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TEMAN: POLITIK, OCH STATSVETENSKAP • DEMOKRATI

REKOMMENDERAD FRÅN: ÅK 9

EN FILMHANDLEDNING AV CECILIA BJÖRK

EN BRA VECKA FÖR DEMOKRATIN

FILMHANDLEDNING FRÅN FILMCENTRUM

 
HANDLING
En bra vecka för demokratin är en både humoristisk och allvarlig skildring av vårt största politiska evenemang: Almedals-
veckan. Det är en film om bilden av politik.

Almedalsveckan i Visby samlar varje år tusentals människor som är intresserade av eller arbetar med politik. Det kostar 
ingenting att vara med, däremot kan det vara väldigt dyrt att betala för resor, boende och storslagna evenemang. Männ-
iskor från alla partier och politiska inriktningar är välkomna. Man brukar säga att veckan startade 1968 då Olof Palme 
(som då var utbildningsminister) höll ett sommartal i Visby. Sedan dess har arrangemanget vuxit och i år räknade man 
till ca 40 000 besökare och 4 000 programpunkter. 

I En bra vecka för demokratin används Almedalen som spelplats för att synliggöra vissa mekanismer och maktstrukturer 
i samhället, med fokus på samspelet mellan politik och media. Filmen vänder blicken mot kulisserna snarare än scenen, 
mot åhörarna snarare än talarna, mot engagemanget på gatan, nervositeten i förberedelserna och mot det massiva med-
ieuppbådet. 

Målet med filmen är att möjliggöra en reflektion kring hur politiska händelser skildras och hur bilderna vi nås av påverkar 
vår förståelse av hur politik går till, samt hur det mediesamhälle vi skapat påverkar demokratins förutsättningar.

 



Talespersoner för olika organisationer gör ”statements” 
på en minut rakt in i kameran där de berättar om vil-
ken fråga de driver i Almedalen och varför den är vik-
tig. Butiksstölder, frågan om landminor, islamofobi, eller 
återanpassning av kriminella i samhället. Ställda bredvid 
varandra ger de en organiserad överblick av en plats där 
alla frågor är viktigast. 

Filmen har medvetet valt bort att ha en enskild tydlig hu-
vudkaraktär. Det är ett motstånd mot en dramaturgisk 
norm att en film ”ska ha” en stark huvudkaraktär. 

Det är också ett sätt att göra motstånd mot en trend inom 
journalistik som brukar kallas intimisering. Att vi t ex ska 
få komma hem till olika politiker och se hur de har inrett 
sina vardagsrum. 

Den sista delen i filmen handlar om när den nazistiska or-
ganisationen Nordiska Motståndsrörelsen 2016 fick till-
stånd av Region Gotland och av polisen att hyra mark för 
att ställa upp ett tält, dela ut flygblad samt hålla tal. Att 
en våldsbejakande organisation som NMR ska få delta 
i ett demokratiskt forum ifrågasätts av många, särskilt 
som ett av deras mål är att avskaffa eller kraftigt försvaga 
demokratin. Det var många som demonstrerade och 
kände sig otrygga i Visby. Händelsen väckte också stor 
uppmärksamhet i media. I filmens sista del följer vi tre 
finska journalister som är på Gotland för att bevaka Al-
medalsveckan, med speciellt fokus på högerextremismen. 
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OM FILMENS FORM OCH STRUKTUR

Filmen berättas genom ett galleri av olika personer och 
situationer. Genom att följa olika karaktärer runt Al-
medalen får vi se platsen ur en journalists perspektiv, en 
ministers, en aktivists, ett ungdomsförbunds, etc. Perso-
nerna är valda först och främst som funktioner, alltså 
utifrån vilken roll och uppgift de har på plats, snarare 
än vilka de är som människor. Personerna är individuellt 
intressanta och skapar samtidigt en helhet som blir väldigt 
representativ, ett slags porträtt av Almedalen som plats, 
och ett tidsdokument över vår demokrati och den poli-
tiska världen så som den ser ut just nu.

I filmen finns olika format som tjänar till att skapa en 
tydlighet och en rytm. Genomgående är att vi letar efter 
moment där man ser växlingen mellan repetition och fö-
reställning, där medvetenheten om media blir tydlig och 
där arbetet bakom denna mediehändelse syns. 

Det finns situationsbaserade scener där man stannar en 
längre stund på samma plats. Till exempel är vi med ett 
ungdomsförbund när de övar på sina ramsor, och när de 
senare tågar genom staden och framför dem. Vi är med 
teckentolkarna i deras trädgård när de försöker hitta rätt 
översättningar till politiska begrepp. Vi är med när Go-
morron Sverige spelas in, redaktören har försovit sig och 
det plötsligt börjar spöregna. Vi följer några PR-konsulter 
som ska utse vem som är ”Hetast i Almedalen” alltså vil-
ken organisation som gjort den bästa PR-kampanjen. 

Det finns åkningar gjorda med en stabiliserande kame-
rarigg, som ger känslan av att kameran svävar fram, på 
så sätt följer vi karaktärerna runt i staden och skapar en 
ordning i kaoset, det uppstår en slags koreografi. 



FRÅGOR ATT DISKUTERA

1. 
Var brukar du ta del av nyheter?
Varifrån får du information om politiska händelser? 
Varifrån får du information om de politiska partierna och 
enskilda politikers åsikter och verksamhet?

2. 
Hur skiljer sig ”vanlig” nyhetsbevakning från den här fil-
men?
Tycker du att det bidrar med något att få se denna typ av 
skildring av politiker? 
Fick du syn på någonting nytt, något som du inte visste eller 
har sett skildrat förut? 
Var det något speciellt som slog dig?

3. 
Hur ser du på kopplingen mellan politik och media?
Vad har media för roll i politiken?

4. 
Hur påverkar mediehusens vilja och behov av att skapa in-
täkter (genom annonser, lösnummer eller prenumerationer) 
sättet som nyhetsbevakningen fungerar?
Hur skulle nyhetsrapporteringen förändras om de inte fick 
ha vinstdrivande intressen?

5. 
Vad är demokrati?
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6. 
I mitten av filmen finns en scen där tre teckentolkar diskute-
rar översättningar av olika politiska begrepp och buzzwords. 
Vad berättar den scenen? 
Vad fyller den för funktion i filmen?

7. 
Vad fyller humor för funktion i filmen?
I vilka delar av filmen finns det mest humor, och varför är 
filmen strukturerad på det sättet tror du?

8. 
När en dokumentärfilm inte är kommenterad och kame-
ran följer med händelseförloppet så som i En bra vecka för 
demokratin, brukar det kallas för ”fluga på väggen”-doku-
mentär.  
Vid ett antal tillfällen i filmen bryts dock denna form, då 
regissörens röst hörs, eller någon karaktär vänder sig di-
rekt mot kameran, eller kommenterar att de blir filmade. 
Filmarna hade kunnat klippa bort dessa moment men låter 
dem medvetet vara kvar. Varför gör de detta val, tror du? 
Vad betyder detta ”avslöjande av sig själv”? 
Hur upplever du de momenten, vad gör de med ditt sätt att 
se på filmen? 
Vilka fler moment i filmen kan du komma på där filmarna 
”avslöjar sig själva”?

9. 
Varför ligger scenen med Nordiska Motståndsrörelsen och 
motdemonstrationen sist i filmen? 
Hur är den scenen filmad? 
Skiljer den sig från resten av filmen på något sätt?



LITEN ORDLISTA

Nyhetsvärde
Nyhetsvärdering kallas den bedömning som avgör vilka 
nyheter som exempelvis ska publiceras i en tidning eller 
sändas i ett nyhetsprogram. Utrymmet i nyhetsmedierna 
är begränsat. Det innebär att de personer som bestämmer 
vad som ska publiceras måste välja mellan alla de nyheter 
som finns tillgängliga en viss dag. Händelser med högt 
”nyhetsvärde” får oftast företräde. 

PR 
Public relations (PR) (ungefär ”omvärldsrelationer”) 
handlar om att hantera anseendet eller ryktet för en viss 
person, organisation eller fråga. För att skapa uppmärk-
samhet kring någonting försöker man ofta skapa ”ny-
hetsvärde” så att medierna självmant ska vilja skriva 
och prata om det. Det är ofta billigare och mer effektivt 
än att till exempel köpa reklamutrymme. Det kan också 
skapa en svårighet för allmänheten att skilja mellan vad 
som är ”riktigt” nyhetsvärde och vad som är skapat med 
ett visst syfte. OBS, PR behöver inte alltid handla om att 
sälja någonting, det kan också handla om att t ex höja 
medvetenheten kring en svår sjukdom i syfte att få mer 
forskningsmedel från politiker. 

Mediehändelse
Mediehändelse (eng. media event eller pseudo-event) är 
ett begrepp som används för att beskriva händelser eller 
aktiviteter som genomförs med avsikten att få uppmärk-
samhet i media, eller som inte är någon händelse utanför 
media, till exempel en presskonferens. 

Lobbyism
Lobbyism eller lobbying innebär politiskt påtryck-
ningsarbete, det vill säga att professionella företrädare 
för intressegrupper och särintressen i organiserad form 
framför sina åsikter till politiska makthavare. Lobbyis-
ter kan exempelvis vara anställda som PR-konsulter eller 
ombudsmän. Det kan handla om att hjälpa företag eller 
organisationer som vill påverka myndigheter, beslutsfat-
tare, röststarka individer eller det offentliga samtalet i en 
viss riktning. 

Talepunkter
En talepunkt är en förberedd fras som pressar in ett slag-
kraftigt budskap i en debatt eller utfrågning.

Stab
Den grupp människor som arbetar med t ex en viss minis-
ter, ministerns team kan man säga.

Politiskt sakkunnig 
En politiskt sakkunnig (ofta kallad ”pol sak” i vardag-
ligt tal) arbetar som stöd i en politisk stab och har ofta 
ansvar för ett visst politiskt sakområde eller en viss funk-
tion inom departementet. En pol sak jobbar direkt med 
en ledamot i regeringen, t ex en minister. Hen behöver 
dock inte alltid vara expert på sitt ämne, utan är mer ett 
allmänt stöd i arbetet. 

Pressekreterare 
Pressekreteraren (ofta kallad pressis i talspråk bland de 
som jobbar med politik!) är en person som jobbar i en 
stab för exempelvis en minister. Pressisen är ansvarig för 
pressfrågor, kontakter med journalister, intervjuförfråg-
ningar och strategier kring hur man ska nå ut med sitt 
budskap. Den ansvarar för pressmeddelanden och hjälper 
ofta till med att formulera talepunkter, debattartiklar och 
dylikt. Den fungerar också ofta som ett skydd, då den 
kan vara grindvakt för journalister som vill ha tag i en 
viss politiker. 
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LÄS MER

Cecilia Björk, Speldosan i Almedalen, tidskriften Point 
of View 2018:
http://povfilm.se/26/en-bra-vecka-for-demokratin/

Maria Wendt, Politik som spektakel, Bokförlaget Atlas, 
2012
Sammanflätningen mellan medier och politik är utgångs-
punkt för Politik som spektakel. Maria Wendt har i flera 
år genomfört deltagande observationer bland rosor och 
rosé i Visby, samt analyserat mediernas bevakning av 
svenska valrörelser. Hennes budskap är att medierna, 
tvärtemot vad som ofta sägs, måste ses som ett problem 
för demokratin. 
Maria Wendt är forskare och lärare vid Statsvetenskap-
liga institutionen på Stockholms universitet.

SE MER

Studio 5
Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck, dokumen-
tär 10 min, 2016
Studio 5 utspelar sig i sändningsstudion för Sveriges 
största nyhetsprogram - Aktuellt. Genom att använda Ak-
tuellts egna studiokameror, men där bilderna visas med en 
annorlunda rytm, ges en bild av nyhetsförmedling som en 
stark regisserad föreställning.

Punkt 9: val av andre vice talman
Maximilien Van Aertryck, dokumentär 15 min, 2015
Efter en lång sluten omröstning blev Sverigedemokrater-
nas Björn Söder 2014 vald till riksdagens andre vice tal-
man med enbart 52 av 344 röster. Punkt 9: val av andre 
vice talman är en nedkortad observation av de många 
långa timmar i riksdagens plenisal som ledde fram till be-
slutet. En studie av en bisarr situation i den parlamenta-
riska demokratins namn.

The War Room
Chris Hegedus och D. A. Pennebaker, dokumentär 96 
min, 1993
Dokumentär om Bill Clintons presidentkampanj 1993. I 
filmen följer vi främst hans närmsta rådgivare och presse-
kreterare, och vi får en närgången inblick i både det stra-
tegiska arbetet, krishantering, och politikens drivkrafter. 

Weiner
Josh Kriegman, Elyse Steinberg, dokumentär 96 min, 
2016
Weiner är en dokumentär från 2016 som handlar om An-
thony Weiners kampanj då han försökte bli borgmästare 
i New York. Kampanjen kantas av skandaler som bland 
annat innefattar dick pics… Intressant, rolig och plågsam 
inblick i hur man (inte) hanterar politiska kriser i sociala 
mediers tidsålder.

Veep
Armando Iannucci, tv-serie, komedi, 2012-
Veep är en politisk satir som handlar om USA:s vice-
president. Hon är bitter över att hon inte vann valet och 
nu hamnat i en position där ingen bryr sig om henne. 
Tillsammans med sitt klantiga team försöker hon roffa åt 
sig så mycket makt hon kan. Serien är baserad på omfat-
tande research, och är även filmad och klippt på ett semi-
dokumentärt sätt. 

Riksdagen.se/sv/webb-tv
Debatterna i riksdagens plenisal filmas och finns publice-
rade på riksdagens hemsida för alla att se. Det kan vara 
intressant att ta del av debatter som inte är gjorda för tv-
formatet utan mera är del av den politiska vardagen. På 
vilket sätt skiljer de sig från de debatter man kan se på tv? 
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OM REGISSÖREN: CECILIA BJÖRK
Cecilia Björk föddes 1981 i Härnösand och är poet, ma-
nusförfattare och dokumentärfilmare. Hon har gått förfat-
tarlinjen på Biskops Arnö och studerat manusförfattande 
på Berghs och på Manuspiloterna i Alby. Hon är även ut-
bildad civilingenjör och har bland annat arbetat med press 
och kommunikation inom Bonnierkoncernen och på Bon-
niers Konsthall.

Hon är Torino Film Lab Alumni och har arbetat med cas-
ting, produktionsledning och rådgivning på flera Plattform-
projekt, såsom Hopptornet och Broadcast. 

Hennes kortdokumentär Saliga hade premiär på Göteborgs 
filmfestival 2014. Den handlar om ett kristet sommarläger 
på västkusten. En bra vecka för demokratin är hennes för-
sta långfilm. 

OM PRODUCENTERNA: AXEL DANIELSON 
OCH MAXIMILIEN VAN AERTRYCK
Axel Danielson föddes 1976 i Vittskövle och Maximilien 
Van Aertryck 1989 i Paris. Sedan 2013 samarbetar de på 
Plattform Produktion i Göteborg, där de även arbetar till-
sammans med Ruben Östlund. Axel är också lärare på fil-
mutbildningen på Akademin Valand i Göteborg. 

Gemensam filmografi Axel Danielson och 
Maximilien Van Aertryck: 

2016  Studio 5 / Because the World Never Stops, 10’
2016  Fight on a Swedish Beach, 14’30 (producenter)
2016  Hopptornet, 17’ 
2015  Extramaterial, 61’ 
2015  Punkt 9: val av andre vice talman, 15’ 
2011  Pangpangbröder – 53 scener ur en barndom, 80’

OM PRODUKTIONSBOLAGET: PLATTFORM 
PRODUKTION
Plattform Produktion har sin bas i Göteborg och är ett av 
Sveriges mest innovativa och tongivande produktionsbolag. 
Kärnverksamheten handlar om produktion av långfilmer, 
dokumentärer och kortfilmer. Bolaget har rönt stora in-
ternationella framgångar med sina engagerande och regis-
sörsdrivna filmer, såsom The Square (Guldpalmen 2017), 
Turist (2014), Play (2011), Händelse vid bank (2010), De 
ofrivilliga (2008), Pangpangbröder (2011) och The extra-
ordinary ordinary life of José Gonzalez (2010). 

PRODUKTIONSUPPGIFTER
Sverige 2018
Regi: Cecilia Björk 
Producent: Axel Danielson, Maximilien Van 
Aertryck, Plattform Produktion
Samproducenter: Film i Väst, SVT
Foto: Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson
Kompletterande foto: Pia Lehto, Cecilia Björk

Medverkande:
Ebba Busch Thor, Alice Bah Kuhnke, Ylva Jo-
hansson, Natalie Sial, Rasmus Cruce Naeyé, 
Lotta Bouvin-Sundberg, Mats Benesch, Annie 
Lööf, Jonas Nyström, Evelina Robertsson, 
Christer Karlsson, Paul Barath, Tobias An-
dersson, Joe Jenkins, Mio Parsmo, Catarina de 
Ron, Sofia Lindfors, Tantpatrullen, Kent Pau-
lusson, Nils Grunditz, Maja Stridsberg, Rashid 
Musa, Hannele Muilu, Mike Toivonen, Ingemo 
Lindroos, mfl. 

Tekniska uppgifter:
Längd: 76 minuter
Cansur: Barntillåten
Svensk biopremiär: 2018-05-18
Distribution: FC BIO, www.filmcentrum.se
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