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Mer än bara en Svensson 
 
 

  

 
Regissör: Beata Konar 
Publicerad : Augusti 2006 
 

Skandinav-exotistisk socialpornografi har sin 
trogna publik både på bio (Häftig och 
begeistrad) och tv (Plötsligt i Vinslöv). Ändå ligger det något i Beata Konars observation att 
själva vardagslunken aldrig egentligen uppmärksammas. Hennes film handlar om 
barndomsväninnan Lotta, som valde bort Stockholm och högre utbildning för att bli 
småbarnsförälder i Norrland. Konar talar i filmen själv öppet om sina fördomar mot en livsstil 
som cirklar mer runt blöjbyten, djurfoder och Skilda världar än karriär, feminism och 
finkultur. Lotta säger sig vara lycklig, men Konar är inte säker på att det stämmer. 
Filmprojektet varar tillräckligt länge (fem år, nästan åttio minuter) för att tittaren ska hinna 
formulera sig en egen uppfattning. Eftersom Lotta är gott sällskap - intelligent, ifrågasättande 
och med en förmåga att också se sig själv genom andras ögon - blir det aldrig tråkigt. Under 
sluttexterna, efter att själv ha sett filmen, kommenterar hon, road och förvånad att hennes 
familjeliv ju är som en dramaserie. Tittaren kan inte annat än hålla med.  

SVT den 3 augusti, 22.00 
 
 

Johanna Koljonen 
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