINUED)



JONNA

Alltså, film kan man tjäna helt ok 
på.

LITEN

Jag drog in 3,7 förra året

Jonna och Paula stirrar på henne.

LITEN (CONT’D)

Men jag tog ju inte ut allt. Jag 
har investerat.

JONNA

Men… då…

LITEN

Så jag har inget kvar för era 
projekt just i år. Men jag kan 
bjuda på champagne. Trots att det 
är min födelsedag.

Nu blir det Litens tur att gå på toa. En annan kvinna vinglar 
hoppfullt fram mot dörren men Liten hinner i kapp och tränger 
in kvinnan i väggen innan hon låser in sig.

DÅTID. SCEN. INT. FILMSKOLA. DAG86

Skylt; Första året

Första dagen. Det strömmar in studenter till skolan. Köer 
bildas. Det tas ett foto. De blir registrerade.

REGISTRATOR

Vad går du?

JONNA

Filmregi.

Fotot med namn och ordet ”filmregi” sätts upp på väggen bland 
en mängd andra foton.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG.87

De fyra registudenterna, Jonna, en tjej till och två killar, 
sitter runt ett bord och följer med i kursplanen som läraren 
går igenom. Jonna tittar på de andra i smyg.
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REGILÄRAREN

…och om ni läser lite längre ner 
under syfte… det  är alltså en 
övning där ni får pröva på att vara 
på andra sidan och får en 
orientering i vad de andra 
funktionerna gör.

REGISTUDENT 1

Men jag fattar inte riktigt när jag 
tittar i schemat, när får vi göra 
film, på riktigt?

REGISTUDENT 2

Jag pratade med treorna och dom sa 
att skolan tänkte sänka budgeten 
för slutfilmerna, stämmer det?

Jonna och de andra väntar på lärarens svar.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG88

Registudenterna har ”på-golvet-övningar” tillsammans med de 
andra inriktningarna. Jonna skådespelar tillsammans med några 
andra.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. KVÄLL89

Skolfest med mingel och dans. Andra funktioner på skolan vill 
prata med Jonna. Framåt natten planeras stora projekt med 
Jonna som regissör.

Jonathan sitter i utkanten. Pratar med en produktionsstudent 
om konstnärligt ansvar och Apocalypse Now.

JONATHAN

Just den detaljen det var ju ett 
lagbrott.

PRODUKTIONSSTUDENT

Men de ställde upp på det 
frivilligt.

DÅTID. SCEN. EXT. STADSGATA. NATT90

Jonna och Jonathan vandrar hand i hand genom ett ljusnande 
stadslandskap.
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JONATHAN

Du är vacker. Jag är så stolt över 
att få vara din.

De kysser varandra. Fortsätter gå.

JONNA

Jag känner mig så gammal.

JONATHAN

Det är för att du går i skolan med 
ett gäng tonåringar! Hörde du vad 
den där Tobbe sa?!

Jonna hörde.

JONATHAN (CONT’D)
Jag menar… Inte konstigt att svensk 
film ser ut som den gör. Helt 
otroligt. Dom är ju roliga på fest 
men herre gud… Och de flesta 
filmregissörer gör ju sina bästa 
filmer när de är långt över femtio! 
Du har ju massor av år på dig

JONNA

Du har ju fel, jag har inte alls 
många år, men jag älskar dig.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG91

Hela filmklassen är samlad. Regissörer, producenter, ljud, 
foto, klipp och manus.

REGILÄRAREN

..och i pappren ni har fått står 
alla förutsättningar för övningen. 
Manus, regi och produktion arbetar 
fram manus tillsamman. Ingen sätter 
heller igång innan ni fått ett 
igångsättningsbeslut. Nu kommer jag 
att ropa upp de team som vi 
beslutat att ni ska jobba i den här 
gången. I nästa övning kommer ni 
att bilda team själv, under ledning 
av produktionsstudenterna. Ok.

Team ett; Thomas, Mimmi….
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DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. PRODUKTIONSRUM. 92

Jonna sitter i ett rum tillsammans med en manusförfattare, 
Paolo och en produktionsstudent, Max. Jonna pitchar en idé.

JONNA

…så dottern lämnar sin mamma där 
ensam. Det är liksom sista gången 
de ses. Det handlar ju om hur 
dottern äntligen tar sig rätten att 
bli vuxen, på riktigt.

Hon väntar på reaktioner.

MAX

Så det är typ två skådespelare vi 
behöver alltså?

JONNA

Det beror ju på hur man gör det, 
kanske vill man ha en 
tillbakablick.

PAOLO

Jag fattar inte riktigt varför 
dottern liksom inte säger nåt 
precis där… när hon kommer. Jag 
hade fan slagit till kärringen.

MAX

Jag fattar vad du menar!

JONNA

Man skulle ju kunna göra det men en 
pappa och en son också…

PAOLO

Jo… iså fall skulle man kunna göra 
just en mer tydlig uppgörelsescen! 
Kanske har sonen en polare med sig 
som själv haft problem, så han är 
med som stöd, för han vet att sonen 
har problem med farsan och att han 
kanske inte vågar nu när han 
verkligen står där.
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JONNA

Då tappar man i och för sig lite av 
det där med att dom har varit så 
lika.

MAX

Men det finns kanske en 
storebrorsa!? Som är mitt emellan 
och som just varit på pappans sida, 
dom har tyckt lika hela tiden… 
eller?

JONNA

Absolut.

PAOLO

Det är som det var för mig! När jag 
skulle flytta hemifrån…

Jonna tystnar. Killarna kör på, är i gasen över att de har en 
bra idé som de kan identifiera sig med

DÅTID. SCEN. EXT. INSPELNINGSPLATS. DAG93

Inspelning. Jonna kommer fram med skådespelarna.

JONNA

Vad är det här?

JANNE

Va, fan är det nu då?!

JONNA

Det här funkar inte. Jag vill 
berätta från hans perspektiv, borde 
man inte ha kameran där då?

Janne skakar på huvudet.

JANNE

Alltså. Vi hade ju tänkt köra med 
andra brännvidder än du pratar om 
nu.
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JONNA

Jaha, när sa vi det?

Förresten, det spelar ingen roll 
nu. Jag vill ställa kameran där. 
Det blir en upprepning och det är 
det jag vill ha.

JANNE

Fast nu har vi ju lagt två timmar 
på den där rälsen, känns djävligt 
synd att inte utnyttja den då. Och 
jag tror inte du fattar riktigt hur 
det kommer att se ut, jag tror det 
kommer bli skitsnyggt att följa med 
där.

JONNA

Vi hade inte bestämt räls!

Fotografen himlar med ögonen.

JANNE

Du beter dig fan som en djävla 
tysk! Jag känner inte igen dig! 
Slappna av, för fan.

Jonna stannar upp. Ser sig omkring. Teamet jobbar intensivt 
med något och har blickarna riktade åt ett annat håll.

JONNA18

Men ok. Vi kör det men jag vill ha 
en tätare glugg då.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JOATHANS LGH. KVÄLL94

Jonathan har lagat mat och köpt bubbelvin. Jonna njuter av 
måltiden. På bordet ligger en present.

JONNA

Men ska du öppna nu då?!!

JONATHAN

Om jag drar ut på det märks det 
inte lika tydligt att du bara köpt 
en present.
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Jonna honom med en luftknytnäve.

JONATHAN (CONT’D)

Du är så sexig när du är våldsam 
älskling.

JONNA

Det är filmbranschen som gör mig 
aggressiv.

Jonathan plockar upp paketet och vrider på det.

JONATHAN

Då får jag väl tacka filmbranschen 
då.

JONNA

Du fattar inte vad jag får stå ut 
med.

JONATHAN

Men vad hade du förväntat dig? Du 
har väl jobbat med film hur länge 
som helst.

JONNA

Fast inte som regissör, Det är som 
Back to the future 3.

JONATHAN

Nu har jag hört det här gnället 
djävligt länge, gör nåt istället!

JONNA

Som vaddå?!

JONATHAN

Gå med i Wift, eller vad det hette, 
varför är du inte med där? Man 
måste väl göra nåt om man är 
missnöjd?!

JONNA

Jo… Jag vet.
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Jonathan öppnar omsorgsfullt det lilla paketet.

JONNA (CONT’D)

Tänk på att jag går på studielån.

Jonathan har fått upp paketet. Öppnar asken. Det är ett 
armbandsur.

JONATHAN

Wow! Det är ju en XX.

JONNA

Det var pappas. Den är nyrenoverad.

JONATHAN

Är du säker?

JONNA

Så som jag aldrig varit.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. KLASSRUM. DAG95

Utvärdering med hela klassen. Jonnas film är under luppen. 
Läraren, en man i 50-årsåldern, spolar på datorn.

LÄRAREN

Ok, jag skulle bara vilja titta på 
den här delen igen.

Vi ser åkningen från tidigare, den som Jonna och fotografen 
bråkade om.

LÄRAREN (CONT’D)

Är det nån som tänker något här? 
Jonna, vad tänkte du här?

Jonna tittar på sin fotograf.

JONNA

Ehh… jag tänkte… jag vill att man 
skulle känna hans stress…

LÄRAREN

Ok! Är det det vi ser? Någon?
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STUDENT

Jag tycker snarare vi ser det ur de 
andras perspektiv.

LÄRAREN

Javisst är det så. Och har nån ett 
förslag på hur man kunde ha gjort 
annorlunda för att få fram det 
Jonna ville… det är en klassisk 
scen, en vändpunkt. Det enkla 
funkar oftast bäst. Vi såg det 
otaliga gånger i 
dramaturgiveckorna. Men det tål 
tydligen att upprepas. Här! Vi kör 
den här filmen av John NN.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. LÄRARENS RUM. DAG96

Jonna knackar på lärarens dörr. Vi hör en röst bakom dörren.

LÄRAREN

Kom in.

Jonna öppnar försiktigt dörren och sticker in huvudet.

JONNA

Har du tid en minut?

LÄRAREN

Absolut. Kom in, kom in.

Jonna blir hängande i dörren. Läraren pekar mot en stol.

LÄRAREN (CONT’D)

Sätt dig.

Jonna sätter sig med en suck.

JONNA

Jag blir så förbannad på mig själv. 
Jag lät mig köras över. Han tror 
inte jag kan.

LÄRAREN

Ok.
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JONNA

Jag visste ju att jag hade rätt, 
men så hade han byggt den där 
förbannade rälsen.(…) Jag tyckte 
väl synd om honom. Han fattade inte 
vad jag pratade om. Och manuset… 
jag vet inte. Det var inte det jag 
tänkt mig. Förlåt. Jag bara pratar 
på.

LÄRAREN

Du behöver väl…

JONNA

Jag behöver väl helt enkelt 
bestämma mig. Känns det som. Och 
försöka hitta en ny strategi, jag 
måste liksom komma på hur, lära mig 
hur han funkar...

LÄRAREN

Jo.

JONNA

Jag är snart 30. Det är snart för 
sent.

LÄRAREN

Nu överdriver du kanske lite…

JONNA

Men jag tror som du säger, jag 
behöver ta mer plats.

LÄRAREN

Det var inte jag som…

JONNA

Jag blir så trött på mig själv. Så 
trött.

DÅTID. SCEN.INT.SKOLA.KLASSRUM.DAG97

Skylt; Andra året
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DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG98

Teorilektion med filmexempel. Klipp efter klipp. Det är idel 
exempel av manliga regissörer.

LÄRAREN

Ok, det var det sista exemplet. 

Han ser ut över klassen. Ser Jonna. Fnissar lite generat.

LÄRAREN (CONT’D)
Nästa vecka ska vi kolla lite på 
kvinnliga regissörer.Det finns 
många bra kvinnliga filmregissörer. 

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. HISS. DAG99

Jonna ser en affisch i hissen. Föreningen Wift (women in film 
and television)ska ha arrangemang på skolan med känd 
spännande gäst.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG100

Första dagen på en workshop med en gästlärare, en berömd 
regissör. Registudenterna sitter framåtlutade och lyssnar.

GÄSTLÄRAREN

Den här workshopen blev ju lite 
kort, vet inte om skolan inte hade 
råd med mer eller men i alla fall 
så vill jag att ni tar vara på 
tiden med mig och ställer alla 
frågor ni kan komma på. Nog med 
snack. Nu är det dags att börja 
jobba.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STUDIO. DAG101

Jonna inleder ett repetitionsarbete med två skådespelare. De 
hälsar, presenterar varandra. Gästläraren sitter bredvid och 
lyssnar.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STUDIO. DAG103

Senare på dagen.
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Jonna repeterar en scen med skådespelarna. Gästläraren står 
precis bredvid Jonna och lyssnar på vad som sägs. 
Skådespelarna gör sig iordning för scenen. Jonna pratar lågt 
med gästläraren.

JONNA

Det är lugnt nu. Jag klarar mig. De 
andra vill kanske också ha lite 
hjälp.

GÄSTLÄRAREN

Nej, nej, det är ingen fara.

DÅTID. SCEN. INT. MATSAL. DAG104

Gästläraren äter lunch med de manliga registudenterna. De 
diskuterar vilt och högljutt. Jonna och hennes kvinnliga 
klasskamrat sitter för sig.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STUDIO. DAG106

Jonna startar upp arbetet med skådespelarna. Hon ser omkring. 
Ingen annan i studion. Jo, vänta, där bakom en lös dekorvägg; 
gästläraren.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STUDIO. DAG107

Gästläraren petar i Jonnas arbete, regisserar själv – 
skådespelarna vänder sig till gästläraren istället för till 
Jonna för instruktioner.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STUDIO. DAG108

Gästläraren sitter fortfarande kvar i studion. Han tittar i 
monitorn. Jonna sitter bredvid.

JONNA (VISKAR)

Jag klarar mig själv nu?

GÄSTLÄRAREN

Ok.

Gästläraren sitter kvar. Jonna tittar inte längre på 
monitorn.

DÅTID. SCEN INT. SKOLA. GENUSWORKSHOP. 109

Ett helt gäng workshopledare står uppradade framför klassen.
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WORKSHOPLEDARE

Nu ska vi ta reda på vilka normer 
ni egentligen har. Det brukar komma 
en hel del oväntade grejer.

De ligger på golvet. Känner efter. De gör teaterövningar som 
undersöker mekanismer och normer. Vem är offer och vem är 
förövare.

DÅTID. SCEN. INT. PUB. KVÄLL110

Klassen på 25 personer har alla gått på krogen. Killarna har 
hamnat för sig själva och tjejerna sitter tillsammans i andra 
änden av puben.

DÅTID. SCEN. SKOLA. STUDIOGÅNG. KVÄLL111

Stor affisch med känd skådespelare som ska föreläsa på WIFT-
mötet. Jonna är på väg in. Det står en mängd kvinnor utanför 
bion på skolan och minglar. Så är det dags och alla gäster 
börjar dra sig in, Jonna hamnar bland de sista. Just som hon 
ska gå in kommer några av hennes manliga klasskamrater förbi. 
De blir först nyfikna.

STUDENT

Vad är det här?

JONNA

Seminarium. Med NN.

STUDENT

Å fan. Som skolan fixar?

JONNA

Nja det är …Wift

Ingen reaktion

JONNA (CONT’D)
Women in film… and television

STUDENT

Jaha…

Det tittar på affischen och på alla kvinnor som går in.

STUDENT (CONT’D)

Hare så kul.
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Killarna vänder och går. Jonna tvekar. Vänder sig om. Går in. 

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. TEATER. KVÄLL112

Mötet är slut. Gästen får blommor och applåderas. Jonna reser 
sig och drar sig mot utgången.

MODERATORN

Och ni som ännu inte är medlemmar, 
fyll i ert namn och er mail här som 
fixar vi det snabbt. Det är 
viktigt, vi kan inte vänta på att 
någon annan ska fixa det år oss.

Jonna ler mot kvinnan står med foldrar i handen innan hon 
snabbt passerar förbi utan att ta en folder.

NUTID. SCEN INT SMÅSTAD KVÄLL NUTID113

Kvinnorna blir avhysta från The farm.

PAULA

Men kan du inte bara säga va fan vi 
har gjort?!

VAKTEN

Ni har provocerat våra gäster.

PAULA

Har vi!? De var ju de där fulla 
kräken som provocerade oss! Det här 
är ju diskriminering. Tycker du 
verkligen att det vi gjorde var 
värre än det dom gjorde?

VAKTEN

Dom var här först.

PAULA

Vad betyder det? Att jag kan bli 
våldtagen där inne och det är ändå 
jag som åker ut? För att jag var 
sist in. Jag tror aldrig jag varit 
först in någonstans det finns män 
men det är så att jag fått stanna 
kvar på andra ställen. OCH DÄR 
MÄNNEN HAR ÅKT EFTERSOM DOM BETETT 
SIG SOM SVIN.
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JONNA

Paula…

PAULA

Eller helt jävla obegåvade.

VAKTEN

Lägg ner nu. Annars ringer jag 
snuten.

PAULA

Skyddar varandra. Som alltid. 
Poliserna är väl också män i den 
här djävla stan. Arghhh!

Kvinnorna börjar gå bort från krogen, Jonna drar Paula lätt i 
armen.

VAKTEN

Brudar.

Paula sliter sig loss från Jonna och tvärvänder tillbaka mot 
vakten som nu har vänt ryggen till. Jonna springer efter men 
hinner inte ikapp förrän Paula hoppat upp på vaktens rygg 
bakifrån och börjat slå honom i huvudet med knuten näve. 
Innanför dörren på krogen står en annan vakt. Han upptäcker 
vad som händer och kommer ut till sin kompanjons undsättning. 
Jonna försöker dra bort Paula från vakten. Liten står och 
hoppar. Hon ser sig omkring och hittar till slut en 
tillfredsställande plats att ställa ned den stor magnumflaska 
med champagne som hon smugglat ut innanför kappan.

NUTID. SCEN EXT/INT. POLISBIL. KVÄLL NUTID114

Liten står och pratar med en polisman utanför restaurangen 
The farm. I polisbilen som står bredvid sitter Jonna och 
Paula.

JONNA

Fan, du är ju bra på att slåss.

PAULA

Vi får hoppas att poliserna inte 
tror på det. Herregud, vakten vägde 
ju över 90 kg. Dom kan väl aldrig 
tro på att det var jag som angrep 
honom.
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De ser mot Liten och polismannen. Liten gestikulerar vilt.

PAULA (CONT’D)

Å andra sidan vill jag ju ha lite 
cred. Som om jag inte kan slåss 
bara för att jag är kvinna.

JONNA

Precis, som om dina slag skulle 
vara sämre, bara för att du är 
kvinna. Lite lösare kanske men inte 
sämre för den delen.

PAULA

Skämtar du nu?

JONNA

Japp.(paus) Den här kvällen är som 
en dålig film. Fast det borde 
kanske ha varit män i 
huvudrollerna. Och en manlig 
regissör, då hade den nog varit 
bättre.

Nu ser de Liten, vakterna och poliserna mitt emellan. 
Vakterna argumenterar för sin sak för polisen. De pekar på 
Liten och mot tjejerna i polisbilen. Den skadade vakten böjer 
sig framåt eftersom han mår illa.

JONNA (CONT’D)
När jag gick på skolan hade vi ändå 
dagar då vi fick se filmer av 
kvinnliga regissörer. Det finns ju 
om man bara letar.

PAULA

Men det där irriterar mig, att det 
plötsligt blir en issue, den här 
frågan om kvinnor, om dom är bra – 
när vi läser kvinnliga författare 
säger man ”Den här är av en kvinna 
och den här är bra!”. Varför säger 
du det?  (…)Måste du säga det 
verkligen? Det är så himla 
förnärmande. Och du gör så på en 
teater, för en publik eller på en 
skola, som består mestadels av 
kvinnor. Det är inte att bygga upp 
ett förtroende.
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JONNA

Men man måste ju börja nånstans.

PAULA

Men man ska inte prata om det! Då 
blir det ju nåt annat. Något 
utanför. Något ovanligt. När jag 
skulle regissera på stora scenen 
sist så var det fan som om vi 
skulle skicka nån till solen. Alla 
förväntade sig en katastrof. Det 
ville ju egentligen inte släppa upp 
mig ”det är inte bra att göra bort 
sig på stora scenen, lilla vän”.

JONNA

Men det blev ju skitbra.

PAULA

Det hade det blivit även om inte 
dom hade tagit åt sig av all cred.

JONNA

Men var det ändå inte lite läskigt?

PAULA

Men det är klart att det var! Jag 
tog så mycket förnedring. Bara för 
att få vara där. Du skulle inte tro 
mig om jag berättade. Jag, Paula, 
ta skit. Jajamensan. Om jag blir 
insläppt på den fina scenen. Säg 
inget till nån. Men nu, man vänjer 
sig, och glömmer bort.

Jonna tittar upp. Hon minns.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. KÖK. DAG115

Skylt. ”Diska efter dig; din mamma jobbar inte här.” Jonna 
står i elevfiket och diskar upp. En klasskamrat går förbi, 
hejar och ställer koppen på diskbänken.

JONNA

Jag tar den.
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KLASSKAMRAT

Tack, va juste.

Jonna tar koppen och börjar diska ur den.

NUTID. SCEN INT. POLISBIL. KVÄLL. NUTID116

Jonna tittar in i kameran och väser ”Sluta diska!” Bakom 
henne ser vi en polisman närma sig bilen.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. KÖK DAG117

Jonna stannar upp i sitt diskande. Sköljer diskmedlet av 
händerna och går därifrån.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. DAG118

Jonna öppnar en inbjudan till Litens 30-års fest.

JONNA(ROPAR)

Vi är bjudna på Litens 30-års fest 
29 mars. Kan du då?

JONATHAN(OFF)

Vänta… Vad sa du?

JONNA

mars.

JONATHAN(OFF)

Det är ju nästan ett år kvar! Hon 
vill verkligen att du ska komma.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. BIO. KVÄLL119

Skylt; Tredje året

Mingel med branschen. Stora produktionsbolag är 
representerade. ”Vi är alltid intresserade av nya 
regissörer”. Registudenter och produktionsstudenter pitchar. 
Läraren hoppas på ett ”utvecklande samarbete där studentens 
lärande ska stå i centrum.”

PRODUCENT

Och på fredag är det mingel hos 
oss, träffa alla, alla som betyder 
nåt, det är årets branschmingel, 
och vi kommer dela ut prispengar 
till det intressantaste projektet. 
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Det är nu det börjar. Be there or 
be square.

Jonna bläddrar frenetiskt in sin almanacka. Fredag 29 mars. 
Där står det; Liten 30 År.

DFÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL120

Jonna och Jonathan diskuterar Litens fest.

JONNA

Hon kommer att mörda mig.

JONATHAN

Det är ta mig fan alltid så här.

JONNA

Men du kan väl åka

JONATHAN

Ska jag åka själv till din kompis 
kalas?

JONNA

Det är ju skolan, det kommer inte 
vara så här sen. Jag fattar att det 
måste finnas balans mellan familj 
och arbete, men just nu… Jag kan 
inte. Jag ringer och säger att jag 
är dödssjuk

JONATHAN

Ja, ja, det är din vän. Jag går ut 
och tar en öl med Brolle.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL121

Jonna ringer/skypar med Liten. De sitter tysta och tittar på 
varandra.

LITEN

Du kan inte komma på mitt kalas.

JONNA

Va? Hur…
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LITEN

Jag ser det på dig. Jag hoppas det 
är väldigt viktigt, det du ska 
göra.

DÅTID. SCEN. INT. FILMBOLAG. KVÄLL122

Det visar sig att Jonna känner folk som är där. Några av 
producenterna hon arbetat förut. ”varför har du inte sagt 
nåt!!?” ”inte visste jag att du ville bli regissör.” ”Vi 
måste jobba ihop” De blir intresserade. Klasskamrater ser 
det, drar sig till Jonna. Fotografen från den tidigare filmen 
frågar om de ändå inte ska jobba ihop.

FOTOGRAFEN

Jag fattar att tänkt jobba med 
Lisen men ärligt, jag är en bättre 
fotograf, det vet du.

De skålar. Vi ser Lisen tvärs över rummet, hon förstår vad 
som pågår. Hon lämnar rummet.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG123

Skylt; Slutfilmen. På svart bakgrund. Vi hör röster men ser 
ingenting.

EN RÖST (I MÖRKRET)

Det känns inte som jag har några 
idéer.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. NATT124

Jonna vaknar hastigt ur en dröm. Hon ligger där och stirrar 
ut i sovrumsmörkret.

DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. PRODUKTIONSKONTOR. DAG125

Ett intensivt förberedelsearbete pågår inför 
filminspelningen. Väggarna är fyllda av inspelningsplanering, 
bildmanus, castingfotografier och scenografens olika 
moodbilder. En produktionsassistent försöker lägga ett 
inspelningsschema och sitter med en skådespelaragent i 
telefonluren. Han tar ner telefonen och täcker över 
mikrofonen. Ropar mot producenten Jesper.

PRODASSISTENTEN

Jesper! Micke kan bara den 22, 
efter 3.
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JESPER

Fan.

Han tittar på inspelningsplanen. Det syns tydligt att 
produktionen avslutas redan den 16 samma månad. Jonna sitter 
med fotografen i andra av rummet.

PRODASSISTENTEN

Jag har ju bokat in de andra 5 
redan. …och jag är inte helt säker 
på att de kan flytta fram… Förlorar 
vi några av dom så måste vi liksom 
börja om… nästan… Och de flesta 
miljöerna har sagt ja redan.  Det 
blir inte helt lätt.

JESPER

Vi får flytta fram alltihop.

JONNA

Det är väl ändå jag som bestämmer. 
Och jag känner mig osäker på om det 
är värt det.

JESPER

Fattar ni ingenting? Får vi Micke 
så är vi hemma.

JONNA

Det ska väl helst bli en bra film.

JESPER

Ni är såna mesar. Fattar ni inte 
man måste satsa. Var står vi med en 
halvbra slutfilm utan Micke?(paus) 
Med Micke? Cannes.

JONNA

Tror du på det där?

JESPER

Självklart.

JONNA

Om vi inte tappar nån av de andra.

72.
CONTINUED:125



DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 1126

Morgonsamling. Jonna står som en i teamet. Det är gnistrande 
vit snö. Alla är klädda som inför en fjällvandring trots att 
vi befinner oss på Gärdet i Stockholm. En skådespelare, ca 50 
år, kommer fram mot gruppen, något försenad från sminket.

SKÅDESPELAREN MANGE

Ok allihop. Jag är ledsen. Det blev 
lite sent igår.

Han går direkt fram till den manliga producenten.

SKÅDESPELAREN MANGE (CONT’D)

God morgon. Hörrödu, jag titta lite 
snabbt på scenen på vägen hit och 
funderade på om man inte skulle 
kunna stryka ett par grejer här… 
Och här. Det känns inte särskilt 
spelbart.

Under tiden medan skådespelaren pratar tittar producenten 
efter Jonna. Hela teamet tittar efter Jonna. Jonna tar ett 
djupt andetag och går fram mot skådespelaren. Hon sträcker 
fram handen.

JONNA

Hej, Jonna.

Mange hajar till. Ser på Jonna uppifrån och ner. Han ler.

SKÅDESPELAREN MANGE

Wow. Tjena, Mange.

Han väntar.

JONNA

Alltså det är jag som är 
regissören.

MANGE

Jag vet… /beat/Och vad gör vi nu?

Han fortsätter le mot Jonna.

MANGE (CONT’D)

Jag gillar improvisation.
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DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM.  DAG 2127

Elektriker och attributör förbereder för tagning.  
Skådespelaren Mange sitter i scenografin och försöker slappna 
av. Jonna kommer in med fotografen. De diskuterar bilder. 
Skådespelaren studerar Jonna.

SKÅDESPELAREN MANGE

God morgon regissören! Fan jag 
känner knappt igen dig utan 
dunjacka. Snygg tröja!

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. BADRUM. DAG 3128

Jonna står framför badrumsspegeln med mascaraborsten i 
handen. Men istället för att måla ögonfransarna som tidigare 
mornar skruvar hon igen mascaran igen och lägger tillbaka den 
i sminkväskan.

DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM. PRODUKTIONSKONTOR. DAG 5129

Dagen förbereds. Producenten tittar på Jonna.

PRODUCENTEN

Hur är det med dig? Du ser trött 
ut.

JONNA

Närå, ingen fara.

DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM.  DAG 5130

En stor middagsscen med sju skådespelare runt bordet, tre 
kvinnor och fyra män, däribland Mange. Det är rörigt i 
rummet, folk springer om varandra med rekvisita och maskören 
sprayar hårspray över maten som skådespelarna snart ska äta. 
En manlig skådespelare, Lars, gör sig beredd att prata.

LARS.

Jag fattar faktiskt inte varför jag 
är här. Var fan kommer jag ifrån.

Mange följer uppmärksamt vad Jonna gör.

EN KVINNLIG SKÅDESPELARE

Men snälla, lägg av nu, vi repade 
ju nyss.
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LARS

Så det där var ett rep menar du? 
Inte i min bok.

JONNA

Om ni bara väntar några minuter ska 
jag försöka förklara hur det är 
tänkt.

EN ANNAN MANLIG SKÅDESPELARE

Kan jag gå ut och ta ett bloss så 
länge?

Han reser sig utan att få svar. Jonna ska just till att säga 
något när maskören frågar Jonna hur håret på en skådespelare 
och ljudteknikern klagar på att taklampan över bordet hänger 
för lågt. Då reser sig Mange och går fram till Jonna. Han 
böjer sig fram och lägger vänskapligt handen på hennes arm.

SKÅDESPELAREN MANGE 

Nåt som jag brukar göra när jag 
regisserar, är att ta i folk. Det 
funkar alltid. Lugnar ner, vet du. 
Prova.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. DAG131

Ledig dag. I sängen med Jonathan. Jonna bläddrar och läser en 
stund. I katalogen, som är en kurskatalog från Stockholms 
Universitet, syns bilder på glada studenter från världens 
alla hörn.

JONNA

Här; ”Kandidatprogram i digitala 
medier. Efter examen är du 
specialiserad att arbeta som 
multimedieproducent och 
projektledare inriktad på digitala 
medier och interaktiv 
underhållning. Du kan också arbeta 
som utvecklare och designer av 
webb, gränssnitt eller information. 
Oavsett om det är inom 
visualisering, publicering, 
presentation, representation eller 
distribution.” Glasklart. Mycket 
datorer. Inga människor. Verkar 
toppen.
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Om den här filmen går åt helvete så 
är jag en 30-åring utan karriär.

JONATHAN

Mm.

JONNA

Vad ska jag bli då, tro? 
Brevbärare, som mamma?

JONATHAN

Du kan ju gå i din fars fotspår.

JONNA

Och bli… chef på socialen menar du? 
Bra idé. Ska tänka på det.

JONATHAN

Jag kommer tjäna massor av pengar 
när jag är klar med min skola. Du 
kan leva på mig.(paus) Fast du får 
ju inte följa med på några fester, 
det skulle inte se bra ut om jag är 
gift med en hemmafru.

DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM.  DAG 6132

Jonna står med Lars, den vresige manlige skådespelaren från 
dagen innan, i ett hörn av inspelningsstudion.

LARS

Alltså, det hänger inte ihop, i 
mitt huvud. Jag känner mig som en 
dålig skådespelare.

JONNA

Men om du är dålig är det mitt fel.

Jonna lyfter handen, lägger den lite tafatt på skådespelarens 
arm.

JONNA (CONT’D)

Men om du tänker helt tvärtom, att det är dig det gäller.

Hon klämmer till lite runt skådespelarens arm.
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EN MANLIG SKÅDESPELARE

Aj.

JONNA

Åh, förlåt.

Hon tar snabbt bort handen.

JONNA (CONT’D)

Jag menar…(avbryts)

EN MANLIG SKÅDESPELARE

Men jag fattar vad du menar! (paus) 
Ok, det kan funka. Jag prövar.

JONNA(TILL TEAMET)

Ok, vi kör!

Maskineriet rasslar igång. Vi ser en tekniker mixtra med 
taklampan alltmedan ljudteknikern provar höjden med 
micbommen.

DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 7133

Fikapaus vid kaffebordet. Skådespelaren Lars och Jonna pratar 
med varandra och skrattar. Resten av gänget fikar och babblar 
på. En ljudtekniker sitter vid sina apparater och skruvar. 
Något är fel.

DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 8134

Teamet är långt ute på en frusen sjö. Det känns som landet 
men det visar sig vara en inflygningsrutt för närmaste 
flygplats. Just när det brummar som värst får ljudteknikerna 
spel och skriker.

LJUDTEKNIKERN

Vem i helvete har rekat den här 
platsen?!

JONNA

Det skulle du ha gjort!

Hela teamet stannar upp. Tittar på Jonna.
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LJUDTEKNIKERN

Jag hade en annan slutfilm. Det 
stod fan i mig inget i manus om en 
frusen sjö strax utanför stan. Och 
så tar ni för stora bilder, hela 
tiden. Det här är min slutfilm 
också! Jag har inte en chans att få 
ett ljud som fungerar.

Jonna går fram mot ljudteknikern. Försöker tala så bara han 
ska höra.

JONNA

Men vi kan kanske eftersynka?

LJUDTEKNIKERN

Vet du hur mycket jobb det är?!

Jonna drar in luft.

JONNA

Men är inte det bra träning?

Då ser Jonna att det rinner en tår nerför ljudteknikerns 
kind.

LJUDTEKNIKERN (TYST)

Jag orkar inte mer…

Jonna går fram och lägger handen på hans arm.

JONNA

Jodå, du är ju skitduktig. Den 
bästa ljudisen i klassen. Det vet 
du. Det är därför du får göra två 
slutfilmer. Jag ville ju bara jobba 
med dig.

Ljudteknikern lutar sitt huvud mot Jonnas axel.

JONNA (CONT’D)

Nu tar vi en paus. Ok?

DÅTID. SCEN. SLUTFILM.  DAG 9135

En manussida fyller bilden. Det står. ”Scen 34. Ext. Gata. 
Dag. Solen skiner…” Jonna och teamet står på 
inspelningsplats. Det ösregnar.

78.
CONTINUED:134



DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM.  DAG 10136

En inspelning i harmoni. Jonna och några skådespelare jobbar 
intensivt.

DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 11137

Den stora dagen då Micke, den Store skådespelaren, gör en 
insats. Jesper håller sig ständigt intill Micke. Stämningen 
är andaktsfull, alla är på tå.

JESPER

Ja, alltså vi hade inte råd med nån 
husvagn men om man går tvärs över 
planen så finns det ett 
omklädningsrum där. Inte så fräscht 
det verkar vara en gympasal för 
ungar, ja du vet.

DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 11138

Jonna pratar med Micke och en kvinnlig skådespelare. Micke 
studerar Jonna.

JONNA(TILL DEN KVINNLIGA 
SKÅDESPELAREN)

Är det nåt särskilt du har tänkt 
på?

DEN KVINNLIGA SKÅDESPELERSKAN

Nej, faktiskt inte, jag tycker det 
är ganska tydligt. Jag menar vi 
provar väl, vad säger du?

MICKE

Absolut. (paus)(till Jonna) Har 
inte vi träffats förut?

JONNA

Jo. Kommer du ihåg det?

MICKE

Du var prodass där i NN.

JONNA

Usch.

Micke skrattar till.
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MICKE

Ja, fy fan. Man gör sina misstag.

JONNA

Ok. Då kör vi.

DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 11 139

Jonna och mängd andra står runt monitorn. Andäktig 
koncentration. Jonna lever sig in i det som händer på 
monitorn. Scenen går mot sitt slut. Vi hör Micke uttala den 
sista repliken, det blir tyst.

JONNA

Tack! (paus) Jag är nöjd. Foto?

Fotografen

JONNA (CONT’D)

Då var vi klara. Det var sista 
bilden.

En kollektiv utandning avbryts av jubel och kramkalas. Jonna 
går fram till Micke och hans kvinnliga motspelare.

JONNA (CONT’D)
Tack ska ni ha. Jag kunde inte ha 
fått ett bättre par.

MICKE

Tack ska Du ha! Det här gör vi om. 
Eller va säger du?

Han kramar om Jonna. Jonna ler.

DEN KVINNLIGA SKÅDESPELAREN

Absolut!

MICKE
Då vill jag ha ett mer avklätt 
tema. 

JONNA
Självklart.
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DÅTID. SCEN. INT. KROG. KVÄLL140

Slutfest för teamet. Det är långbord och hög stämning. Alla 
är där, inklusive Micke och Mange. Även Jonathan är med. 
Jonna håller tal.

DÅTID. SCEN. INT. KROG. KVÄLL141

Det tisslas lite runt bordet. Så reser sig Producenten 
Jesper, ljudteknikern, Mange och Micke. Först märks det inte 
så mycket i glammet runt bordet. Jesper kommer fram till 
Jonna och böjer sig nära hennes ena öra.

JESPER

Micke har fixat in oss på Spybar. 
Viprummet.

JONNA

Wow. Kul.

Hon ser sig om efter sin väska. Jesper lutar sig fram igen.

JESPER

Men vi ses på måndag. Vi har lite 
kvitton att reda ut.

De fyra männen lämnar lokalen. Målmedvetet, utan att riktigt 
säga hej då. De andra sitter kvar. Pratar lågmält. Ingen 
tittar på Jonna. Jonathan tar hennes hand i smyg under 
bordet.

NUTID. SCEN. EXT. STADSGATA. NATT142

Det regnar. Inget rör sig.

NUTID. SCEN INT. POLISBIL. KVÄLL. NUTID143

Alla kvinnorna sitter i polisbilens baksäte.

LITEN

Jag hade nog bytt bransch efter en 
sån upplevelse. Vilka idioter. Jag 
fattar faktiskt inte varför du 
utsätter dig för så mycket skit. 
Vad är det som drar? Ni tjänar inte 
ens några pengar.
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JONNA

Men det behöver inte vara på det 
där sättet. Slutfilmen är nog det 
värsta jag gjort.

PAULA

Ja, det blir roligare efter skolan.

JONNA

Jo.

NUTID. SCEN EXT. JONNAS FÖRÄLDRAHEM. KVÄLL. NUTID144

Polisbilen släpper av de tre kvinnorna utanför Jonnas 
barndomshem. Innan polisbilen hinner därifrån har 
ytterbelysningen utanför huset tänts och Jonnas mamma kommer 
ut på trappen.

JONNA

Det är lugnt mamma, ingen är 
skadad. Jag kommer snart in.

MAMMAN

Jamen, det är Lillian!? Hur står 
det till? Dina föräldrar är ju så 
stolta!

LITEN

Det är bara bra, tack!

JONNA

Vi ska bara avsluta, mamma. Kan du 
inte sätta på lite té?

MAMMAN

Jo, men det gör jag.

HON GÅR IN OCH STÄNGER DÖRREN.

PAULA
Ja, jag har ju mina väskor hos 
Litens föräldrar så jag sover nog 
där. Men vi ses väl imorgon till 
frukost. När måste du vara tillbaka 
i Stockholm?
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JONNA

Jag har inte bråttom. Liten, du då?

LITEN

Jag behöver åka runt lunch.

PAULA

Hur är det? Du verkar sänkt.

JONNA

Äh, det är inget.

PAULA

Jo, men säg nu, va inte så djävla 
svår. Nu när vi gått igenom så 
mycket tillsammans!

Jonna gnisslar lite med käkarna.

JONNA

Jag bara känner… Jag fattar inte, 
jag har jobbat som fan i alla år, 
jag har utbildat mig. Allt detta 
djävla slit och så ska Du göra 
film. Bara så där.

Paula och Liten står tysta.

JONNA (CONT’D)

Var det jag gjort helt meningslöst? 
Kunde jag ha mekat med bilar och 
sen kommit på att jag ville göra 
film och Javisst, välkommen hit, 
med ditt fina perspektiv, nej tack 
till dig Jonna för du är ju 
utbildad, dig vill vi inte ha.

PAULA

Så det är det allt det här handlar 
om? Vem som har rätt att göra film? 
Och det är mitt fel?

JONNA

Vem som helst får väl göra film.
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PAULA

Men inte jag?

JONNA

Du har alltid fått vad du vill ha. 
Den där teatern som var din, scenen 
som var din, din mamma som alla 
älskade. Jag hade ingenting av det, 
Allt var ditt. Du har ju gjort 
succe på teatrarna! Räcker inte det 
för dig. Nu står du här och påstår 
att du är filmregissör också. Måste 
du ta allt mitt också?

LITEN

Nä, men nu tror jag att…

PAULA

Jag är helt chockad, Jonna. Jag 
tror jag vet varför du aldrig får 
göra film.

JONNA

Jasså, ja men du som vet allt, 
berätta det för mig.

PAULA

Det är för att jag är konstnär och 
du är en liten grå administratör 
som lika gärna hade kunnat 
fortsätta på Konsum. Jag skulle 
aldrig ha släppt in dig på teatern! 
Jag ångrar det med varenda nerv i 
hela min kropp. Du har aldrig vågat 
nånting! Vad gör du i våran värld? 
Du kommer aldrig få göra nån film, 
för du hör inte till. Du äcklar mig 
Jonna. Dra åt helvete.

Paula stormar iväg. Hon plockar upp sin mobil och slår ett 
nummer.

LITEN

Paula!
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PAULA(I TELEFONEN, PÅ HÅLL)

En timme!? Har ni bara en taxi i 
den stan?

Paula försvinner bortåt. Liten och Jonna står kvar.

LITEN

Det där kändes inte bra.

JONNA

Det kom ut fel. Grejen är att jag 
ju ska göra film, men jag ville 
bara inte att hon skulle vara 
först. Och ha högre budget.

LITEN

Vad roligt, att du ska göra film. 
Varför har du inte sagt nåt?

JONNA

Det är lite komplicerat.

LITEN

Jamen, det är väl alla 
projekt.(paus) Jag tror vi ska leta 
efter henne. Hon hittar inte i det 
här området. Jag vill inte att hon 
somnar i en slaskhög och fryser 
ihjäl.

JONNA

Jag vet.

De börjar gå åt det håll Paula försvann.

DÅTID. SCEN. INT. SFI. BIOGRAF. KVÄLL145

Möte om Kvinnliga filmare. En stolt politiker pratar om 
satsningen på kvinnliga filmare. ”En miljon till kvinnliga 
filmare.” ”Så skicka in era förslag!!”

Jonna tittar ut över den fullsatta biografen. Cirka 200 
kvinnliga filmarbetare sitter i salongen. Bredvid henne 
sitter en av de få männen i salongen.
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MAN

Man måste ha kjol för att få göra 
film idag. Det är ingen som har 
möte för oss. Det är fan 
diskriminering.

DÅTID. SCEN INT. SFI. KVÄLL146

Stor möte om alternativa finansieringsmetoder och 
lågbudgetfilm. Hur gör man film för lite pengar. Salongen är 
full av unga och gamla filmare.

DÅTID. SCEN INT. SFI. KVÄLL147

Jonna står i baren och dricker en öl och snackar med manlig 
fd klasskamrat.

FD KLASSKOMPIS

Och vad ska du göra nu?

JONNA

Kanske en grej Svt barn. De söker 
folk vet jag.

FD KLASSKOMPIS

Akta dig för att fastna bara, då 
får du göra barnfilm hela livet.

JONNA

Jo, jag vet.

DÅTID. SCEN. INT. MÖTE. DAG148

Jonna i möte med producent.

PRODUCENTEN

Jätte spännande showreel, men jag 
måste satsa på erfarenhet här, det 
är den enkla sanningen. Det är 
mycket pengar det handlar om. 

DÅTID. SCEN. INT. MÖTE. DAG149

Jonna i möte med moppekillen – han jobbar numer som regissör 
på en mycket tjusig reklambyrå.
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MOPPEKILLEN

Vi har ju inget just nu, men ligg 
på. Fast jag vet inte om vill du 
inte fastna i den här 
skitbranschen. Det handlar bara om 
yta och pengar. Det är inte du 
Jonna. Lita på mig.

DÅTID. SCEN. EXT. GATA. DAG150

Jonna passerar en Konsumbutik, ser en som jobbar där. Med att 
organiserar varor i hyllorna.

DÅTID. SCEN. INT. MÖTE. DAG151

Jonna i möte igen. Sitter mitt emot en trevlig producent. På 
bordet framför dem ligger ett manus med titeln "I väntans 
tider".

PRODUCENTEN

Jag får 2 förslag i veckan – 9,5 är 
killar – det är tråkigt. Jag 
förstår inte var alla förslag från 
tjejer är? Och därför blev jag ju 
jätteglad när jag såg ditt. Och det 
är verkligen intressant. Tyvärr har 
vi ju så himla mycket att göra så 
jag kan inte jobba med det här just 
nu. Men du får jättegärna komma 
tillbaka, kanske med nåt annat. Jag 
menar, vi är alltid intresserade av 
ny talang på det här kontoret.

DÅTID. SCEN. INT JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL152

Jonna surfar på nätet. Kollar priser på filmutrustning. Det 
är dyrt.

DÅTID. SCEN. INT JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL153

Jonna sitter i telefon.

JONNA

Hej, mamma.

-

Nej, jo, ja jo jag undrar om jag 
skulle kunna få låna lite pengar.
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- (CONT’D)

Jo, jag ska köpa en kamera.

- (CONT’D)

Jo, så är det ju, fast ibland 
jobbar man inte på ett jobb utan 
behöver göra grejer själv, som man 
kan sälja in sen efteråt. Man får 
inte betalt direkt.

- (CONT’D)

Fast det visste jag ju. En 
konstnärlig utbildning är ju inte 
som att utbilda sig till 
brevbärare, man är ju inte 
garanterad jobb.

- (CONT’D)

Nej, det kan man ju tycka.

- (CONT’D)

Jo, nej. Jag fattar. Men tack ändå 
mamma. Jo, jag klarar mig bra. Det 
löser sig.

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL154

Jonna gråter. Hon har inga pengar. Jonathan tycker inte hon 
ska ta SAD-jobb.

JONATHAN

Du är ju regissör nu, du kommer 
bara fastna i det gamla om du går 
tillbaka. Håll ut!!

DÅTID. SCEN. INT. INSPELNINGSPLATS. KVÄLL155

Ett litet team instängt i ett hotellrum.

DEN MANLIGA KLASSKAMRATEN

Jag vill bara säga att det är så 
himla juste av er att ställa upp på 
det här. Vi har rummet en vecka och 
måste jobba svinhårt, men blir det 
en succe sen så får vi alla ut bra 
med pengar, glöm inte det! 
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Nu kör vi. Och behöver ni hjälp 
någon så är jag där.

Alla sätter igång och jobbar. Jonna är inspelningsledare.

DÅTID. SCEN. INT. SFI. HOS KONSULENT. DAG156

Jonna i möte med en konsulent. Hon sitter med manuset "I 
väntans tider" i sitt knä.

KONSULENTEN

Jag ska beskriva hur det ser ut här 
på filminstitutet; nu har jag bara 
7 månader kvar som konsulent, vet 
du, och jag har intecknat allt. 
Skulle det vara nåt av de projekten 
jag stöttat som inte blir av då, då 
har jag ju en skvätt att dela ut, 
men, jag vet inte. Så här har det 
ju varit hela vägen, jag låg nästan 
på minus när jag startade.  Och 
dessutom, om jag fick bestämma då 
skulle vi ju dela ut 50/50, men nu 
har ju inte filminstutet vågat vara 
tydliga på den punkten och, ja då 
blir det som det blir. Så därför 
har jag inga pengar kvar nu, vet 
du. Och det finns så många 
intressanta projekt, jag får fan 
ont i bröstet av att behöva säga 
nej hela tiden.

JONNA

Vad jobbigt.

KONSULENTEN

Men jag ville ändå träffa dig 
eftersom jag tycker att ditt 
projekt är så intressant, ett av de 
intressantaste jag sett på länge. 
Och då vill jag bara förtydliga att 
jag inte är för kvotering. Jag är 
för att rätt projekt ska få stöd. 
De bästa. 
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Jag har ju en del saker jag vill ta 
upp med ditt manus, så du kan 
fortsätta och jobba ändå, den 
första filmen måste ju bli bra, 
ingen ide att göra dålig debut, då 
kommer du aldrig tillbaka, jag har 
varit länge i branschen och sett så 
många regissörer som aldrig hämtat 
sig efter. 

DÅTID. SCEN. INT. SFI. FOAJÉ. DAG157

Jonna kommer ut från filminstitutets dörr och ut i foajén. 
Där möter hon sin manlige fd regiklasskompis hon träffade 
nyligen. De hejar glatt och kramas.

JONNA

Så du ska också upp?

FD KLASSKAMRAT

Jo, söka utvecklingsstöd för en 
grej.

JONNA

Det verkar inte finnas så mycket 
pengar kvar där inne.

FD KLASSKAMRAT

Å, fan.

JONNA

Och annars då?

FD KLASSKAMRAT

Jo, fan jag ska göra Julkalendern, 
det är skitkul. Det är så länge 
bara. Innan jag får det här 
projektet i rullning. 

JONNA

Superkul!

FD KLASSKAMRAT

Och du då?
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JONNA

Jag vet inte, tänkte kanske göra en 
pilot, nollbudget då förstås. Känns 
som jag måste ha nåt mer att visa 
när jag kommer hit. Jag kanske 
ringer, och ber om en gentjänst.

FD KLASSKAMRAT

Inga problem. Ledig när jag inte 
jobbar! Shit, klockan är mycket. 
Jag missar mitt möte. Men ring!

Han flänger iväg mot filminstitutets glasdörr där konsulenten 
står och vinkar.

DÅTID. SCEN. INT. STOR TEATER. FOAJE. KVÄLL158

Paula har Premiär på sin nya pjäs. Jonathan, Jonna och Liten 
är där, står där bland kända skådespelare med varsitt glas i 
handen. Paula tränger sig fram som en drottning genom 
folkhavet och kramar om Jonna och de andra.

DÅTID. SCEN. INT. STOR TEATER. FOAJE. KVÄLL159

Jonna och Jonathan står lite vid sidan av ett intellektuellt 
samtal om pjäsens mer abstrakta övergripande tema. Vi hör ord 
flyktiga ord och namn på tyska regissörer och pjäsförfattare. 

DÅTID. SCEN. INT. CAFÉ. DAG160

Jonna och den kvinnliga regiklasskompisen sitter på ett café.

KLASSKOMPIS

Så jag börjar på läkarprogrammet i 
höst.

JONNA

Va?

KLASSKOMPIS

Det blir bättre så. Det var inte 
för mig. Jag borde ha sett det, 
men, men.
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DÅTID. SCEN. EXT. CAFÉ. DAG161

Jonna blir stående utanför caféet efter att klasskompisen 
sagt hejdå och går.

NUTID. SCEN EXT. VILLAOMRÅDE. KVÄLL NUTID162

Jonna och Liten letar efter Paula. De ropar och hojtar.

DÅTID. SCEN. EXT. TORG. DAG163

Jonna ser sig omkring på ett vackert 50-tals torg. Miljön 
verkar intakt. Perfekt för en filminspelning. Bortsett från 
den moderna Konsumbutiken. 

DÅTID. SCEN. EXT/INT. KONTOR. KONSUM. DAG 164

Jonna sitter framför en man på ett kontor. 

FÖRESTÅNDAREN

Varför just här?

JONNA

Jag tycker bättre om att jobba 
långt från stan. Trevligare 
människor, frisk luft.

FÖRESTÅNDAREN

Du kan kanske börja om en vecka? 
Vad har du för utbildning? Förutom 
att du har jobbat på Konsum i…

JONNA

NN. Nä, men jag har utbildat mig 
till Filmregissör. På NN.

FÖRESTÅNDAREN

Åh, det är ju den utbildningen min 
son vill gå! Han kommer bli impad 
av att du jobbar här.

JONNA

Kul…

FÖRESTÅNDAREN

Ska vi ta en sväng?
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JONNA

Förlåt. Jag tror jag har gjort ett 
misstag.

FÖRESTÅNDAREN

Vaddå?

JONNA

Jag tror inte jag kan ta det här 
jobbet.

FÖRESTÅNDAREN

Nu förstår jag inte.

JONNA

Förlåt att jag har slösat din tid.

Jonna rafsar åt sig sina kläder och störtar ut ur rummet.

FÖRESTÅNDAREN

Jaha…

DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL165

Jonna ligger på sängen i det släckta sovrummet. Hon hör att 
Jonathan kommer hem. Hon ligger kvar. Hon hör att Jonathan 
rör sig i lägenheten. Lyfter på posten, öppnar ett kuvert, 
skrynklar ihop. Han passerar den öppna sovrumsdörren men 
upptäcker inte Jonna. Han går in i köket och öppnar 
kylskåpsdörren. Det blir tyst några sekunder.

JONATHAN(OFF)

Jonna?

Jonna ligger tyst en stund till.

JONATHAN(OFF) (CONT’D)

Jonna?

JONNA

Här.

Det tar en stund innan Jonathan har letat sig fram. Han 
kommer in och tänder i taket.
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JONNA (CONT’D)

Släck!!

Jonathan släcker.

JONATHAN

Vad är det? Är du sjuk?

JONNA

Nej.

JONATHAN

Har det hänt nåt, är nån annan 
sjuk?

JONNA

Nej.

JONATHAN

Lägg av nu. Jag orkar inte hålla 
på.

Jonna vänder sig på sängen.

JONNA

Jag sökte jobb på Konsum idag.

JONATHAN

Ok?

JONNA

Det kändes som ett stort svart hål 
av… ingenting.

JONATHAN

Men det var väl dumt. Du tog det 
väl inte?

JONNA

Varför skulle jag inte det? Är det 
nåt fel på att jobba på konsum?

94.
CONTINUED:165

(CONTINUED)



JONATHAN

Nej, men det är ju inte det du vill

JONNA

Men alla kanske inte får göra vad 
de vill!? Vad lever du i för värld? 
Tror du att mina föräldrar älskade 
att jobba på posten?

JONATHAN

Gör dig inte dummare än du är, det 
fattar du att jag inte menade. Men 
faktum är väl ändå att du har en 
viss fallenhet för regiyrket och 
att det vore dumt att kasta bort 
det.

JONNA

Men det hjälper inte! Det kommer 
aldrig bli nåt.

JONATHAN

Vad menar du?

JONNA

Jag står inte ut. Att inte ha några 
pengar

JONATHAN

Men gör film.

JONNA

Men jag försöker ju

JONATHAN

Det syns inte. Vad väntar du på? Du 
går bara omkring och väntar. Du har 
jobbat gratis på andras grejer de 
får väl ställa upp på dina projekt.

JONNA

Men du blir ju förbannad så fort 
jag har något extra och behöver 
vara borta.
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JONATHAN

Aha, det är mitt fel? Men vad bra 
att vi redde ut det. För att jag 
blir sur när du inte kan planera 
lite i förväg, eller ens säga nej 
till någon annan en enda gång. Är 
det något annat jag har gjort som 
du vill ta upp samtidigt? 
Världssvälten?

JONNA

Var inte så himla smart hela tiden. 
Ja, jag vet att det är jag. Alla 
dina vänner har fina lägenheter och 
två barn och vad har du? Jag kommer 
aldrig vara det du vill.

JONATHAN

Vad vet du vad jag vill, har du 
frågat

JONNA

Och, Jag vill ha barn!

JONATHAN

Jaha, då får vi försöka ordna det 
då. Det är inte jag som hindrat dig

JONNA

Men vem ska ta hand om det?

JONATHAN

Ja, vi antar jag

JONNA

Jag är 33 år och kan inte stanna 
hemma i flera år. Och om jag ligger 
borta på inspelning. Du har aldrig 
ens tänkt på det va? Du bara rullar 
på i ullstrumporna och tänker att 
allt löser sig men det gör det inte

JONATHAN

Skaffa barn och se vad som händer
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JONNA

Men jag kan inte tänka så – det är 
ju jag som ska amma

JONATHAN

I ett halvår. Det är den 
rekommenderade dosen. Barn uppfödda 
på flaska har överlevt.Har jag 
gjort annat än stöttat dig i alla 
år. Umgåtts med dina 
”konstnärsvänner”

JONNA

Du föraktar oss.

JONATHAN

Nej det gör jag inte men 
storhetsvansinnet och tron att man 
står över allt annat. Det är väl 
bara att bita ihop Jonna, det får 
alla andra göra också. Du jobbar i 
en konservativ bransch utan heder 
men det kan rimligen inte vara mitt 
fel.

Jonna sitter tyst en stund.

JONNA

Du fattar inte hur det är

JONATHAN

Att vara kreativ menar du? Tror du 
inte nån annan än ni konstnärer 
arbetar och sliter för det dom tror 
på? Gör det du vill och det du är 
bra på eller sluta prata om det. 
Det är inte mig det är fel på, det 
är dig. Har inte jag varit där? Det 
är du som är konservativ inte jag. 
Ta din machostil och stoppa upp 
någon stans. Det är inte synd om 
dig. Och om du inte bestämmer dig 
snart så lämnar jag dig. Jag orkar 
inte ha någon som hela tiden ska be 
världen om lov för att andas.

Han lämnar lägenheten. Jonna sitter kvar i mörkret.
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DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVÄLL166

En dator står uppslagen. Artistkatalogens hemsida på skärmen 
och bilden av en mycket känd skådespelare och dennes 
kontaktuppgifter. Bakom datorn går Jonna och övar vad hon ska 
säga samtidigt som hon städar och plockar maniskt bland 
utspridda saker.

Hon hittar Jonathans strumpor som legat under soffan. Är de 
smutsiga? Hon luktar. Hon stannar upp för ett ögonblick och 
slänger sen in strumporna under soffan igen innan hon 
beslutsamt plockar upp telefonen, slår numret och trycker 
bort samtalet. Hon blundar. Och slår numret igen. Nu svarar 
någon.

DÅTID. SCEN. INT. SFI. FOAJÉ. DAG167

Jonna och 4 personer till, inklusive den kände skådespelaren 
och Paula. Paula och den kände skådespelaren är tydligt 
klädda i sina rollkaraktärers kostym. De väcker viss 
uppmärksamhet bland alla människor som passerar foajén. Jonna 
stegar fram till receptionen.

JONNA

Hej, vi har bokat tid hos NN, 
filmkonsulenten.

Receptionisten lyfter telefonen.

DÅTID. SCEN. INT. SFI. KONSULENTKONTOR. DAG168

Gänget trängs på konsulentens lilla kontor. Konsulenten 
tittar på klockan.

KONSULENTEN

Jag har nästa möte om en halvtimma…

Skådespelarna gör sig redo. Jonna ger en sista instruktion. 
Sen satsar de allt. En scen framförs, Jonna är berättare och 
speaker och beskriver målande, med hela kroppen, hur scenen 
ser ut, vad som hänt innan och hur historien slutar.  Gänget 
avslutar med en sång. Sen blir det tyst. Konsulenten, som 
nästan sitter i scenen, stirrar häpet på Jonna och de andra. 
Jonna tittar på klockan.

JONNA

Förlåt att vi drog över. Det var 
lite längre än vad jag sa på 
telefon.
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KONSULENTEN

Ingen fara. Jonna, skulle jag kunna 
få några minuter ensam med dig och 
din producent.

Skådespelarna och gitarristen lämnar rummet. Ger tummen upp 
åt Jonna innan de stänger dörren. Jonna och producenten 
sätter sig ner på varsin stol, vända mot konsulenten.

KONSULENTEN (CONT’D)

Fint. Fast jag trodde ju 
visserligen att den kvinnliga 
karaktären skulle vara yngre…

Jonna knyter en näve i knät.

DÅTID. SCEN. INT. SFI. FOAJÉ. DAG169

Jonna och producenten står bredvid varandra. Bakom den hänger 
filmaffischer. En mängd framgångsrika filmare, Bergman, 
Sjöman med flera.

JONNA

Jag fattar inte!

PRODUCENTEN

Jag tar ett lån.

JONNA

Fan. Är du säker?

PRODUCENTEN.

Så får de se!

NUTID. SCEN. EXT. MOTORVÄG. KVÄLL. NUTID.170

Jonna och Liten traskar längs med motorvägen. Ibland blåser 
det förbi en långtradare vilket gör att kvinnorna måste 
stanna upp i både promenad och samtal.

LITEN

Men då är det väl klart? Det låter 
hur bra som helst!

JONNA

Jo
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LITEN

Du ville väl ha makt

JONNA

Makt, jag vet inte…

LITEN

Jag håller med Jonathan, nu får du 
faktiskt sluta tveka. Tror du jag 
har kommit dit jag kommit för att 
jag hållit igen? Nä. Mitt mål var 
att tjäna bäst av alla på kursen, 
inom 5 år, och det har jag lyckats 
med.

JONNA

Men bara tjäna pengar… är det… kul?

LITEN

I min värld betyder det 
uppskattning för bra jobb.

JONNA

Jo, det gör det väl i min med, 
ibland i alla fall. Fast ibland får 
man nog nöja sig med nåt gräsligt 
filmpris.

De ser Paula på andra sidan motorvägen. Hon liftar. Jonna och 
Liten börjar ropa. Paula ser dem. Hon vänder hon sig bort och 
fortsätter framåt. Just då saktar en stor lastbil in vid 
sidan av vägen framför Paula. Paula småspringer fram och in 
bakom lastbilen. Jonna och Liten tappar henne ur sikte. De 
springer nu. Bilar susar förbi i mycket hög fart.

LITEN

Va fan finns det inga gångtunnlar i 
den här djävla stan. Aldrig mer.

Lastbilen står fortfarande på tomgång vid vägrenen. Jonna och 
Liten ropar efter Paula samtidigt som de försöker ta sig över 
vägen, utan att lyckas. Så ser de lastbilen börja åka. De 
stannar. När lastbilen stånkat upp på vägen igen ser de Paula 
stå på andra sidan. Hon tittar mot Jonna och Liten.
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NUTID. SCEN. EXT. MOTORVÄG. KVÄLL. NUTID.171

Jonna och Liten har tagit sig över vägen och närmar sig 
Paula.

JONNA

Tänkte du lifta? Är du inte klok?

PAULA

Han var skitsnygg. Och hade en bra 
lastbil att frakta dekor i.

JONNA

Det är inte 80-talet längre. Man 
kan inte lifta med okända mitt i 
natten.

PAULA

Jo, det tror jag faktiskt att man 
kan.

LITEN

Jonna ska också göra långfilm!

PAULA OCH JONNA SAMTIDIGT

Varför har du inte sagt…

JONNA

Jag vet.

Liten och Paula väntar. En långtradare åker förbi och blåser 
dem nästan av vägen.

JONNA (CONT’D)
Förlåt. Det verkar alltid så mycket 
bättre det du gör. Det kändes redan 
som om min film låg i realådan på 
ica.

PAULA

Förlåt själv, jag var nog lite för 
nöjd. Jag bara klampade på. 
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Men det är alla de där slipade 
karlarnas fel, de provocerar mig så 
med sina kepsar och bastufester, 
som jag inte får vad med på, då 
måste jag bli så där vulgär för att 
miljökompensera. Det är ju skitkul 
att du ska göra film! När börjar 
du?

JONNA

Det är just det. Jag är gravid och 
ska ha kollationering på måndag och 
jag måste ställa in, eller göra 
abort, men jag är ju 33. Och kommer 
vara i fjärde månaden när vi börjar 
spela in. Och producenten har lånat 
flera hundra tusen på sin lägenhet. 
Jag vet inte vad jag ska göra.

Det blir tyst.

LITEN

Mår du illa

JONNA

Lite. Men det kan vara alkoholen 
också.

LITEN

Jag menar på mornarna.

JONNA

Näe.

LITEN

Alla mår inte illa. Det är väl ett 
bra tecken. Då är det väl inga 
problem?

JONNA

Men jag är så trött

LITEN

Det går över. Snart kommer du få 
hur mycket energi som helst. Det är 
klart du inte ska göra abort.
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PAULA

Du ser; du kommer hinna före med 
två saker, både film och barn.

Jonna skrattar till och skakar på huvudet.

JONNA

Ja tack, nu känns allt mycket 
bättre.

NUTID. SCEN. INT. PRODUKTIONSLOKAL. DAG172

Kollationering. Jonna skissar upp sin vision. Alla runt 
bordet lyssnar koncentrerat.

NUTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG173

Jonna står vid monitorn och tar ut bilden tillsammans med 
fotografen.

NUTID. SCEN. INT. FILMINSPELNING. DAG174

Teamet har trevligt. Trängs inomhus. Gör sig redo för 
tagning.

NUTID. SCEN. INT. PRODUKTIONSKONTOR. KVÄLL175

Avslutningsfest. Skådespelaren och maskören står och pratar 
med huvudena tätt ihop. De tittar på något som de sen viskar 
om. Vi ser Jonna stå en bit bort. I ett visst läge ser man, 
ganska uppenbart, trots henne vida klänning, att hon är tjock 
om magen.

SKÅDESPELAREN

Jonna är gravid!

MASKÖREN

Hur har du lyckats missa det tills 
nu?

NUTID. SCEN. INT. RUM. KVÄLL176

Jonna är uppklädd i en vacker klänning. Den ena ärmen är dock 
nedhasad en bit så att det ska vara möjligt för henne att 
amma sin bebis. Jonathan sitter bredvid. Även han uppklädd.

SNUTID. CEN. EXT. RUM/INT. GULDBAGGEGALA. KVÄLL177

Jonna och Jonathan kliver ur rummet och ut i en glittrande 
fest.
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NUTID. SCEN. INT. GULDBAGGEGALAN. SALONG. KVÄLL178

En känd artist läser upp de nominerade till priset. De 
nominerade visas i varsin ruta på en tv-skärm. I en av 
bilderna sitter Jonna.

ARTISTEN

Och vinnaren är för bästa regi är…

Hon sprättar kuvertet

ARTISTEN (CONT’D)

Jonna NN för "I väntans tider".

Jonna blir omkramad av en bänkgranne, någon hon känner. Hon 
rör sig fram mot scenen för att ta emot priset.

NUTID. SCEN. INT. GULDBAGGEGALAN. FOAJÉ. KVÄLL179

Jonathan står i baren tittar på med bebisen på armen. Runt 
omkring sitter journalister och knappar på sina datorer. 
Jonathan ser Jonna hålla tal. Han pratar med bebisen.

JONATHAN

Titta! Där är mamma, på tv. Ser du? 
Där! Hon har vunnit ett väldigt 
viktigt pris, förstår du. Nu kommer 
hon kunna försörja oss och vi ska 
bo i Hollywood och du och jag kan 
ligga vid poolen med en massa 
kändisar och dricka drinkar medan 
mamma gör film. Dricka massor av 
drinkar. Och du får dricka välling 
med is. Ja, det får du. 

NUTID. SCEN. INT. LITENS LGH. V-RUM. KVÄLL180

Liten och Paula och några till ser Jonna på tv. Jonna 
avslutar sitt tal och lämnar scenen.

NUTID. SCEN. EXT. GULDBAGGEGALAN. KVÄLL181

Jonna vinkar av Jonathan och bebisen utanför den stora 
festlokalen. Hon ser sin man vandra iväg med barnvagnen.

NUTID. SCEN. INT. GULDBAGGEGALAN. NATT182

Jonna dansar med Guldbaggen i famnen.
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