
”Att tjata lönar sig”
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Beata Konar. Lägg namnet på 
minnet. Efter att ha arbetat 
med dokumentärfilm i flera 
år har hon, trots först negativ 
respons, mot alla odds sålt 
in två ”tunga” dokumentär-
filmer till SVT. Fler lär det bli. 
Så här lyckades hon.

En film om en ensam, något senil polsk kvinna som bor på 
ett svenskt servicehus, knappt förmögen att röra sig, kan 
det vara något för SVT att satsa pengar på? ”Nej tack”, 

var svaret när idén presenterades. Men dokumentärfilmaren 
Beata Konar accepterar inte nej.

– Skulle jag göra något emot min magkänsla skulle det kännas 
som att vrida om mig själv, jag kan inte gå emot den känslan, 
säger Beata Konar.

Den gamla människans röst
Det var när Beata arbetade på ett servicehus som hon träffade 
den polska kvinnan Olga. Beata blev mer och mer övertygad 
om att hon ville göra en film om Olga.

– Det är ju så många som har det som kvinnan jag valt att 
skildra. Och hon är så fascinerande som person.

Så beskriver Beata Konar sin film i en informationstext. Hon 
ville visa hur Olga lever genom att filma hennes vardag; hur ser-
vicepersonalen städar utan att ge henne det hon vill ha: sällskap 
och någon att tala med. Beata ville ge en röst åt Olga och alla 

andra som lever som hon. Filmen skulle visa att en förändring 
är möjlig. Under förevändningen att hon ville köpa kameran fick 
Beata hyrlåna en Canon XL1 hi-8 under två veckor. Kameran 
kostade cirka 15 000 kronor och så mycket pengar hade hon 
inte, men under låneveckorna filmade hon råmaterialet till do-
kumentärfilmen om Olga. Av råmaterialet klippte hon ihop en 
40-minutersfilm. Till en början klippte Beata i VHS-redigeringar 
på Stockholms Filmskola och på Filmverkstan. Under tiden 
byggde Beatas sambo, Miko Lazic, en digital videoredigering 
och när den var klar började Beata om med klippningen. Otaliga 
gånger kraschade videoredigeringsprogrammet Premiere 4.5. 
Material försvann och måste flera gånger matas in på nytt. Under 
arbetsprocessen frilansade hon som journalist och hennes 
sambo fotade till artiklarna. De levde under existensminimum, 
men de levde.

Filmen visas
Beata sökte pengar från institutioner och organisationer. Men 
ingen ville stödja projektet. Till slut, när filmen var färdigklippt 
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och pengar saknades för slutredigering, gick Immigranternas Cen-
tralförbund in med ekonomiskt stöd och därefter även Filmkonsulent 
Kerstin Allroth på Svenska Filminstitutet. Med pengarna kunde postpro-
duktionen slutföras och vid det laget hade inköp via tablåredaktionen 
på SVT tackat ja till att köpa in filmen. Det hade tagit två års arbete att 
bli klar.  Filmen såldes till SVT och visades där tre gånger 1998–2000. 
DR-TV köpte in filmen och sände den 1999. Flera filmfestivaler i Sverige 
och utomlands visade filmen. Filmcentrum tog sig an den institutionella 
distributionen. Beata kontaktade kommuner, äldreboenden och andra 
instanser och lyckades sälja en hel del via Filmcentrum. År 2001 no-
minerade Kommunalarbetarförbundets medlemmar filmen och Beata 
fick Kommunalarbetarförbundets kulturstipendium för att hon gett de 
gamla och ensamma en röst. 

Mer än bara en Svensson
Nästa film, ”Mer än bara en Svensson”, var än mer svårsåld. Idén föddes 
när Beata gick en journalistutbildning i Sundsvall 1992–93 och insåg 
att medierna var inskränkta och Stockholmsfixerade. Sverige är inte 
bara Stockholm, tänkte Beata och iden föddes att skildra ett Sverige 
av i dag, som annars sällan syns i medier.

På relativt kort tid hade sex personer i Beatas och hennes sambos 
släkt avlidit och hon upplevde mycket svärta. Hon kände att hon måste 
göra något positivt, något om en person som har en annan världsbild 
än Beata. Dokumentärprojektet skulle gå ut på att filma Beatas äldsta 
väninna Lotta som flyttat från Stockholm och lever Svenssonliv på 
landet. Beata ville filma det där som pågår, vardagen, där inget speku-
lativt och dramatiskt händer; där ingen skiljer sig, ingen mördar någon, 
men något viktigt utspelar sig nästan osynligt: livet.

”Nej tack”, sa SVT. Det här var 1998.
Vid den här tiden gick Beatas sambo Miko Lazic på Dramatiska Insti-

tutets regilinje och han fick huvudläraren att inse att alla registudenter 
borde ha en mini-DV-kamera. Men egentligen ville Miko Lazic att Beata 
skulle disponera kameran så att hon kunde filma. En enklare DV-kamera 
ordnades fram och Beata filmade det första året.

– Den första kameran var tyvärr inte bra, men jag kunde sätta igång 
att filma, berättar Beata.

Under ytterligare fyra år fortsatte hon att filma. Under varje filmsession 
bodde Beata en vecka i taget hos Lotta, hennes man och deras son. 
Hon filmade och filmade och filmade, för att få dem att vänja sig vid 
kameran, så att vardagen blev så okonstlad som möjligt. Efter två års 
filmande fick hon 150 000 kronor i utvecklingsstöd av filmkonsulenten 
Göran Olsson. Hon skaffade bättre utrustning och började lägga in 
materialet på hårddisk.

Ifrågasättande omgivning
Beata arbetade parallellt som frilansjournalist. Ibland fick hon ett sti-
pendium, ibland fick hennes sambo ett stipendium. Under inspelningen 
av ”Mer än bara en Svensson” fick Beata och Miko en dotter. Familjen 
levde knapert. Parets inkomster användes främst till filmprojektet och 
till att uppgradera utrustningen efter behov. Men materialet blev för stort 
och systemet kraschade och måste uppgraderas. Beata sökte pengar 
från institutioner och kontaktade TV på nytt. Men utan resultat, eftersom 
beslutsfattarna inte trodde på filmen och ogillade genomförandet. Om-
givningen undrade om hon var riktigt klok. Skulle hennes barn växa 
upp med en ständigt bekymrad mamma som upplevde motgång efter 
motgång? Varför gjorde hon inte något kommersiellt gångbart istället? 
Och hur skulle ekonomin ordnas? 

Film Gävleborg gav ett mindre bidrag år 2001 och Beata tog hjälp 
av redigeraren Staffan Elmkvist som hjälpte henne att hårdbanta de 
femtio timmarna till 150 minuter. År 2003 gick Filmkreatörerna in som 

DYRA MUSIKRÄTTIGHETER
När den nya versionen av ”Mer än bara en Svensson” blev klar skulle den visas 
på festivaler. Men Beata måste betala för rättigheten att använda bakgrunds-
musiken i filmen. Bakgrundsmusiken var musik från exempelvis en tv som 
står på samtidigt som hon intervjuar. Då spelas en låt, som man knappt lägger 
märke till, och när den hörs i Beatas film måste royalty betalas. Beata vill göra 
allt enligt reglerna så hon har tagit reda på vilka låtar det är och betalat för 
dem. Och det kostar skjortan. BMG, EMI och andra bolag krävde nästan 50 
000 kronor sammanlagt för musiken. Pengar Beata och Filmkreatörerna inte 
hade. Så filmen kunde bara visas på dispens på några filmfestivaler såsom 
Tempo, Umeå Internationella Filmfestival och Femmina Filmfestival i Norge. 
Den specialskrivna musiken ligger över hela filmen och musikerna kan i och 
med att SVT nu köper filmen få betalt

Men då vände det. Film Gävleborgs filmkonsulent Hanna Krantz såg filmen 
och ordnade pengar så att musikrättigheterna kunde betalas. För bidraget från 
Film Gävleborg kunde hon även trycka upp DVD-skivor, omslag och planscher. 
Hanna Krantz rekommenderade filmen till filmfestivaler och filmen kunde 
visas på bland annat Makt och Rättvisa-festivalen. Filmcentrum tog sig även 
an distributionen för bio, men Beata fick marknadsföra filmen och kontakta 
de enskilda biograferna. 

Foto: Miko Lazic



EKONOMI
Om man räknar med all obetald arbetstid för Beata, Miko, Filmkreatörerna och musi-
kerna plus alla utgifter för filmen har den kostat cirka 1,2 miljoner kronor. Av det har 
SFI och Film Gävleborg gått in med drygt 375 000 kronor.
– Jag är en kamikazepilot. Hade jag tänkt ekonomiskt hade jag inte satt igång projektet. 
Jag blundar hellre för det ekonomiska och tänker att det måste lösa sig, än ger upp, 
säger hon.
Men hon har lärt sig av alla motgångar. När SVT tackade nej till hennes första film 
”6,5,4,3” som hon gjort tillsammans med filmaren Maria Kappel, sålde de filmen till TV4 
och ZTV. Efter två år ville även SVT köpa in filmen, men den nya inköparen var irriterad 
på att de inte kommit till SVT först – vilket de ju gjort, men nu jobbade en ny person 
som inköpare. Beata lärde sig att det lönar sig att vänta in rätt tillfälle och person.
– Det lärde mig att aldrig ge upp, säger hon.

”Det finns ingen poäng i att göra en film som 

andra inte förstår.”

”Att tjata lönar sig”
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samproducenter och investerade pengar, vilket gjorde det möjligt 
för nästa klippare, Yva Fabricius, att ta över och redigera med 
Beata. Yva gav filmen en stramare dramaturgi och den nya 
versionen blev 85 minuter. Sambon Miko Lazic uppdaterade 
redigeringssystemet efter den nya klipparens behov och Beata 
fick mata in hela materialet på nytt. Miko gjorde grafiken och 
texterna och satt dygnet runt i tre månader för att ljussätta 
filmen i After Effects. Bästa vännerna (bandmedlemmar ur 
Montag Mania och Two people) specialskrev musik för filmen. 
Det fanns endast pengar till klippning och ljudbearbetning. Alla 
andra jobbade utan lön.

”Nej tack”, sa SVT när hon visade upp den första färdiga 
versionen 2004.

Fel längd och för mycket vardag, menade beslutsfattarna. 
Beata klippte om och lade till en speaker.

– Jag påverkas av vad andra säger till mig även om jag alltid 
sparkar bakut först. Jag lyssnar och känner efter vad i det som 
sagts som känns rätt för mig med. Det finns ingen poäng i att 
göra en film som andra inte förstår. Och jag vet att motgångar 
med tiden kan vändas till medgångar.

Vändningen
En inköpsansvarig på SVT hade under nio månader den nya 
versionen på sitt bord. Men hon såg den först när hon slutat. 
Efter att ha sett filmen skickade hon e-post till Beata och sa 
att den här måste SVT köpa in. Men den nye inköpsansvarige 
ville inte köpa in filmen. Andra tackade nej med motiveringen 
att de ogillade innehållet eller för att den var för lång. Beata 
kontaktade alla tänkbara redaktioner och personer på SVT och 
andra tevekanaler samt olika biodistributörer. Överallt var det 
stopp, förutom hos Filmcentrum som ville distribuera filmen. 
Under två år blev filmen mer eller mindre liggandes.

På våren 2006, två år efter att filmen blivit klar, hörde SVT 

av sig. De hade åter fått den på sitt bord och ville sända filmen 
mot att den kortades några minuter.

– Jag blev jätteglad och tänkte att ja, äntligen! säger Beata.
Ett sjuårigt projekt börjar nu lida mot sitt slut. Beata Konar 

ska i dagarna skriva på sändningskontraktet.

Att tjata lönar sig
Med sin andra film, ”Olga – en liten film om ensamhet”, jobbade 
Beata för att få ut filmen den institutionella vägen, med hjälp 
av Filmcentrum. Hon letade upp bibliotek, äldreombudsmän, 
kommuner, Röda korsets anhörigverksamhet, socialnämnder, 
skolor, vårdhem med flera. Fortfarande tjänar Beata pengar 
på filmförsäljning genom massutskick med information om att 
filmen finns att köpa.

– Jag brukar jämföra mitt arbete med kärlek. Arbetet är min 
passion. Jag kan aldrig driva på om jag inte tror på något, för 
då kommer jag inte på lösningarna, säger hon.

Framtiden ser nu betydligt ljusare ut. Filmkonsulenten Ma-
rianne Ahrne har gett henne manusutvecklingspengar för ett 
långfilmsprojekt.

– Det är första gången jag får uppbackning så här tidigt i en 
filmprocess, berättar Beata.

Hon säger att hon börjar komma ikapp livet nu när SVT säger 
att de vill ha filmen. Men de senaste åren har känts förtvivlat job-
biga eftersom hon har haft en färdig film som inte kommit ut.

– Om en film inte visas är det som om man inte gjort någon 
film, säger Beata. Det har varit svårt. Men när SVT nu ska visa 
den sa jag till min dotter att hon aldrig får ge upp. Att tjata lönar 
sig. Fast inte på mamma …

Artikelförfattaren är verksam som journalist, frilansproducent och
fotograf i Stockholm och kan kontaktas via e-post: skogberg@home.
se


