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När Beata Konar får en idé, en riktig 
idé, då går hon på som en ångvält.  
 
- Det är som med kärlek. Jag väljer 
bara projekt som jag brinner för 
förbehållslöst, det finns inget som 
stoppar mig då. Bara jag tror på 
något så orkar jag kämpa. 
 
Och kämpa det gör hon. Under åren 
som filmare har det inte blåst 
medvind. Nej på nej av filmfolk och 
finansiärer har fått Beata Konar att 
omvärdera sitt sätt att bedöma sig 
själv. Av nejen blir hon bångstyrig. 
Det måste fungera. Slump och 
godtycklighet är något Beata Konar 
fått känna på. 
 
- Filmbranschen är så otroligt baserad på tyckande. Jag väntade i 
nio månader på att en tv -chef skulle se min film. När hon väl 
gjorde det tyckte hon den var jättebra men under tiden hade en 
annan person tagit över hennes gamla jobb. Och han tyckte inte 
om filmen.  
 
- Jag har slutat värdera mig själv efter alla år. Varför ska jag 
fundera på om jag är den bästa eller sämsta filmaren? Sånt 
blockerar och sänker mig. Det handlar om att inte ge upp och att 
tro på sig själv och sin idé. Mina tre filmer har alla fått nej av 
olika chefer men alla har sedan visats i teve och fått 
uppskattning. Kulturetablissemanget sa att det inte fanns något 
intresse för min film om en polsk, äldre kvinna (Olga - en liten 
film en ensamhet). Varför ska vi ge mediautrymme åt sånt, 
frågade de. När jag väl fick ut filmen sågs den av 650 000 
personer och belönades med ett kulturstipendium av 
Kommunalarbetaren. Jag fick en enorm styrka av det 
erkännandet. Om jag får en bra idé så måste jag utgå ifrån att 
det är intressant och lita på att det jag gör är bra, annars orkar 
jag inte. 
 

Ur askan i 
elden 
  
Utan ekonomisk backup 
tvingas Beata Konar till 
arbete. Det finns ingen tid för svackor eller 
oinspirerade dagar. - Motgångarna har gjort mig stark. 

Livskvalitet och feminism 
Beata Konars senaste film En vanlig Svensson visades på SVT i 
augusti. I september kommer Beata Konar upp till Luleå för att 
visa sin film med Folkets bio.  
 
Många frågor väcks under de 80 minuter  som filmen pågår. 
Frågor om livskvalitet, jämställdhet och feminism, livsval och 
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Villa, Volvo och vovve. 
Beata Konars senaste film 
”En vanlig Svensson” 
porträtterar alldeles vanliga 
människor. 
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relationer. Den version som ska visas i Luleå innehåller även ett 
kortare collage med människor om vad en Svensson egentligen 
är. Även fast huvudpersonerna i filmen lever ett typiskt 
Svenssonliv så är det inget de förknippar sig själva med, och de 
andra människorna som Beata Konar intervjuar gör det inte 
heller. Ingen vill säga att de tillhör en grupp som används 
närmast som ett skällsord.  
 
- Ingen vill ju vara utbytbar. Att vara en Svensson tycks vara 
grått, något som inte märks. Det har ingen lust att vara.  
 
I filmen får vi möta Beata Konars barndomsvän Lotta som valt en 
annan väg i livet. Hon lever ett traditionellt liv inkluderat de stora 
V:na. Villa, Volvo, vovve. Men Lotta själv, och hennes man, ser 
det inte så även om de inte tar illa vid  sig vid epitetet Svenssons.  
 
- Lotta är så himla glad åt det lilla i livet. Jag ser otillräckligheter 
och tänker på allt jag inte hinner med att göra. Jag vill gå på bio, 
träffa människor, resa, ha nya projekt och gå ut på restaurang.  
 
Tillvaro av konflikter 
Medan Lotta tar hemmalivet i godan ro fyller det Beata Konar 
med konflikter. Hon vill ta del av sin dotters liv men samtidigt  
inte hamna i någon traditionell roll eller kvinnofälla. Men var sak 
har sin plats, menar Beata Konar. Tiden med dottern kommer inte 
tillbaka.  
 
- Jag försöker hitta en balans i det.  
 
Beata Konars filmografi är rak i sin linje. Hon porträtterar inga 
sensationsmänniskor, istället är de alldeles ordinära. Och där 
ligger berättelserna.  
 
- Det behövs en mångfacetterad bild av människor, inte 
skildringarna av livet som det ser ut i Big brother. Det är så 
många som hör av sig till mig och berättar hur skönt de tycker 
det är att få se hur vanliga människor har det. Jag vill att de ska 
se sig själva genom filmen. 
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