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Även ett vanligt liv är värt en film 
 
På lördag den 13 november har Beata Konors dokumentär "Mer än bara en svensson" 
premiär på dokumentärfestivalen TEMPO i Stockholm. Den handlar om fem år i Lottas helt 
vanliga liv på en liten ort tillsammans med barnen och maken Conny. 
 
Beata Konor, varför har du gjort en film om vardagen?  
- Jag kände att en stor del människor inte syntes eller kom till tals medialt. Man har frågat mig varför just 
Lottas liv skulle vara av intresse att skildra då det inte händer nått speciellt under de fem år jag följt henne. 
Men det är just det som är själva poängen. Jag reagerade mot att människor oftast inte skildras ifall det inte 
händer nått spektakulärt i deras liv. 
- Jag har blivit allt mer medveten om klyftan mellan dem som skapar mediebilderna och dem som förutsätts 
konsumera dem. Det råder ett förakt för vanliga människor samtidigt som man från mediehåll påstår sig göra 
media för just dessa. 
 
Slog filmandet hål på dina fördomar, eller stärktes de? 
- Oj! Både och. Jag vill fortfarande att livet ska vara mer än att vakna, gå till jobbet, hämta och lämna barn 
på dagis, handla, städa, titta på TV och så godnatt, samtidigt som jag inte längre kan fly denna tillvaro 
längre då den blivit en del av mig. 
- När jag har visat filmen har jag fått så  
olika reaktioner att jag blivit grymt medveten om hur vi ser ner på varandra och är dåliga på att acceptera 
livsval och åsikter som vi inte själva delar.  
- Och egentligen vet jag inte om Lotta mindre uppfyllde sina drömmar när hon valde att stanna hemma med 
sonen framför att förverkliga sina yrkesdrömmar, än jag som ville förverkliga mig genom att göra denna film 
som ingen velat satsa på.  
- Utifrån sett klassas hennes liv som ett svenssonliv och mitt som ett där man väljer själv och sticker ut. Men 
i relation till vad? Och vem är lyckligast eller sannast mot sig själv är inte givet av vad fasaden ger sken av. 
Jag tycker att svensson finns överallt i alla kategorier av livsformer och yrkesgrupper. 
- Så visst, mina fördomar av svenssonlivet bekräftades, men innebörden av vad det innebär att vara en 
svensson förändrades. 
 

 
 
 
 
 

 
Prenumerera nu! SvD i din brevlåda varje dag, klicka här!  
   
 
   Det finns 2 kommentarer på artikeln:  

  Mer landsort    Guhn    11/11 14:43  

  Bara svensson...    B    11/11 09:18  
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