
Vision – VAKA 

Vaka är ett institutionsdrama med ett äldreboende som primär arena. Filmens tematiska kärna 

är skildringen av ”individer i ett bristfälligt system”. Hur personalens arbetsförhållanden och 

de äldres levnadsförhållanden påverkats av vår samtids fokus på effektivisering. Problematiken 

får sin spets i skildringen av dödsvakor, när filmens unga protagonist hamnar i en sådan 

situation till följd av personalbrist.   

 

Med filmen vill jag skildra en arbetsmarknad som förlitar sig på att ungdomar, utan utbildning 

och erfarenhet, ska klara av situationer som knappt går att förbereda sig för. Att du, både 

professionellt och emotionellt, förväntas hantera att vara handen att hålla i vid någons sista 

andetag. Och ur motsatt synvinkel, en situation som tillåter att äldres sista timmar ska vakas 

över av en person som eventuellt har det här som arbete medan hen ”kommer på vad jag ska 

göra på riktigt”.  

 

Det är viktigt för mig att det här ämnet behandlas med perspektivet ”den lilla människan i ett 

större, bristfälligt system”. Det måste finnas mänskliga möten mellan de äldre och personalen, 

där hela känsloregistret finns närvarande. Möten med skratt, beröring, lugn, blickar, tillit och 

värme. Karaktärerna får inte bara bli funktioner för att framföra samhällskritik. De ska vara 

människor som lever efter dessa förutsättningar, de får inte ha ett granskade, utomstående 

perspektiv. För att förstärka individ kontra system, vill jag i scenerna som skildrar karaktärerna 

i mänskliga möten arbeta med en rörlig, handhållen kamera. Där vill jag växla mellan intima, 

ömsinta närbilder och tvåbilder som får dialoger att kännas i nuet. Som kontrast vill jag i scener 

som skildrar systemet ha en mer statisk och mekanisk känsla, genom bilder på stativ eller 

följande steadicam.  

 

Överlag hämtas en stor del av inspirationen till filmens estetik och ton från den samtida 

franskspråkiga socialrealismen. Förutom bröderna Dardenne som främsta frontfigurer, kan 

Xavier Legrands Allt för min son (2017), Guillaume Senez När livet vänder (2018) och estniska 

Liina Triškina-Vanhatalos Take it or leave it (2018) fungera som exempel på filmer som 

skildrar mänskliga vardags- och samhällsproblem med filmteknisk minimalism men stor 

närvaro. På ett liknande sätt vill jag ta mig an filmens ämne med ett berättargrepp där kameran 

anpassar sig efter karaktärerna, inte tvärt om. Där ett lågmält och nedtonat skådespel får stå i 

centrum, med tilltro på att kameran fångar känslor utan att de behövs spelas på. På samma sätt 

ska den pålagda musiken vara sparsam eller obefintlig, medan musik som spelas av karaktärerna 

gärna får vävas in i berättelsen. Äldreboendet ska vara modernt till utseendet. Rent och prydligt 

men kalt och sterilt. På liknande sätt ser jag färgskalan som kall. Vitt, grått och blått. 

Ljussättningen subtil, med mycket naturligt ljus som lyser in genom stora fönster. Som en 

kontrast får det gärna finnas bordslampor som ger varmt ljus vid mysigare scener. Jag vill ta 

vara på den institutionella miljön, exempelvis genom långa följningar där vi tar rygg på personal 

som rör sig från rum till rum i korridorerna. Där ytan, med lysrör och rumsnummer, får ge 

känslan av det opersonliga systemet medan mötena som sker inne i rummen får visa 

människorna som lever i det.  

 


