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Amelie Björck, Höra hemma. Familj och social för-
ändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 
1990-talet. Makadam Förlag. Göteborg & Stock-
holm 2010.

Amelie Björcks avhandling om svensk radioseriete-
ater tar sig an ett mycket omfattande material som 
forskningen hittills inte visat något större intresse. 
Inte mindre än 23 olika serier behandlas, från In-
genjör Björck med familj (1936–1943), till Hundsjö-
viken från 1997. Serierna är olika till sin karaktär på 
en mängd plan: en del sändes i ett fåtal timslånga 
avsnitt, medan andra sändes under flera säsonger 
med en avsnittslängd på 5, 15 eller 30 minuter. Stil, 
tematik och publiktilltal skiftar också kraftigt, men 
gemensamt för dem alla är en upptagenhet med 
familjen, och då inte minst kärnfamiljen, som idé 
och verklighet. Avhandlingen vill visa hur serier-
nas estetik och problembearbetningar samspelar 
med större sociala och kulturella förändringspro-
cesser i folkhemmet. Seriernas förhållande till de re-
former och såväl estetiska som ekonomiska vägval 
som görs inom medieinstitutionen Sveriges Radio 
belyses också ingående.

Avhandlingen består av en inledning som pre-
senterar syfte, material, teoretiska utgångspunkter, 
metod, samt tidigare forskning. Inledningen följs 
av ett kapitel som tecknar familjeseriens bakgrund, 
framväxt och etablering i ett mediehistoriskt per-
spektiv, såväl i Sverige som internationellt (Storbri-
tannien, USA och Norden). Sedan följer i kapitel 2 
till och med kapitel 9 avhandlingens stomme, som 
utgörs av den (i huvudsak) kronologiska genom-
gången och analysen av familjeserierna. Sist kom-
mer en både sammanfattande och fördjupande av-
slutning. Till detta kommer summary, en omfångs-
rik notapparat, referenser och personregister. Inal-
les landar vi på 416 sidor. En CD-skiva med smak-
prover från några av radioserierna bifogas förtjänst-
fullt avhandlingen.

Under rubriken ”Syfte och material” i inled-
ningen ringas avhandlingens syfte in, även om det 
inte explicit formuleras – jag återkommer till det. 
Björck skriver: ”Den sporrande grundtanken är att 
familjeserien, med sina olikartade estetiska uttryck 
och förmedlingsstrategier, aktivt ingår i en process 
av skapande och omskapande av lyssnarnas före-
ställning om vad en samtida familjevardag är eller 
bör vara. (s. 10)” Målet är att med Clifford Geertz’ 
begrepp ge en thick description av de olika serieex-
empel som väljs ut för närmare granskning.

Urvalsprinciperna redogörs för på s. 12. Serier 

som vänder sig till barn och ungdomar har valts 
bort, liksom serier som utspelar sig i historisk eller 
utländsk miljö. Även serier som bygger på bokori-
ginal faller utanför urvalet. Urvalet är frukten av ett 
som jag förstår omfattande arkivarbete, där skrift-
liga manus till samtliga serier funnits bevarade men 
där ljudupptagningarna är långtifrån kompletta. I 
de flesta fall har dock enstaka exempel av en serie 
varit tillgängliga i ljud. Det konkreta arbetet med 
att spåra och välja ut serierna beskrivs på s. 27.

Under rubriken Teoretiska utgångspunkter lyfts 
Ricœurs teorier om berättande och minne fram 
som en viktig fond för studiet av familjeserierna. 
Två för avhandlingen centrala teoretiska begrepp 
är ritualitet och intimitet (s. 16). Dessa förankras 
särskilt hos Giddens, Beck och Bauman.

Sedan följer en genomgång av kritiska positio-
ner och tidigare forskning, där det förstnämnda 
avser hur familjeserierna har bemötts och skrivits 
in i en återkommande kulturdebatt där frågor om 
masskultur kontra högkultur varit särskilt inflam-
merade. Dock klarade sig radioserierna ganska bra 
i dessa bataljer, i jämförelse med exempelvis USA-
producerade radio- och TV-såpor.

Björck konstaterar att hon behöver röra sig över 
ett brett och heterogent teoretiskt och forsknings-
mässigt fält för att kunna ro iland med sin forsk-
ningsuppgift. Det räcker inte med relevant forsk-
ning om radio och serieberättande inom humani-
ora och medievetenskap, utflykter måste också fö-
retas till discipliner som genusvetenskap, idéhisto-
ria och sociologi.

I kapitel 1 ges som sagt en kort historisk bak-
grund till familjeserien och dess framväxt och eta-
blering i Sverige och utomlands under perioden 
1920–1940. I kapitel 2 tas så den första radiose-
rien upp till behandling: Ingenjör Björck med familj 
(1936–1943). Diskussionen av denna familjeserie 
har, liksom i de följande kapitlen, en tydlig struk-
tur. Den inleds med en presentation av seriens pro-
duktionsmiljö. Detta följs av en textintroduktion, 
en upptakt till den mer omfattande textanalysen, 
som kan ha olika foci och behandla olika form- och 
innehållsmässiga aspekter i olika kapitel. Sedan be-
handlas seriernas tilltal, och sist seriens ställning 
och mottagande i offentligheten. Alla kapitel föl-
jer inte detta mönster strikt, men i grova drag är det 
så kapitlen är disponerade.

Ingenjör Björck var den första svenska familjese-
rien i radio. Den blev med sina 129 avsnitt som sän-
des under en period av sju och ett halvt år en stor 
framgång och är fortfarande den serie som sänts 
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under längst tid. Serien är tydligt inskriven i den 
större berättelsen om byggandet av folkhemmet 
och nationen. Björck visar hur serien placerar sig 
mittemellan modernitet och traditionalism, radi-
kalism och konservatism, och mellan överklass och 
medelklass. De ideal som hyllas är hela tiden lagom. 
Liksom i många av de följande serierna är det mo-
dern i familjen som är ”välfärdsprojektets central-
gestalt”, som trots att hon är en jordnära husmoder 
står för värderingar som är modernare och mer flex-
ibla än makens. Serien följer en tydlig formel som 
går från relativ oenighet, om till exempel barnupp-
fostran eller könens ställning, till enighet. Seriens 
kvinnliga huvudperson har ”en mission att medve-
tandegöra sin make – och lyssnarna – om kvinn-
liga behov och rättigheter inom systemet (s. 77).” 
Strategier för detta är enligt Björck ironi och själv-
förminskning.

Kapitel 3 tar upp inte mindre än nio olika famil-
jeserier, som tillsammans täcker in perioden 1948–
1965. Kapitlet heter ”Skrattet som gemenskap” och 
det som förenar dessa serier är att de är komedier. 
De etablerar en formel med en rad stående kon-
ventioner, som fortsätter att generera nya exempel 
ända in på 1980-talet. Serierna dras in i tidens dis-
kussioner om förhållandet mellan underhållning 
och folkbildning, där en tendens till ökande po-
larisering gör sig gällande. Störst utrymme i kapit-
let ges Rune Mobergs mycket populära Lilla Fri-
dolf och jag som etablerar ”en typ av radio-sitcom 
på internationell grund, som helst döljer sina belä-
rande moment under en uppsluppen och till synes 
amoralisk lekfullhet (s. 89)”. Särskild vikt fästs vid 
mansrollen, som inkarnerad av Fridolf nu uppvisar 
en mångsidig blandning av traditionellt manliga 
och kvinnliga egenskaper. En grundläggande am-
bivalens avtäcks: genom sitt återkommande drama-
turgiska försoningsmönster och sin vaga samhälls-
förankring kan den verka konserverande, men ge-
nom sin lek med sociala, inte minst könsmässiga, 
konventioner är den framåtsyftande och progres-
siv. Lilla Fridolf jämförs sedan med de övriga åtta 
kome diserierna och Björck kan då urskilja fyra van-
ligt förekommande formler: omgiftesformeln, in-
socialisering av mannen, kvinnans uppror, samt fa-
miljekonsolidering.

I kapitel 4 står en enskild serie i centrum, Häl-
lebäcks gård som sändes 1959–1960. Med den in-
leds en samhälls- och moderniseringskritisk fåra 
i familjeserieproduktionen. I Hällebäcks gård är 
miljön inte längre staden utan landsbygden. Se-
rien, som för övrigt skrevs av Signe Björnberg, mera 

känd som Sigge Stark, ledde till en lång och ani-
merad debatt som handlade om den rättvisande 
eller orättvisande representationen av bönder och 
lantbruk och av seriens tematisering av provinsens 
hotade ställning i moderniteten. Myndighetskri-
tik och hembygdsnostalgi går hand i hand med ett 
försvar för lantlivet med klara ekon från den sam-
tida politiska debatten. Serien utmärkte sig på ett 
formmässigt plan genom en ny innovativ använd-
ning av ljudberättande, men uppvisar också klara 
drag av amatörism.

I kapitel 5 har vi med Familjen Andersson, som 
skildrar en familj som flyttar från landsbygden till 
storstaden, och den påkostade, estetiskt eklek-
tiska Trivselmyra story, som handlar om en hand-
full familjer i en fiktiv förort, kommit en bit in på 
1960-talet. Föregående kapitels belysning av fa-
miljeseriens hantering av landsbygdens avfolkning 
fortsätter här, och diskussionen om urbanisering-
ens för- och nackdelar är central. Frågor som får 
stort utrymme i serierna handlar om boende, hem-
mafruns hälsa i de nya förorterna och kategorin 
ungdom som både löfte och problem. Jämförelser 
görs med den intensiva samtida samhällsdebatten 
om dessa frågor, till exempel representerad av Eva 
Mobergs debattinlägg ”Kvinnans villkorliga frigiv-
ning” från 1961. Sammanfattningsvis utgör hem-
met inte längre självklar miljö i serierna, de indi-
viduella perspektiven är flera, välfärdsstatens avig-
sidor lyfts fram och idealet om den samstämmiga 
familjen i jämvikt fortsätter liksom ”trivselretori-
ken” att luckras upp.

Nästa kapitel diskuterar fyra olika serier mellan 
1967 och 1982. Gemensamt fokus är här seriernas 
bearbetning av den samtida hårda kritiken av famil-
jeinstitutionen, inte minst från vänstern och kvin-
norörelsen. I en tid av minskad tilltro till kärnfa-
miljens orubblighet urskiljs fem möjliga strategier 
för serieproduktionen, som samtliga utom den sista 
kan spåras i serierna: paus, fortsatt traditionalism 
(Familjen Andersson), introduktionen av alterna-
tiva samlevnadsformer (Storfamiljen Blomgren), 
den problemorienterade socialrealistiska skild-
ringen av problemtyngda eller dysfunktionella fa-
miljer (Familjen Larsson och Jan – ett spel om en 
människa), och slutligen ironi och genrelek. Den 
sista strategin framträder först i de serier som be-
handlas i nästa kapitel, kapitel 7 (1985–1989): Ur 
familjen Fläderlunds liv, Ett hus! Ett hus! samt Gas-
bubblan. Mitt i all ironi och genrelek utmålas fa-
miljeintimiteten här som den enda men samtidigt 
svårerövrade räddningen från nyliberalismens härj-
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ningar. Yuppies och aktieklippare häcklas, statlig 
byråkrati och övervakarmentalitet kritiseras, men 
någon i egentlig mening politisk teater blir det inte 
tal om. En nyhet är att sexualiteten märkligt nog för 
första gången i genrens svenska historia här fram-
ställs som något viktigt.

I avhandlingens två sista kapitel, vars serier spän-
ner över perioden 1989–1999, står den nya intimi-
tetsdiskursen i centrum för Björcks analyser. Se-
rierna handlar om familjer som står på randen av 
skilsmässa. I kapitel 8 behandlas de två serierna 
Dum går först/Scener ur en betänketid och San-
ningar och lögner, i kapitel 9 ”radiosåpan” Hund-
sjöviken. Gemensamt för dessa är den stegrade av-
traditionaliseringen av familjelivet och den därmed 
förbundna vidgade repertoaren av möjliga relatio-
ner att ingå (i). Avgörande tematiska (och drama-
turgiska) dimensioner i dessa serier är tanken på 
familjebildningstyp som en fråga om ett individu-
ellt val där familjens funktioner hela tiden kopplas 
till det individuella identitetsskapandet och livs-
projektet. En ökad intimisering (och parallell av-
politisering) är framträdande, exempelvis i fram-
hävandet av den ömsesidiga bekännelsens värde: 
som tecken på innerlighet och som autenticitets-
markör. Känslorna och subjektivismen är allt. Men 
trots att familjemedlemmarna i dessa serier beskrivs 
som helt jämställda är det ingen garanti för att fa-
miljen är lycklig.

Avhandlingens sista avsnitt heter kort och gott 
”Avslutning”. Här sker en sammanfattning och för-
djupning av analysen i form av en resultatdiskus-
sion, där två problemområden särskilt diskuteras: 
frågan om familjeserien kan sägas vara radikal eller 
konserverande, och frågan om intimitetens funk-
tioner.

Björcks avhandling är originell, spännande och 
mycket välskriven. Ämnet och materialet behärs-
kas bra och presenteras på ett för läsaren mycket 
pedagogiskt sätt. Björck uppvisar en god förtro-
genhet med forskningsläget och de relevanta teo-
ribildningarna. Det innebär inte att det saknas kri-
tiska invändningar, men dessa skall inte betraktas 
som på något sätt avgörande.

Avhandlingen arbetar med en mångfacetterad 
och komplex metodologi. Studiens utgångspunkt, 
formulerat i mycket allmänna termer, är att spåra 
kopplingar mellan familjeserierna och det omgi-
vande samhället, eller annorlunda uttryckt mellan 
texterna och ett antal sociala och kulturella kontex-
ter. Hanteringen av detta mycket ambitiösa upp-
lägg är imponerande. Björck lyckas överbrygga en 

klassisk spricka inom litteratursociologin, där det 
ju länge fanns en tendens att antingen studera sam-
hället i litteraturen eller litteraturen i samhället. 
Det vill säga antingen skarpsinniga, helst marxis-
tiska, textanalyser – eller mer traditionellt socio-
logiska undersökningar av texternas produktion, 
förmedling och reception. Björck gör både och: 
Hon fäster lika stor vikt vid texten som vid kon-
texten. Hon överbryggar därmed också den klyfta 
som finns i vad som fram tills denna avhandling 
varit standardverket om radioteater, Gunnar Hal-
lingsbergs Radiodramat från 1967, där den estetiska 
analysen reserveras för de finkulturella produktio-
nerna medan övriga behandlas ur ett mer sociolo-
giskt perspektiv.

Ett problem är som sagt att avhandlingens syfte 
inte är preciserat. Snarare förekommer det åtmin-
stone tre potentiella syftesbeskrivningar, varav den 
ena mer har karaktären av en hypotes (s. 10). Här 
hade större stringens varit önskvärd. Ett annat pro-
blem rör hanteringen av teori, inte som helhet och 
på ett övergripande plan, men när det gäller vissa 
aspekter. En tendens är ”annonseringen” av cent-
ral teori i inledningskapitlet – det gäller Ricœur, 
Geertz, Ang, Iser m.fl. – som sedan inte följs upp 
eller tillämpas i de konkreta analyserna. Att Nor-
man Faircloughs kritiska diskursanalys inte an-
vänds för att göra mikroskopiska lingvistiska när-
läsningar utan mera som allmän metodologisk in-
spiration har jag inga problem med. Men jag undrar 
ändå varför det görs så få explicita kopplingar till 
Fairclough i analyserna. Viktiga analysbegrepp som 
Björck använder är t.ex. naturalisering och intertex-
tualitet, som ju Fairclough diskuterar utförligt i den 
bok som Björck hänvisar till. En annan intressant 
fråga som inte utreds är hur Björck ser på förhål-
landet mellan diskursanalys och ideologikritik, och 
varför uppdaterade varianter av det sistnämnda inte 
tas in i diskussionen när analyserna de facto uppvi-
sar en stark ideologikritisk (och feministisk) prägel. 
De två kanske mest centrala begreppen för under-
sökningen är de tätt sammanvävda ritualitet och 
intimitet, och dessa förankras teoretiskt och redo-
görs för på ett klokt och nyanserat sätt på s. 15ff. Till 
skillnad från en del av den andra teorin som nämns 
är detta också begrepp som verkligen operationali-
seras i analyserna.

Analyserna av familjeserierna består genomgå-
ende av tre huvudkomponenter: en produktions-
analys (som undersöker seriernas produktionsmiljö 
och produktionsvillkor med utgångspunkt i direk-
tiv, organisation och diskurser inom Sveriges Ra-
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dio); en textanalys (som undersöker seriernas form 
och innehåll) samt en receptionsanalys (som dis-
kuterar seriernas ställning och mottagande). Det 
är ett ambitiöst grepp som genomgående fungerar 
alldeles utmärkt. Serierna jämförs sinsemellan och 
placeras in i större kontexter, samtidigt som de-
ras särdrag uppmärksammas. Analyserna är över-
lag perspektivrika, nyanserade och övertygande.

Svagaste länken är, som Björck själv också skri-
ver, receptionsanalysen. Detta är inte avhandlings-
författarens fel utan beror helt enkelt på att mate-
rialet här är ganska litet, och mycket ojämnt för-
delat på de olika serierna. Björck har grävt fram 
recensioner, debattinlägg, lyssnarbrev med mera 
– men detta tillåter inte alltför långtgående slut-
satser. Men det hindrar inte att intressanta recep-
tionsresonemang kan föras, till exempel öppnar 
lyssnarbreven apropå Hundsjöviken (s. 305f ), som 
ju sändes i P1, för intressanta diskussioner om smak, 
kulturella hierarkier och intimitetssträvan. Flera 
lyssnare skriver med emfas att de egentligen inte 
uppskattar såpor, men att denna serie är ett un-
dantag. Både i lyssnarnas brev och i producenter-
nas svar finns en fascinerande tendens att behandla 
såpans karaktärer som verkliga personer. Björck vi-
sar andra intressanta exempel på detta fenomen i 
samband med flera av de andra serierna.

I receptionsanalyserna framträder en intressant 
principiell problematik. Å ena sidan medger inte 
materialet alltför tvärsäkra slutsatser om vilken be-
tydelse serierna egentligen spelade för lyssnarnas 
tankar och känslor kring familjen. Å andra sidan 
är det just detta Björck vill komma åt med sin un-
dersökning (hypotesen att serierna ”aktivt ingår i 
en process av skapande och omskapande av lyss-
narnas föreställning om vad en samtida familjevar-
dag är eller bör vara. (s. 10)”. Ibland kan man tycka 
att Björck gör tolkningar som inte har tillräckligt 
stöd i empirin (t.ex. på s. 318), men överlag klarar 
hon balansgången väl. Till det verkligt givande i 
analyserna hör resonemangen om hur familjese-
rierna dras in i kraftmätningarna mellan högkul-
tur och populärkultur. Ingenjör Björck hade t.ex. 
dubbel kretsloppstillhörighet: både masskultur 
och folkbildande public service. Hos andra serier 
kan Björck påvisa alltifrån populism och finkultur-
förakt (Hemma hos Hanssons, s. 118) till populär-
kulturell självförminskning (Hällebäcks gård, s 155).

Sammanfattningsvis är detta är en mycket stark 
avhandling. Den utgör ett pionjärarbete inom 
forskningen om familjeserier på radio och den ger 
oss mängder med insikter om denna forms estetik, 

utveckling och interaktion med sin samtid. Den 
utgör också ett förebildligt exempel på hur littera-
turvetenskapen kan vidga sina domäner och bredda 
sin både metodologiska och teoretiska repertoar.

Magnus Persson

Cecilia Pettersson, Märkt av det förflutna? Min-
nesproblematik och minnesestetik i den svenska 
1990-talsromanen. Makadam förlag. Göteborg/
Stock holm 2009.

En viktig utgångspunkt för Cecilia Petterssons av-
handling är det allmänna intresse för minnet som 
varit påtaglig i västerländsk kultur- och samhällsde-
batt en tid. Inom samhälls- och beteendevetenskap 
har diskussionen bland annat gällt minnets tillför-
litlighet och ny forskning har på olika sätt aktua-
liserat minnesproblematiken medan så kallad vitt-
nes- och förintelselitteratur är fenomen där pro-
blematisering av minnet blivit särskilt tydlig inom 
humaniora. Pettersson konstaterar inledningsvis 
att det finns en paradox i detta starka intresse för 
minnet eftersom det samtidigt blottlägger ”de stora 
svårigheter som är förknippade med detta” (s. 15). 
Det är denna paradox som skall undersökas i av-
handlingen och det sker genom att jämföra den 
minnesdiskussion som förs inom den vetenskapliga 
teoribildningen med den i den samtida skönlittera-
turen, den senare representerad av fem svenska ro-
maner som utkom mellan åren 1991 och 2000. Det 
rör sig om Per Olov Enquists Kaptens Nemos bibli-
otek (1991), Niklas Rådströms Medan tiden tänker 
på annat (1992), Bodil Malmstens Nästa som rör 
mig (1996), Marie Hermanssons Musselstranden 
(1998) och slutligen Cilla Naumanns Dom (2000). 
Texterna har valts som exempel på 1990-talets min-
nesproblematiserande skönlitteratur och därför att 
deras författare intresserat sig för minnesrelaterade 
frågor i flera av sina verk. Romanerna sägs vidare 
ta upp liknande frågeställningar, inte minst beho-
vet att minnas och svårigheterna med att göra det.

I avhandlingens ”Inledning” görs en del preci-
seringar om minnet som också visar sig styra av-
handlingens disposition. Denna utgår från de tre 
nivåer Pettersson menar att minnet framträder på 
i romantexterna: en första explicit nivå där de kon-
kreta utsagorna om minnet återfinns, en andra som 
kallas gestaltningsnivå och en tredje tematisk nivå. 
Minnesdiskussion, minnesestetik och minnespro-
blematik är de termer som senare används i såväl 




