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Abstract 

Den svenska drömmen om pappaledighet är en dokumentärfilm som berättar om Sveriges dröm om 

att få fler pappor att ta ut föräldraledighet genom kampanjer, reklamer och lagstiftningar. Den 

berättar även om statistiken och verkligheten -att få män väljer att vara föräldralediga.  

Två pappor, far och son, som varit föräldralediga 1976 och idag får berätta om sina erfarenheter. 

Hur det är att gå mot den statistiska strömmen, varför de valde att göra det och hur det är att göra 

det.  

Den svenska drömmen om pappaledighet är en dokumentär där drömmar och lagstiftning om 

föräldraledighet möter normer och verklighet. 
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Ämnesval 

Till en början tänkte jag att det var en slump att pappaledighet blev det ämne jag valde att göra mitt 

examensarbete i journalistik om. Det var nämligen ett av tolv utvalda områden som vi fick välja 

bland i teori- och metodkursen och som jag efter det hängde kvar vid. Men vid närmare eftertanke 

är jag rätt övertygad om att det inte är en slump att jag gjort en dokumentär om pappaledighet, utan 

snarare en självklarhet. 

”Det personliga är politiskt.” Så skrev Kate Millett i sin bok Sexual Politics där hon fastslår att 

kärnfamiljen utgör patriarkatets grundbult (1970, s. 24, 33). Kate Millett var en av flera forskare 

och författare vars text ingick i delkursen familjen som genusskapande institution som jag läste 

hösten 2012 då jag pluggade genusvetenskap. Mitt intresse för just familjen som institution, och hur 

det kommer sig att det finns så utpräglade roller och normer kring denna lilla enhet, väcktes under 

den kursen. 

Under radiokursen i journalistisk produktion gjorde jag ett inslag om föräldraförsäkringen som då 

fyllde fyrtio år. Jag berättade i radiorepet att föräldraförsäkringen har gjort föräldraledighet möjlig 

för båda föräldrarna men att få pappor väljer att ta ut någon ledighet. Det är inte något som enbart 

påverkar varje enskild familj utan även upprätthåller patriarkaliska strukturer. Det är fortfarande än i 

dag främst kvinnor som utför största delen av obetalat arbete i hemmen och har längst pensioner 

(Jämställdhetskartan 2015) Något jag tycke var värt att uppmärksamma i mitt radiorep. I Den 

svenska drömmen om pappaledighet så ligger fokus inte på det utan på att höra pappor berätta om 

sina erfarenheter. Ställa frågor och få svar och jämföra deras erfarenheter mot lagstiftningar, 

kampanjer och reklamer. Samtidigt som jag reflekterat kring min egen relation till min pappa som 

varken varit föräldraledig eller delaktig i min uppväxt. 

Avgränsning och urval 

Mitt valda fokus i dokumentärerna är motsättningarna kring pappaledighet. Jag vill berätta om hur 

det sett ut historiskt med pappaledighetskampanjer och politiska beslut. Jag vill även ha case som 

kan göra min dokumentär levande och personlig. Istället för att ställa pappor som inte valt att vara 

föräldralediga mot väggen, så har jag valt att intervjua pappor som har varit hemma. 
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Till en början ville jag komma i kontakt med flera pappor som varit hemma olika perioder under de 

fyra decennier som föräldraförsäkringen har funnits. Jag hörde runt bland vänner och bekanta och la 

ut en förfrågan på Facebook. Sedan kom jag att tänka på min vän Matildas pappa, Hans Ritzén. Jag 

vet att han har tre barn, Max som är född 1975, Robin som är född 1987 och min vän Matilda som 

är född 1990. Jag visste dessutom att Robin var föräldraledig just nu med hans son Nils.  

    

Jag tog kontakt med Hans, Hasse, och det visade sig att han varit pappalediga med alla sina tre barn.  

Genom att intervjua enbart Hasse och Robin så kunde jag med andra ord täcka in fyra decennier av 

föräldraledighet. Att enbart intervjua två personer tänkte jag också skulle ge mig möjlighet att mer 

gå på djupet och verkligen få vara med dem och höra de berätta om sina erfarenheter under 

föräldraledigheten. Jag lät Hasse berätta om sina erfarenheter från att vara hemma på 70-, 80- och 

90-talet. Rätt snabbt märkte jag att det fanns något visst med Hasses första pappaledighet, minnen 

därifrån och tidsandan. Och min egen nyfikenhet om hur det var att vara ”barnledig pappa” 1976 

mot vad det är att vara föräldraledig pappa idag, 2016. Jag bestämde mig därför att i slutändan 

enbart ta med Hasses första tid som föräldraledig i min dokumentär. 

Hasse och Robin är intressanta för att de gått emot rent statistiskt genom att vara hemma med sina 

barn. Båda två är dessutom lite av pionjärer. Hasse, en storstadskille, som tyckte att det är självklart 

att vara ”hemmapappa” med sonen Max i sex månader redan 1976. Och Robin, som lämnat 

Stockholm för att bo i Borlänge och prioritera sin familj i första hand, bland annat genom att stanna 

hemma med sonen Nils i 12 månader. 

Hasse och Robin har gjort det kvinnor gjort i alla decennier, stannat hemma med barn och satt sin 

egentid och karriär åt sidan. De är några av de pappor som uppfyllt Sveriges dröm om ett jämställt 

föräldrauttag och de kan berätta om hur tillvaron som pappaledig är. Något de också får göra i 

dokumentären, beskriva varför de valde att vara föräldralediga men även problematiken man kan 

stöta på som ”barnledig pappa”. Genom Hasse och Robins historier hoppas jag att min dokumentär 

kan väcka en diskussion kring föräldraskap, normer och lagstiftning. Visa en komplex men rättvis 

bild av föräldraledighet i Sverige, både från förr men även från idag. 

Relevans och publikintresse 

Den 11 november 2015 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om en tredje öronmärkt 

månad för bägge föräldrarna i föräldraförsäkringen som börjar gälla från och med den 1 januari 
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2016 (Riksdagen 2015-11-11). Jag brukar inte lyssna på riksdagsdebatter, men denna valde jag att 

lyssna på. Under tiden jag lyssnade framgick det tydligt vilken extrem komplex fråga 

föräldraförsäkring är. Det är en privat fråga, en fråga för varje enskild familj. Men samtidigt råder 

det en struktur om man ser till hur föräldraförsäkringen används. En struktur som låter 

”pappledighet” vara en valmöjlighet medan ”mammaledighet” förblir en självklarhet, något Robins 

sambo Josefin också påpekar i dokumentären. 

Just valmöjligheten, rättigheten, att vara pappaledig är något Johan Bävmans dokumentära bildserie 

Swedish Dads utgår från. Johan Bävan porträtterar föräldralediga pappors vardag, bilder som har 

fått stor uppmärksamhet i flera internationella medier. Det är lek, matning, blöjbyte och allt det där 

som man vet tillhör småbarnsföräldrars vardag. Ändå så verkar bilderna chocka vår värld, och 

anledningen till det är att det är just pappor som gör jobbet, som tar han om sina barn.  

I en intervju med Sydsvenska Dagbladet  (2015-03-31) berättar Johan Bävman att det var när han 

själv hade varit hemma med sitt barn i nio månader som han började fundera på varför inte fler 

pappor väljer att vara hemma. Bävman poängterar i intervjun att hans bilder inte är tänkta att 

glorifiera män som väljer att ta ut flera månaders föräldraledighet, utan att han vill visa att just 

rättigheten att vara pappaledig också är en skyldighet (Sydsvenska Dagbladet, 2015-03-31). 

Att Johan Bävans bilder fått stor uppmärksamhet världen över och att Sverige nu inför ytterligare en 

obligatorisk öronmärkt månad för bägge föräldrarna, visar att frågan om ett jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen har en stor samhällsrelevans och aktualitet. Min dokumentär som berör ämnet 

har därmed ett starkt nyhetsvärde och förhoppningvis också ett publikintresse. 

Undersökningsmetoder 

”Intervjun är reporterns viktigaste arbetsredskap” skriver Björn Häger i sin bok Reporter (2009, s. 

181). Jag kan inte annat än att hålla med honom. Genom mina intervjuer har jag fått Hasse och 

Robins synvinkel på deras tid som föräldralediga. Äkta upplevda känslor och inte mina tankar, 

politiskt styrda budskap eller någon forskares slutsatser. 
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Att lyssna på intervjupersonerna är reporterns viktigaste egenskap (Häger 2009, s. 188). Det är 

också det jag har försökt att göra, lyssna och visa mitt intresse för mina intervjupersoners 

erfarenheter och känslor. Genom att lyssna så har jag också kunnat ställa spontana följdfrågor till 

det de berättar för mig, vilket hjälper mig att få mer utförliga och grundliga utsagor från dem. 

Att humma bekräftande för att få intervjupersonen att känna sig bekräftad (Häger 2009, s. 188) går 

inte att göra när man filmar. Jag kan inte heller sitta avslappnat bredvid mina intervjupersoner och 

dricka kaffe samtidigt som vi talar. Ljud och bild står i fokus och jag som reporter behöver vara 

osynligt närvarande för att lyckas få till bägge delarna. Det är ett arbete som inte alltid är lätt.  

Min erfarenhet som videoreporter på Upsala Nya Tidning är att kameror och mikrofoner ofta 

skrämmer människor. Att jag som reporter sedan står på två meters avstånd från mina 

intervjupersoner gör inte situationen bättre. Ögonkontakt blir därför oerhört viktigt för att få mina 

intervjupersoner att känna sig avslappnade, sedda och hörda (Häger 2009, s. 188). Men det är också 

något som är svårt när man är ensam: när man både är reporter, filmare och teknikansvarig. Min 

blick växlar mellan kameran för att se att personen sitter rätt i bild, den röda inspelningskappen för 

att se att den fortfarande lyser och min intervjupersons ögon. 

Att jag inte kunnat höra ljudet då det enbart finns en utgång från kameran har gjort mig en smula 

nervös under intervjuerna. Att Micken dessutom är gammal och att sladden glappar förstärkte den 

oron. Likaså att kameran jag använt väljer att stänga av sig av sig själv när helst den vill har skapat 

en viss stressfaktor. Att behöva fokusera på tekniska saker samtidigt som jag utför en intervju har 

varit en utmaning som jag försökt lösa genom att berätta för mina intervjupersoner hur jag kommer 

agera under inspelningen. Varför jag börjar mina intervjuer med att be dem berätta vad de åt till 

frukost eller lunch för att sedan spela upp ljudet för att försöka höra om ljudet är någorlunda okej 

innan vi kör igång. Vad det är jag tittar på när min blick är på kameran och inte på dem. Att jag 

avbryter dem enbart när kameran slutar spela in för att jag inte vill missa något viktigt de berättar, 

inte för att jag inte vill lyssna. 

En annan utmaning har varit att få mina intervjupersoner att berätta en historia istället för att enbart 

svara på mina sakfrågor. Med Hasse har det varit lättare eftersom jag kunnat intervjua honom flera 

gånger, medan jag enbart haft möjlighet att träffa Robin vid två tillfällen. Jag har försökt att visa 

öppenhet och en avslappnad stämning och också förstått att jag inte har möjlighet att kanske få till 

världens bästa intervjuer då jag är färsk journalist och en rätt oerfaren videoreporter. 
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Att skapa förtroende mellan mig och mina intervjupersoner har varit väldigt viktigt. Kanske ännu 

viktigare för att jag känner Hasse och Robin sedan innan genom min vän Matilda, något jag 

återkommer mer till under rubriken ”Etik”. Förtroende kan skapas på flera sätt (Häger 2009, s. 192). 

Mitt sätt att skapa förtroende har varit att informera Hasse och Robin varför jag gör den här 

dokumentären och hur den kommer användas. Jag har även försökt att få dem att förstå att deras 

historier är kärnan i min dokumentär. Jag har försökt ge dem självkänsla att våga berätta om sina 

erfarenheter för mig, vilja berätta om dem.  

När jag var hemma hos Hasse samtidigt som Robin, Josefin och Nils var på besök kom Hasses fru 

Veronika kom då fram till mig. ”Den här dokumentären betyder väldigt mycket för hela vår familj. 

Vi pratar mycket om den, om oss, om våra val och om våra liv. Jag är glad att du gör den”. Att få 

höra det som journalist gör mig både glad och stolt, för det betyder att den här resan inte enbart varit 

en positiv upplevelse för mig utan även för Familjen Ritzén.  

Källor och källval 

Jag har använt mig av muntliga, skriftliga, materiella och elektroniska källor. Mina huvudsakliga 

muntliga källor är mina intervjupersoner, Hasse och Robin Ritzén. Mina skriftliga källor har varit 

boken Nya svenska fäder (Klinth & Johansson 2010) samt lagparagrafer, riksdagsdebatter och 

statens offentliga utredningar (SOU). Alla kampanjer jag använt mig av är materiella källor eller tv-

reklamer som finns att tillgå elektroniskt. Även statistik jag har med i min dokumentär från bland 

annat Statistiska centralbyrån går under elektroniska källor. När jag gått igenom mina källor så har 

jag utgått från de källkritiska principerna. Där har jag kollat på äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet (Thurén 2013, s. 7-8). 

Muntliga källor 

Mina muntliga källor valde jag som jag tidigare nämnt för att de har relevans för mitt ämne och kan 

säga något om hur ”pappaledighet” var för 40 år sedan och hur det är idag. Att de inte har blivit 

intervjuade tidigare eller är några offentliga personer såg jag enbart som något positivt då jag tror 
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att det är lättare för den som skulle se dokumentären att kunna känna identifikation med Hasse och 

Robin än exempelvis två medievana välkända personer. 

Mina muntliga källor uppfyller kriterierna för äkthet, oberoende och tendensfrihet. Både Hasse och 

Robin utger sig med andra ord för att vara just Hasse och Robin, far och son och pappor. Då det är 

jag som tagit kontakt med mina källor som ingen av de är aktiva i exempelvis ett politiskt parti eller 

har någon ekonomisk vinning av att delta i min dokumentär, så ser jag ingen tendens till att de 

skulle förvränga sina historier. En oberoende källa innebär i sin tur att källan inte ska vara ett referat 

av en annan källa (Thurén 2013, s. 8). Det är varken Hasse eller Robin. De talar inte om någon väns 

erfarenheter de hört om utan sina egna upplevda erfarenheter.   

    

Tidssambandet, tiden det gått mellan en händelse och källans berättelse om den (Thurén 2013, s. 7) 

finns det mer tveksamhet kring när det kommer till Hasse. Det var länge sedan han var hemma med 

sin äldsta son och många minnen från den tiden har bleknat bort. Här har gamla bilder (som kan 

räknas som kvarlevor) och Hasses förre detta fru Kim varit till stor hjälp för att både bekräfta eller 

motsätta sig vissa saker Hasse varit osäker på. Tillsammans har de diskuterat olika händelser och då 

har också fler minnen väckts till liv hos Hasse. Just eftersom det i Hasses fall handlar om händelser 

som skett för flera decennier sedan kan jag aldrig helt komma ifrån att det alltid kommer finnas en 

viss tvekan när det kommer till tidssambandet.  

Skriftliga källor 

När det kommer till lagar och offentliga utredningar så har jag inte tvivlat på att de källorna är vad 

de utger sig för att vara och därmed uppfyller samtliga kriterier för att vara pålitliga källor. 

Informationen jag fått från lagstiftningar och utredningar har legat som grund för mycket av den 

fakta jag haft med mig när jag producerat min dokumentär. 

Boken Svenska Nya Fäder (Klinth & Johansson 2010) hittade jag efter att ha letat efter passande 

litteratur till min dokumentär på nätet. Den dyker upp i flera olika sammanhang och jag beslöt mig 

därför att läsa den. Boken är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt skriven av två professorer och 

handlar om just faderskap och kampanjer om pappaledighet. Att Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap sponsrat dem två forskarna, Roger Klinth och Tomas Johansson, att bedriva sin 

forskning inom fältet talar för att källan är tendensfri. 
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Källan verkar även vara det den utger sig för att vara, nämligen resultatet av ett forskningsprojekt 

där fotnoter och bilder på flera av kampanjerna som analyseras finns med i boken. Det som fick mig 

att vara på min vakt var när några av kampanjerna som forskarna talar om och beskriver i boken 

enbart går att finna hos forskarna själva. Jag tog då kontakt med Roger Klinth på Linköpings 

universitet och frågade hur det kom sig att bara de hade materialet. Han förklarade att de fått ett 

stort material från Försäkringskassans lokalkontor och att det inte helt säkert finns kopior på det 

materialet. Han sa även att jag var välkommen till Linköpings universitet och ta del av det 

materialet.  

Efter att själv ha varit i kontakt med Försäkringskassan upprepade gånger förstod jag varför 

forskarna hänvisade till dem för att se visst material. När de samlade material så vände de sig 

nämligen till enskilda kontor som Försäkringskassan då hade ute i landet, något som idag inte 

längre finns. En större delen av materialet som lokalkontoren haft ska ha skickats till 

Försäkringskassans centralarkiv i Östersund, men där verkar det råda stor förvirring på vad exakt 

som har kommit till dem och var detta går att finna. Till slut lyckades jag i alla fall få två stora lådor 

med gammalt material uppskickat till Stockholms huvudkontor på Telefonplan, vilket för mig 

vidare till mina materiella källor. 

Materiella källor 

Kampanjerna jag visar i min dokumentär kommer från Försäkringskassan. Försäkringskassan är den 

myndighet som tar hand om just föräldraförsäkring och för egen statistik gällande frågan. I och med 

att Försäkringskassan dessutom är statlig och informerat och haft kampanjer om 

föräldraförsäkringen sedan den infördes, så har de ett brett utbud på just kampanjer. Därför kändes 

det rätt att fokusera och gå igenom material de producerat (främst från 2000-talet) och göra ett 

representativt urval därifrån som jag kan visa i min dokumentär.  

Britt-Inger Blad Sörensdotter vid centralarkivet i Östersund skickade allt material hon lyckades hitta 

om information och kampanjer för en jämnare föräldraförsäkring/för att fler pappor ska ta ut 

föräldraledighet till Stockholm. Huruvida det är allt material som finns kan jag inte vara helt säker 

på då jag själv inte har tillträde att leta i deras arkiv. Men då Försäkringskassan är en statlig 

myndighet som ska stå tillhanda med offentligt material får jag lita på att de också gjorde det i mitt 

fall. Materialet, som är materiella källor, är svårt att betvivla då jag faktiskt kan hålla det i mina 

egna händer. De är äkta, det finns ingen tvivel på tidssamband då de är tryckta det år som står 
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skrivet på dem och de är oberoende då det är Försäkringskassan själva som tagit fram kampanjerna 

och också kan tillhanda hålla mig dem. 

När det kommer till tendensfrihet så är det ju delvis det min dokumentär handlar om. Ger 

Försäkringskassans kampanjer en falsk bild av pappaledighet? Budskapen i kampanjerna kan visa 

”[…]en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga ekonomiska, politiska eller andra 

intressen av att förvränga verkligheten” (Thurén 2013, s. 8). Men som faktisk källa så är materialet 

från Försäkringskassan tendensfritt då det ger är den bilden som Försäkringskassan fått i uppdrag av 

svenska staten att ge. 

Elektroniska källor 

Statistik och tv-reklamer ingår i mina elektroniska källor. För tv-reklamerna som kommer från 

Försäkringskassan så har jag gjort en liknande källkritisk bedömning av det materialet som det jag 

beskriver ovan. Statistiken från SCB ser jag också som tillförlitlig på alla fyra källkritiska punkter 

då SCB är en statlig förvaltningsmyndighet som har ansvar för officiell statistik och annan statlig 

statistik (SCB 2015) 

Trots att inte alla källor jag uppger här har varit tydliga i min dokumentär så är det tack vare dom 

jag fått förkunskap, förståelse och statistik gällande mitt ämne.  

Genreval 

För mig var det givet att göra en tv-dokumentär om mitt ämne. Dels för min förkärlek till att arbeta 

med både bild och ljud, men också för att jag tycker att tv är ett otroligt starkt medium. Det går inte 

att dölja några känslor för tittaren då de både hör och ser allt. Tv är ett känslomedium (Häger 2009, 

s. 231). Känslorna sprakar in i bilden och mikrofonen, går igenom mängder av kablar för att sedan 

komma ut i etern och in i våra tv-apparater. Och förhoppningsvis också i våra hjärtan.  

  

Tv är även ett närhetens medium (Gratte 2007, s. 34). Något jag utnyttjat genom att låta mina 

intervjupersoner få ta stor plats i min dokumentär. Jag hoppas att Hasse och Robin som berättar sina 

historier ska kunna skapa identifikation och närhet, väcka känslor hos mina tittare. Björn Häger 

menar att ett gott hantverk innehåller case, personer som är relevanta i sammanhanget (Häger 2009, 
�11



Reflektionsrapport 2016-01-07

s. 234). Mina intervjupersoner är två helt vanliga män. Men deras historier, erfarenheter, är 

relevanta för ämnet jag valt att gestalta och berätta om. 

Gratte skriver att tv-inslag inte bara ska berätta något utan även visa det, det handlar om storytelling 

(Gratte 2007, s. 32). Och det har varit en utmaning. Att lyckas fånga scener som kan spegla det 

intervjupersoner säger och berättar kan tyckas verka lätt, men jag vill hävda att det är det motsatta. 

Det gäller att ständigt vara vaken, studerande och nästintill osynlig. Att vara med hela tiden utan att 

styra intervjupersonernas historia eller beteende. Jag önskar att jag kunde fått till fler tillfällen då 

jag träffat mina intervjupersoner och set hur de interagerar med varandra. För mig har det varit svårt 

att be om deras tid upprepade gånger. Men det är lärdom jag tar med mig -att våga ställa krav. En 

dokumentär kräver tid och upprepade intervjutillfällen, något jag hade kunnat varit tydligare med. 

Jag har försökt att visa bilder som passar med intervjupersonernas berättelser och mina egna prator.  

Att göra tv handlar om att skapa en balans och samspel mellan bild och ljud (Olson 2001, s. 72), 

något som kräver lång tid vid redigeringen. Det handlar om sekunder av bilder som kan bli för långa 

eller för korta. Ett miljöljud som saknas eller en speakerröst utan känsla. Alla små detaljer ska 

samspela för att skapa en känsla. Och det måste finnas en rytm och sekvenser som är logiska och 

lätta för tittare att följa med i (Häger 2009, s. 240). Jag har haft min rumskompis Erica att bolla 

med. Jag har visat henne scener och frågat vad hon tycker, vad hon ser och vad hon hör. Hon ser 

dokumentären utifrån, med nya ögon. Något jag blivit hjälpt av då jag stundvis upplevt mig blind 

för mitt eget arbete då jag är mitt uppe i det. 

Stilistik  

Den svenska drömmen om pappaledighet är en dokumentär för alla. Ålder och utbildningsnivå ska 

inte ha någon betydelse för den som ser dokumentären. Inte heller förkunskap om lagstiftning eller 

kampanjer ska vara avgörande för att man ska förstå det dokumentären berättar. Föräldrar är min 

huvudsakliga målgrupp, men även personer utan barn hoppas jag ska kunna se dokumentären och få 

ut något av den. Kanske kan de minnas hur det var när de var barn, vem som var hemma då. Något 

jag själv har gjort i mitt skapande av dokumentären. Jag har blottat mina känslor av en frånvarande 

pappa och mitt intresse av att försöka förstå hur normer, lagar och verklighet går ihop. Jag tänker 
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även att dokumentären kan vara intressant utifrån frågan om hur pass mycket politik och politiker 

ska få lägga sig i familjers liv och vardag. 

Just för att jag eftersträvat att min dokumentär ska kunna ses och förstås av många så har jag låtit 

mitt språk vara enkelt. I min speakertext har jag även ändrat ord som exempelvis ”de” till ”dom”, 

jag vill tala talspråk med min publik. Det är ingen vetenskaplig dokumentär utan en verklig 

dokumentär med frågor som inte har givna svar och med människor som inte är vana att stå framför 

kameran. Den svenska drömmen om pappaledighet vill skapa en debatt, inte tala om vad som är rätt 

och fel. Därför har min ambition varit att dokumentären inte ska tala till sina tittare, utan med dem. 

Inspiration 

Under regissören Goran Kapetanovics besök på JMK visade han flera exempel på dokumentärer, 

alla väldigt olika. Jag blev väldigt inspirerad av flera av dem vi såg.  

Alejandro González Iñárritus dokumentär 11’9’’01 (2001) fick mig att fundera på ljud och bild. 

Under majoriteten av hans dokumentär så ser tittaren enbart en svart ruta. Allt behöver inte visas, 

tittaren kan skapa egna bilder. I min dokumentär har jag vänt på det och tänkt att allt inte måste 

sägas -mycket kan istället visas. Min inledningsscen är ett exempel på det. Bilder och en enda 

mening säger så mycket om situationen Robin befinner sig i. Om mitt ämne, om glädjen och 

svårigheterna. 

Den film som inspirerade mig allra mest som Goran Kapetanovics visade var kortfilmen Boogie 

woogie pappa (2001) som Erik Bäfving gjort. Bäfvings kortfilm bygger enbart på gamla stillbilder, 

men han lyckas få dem levande genom att skapa rytm och rörelse i bilderna. Han använder även 

vissa effekter som jag tyvärr är en för okunnig filmredigerare för att själv kunna göra. Men att skapa 

tempo genom att låta vissa bilder ligga korta stunder medan andra ligger längre. Zooma in och ut ur 

bilder har varit min ”amatörmässiga” lösning för att försöka få till samma känsla som Bäfving i min 

dokumentär. 

Något annat som jag inspirerades av är Erik Bäfvings berättarröst. Han tar tid på sig att berätta sin 

historia. Han är lugn och trygg. Med headset och datorn är det inte lätt att få till en bra ljudatmosfär, 

men jag har gjort mitt bästa. Och jag har försökt anamma Bäfvings ton fast gjort den personlig, 
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utifrån hur min röst låter och vilka känslor jag vill förmedla. Jag vill vara övertygande, ta tid på mig 

och tala med känsla.  

Det som jag gillar mest med Erik Bäfvings kortfilm och som gjort att den stannat kvar i mina tankar 

är att han vågar vara personlig. För mig är det sådana dokumentärer, texter och röster otroligt starka 

och fängslande. Men som journalist så är det inte ofta en sida som uppmuntras -att vara personlig. 

Objektivitet är betydligt mer ifrågasatt idag inom journalistkåren än vad det var förr, men det råder 

fortfarande en strävan att försöka spegla flera sidor av ett fenomen, att på något vis ge objektiva 

fakta. Så när jag blev uppmuntrad av min handledare att vara personlig så blev jag positivt 

överraskad. Jag funderade på varför mitt valda ämne berör mig och jag berättar även om min egen 

uppväxt i dokumentären, en barndom utan en närvarande pappa. Jag gör det för att jag vill gå från 

en micronivå till en macronivå i min dokumentär. Visa på det lilla personliga och det stora 

strukturella. 

Förutom all inspiration som Goran Kapetanovics gav under sitt besök på JMK, så har jag även 

inspirerats av dokumentären What Happened, Miss Simone? (2015) Förutom att Nina Simone har 

en unik röst och fantastiska låtar som ligger mig varmt om hjärtat så var dokumentären gjord på ett 

sätt som fick den att kännas levande. Ninas dotter berättar om minnen från när hon var liten 

samtidigt som gamla bilder visas. Det blev otroligt starkt när dottern berättar om sin mamma som 

mådde dåligt samtidigt som bilder på en sorgsen Nina visas i rutan. I min dokumentär har jag 

försökt att göra något liknande. Jag låter Hasse och Robin berätta om sina minnen och erfarenheter 

samtidigt som mina bilder visar på det de säger. Jag blandar också bilder från idag med bilder från 

förr för att ge en historisk tillbakablick.  

En annan inspiration till titeln på min dokumentär är Freddot Carlsson Anderssons bok Pappa, inte 

barnvakt: om män och föräldraskap (2015). Genom hela boken sätts ordet ”pappa” på sin spets 

genom Freddots egna reflektioner och erfarenheter av att vara just pappa. I början av boken skriver 

han: ”När barnet kommer blir kvinnan förälder. Hon har huvudansvaret. Mannen blir pappa. Något 

annat.” (Carlsson Andersson 2015, s. 11). 

Jag valde att ha pappaledighet i min titel, även fast det begreppet egentligen inte finns då det heter 

föräldraledighet på fackspråk. Men just eftersom kampanjerna, reklamerna och affischerna 

använder ord som ”barnledig pappa” och gör pappaledighet till något som är lika med att förlänga 
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semestrar och ha roligt (Se Försäkringskassans reklamer i dokumentären) så kände jag att 

pappaledighet är något annat än föräldraledighet -just som Freddot skriver. 

Anpassning till publik 

 
Jag har i första hand sett mitt arbete som en skoluppgift. Jag har även haft en vacklande självkänsla 

om hur slutresultatet kommer att bli och därför inte vågat sälja in min dokumentär till något 

medium. En dröm hade varit att få den sänd på SVT. Public service når många tittare och det känns 

som ett bra forum för min dokumentär då den tar upp ett ämne som har aktualitet och som jag tror 

många berörs av och har starka åsikter om. 

Det handlar om pappor, och jag önskar att pappor också vill ta del av dokumentären. Speciellt då 

pappor, män, enbart tar ut 25 procent av föräldraledigheten medan kvinnor tar ut 75 procent (SCB 

2014). Men min målgrupp, som jag nämnt också tidigare, är både kvinnor, män och familjer. 

Jag har valt att inte utgå från en skjutjärnsjournalistik och pressa pappor, familjer, där pappor inte 

varit hemma med sina barn att stå till svars på mina frågor. Tvärtom har jag velat problematisera 

lagstiftning och statistik, normer och konventioner. När jag sett min slutprodukt tycker jag att jag 

har lyckats ganska bra med det, trots att det inte är det lättaste att visa. Därför tror jag att 

dokumentären kan vara lika intressant för den som har tagit ut föräldraledighet som för den som valt 

att inte ta ut någon. 

Etik 

Etik är ett ord som innefattar en hel del. När det kommer till den biten som hör till att följa 

lagstiftning och publiceringsregler så har jag stött på ett problem under mitt arbete med 

dokumentären, nämligen att få tillgång till rörligt material från gamla kampanjer. Jag visste rätt 

tidigt i min arbetsprocess att jag ville använda de två reklamfilmerna som Försäkringskassan gett ut 

1976 och 1978 om pappaledighet. Att se filmerna på nätet har varit problemfritt, men att få dem 

skickade på en fil till mig för att använda i studiesyfte har varit svårt. Försäkringskassan äger 
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rättigheterna men filmerna finns enbart att tillgå på Svenska filminstitutet. Där hänvisar dem till 

Försäkringskassan och så går hjulet runt och runt.  

När jag väl kommit i kontakt med rätt personer efter flera veckors frågande och mailade, så visade 

det sig att det kostade pengar för att få filmerna. Dessutom så skulle jag få deklarera ytterligare en 

gång vad jag skulle ha dem till på ett specifikt sätt, till en specifik person. Det slutade därmed att 

jag fick klara mig utan dem två filerna med filmerna då jag inte längre hade tid att ta hela 

proceduren ett varv till och dessutom inte skulle hinna ansöka om pengar från JMK. 

Jag löste det genom att filma av reklamfilmerna från min dator. En amatörmässig lösning som gav 

dålig bild- och ljudkvalité och inte skulle vara etiskt korrekt om jag valde att sälja in min 

dokumentär. Men för studiesyfte blev denna lösning nödvändig, och min enda utväg för att få med 

reklamfilmerna. 

En annan etisk aspekt som jag brottats med under arbetets gång är min relation till mina 

intervjupersoner. Jag känner både Hasse och Robin sedan tidigare genom min vän Matilda. Den 

relationen har påverkat mig en hel del genom arbetets gång, både på gott och ont.  

Fördelen har varit att jag blivit insläppt i deras hem med öppna armar och att det funnits en tillit till 

att jag inte skulle skada eller utnyttja dem på något sätt. Det negativa har varit att jag känt mig 

otroligt skyldig hela familjen Ritzén en dokumentär som är nästintill perfekt och omtyckt av dem. 

Ett krav som är högt, och rätt tungt att bära. Jag kan givetvis göra vad jag vill med mitt material, 

men jag har något att förlora om jag skulle göra något som familjen Ritzén skulle vara missnöjda 

med -nämligen min egen relation till min vän Matilda.  

Att som journalist ha något att förlora genom att utföra ett arbete kanske inte hör till ovanligheten. 

Men frågan om etik dyker upp när jag har en relation att värna om samtidigt som jag ska utföra ett 

journalistiskt arbete som uppfyller de källkritiska premisserna. Att intervjua personer i ens 

omgivning är därmed långt i från problemfritt, och något som jag tror att jag kommer fundera en 

extra vända kring att göra om ett sådant tillfälle dök upp igen. 

Jag har försökt lösa mitt etiska dilemma genom att enbart tala om just dokumentären när jag träffat 

dem. Hasse och Robin kommer få se dokumentären först efter att jag lämnat in den dessutom, något 

jag informerat dem om. Vilket är en säkerhet för min egen skull, för att mitt journalistiska omdöme 
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inte ska påverkas om personliga åsikter. Men det finns en annan sida av samma etiska mynt -att jag 

utnyttjat min relation med intervjupersonerna för att få dem att säga och göra det jag vill. Här kan 

bara Hasse och Robin svara på om det verkligen är så eller inte. Men jag vill hävda att jag har haft 

som ambition och försökt spegla flera sidor av ”pappaledighet”. Inte enbart en positiv sida, även 

fast jag visar fina bilder på far och son tillsammans. Och inte heller enbart en negativ, för trots att 

det varit tufft emellanåt så har det ju också varit bra. Jag har alltså aldrig haft en ambition att få 

Hasse och Robin att säga att allt varit svårt och hemskt och inte heller superroligt och bra. Utan en 

sådan tydlig ambition åt det ena eller andra hållet, så hoppas jag att det är ganska tydligt att jag inte 

försökt vinkla eller få mina intervjupersoner att varken hylla eller hata sin tid som pappalediga. 

Erfarenheter under examensarbetet 

Att sammanfatta mitt examensarbete är som att författa en bok. Det finns så otroligt mycket att säga, 

så mycket att berätta.

Som jag nämnde i början så har jag insett att mitt examensarbete har varit en självklarhet för mig att 

göra. Ämnet och valet av metod står mig nära på flera olika sätt, något som också märks i 

dokumentären där jag berättar om min relation till min pappa. Men resan har varit allt annat än lätt. 

En stor del av tiden av examensarbetet har jag suttit och stirrat in i skärmen och inte vetat vad jag 

ska göra. Hur kan jag berätta en historia som berör? Hur kan jag få ihop en dokumentär? Hur kan 

jag lyckas ro i hamn det här projektet? Flera stunder har det känts omöjligt att få ihop ett slutresultat 

som jag kan känna mig nöjd och stolt över och som kan ge mig godkänt. De dagarna har varit tuffa, 

men nödvändiga. Jag har behövt rannsaka mig själv och min idé, upprepa för mig själv vad det är 

jag vill åstadkomma med min dokumentär. Vad handlar den egentligen om?

Som det ofta brukar vara så startade det rätt trögt för mig. Jag kom igång med redigeringen rätt sent 

och har haft tekniska problem upp över öronen. Jag har svurit, gråtit men även skrattat under 

arbetets gång.

Den största lärdomen jag tar med mig från detta projekt är att sluta förminska mig själv och min 

egen förmåga. Mina krav på mig själv och mina prestationer har varit skyhöga och under en stor tid 

begränsat min kreativitet och glädje över att få arbete med dokumentären. Tack vare min handledare 
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har jag dock försökt att tro på  mig själv och släppa en stor del av mina prestationskrav. Jag gör den 

här dokumentären för att lära mig något, inte för att den ska bli hyllad världen över och vinna priser. 

Mitt examensarbete har varit en chans för mig att arbete självständigt med en egen idé, från ax till 

limpa. Något jag brinner för och faktiskt får möjlighet att göra. Just det har också varit min 

räddning under resans gång och fått mig att lyckas ro i hamn detta projekt.

De starka sidorna med mitt projekt är dess aktualitet. En ny lagstiftning som berör mitt ämne har 

bara för en vecka sedan trätt i kraft. Jag tror också att det är en fråga som många har en åsikt om, 

antingen tycker man att föräldraskap ska vara familjens ensak eller styras av politiska beslut. Eller 

så är man kluven. Men alla har nog en åsikt kring ämnet.

Att jag lyckats samla fakta om mitt ämne och visa min publik det med kampanjer är också viktigt 

tror jag. Att tydliggöra min dokumentärs tema genom att visa dess olika sidor kring pappaledighet. 

Mina intervjupersoner, Hasse och Robin Ritzén, skulle jag även räkna som starka sidor i mitt arbete. 

Två vanliga män som får berätta sina historier, dela med sig av sina erfarenheter, som släppt in mig 

i deras liv. Jag är tacksam för den tid de gett mig och allt de har berättat.

Mina klippbilder, samt samspelet mellan bild och ljud är jag nöjd med. Jag har försökt att finnas 

med utan att störa mina intervjupersoner så att jag kan fånga deras vardag. Jag har även tänkt 

kronologiskt. Exempel så är jag först på förskolan med Robin och Nils, ser dem gå därifrån, se dem 

leka i trädgården och sen gå in i huset. Jag har även försökt att arbete med sekvensfilmning och 

variation mellan miljöbild och närbilder. Exempelvis så har jag en miljöbild som visar Robin som 

läser en bok för Nils i soffan och pekar. Sedan har jag en närbild på när Robin pekar och Nils kollar.  

Allt för att skapa rytm, känsla och närhet och inte få tittaren att tröttna på sekvenserna som visas.

Mindre nöjd är jag med mina synkbilder som är för mörka och korniga. Även ljudet sprakar och har 

ett brus i bakgrunden. Det har jag inte kunnat påverka så mycket då jag inte kunnat lyssna på ljudet 

under inspelning (detta då det enbart finns en utgång på kamerorna jag haft möjlighet att använda) 

och jag sent insåg att det var ett glapp i sladden som ställde till en stor del av dem problemen. 

Något som varit svårt är att döda sina älsklingar under arbetsgång. Det finns så många bra citat och 

klippbilder som bara väntar på att få synas! Anledningen till att jag valt bort dem är att jag kände att 

min dokumentär höll på att bli för långdragen och dessutom tappa fokus från ämnet. 
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Något som också har varit svårt är att inte rabbla massa fakta. Jag har läst mycket om mitt ämne, 

kan massa siffror och vill analysera kampanjerna -hur de skiftat från då till nu. Men det får inte 

plats, och behöver inte få plats. Fakta har jag kapat för tittarens skull. För att de inte ska tröttna på 

min röst eller se trista bilder på diagram. Och bara för att jag har nördat in mig på ämnet totalt så 

betyder det inte att tittaren känner samma behov som jag av att göra det. Och vill man veta hur 

kampanjerna skiftat genom åren så kan man läsa Nya svenska fäder. Min dokumentär handlar ju 

inte om skiftet på det sättet, även om den aspekten också är intressant.

En viktigt erfarenhet jag tar med mig från arbetet med min dokumentär är att våga kräva tid och 

plats. Jag har varit lite försiktig när det kommer till den punkten, rent utav feg. Jag borde ställt krav 

på att få mer tid med både Hasse och Robin. Vem vet, mitt material hade kanske varit bättre då. 

Men den viktigaste erfarenheten jag lärt mig är att jag älskar det jag håller på med. Att träffa 

människor, intervjua, diskutera aktuella teman och ämnen. Min dokumentär kanske inte är det mest 

självklara exemplet på ett journalistiskt arbete, men det är tack vare min tid på JMK som jag kunnat 

göra detta. Jag har fått verktyg som gjort att jag kan filma och redigera, som gör att jag vågar ställa 

frågor, komma nära och dokumentera. Jag har valt helt rätt utbildning. Och det här examensarbetet 

är ett bevis på det, i alla fall för mig. 
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