
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2006:61 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtiden och framtiden 
En studie av mottagandet av två svenska dystopiska romaner  

och deras samtidsförankring 
 
 
 
 
 

ANNA HAGGÅRD 
LINDA RYDH 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Anna Haggård/Linda Rydh 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel:  Samtiden och framtiden: En studie av mottagandet av två 
svenska dystopier och deras samtidsförankring 

 
Engelsk titel: The Present and the Future: A study of the reception of two 

Swedish dystopian novels and their anchorage in the 
contemporary society.   

 
Författare:  Anna Haggård och Linda Rydh 
 
Kollegium:  Kollegium 1 
 
Färdigställt:  2006 
 
Handledare:  Christian Swalander 
 
 
 
Abstract: The aim of this Master’s thesis is to deepen the understanding of how 
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questions that we answer here are concerned with how critics have drawn 
parallels between the novels and events occurring in the contemporary 
society, and how the critics’ outlook on the future are connected to ideas 
about the future in the novels. The first novel, Kallocain (1940) by Karin 
Boye has been interpreted as  a critical statement directed towards 
totalitarian ideologies. The second novel, After the Flood (1982) by P C 
Jersild, has been seen as a warning against nuclear warfare.  

 
                                                      This qualitative study is based on 41 reviews from Swedish daily press. 

Our theoretical approaches are oriented by Sociology of Literature and 
come from various researchers and their studies on dystopian fiction as 
well as views on literary criticism as a mirror of society. Our method of 
analysis is a text -based one; an analysis of ideas. 
 
Our conclusions are that critics make the connections between the novels 
and the contemporary society in different ways. Explicit parallels are 
drawn through discussions about the relevance of the novels’ vital 
themes and the pointing out of contemporary social and political 
tendencies. Implicit parallels are made through the reception of the 
novels based on their outer characteristics, comparisons to similar works, 
through the critics’ views on the future and whether or not they see that 
the novels provide hope for the future.     
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vad avslöjar egentligen vår syn på framtiden om det samhälle vi lever i just nu? Vilka 
tendenser i vår egen samtid är det som får oss att uppfatta ett uppdiktat framtidsscenario 
på det ena eller andra sättet? De här frågorna väcktes hos oss i och med att vi läste Karin 
Boyes framtidsroman Kallocain (1940). Kallocain är en dystopi, det vill säga en anti-
utopi eller ett verk som skildrar ett fiktivt, ofta totalitärt mardrömssamhälle. Ofta är 
dystopins handling förlagd i framtiden. Den är på olika sätt uppbyggd så att den lämpar 
sig till att kritiskt kommentera problem i det samtida samhället. 
 
Kallocain utspelar sig i en framtid där individen fullständigt underkastats staten. När 
boken utgavs tolkades den på mycket skilda sätt av dåtidens litteraturkritiker. Då vissa 
ansåg att bokens uppdiktade framtidsstat hade hämtat inspiration från Nazityskland, 
drog andra istället parallellerna till Sovjetunionen. 1 Tydligt är i alla fall att berättelsen, 
trots det fiktiva innehållet, fick kritikerna att reflektera över sin egen samtid och det 
egna samhällets framtid. 
 
Omkring fyrtio år senare skrev Per Christian Jersild framtidsromanen Efter floden 
(1982) som liksom Kallocain behandlar en för sin tid viktig samhällsfråga; i det här 
fallet det hotande kärnvapenkriget. När vi idag läser Kallocain och Efter floden, är 
hoten de påvisar inte längre lika aktuella och vi uppfattar därför verken på ett annat sätt 
än vad dåtidens läsare förmodligen gjorde. Genom att titta på hur Kallocain och Efter 
floden mottagits av dåtidens litteraturkritiker, går det att skapa sig en bild av hur man 
vid den tiden tänkte kring de samhällsproblem som böckerna handlar om. 
 
I den här uppsatsen vill vi i huvudsak ta reda på vilka tendenser i den egna samtiden 
som läsaren har ”uppmärksammat” när denne konfronterats med dystopins skräck-
visioner. Vår utgångspunkt är den litteratursociologiska inriktning som försöker för-
klara dikt ur samhället.2 Vi anser att litteraturkritiken, på samma sätt som skönlitteratur, 
kan ses som en spegling av samhället och att den alltså säger något om sin samtid. I den 
här uppsatsen vill vi huvudsakligen ta reda på, på vilket sätt litteraturkritiken speglar sin 
samtid, genom att studera hur två svenska dystopier mottagits av tidens litteraturkritiker, 
då hotet från andra världskriget respektive kärnvapenkatastrofen var påtagligt. 
 
Dystopin är en form av litteratur som kan sägas ha en viktig etisk funktion när det gäller 
att måla upp tänkbara negativa framtidsscenarion som kan leda människor till reflektion 
över vilka samtida företeelser som bör bevaras och vilka som bör förändras eller und-
vikas. Genom den här studien vill vi bidra till förståelsen för litteraturens förut sättningar 
att få människor att tänka och kanske även påverka samhällsutvecklingen i en viss 
riktning. Detta är samhällsrelevant eftersom det kan hjälpa människor att se bortom 
litteraturen som underhållare och göra dem mer receptiva för fiktionens underliggande 
budskap. Eftersom problemområdet i synnerhet rör litteraturens, och indirekt även 
bibliotekets, roll i samhället är frågan även intressant för biblioteks- och informations-
vetenskapen. 

                                                 
1 Mattlar, Jörgen 2000. Karin Boyes framtidsroman Kallocain som politiskt slagträ. Horisont, häfte 1, s. 
17-21. 
2 Furuland, Lars, Svedjedal Johan red. 1997. Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, s. 27. 
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Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett tvärvetenskapligt och brett ämne, vilket 
tydliggörs av den formella ämnesbeskrivning som lanserats av Forskningsrådsnämnden: 
 

… ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som 
är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på 
syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt 
bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. 
Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhälls vetenskap, 
humaniora som teknik.3 

 
Som framgår av den här beskrivningen är biblioteks- och informationsvetenskapen inte 
enbart knuten till biblioteket som institution, utan öppnar även upp för studier som berör 
processer rörande kultur- och informationsförmedling i ett större perspektiv. Inrikt-
ningen ”Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv” vid Biblioteks-
högskolan i Borås, behandlar bland annat ämnesområden som inte är direkt knutna till 
biblioteket som institution. Här ingår till exempel litteratursociologin som ett av ämnena 
och det är till den disciplinen som vi huvudsakligen vill kunna bidra med ny kunskap, 
genom den här magisteruppsatsen.  
 
Litteratursociologin, skriver Johan Svedjedal, är ett forskningsperspektiv som har som 
utgångspunkt att efterforska samband mellan textuella och kontextuella fenomen. 4  Han 
beskriver hur dess strävan är att ”… systematiskt analysera relationerna mellan skön-
litteratur och samhälle”.5 Det är ett sådant synsätt och ett intresse för att försöka vidga 
förståelsen för hur litteratur och samhälle utvecklas i relation till varandra, som ligger 
till grund för den här studien. Svedjedal har delat in det litteratursociologiska 
forskningsområdet i tre perspektiv som han kallar ”samhället i litteraturen”, ”litteraturen 
i samhället” och ”litteratursamhället”. Indelningen är tänkt som en hjälp för att förtyd-
liga i vilken riktning den litteratursociologiska forskningen systematiskt strävar. Inom 
det första perspektivet tittar man främst på hur olika aspekter av samhället återges i 
litteraturen. Inom det andra fokuserar man på hur litteraturen fungerar som 
opinionsbildare, som politisk kraft och förmedlare av idéer och inom det tredje 
underområdet intresserar man sig för litteraturens yttre villkor, såsom bokmarknaden, 
förlags- och bibliotekshistoria med mera.6 
 
Vår strävan är att se på litteraturkritiken och skönlitteraturen som en möjlig källa till 
kunskap om den historiska kontext som de litterära verken har uppstått i. Därför utgår 
vår undersökning från perspektivet ”samhället i litteraturen”, vilket innebär att vi i 
första hand intresserar oss för hur skönlitteraturen skildrar samhället, eller som 
Svedjedal skriver ”… hur den avbildar en igenkännlig verklighet, omtolkar eller 
omskapar en yttre verklighet, hur den skapar bilden av ett samhälle.”7  
 

                                                 
3 Högskolan i Borås 2006.  
4 Furuland, Lars, Svedjedal, Johan red. 1997. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 69. 
5 Ibid. s. 72. 
6 Ibid. s. 72-75. 
7 Ibid. s. 72. 
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1.2 Syfte, problem och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur litteraturkritiken färgas 
av samtidens idéer. Genom att undersöka exempel på litteraturkritiskt mottagande av två 
svenska framtidsskildringar – Karin Boyes Kallocain och P C Jersilds Efter floden – vill 
vi ta reda på hur litteraturkritiker har kopplat verkens fiktiva framtidsbilder till den egna 
samtiden och vilka politiska eller sociala idéer och värderingar som återspeglas här-
igenom. Med andra ord vill vi utreda hur litteraturkritikerna ger uttryck för en viss syn 
på framtiden i mötet mellan framtidsfiktion och då rådande samhällsidéer, och vad 
denna framtidssyn säger om litteraturkritikerns samtid. Vi tror att en sådan under-
sökning kan bidra med kunskap om hur litteraturen blir till som en produkt av sin 
samhälleliga kontext, men även belyser hur en fiktiv framtid kan användas som 
underlag för kunskap om samtiden. Vi försöker i den här uppsatsen finna svar på 
följande frågeställning:  
 
– Hur mottogs Kallocain och Efter floden av svenska litteraturkritiker vid tiden för 
verkens utgivning, med avseende på deras samtidsförankring och bilder av framtiden? 
 
Till den övergripande frågeställningen har vi följande delfrågor som vi vill besvara i 
undersökningen: 

 
1.) Vilka kopplingar har litteraturkritikerna gjort mellan verkens centrala teman och den 
då rådande politiska och sociala kontexten?  
 
2.) Hur överensstämmer de framtidsbilder som litteraturkritikerna ger uttryck för med 
den framtidsbild som utmålas i dystopierna? 
 
För att besvara dessa frågeställningar anlägger vi ett teoretiskt perspektiv som utgår från 
dystopilitteraturens samtidsförankrade och samhällskritiska karaktär, samt idén om det 
skönlitterära berättandets kapacitet att bygga upp ett ansvarskännande för framtidsfrågor 
– ett tänkande som vi tillämpar på dystopin som litterär genre. Utöver detta utgår vi 
även från idéer om litteraturkritiken som tidsspegel. Som metodologiskt tillvägagångs-
sätt håller vi oss till en idéanalys och till en analysmodell som vi själva utarbetar. 
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen inleds, efter det här avsnittet, med en genomgång av den tidigare forskning 
som har varit särskilt användbar i vårt arbete, samt en redogörelse för de avgränsningar 
som vi har valt att göra. Därefter ges en beskrivning av vår teoretiska utgångspunkt, det 
vill säga det synsätt som förklarar i vilken riktning vår studie avser söka kunskap, och i 
nästföljande avsnitt beskriver vi vårt metodiska tillvägagångssätt, ger en beskrivning av 
den analysmodell vi kommer att använder oss av när vi undersöker det empiriska 
materialet samt redogör för hur vi samlat in våra data och gjort urval.  
 
Kapitlet ”Samhällskontext och litteraturhistorisk bakgrund”, ger inledningsvis en 
inblick i de rådande förhållandena i Europa omkring 1940 samt världsläget omkring 
1980. Vi beskriver också de svenska förhållandena vid båda dessa tidpunkter. Därefter 
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ges en presentation av författarna Karin Boye och P C Jersild samt verken Kallocain 
och Efter floden, varpå vi slutligen placerar verken i en vidare litterär kontext genom att 
kortfattat presentera andra dystopier och liknande litterära verk. 
 
I kapitel fyra presenteras recensionerna av Kallocain och Efter floden i referatform. I 
anslutning till detta analyserar vi dessa varpå vi avslutningsvis, i kapitel fem, diskuterar 
analysresultaten med koppling till vår teoretiska utgångspunkt och den tidigare forsk-
ningen, samt presenterar vilka slutsatser vi drar ur detta. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning i kapitel sex. 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Efter vad vi har kunnat se har inga tidigare receptionsstudier gjorts där fokus specifikt 
varit riktat mot kopplingen mellan litterär dystopisk framtid och samtida samhälls-
tendenser. I den här undersökningen använder vi oss av forskning som bland annat rör 
dystopiers och utopiers koppling till sin samtid i allmänhet eller som behandlar 
litteraturkritikens funktion som tidsspegel. Vi avser här kortfattat redogöra för den 
tidigare forskning som vi ser som särskilt användbar för vår egen studie, som vi utgår 
ifrån och som så att säga ligger till grund för den här uppsatsen. Detta hoppas vi kan 
tydliggöra vilken kunskap som redan finns att tillgå och vad vår egen undersökning 
tillför det aktuella problemområdet.  
 
Om receptionen av Kallocain och hur dåtida litteraturkritiker har kopplat berättelsens 
innehåll till mellankrigstidens totalitära stater, har Jörgen Mattlar redan behandlat i 
artikeln ”Karin Boyes framtidsroman Kallocain som politiskt slagträ” i kultur tidskriften 
Horisont från år 2000. Sammanlagt har Mattlar undersökt 47 recensioner från tiden då 
Kallocain utkom och presenterar i artikeln de recensioner som tydligast uttrycker 
politiska åsikter. Studien visar att Kallocain lästes politiskt av litteraturkritikerna och att 
den politiska kritiken riktas mot skilda håll beroende på respektive tidnings politiska 
tillhörighet. Resultaten visar att Sovjetunionen utpekas oftare än Nazityskland som 
modell för Boyes framtidsstat.8 Medan Mattlars studie varit specifikt inriktad mot att se 
på hur mottagandet sett ut beroende på de recenserande tidningarnas ideologiska till-
hörighet, är vår egen studie mer allmänt inriktad på att se vilka kopplingar som gjorts 
mellan dystopisk fiktion och tidens tendenser, i den samtida litteraturkritiken. Tilläggas 
kan, att vi inte har funnit någon motsvarande receptionsstudie av Jersilds Efter floden. 
 
Dock har Jonas Anshelm, professor vid filosofiska fakulteten vid Universitetet i Lin-
köping, i Förnuftets brytpunkt: Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap (1990) 
undersökt Jersilds författarskap i relation till samhällskontexten. Delar av under-
sökningen ägnas åt Efter floden. Anshelms avsikt har varit att studera den diskussion 
kring teknik och moral som förts i Sverige med anledning av de negativa konsekvenser 
som den moderna tekniska utvecklingen har medfört.9 Som utgångspunkt för studien 
ligger uppfattningen att det litterära berättandet lämpar sig för att diskutera sådana 
frågor. Därför har Anshelm studerat den tekniketiska diskussionen utifrån skön-
litteraturen. Undersökningen koncentrerar sig enbart på Jersilds författarskap och har 

                                                 
8 Mattlar, Jörgen 2000. Karin Boyes framtidsroman Kallocain som politiskt slagträ. Horisont, häfte 1, s. 
17-21. 
9 Anshelm, Jonas 1990. Förnuftets brytpunkt: om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap, s. 16. 
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som syfte att där ana lysera diskussionen kring vad som är moraliskt rätt och orätt i 
tekniska frågor.10  
 
Som en del i vår teoretiska utgångspunkt har vi valt bitar ur den tyskfödde teknik-
filosofen Hans Jonas verk The Imperative of Responsibility: in Search of an Ethics for 
the Technological Age (1984). Detta verk behandlar frågor om hur etik bör utformas i 
det moderna samhället, med bakgrund av de förändringar som kommit av modern 
teknologi och som lett till nya hot inför framtiden; kärnvapenkrig, miljöförstöring och 
genmodifiering. Liksom Anshelm har gjort i Förnuftets brytpunkt, utgår även vår studie 
delvis från Jonas uppfattning att det litterära berättandet kan användas för att hos 
människor skapa ett etiskt ansvarskännande inför framtiden.  
 
När det gäller utopi- och dystopiforskningen, har de verk som speciellt inriktat sig på att 
undersöka samband mellan dystopi/utopi och de för tiden rådande samhällstendenserna, 
varit mest intressanta för oss. I The Dystopian Impulse in Modern Literature – Fiction 
as Social Criticism (1994) ger M Keith Booker, professor och litteraturvetare vid 
University of Florida, en omfattande och detaljerad bild av den dystopiska litteraturen, 
med utgångspunkt i de specifika uppfattningar och idéer som finns om genren; i 
synnerhet dess samhällskritiska karaktär. Hans huvudsakliga fokus ligger på det nära 
sambandet mellan dystopisk litteratur och samtida politisk verklighet och att utforska 
dialogen mellan den dystopiska litteraturen och verk av kulturkritiker som Habermas, 
Foucault, Nietzsche med flera.11 I Dystopian Fiction East and West – A Universe of 
Terror and Trial (2001) har dystopiforskaren Erika Gottlieb inledningsvis velat urskilja 
vilka som är de tydligaste karaktärsdragen i de klassiska dys topierna. Därefter 
analyserar hon ett urval dystopiska verk skrivna under tider och på platser där samhälls-
förhållandena varit totalitära och diktatoriska för att ta reda på hur dessa dystopier 
skiljer sig från dem som skrivits i tider då mardrömmen (ännu) inte realiserats.12 Vår 
studie har som teoretisk ansats delvis utgått från att den dystopiska fiktionen kan 
uppfattas som en kritisk kommentar till sin samtid, och vi väljer då att lägga 
tyngdpunkten på Gottliebs uppräknade karaktärsdrag hos de klassiska dystopierna 
eftersom detta är den bild av dystopins egenskaper som vi anser vara mest fram-
trädande.  
 
Ett annat verk som vi delvis utgår ifrån i vårt teoriavsnitt, är Feminist Fiction: Feminist 
Uses of Generic Fiction (1990) av Anne Cranny-Francis, professor vid Macquarie 
University i Sydney. Det är då framför allt Cranny-Francis uppfattning om att den 
litterära utopin och dystopin arbetar med speciella textuella strategier för att engagera 
läsaren i att se kritiskt på det samtida samhället, som vi anammar. Utöver den ovan 
nämnda dystopiforskningen har vi till viss del även använt oss av Krishan Kumars, 
professor i sociologi vid University of Virginia, lite äldre verk Utopia and Anti-Utopia 
in Modern Times (1986). Verket fokuserar på den senare delen av utopitraditionen och 
vill visa hur utopier och anti-utopier (dystopier) argumenterar kring det moderna sam-
hällets framtid. 
 
Om den svenska utopi- och dystopitraditionen har Sarah Ljungquist, numera universi-
tetslektor vid Högskolan i Gävle, skrivit i avhand lingen Den litterära utopin och dys-

                                                 
10 Anshelm, Jonas 1990. Förnuftets brytpunkt: om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap, s. 17-22. 
11 Booker, M Keith 1994. The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism, s. 
18-19. 
12 Gottlieb, Erika 2001. Dystopian Fiction East and West: A Universe of Terror and Trial, s. 7-8. 
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topin i Sverige 1734-1940 (2001). Syftet med verket har varit att kartlägga förekomsten 
av den litterära utopin i Sverige eftersom denna genre hittills varit föga utforskad här. I 
boken behandlas bland annat Kallocain med syfte att ge verket en plats i både den 
svenska och den internationella utopiska genren. Delar av Ljungquists undersökning är 
intressant för oss, bland annat då den ger oss en god överblick av utopi- och dys -
topiforskningen internationellt sett, dels då den bidrar med en för vår undersökning 
användbar definition av dystopibegreppet. 
 
För att skapa oss förståelse för litteraturkritikens sätt att fungera använder vi oss särskilt 
av fem böcker. I Litteraturen och mottagarna (1975) sammanställer och diskuterar 
litteratur forskaren Gunnar Hansson i stort undersökningar som gjorts kring vad som 
händer när litteraturen möter sina läsare. De litterära värderingar och frågor om hur vi 
motiverar vår uppfattning om olika slag av litteratur, presenteras utförligt liksom 
litteraturkritiken i dagspress och tidskrifter. I Kritik av kritiken (2002) behandlar Tomas 
Forser, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, 
litteraturkritikens utveckling under 1900-talet och koncentrerar sig särskilt på kritikens 
uppdrag, genre, publikmottagande, särskilda utövare samt deras position. I det om-
fattande litteraturkritiska översiktsverket Domedagar: Svensk litteraturkritik efter 1880 
(1987) ger Per Rydén, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet, en bild av 
litteraturkritiken från det moderna genombrottet till 1980-talets slut och tar upp allt från 
de viktigaste enskilda kritikerna till kritikerns värderingsobjekt och dess betydelse. 
Litteraturvetaren Rolf Yrlids bok Litteraturrecensionens anatomi (1975) är ett bra 
exempel på en kvalitativ studie av receptionen av Pär Lagerkvist. Han presenterar en 
modell för värderingsbedömning som han sedan lägger på sitt empiriska material och 
kommer fram till att värderingsgrunderna bland kritiker varierar bland annat beroende 
av dagstidningens politiska färg. Författaren och kritikern T S Eliot (1888-1965) hade 
stor betydelse för modernismens genombrott och en ansedd position som kritiker under 
en period. I boken Om kritik (2002) har hans skrifter om just kritik från 1920- och 30-
talet sammanställts och Eliot ger där bland annat sin syn på den fulländade kritikern, 
ofullkomliga kritiker och kritikens uppgifter. Hans skrifter ger oss en ökad förståelse för 
litteraturkritiken och dess förmåga att spegla samhället.   
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har så vitt vi vet ingenting specifikt om 
dystopier, utopier eller framtidslitteratur skrivits. Dock har ett par D-uppsatser, 
författats som behandlar litteraturkritiskt mottagande av andra typer av verk. Stefan 
Peterssons Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiken – mottagandet av bödeln och 
dvärgen i svensk dagspress (2004) är intressant i vårt fall eftersom den rör mottagandet 
av två samtids- och samhällskritiska verk som fått ett olikartat litteraturkritiskt 
mottagande beroende på tidningarnas politiska tillhörighet. I Eko av Glas – läsningar 
genom ett sekel av Hjalmar Söderbergs verk Doktor Glas (2004) har Eva Akinvall 
Franke undersökt hur receptionen av ett och samma verk, förändrats över tid. Dessa 
båda uppsatser är till formen inspirerande för vår egen studie, men vi kommer inte 
vidare att använda oss av någon av de slutsatser eller kunskaper som frambringats 
genom dessa undersökningar. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Som nämnts ovan, väljer vi att studera mottagandet av två dystopier; närmare bestämt 
Kallocain och Efter floden. Anledningen till att vi inriktar oss på just mottagandet av 
dystopisk litteratur är att den mer eller mindre tydligt återspeglar samtida tendenser. Det 
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finns en uppsjö av litteratur och filmer som i många avseenden liknar dystopier men 
som snarare benämns som ”framtidslitteratur” eller science fiction. Sådana böcker och 
filmer faller utanför ramen för vår undersökning eftersom de inte är lika tydligt 
samtidsförankrade, och då skulle göra det svårare för oss att se hur samtida tendenser 
återspeglas i litteraturkritiken. Vad som är mer specifikt för dystopier kommer vi att 
behandla i ett senare avsnitt.  
 
Att vi valt ut just romanerna Kallocain och Efter floden beror på att de båda utgivits vid 
perioder i historien som får ses som specie llt oroliga och hotfulla. Kallocain kom ut 
under andra världskriget, efter Hitlers makttagande i Tyskland och under Stalins 
järnhårda styre i Sovjetunionen. Efter floden kom ut under en tid av upptrappning av det 
kalla kriget och ett ökande kärnvapenhot från både USA och Sovjet. Vi menar att 
återspeglingen av samtiden i litteraturkritiken kommer att synas tydligare då verken 
ifråga utkommit under sådana här speciella omständigheter, än om de utkommit vid 
andra, lugnare perioder i historien. 
 
En annan anledning till varför vi valt Kallocain och Efter floden, är att verken kom ut 
vid olika tidpunkter i historien. Hade vi valt verk som utkommit vid ungefär samma 
tidpunkt, och därmed troligen behandlat samma typ av hotbilder, skulle vi riskera att få 
en ensidig bild av hur samhället kan speglas i kritiken. Vi är dock inte intresserade av 
att göra någon jämförelse mellan hur de olika verken har mottagits. Inte heller har vi för 
avsikt att se på hur mottagandet av dystopisk litteratur har förändrats över tid, utan vi 
vill endast visa på två olika exempel. Vi strävar alltså inte heller efter att dra några 
allmänna slutsatser om förhållandet mellan litteraturkritik och samhälle, utan vill endast 
visa på hur det kan se ut.  
 
Eftersom vi inte i huvudsak är intresserade av verken i sig eller författarnas egentliga 
avsikter med dessa, utan hur tidens litteraturkritiker uppfattade deras innehåll, väljer vi 
att studera recensioner av verken. Vi väljer bort material i form av till exempel om-
nämnande av verken eller författarna i litteraturhistoriska översiktsverk, kritik av 
eventuella teaterpjäser och filmer som skulle kunna bygga på verken då vi vill ha ett så 
likartat empiriskt material som möjligt. Vi väljer också att hålla oss till recensioner 
gjorda i dagspress, eftersom vi är ute efter en spontan och direkt analys av verken, och 
dagspressens recensioner har mer av denna karaktär än till exempel recensioner i 
litterära magasin. Dagspressen riktar sig också till en bredare och mer allmän publik än 
de litterära magasinen och vi tror att detta kan ha betydelse för vilka drag recensenterna 
väljer att lyfta fram hos verken.  
 
Eftersom vår studie inte ser till något längre historiskt perspektiv utan rör sig kring mot-
tagandet av Kallocain och Efter floden vid tiden för deras första publicering är det inte 
intressant med tidigare eller långt senare utkommet material. Vi håller oss alltså till 
recensioner från 1940 respektive 1982 och den närmaste tiden därefter. Vi väljer också 
att endast att ta upp och belysa förhållanden gällande det svenska mottagandet (med 
undantag för Hufvudstadsbladet som är en svenskspråkig dagstidning utgiven i Finland) 
av verken och bortser från möjligheten att det skulle kunna finnas recensioner av verken 
utomlands, vilket vi helt enkelt inte tror att det gör i någon större utsträckning. 
 
Vi gör också vissa avgränsningar genom vårt val av teoretisk utgångspunkt och metod-
ologiskt tillvägagångssätt. Som alltid när det gäller att välja teoretiska perspektiv för 
forskning innebär det att forskaren stakar ut en riktning för undersökningen, som 
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förhoppningsvis ska leda till så goda resultat och ha så stor relevans som möjligt. I och 
med detta bortser forskaren alltid från andra teoretiska infallsvinklar, som visserligen 
skulle kunna tänkas vara intressanta men, som kanske inte kan uppfattas som lika 
relevanta. Vi väljer att använda oss av befintlig dystopiforskning och det litteratur-
sociologiska perspektivet som teoretisk utgångspunkt. I och med detta väljer vi bort 
infallsvinklar som till exempel teorier om det moderna samhället eller postmodern-
ismen. Vi hade inledningsvis en tanke om att utgå ifrån sådana perspektiv och att göra 
en jämförelse mellan större samhällsteorier och mottagandet av dystopierna, men vi 
ansåg att en sådan undersökning skulle riskera att bli alltför omfattande och svår-
överskådlig. När det gäller avgränsningar av metodologiskt tillvägagångssätt håller vi 
oss till en idéanalys och en av oss utarbetad analysmodell som bygger på olika 
idealtyper. Eftersom våra frågeställningar och vårt ämne är relativt snävt finner vi det 
logiskt att försöka urskilja specifika idéer i recensionerna, och inte att till exempel titta 
på den vidare samhälleliga diskussionen ur ett diskursanalytiskt perspektiv, då 
undersökningen skulle riskera att bli alltför omfattande med tanke på de begränsningar i 
tid och utrymme som är förutsättningarna för en magisteruppsats. 
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2. Teori och metod 
 
I det här kapitlet presenterar vi vår teori och metod. Inledningsvis presenteras det 
teoretiska perspektiv som vi har valt att anlägga. För att besvara frågeställningarna och 
fördjupa kunskapen inom vårt problemområde utgår vi ifrån idén om att dystopin med 
sin litterära form lämpar sig till att bygga upp ett etiskt ansvarskännande för framtids-
frågor hos människor samt att dess politiska, samtidsförankrade karaktär leder läsaren 
till att reflektera över tendenser i sin egen samtid samt uppfattningen att litteratur-
kritiken kan betraktas som en tidsspegel. Kapitlen 2.1 och 2.3 utgörs av en mer allmän 
introduktion till våra teorie tiska utgångspunkter, varpå vi i avsnitten 2.2 samt 2.4 
fördjupar dessa tankegångar och slutligen sammanfattar och understryker de begrepp 
och slutsatser som vi anser mest centrala för vår undersökning och som vi avser åter-
komma till i vår slutdiskussion. I avsnittet 2.6 redogör vi för vårt val av metod, vårt 
material och våra urval.  
 
2.1 Introduktion till den dystopiska litteraturen 
 
Vi vill inleda med att utreda dystopibegreppet närmare, eftersom vi anser att det är 
värdefullt att uppmärksamma drag i dessa verk som kan anses typiska för dystopin, 
eftersom detta bidrar till förståelsen för hur verken kommenterar sin samtid och hur de 
uppfattas eller är tänkta att uppfattas av läsaren. I det här kapitlet presenterar vi därför 
några olika definitioner av begreppet dystopi, diskuterar dystopins uppkomst, samt 
presenterar olika åsikter kring vad som känne tecknar den här typen av litteratur. 
Eftersom utopi-  och dystopibegreppen hänger nära samman med varandra, utreder vi 
båda dessa och tar även kortfattat upp likheter och skillnader dem emellan.  
 

2.1.1 Definitioner  
 
Det relativt sent uppkomna och mångtydiga dystopibegreppet förklaras ibland som 
motsatsen till utopibegreppet. Sarah Ljungquist har i sin bok Den litterära utopin och 
dystopin i Sverige 1734-1940, givit en översikt och jämfört olika definitioner. Termen 
utopi, skriver hon, har av flera standardverk beskrivits som en litterär genre, vilken 
beskriver ett imaginärt idealt samhälle. Ordet är bildat av grekiskans ou ’icke’ och topos 
’plats’ och anses ha sitt ursprung i Thomas Mores roman Utopia (1516) vilken skildrar 
en idealstat med samma namn.13  
 
Det svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin förklarar utopibegreppet som en 
”litterär genre som beskriver en idealstat”14 men en sådan benämning kan enligt 
Ljungquist ifrågasättas eftersom ordet genom historien har tolkats och fortfarande tolkas 
på två skilda sätt; ibland enligt ordets bokstavliga innebörd som en ”icke-plats” och 
ibland med avseende på Mores beskrivning av Utopia som en ideal plats eller ett idealt 
tillstånd.15 Med anledning av detta har Ljungquist själv valt att använda sig av det öppna 
begreppet litterär utopi, under vilket båda dessa synsätt ryms, och där hon även inräknar 
dystopisk litteratur. Hon avser med benämningen litterär utopi ”en litterär framställning 
som skildrar en fiktionell ideal värld eller mardrömsvärld”. En sådan skall enligt 
                                                 
13 Ljungquist, Sarah 2001. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s. 13-14. 
14 Frängsmyr, Tore 1996. ”utopi”. Nationalencyklopedin. 
15 Ljungquist, Sarah 2001. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s. 15. 
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Ljungquist ha en genomtänkt politisk och/eller moralisk/religiös uppfattning som ligger 
till grund för kritik mot tendenser och företeelser i utopiförfattarens verklighet.16 Vi 
finner att Ljungquists definition är en beskrivning som lämpar sig bra för den här 
studien eftersom den går att applicera både på Kallocain och Efter floden, trots att dessa 
verk på många sätt skiljer sig från varandra. När vi i uppsatsen fortsättningsvis använder  
oss av begreppet dystopi, hänvisar vi alltså till denna definition, med tillägget att vi 
syftar på en framställning av en mardrömsvärld istället för en ideal värld.   
 
Som typexempel på dystopier brukar nämnas Evgenij Zamjatins My (Vi i sv. öv.) 
(1923), Aldous Huxleys Brave New World (1932), George Orwells Nineteen Eighty-
Four (1949) och Ray Bradburys Fahrenheit 451 (1953). I förordet till Brave New World 
(1946 års upplaga) kallar Huxley dock fortfarande sin roman för utopi. Detta förklaras 
av att dystopibegreppet uppkommit förhållandevis sent i historien, och började 
användas ännu senare. Det första kända uttalandet av ordet kan dateras till 1868, då den 
brittiske filosofen John Stuart Mill i ett yttrande föreslog det som ett motsatt alternativ 
till utopibegreppet, vilket vid den här tiden tycks ha varit allmänt förknippat med ett 
idealt tillstånd. Det dröjer sedan ända till 1952 innan ordet åter används; då i ett 
sammanhang där utopiforskaren J Max Patrick drar en skiljelinje mellan den goda 
platsen ”eutopia” och den onda ”dystopia”. 17 Dessa användanden av begreppet måste 
ses som enstaka fall. Inte förrän på 1960-talet anammades uttrycket något sånär av 
utopiforskare. Ordet anti-utopi är en annan benämning för dystopi.  
 
Ordet dystopi är sammansatt av det grekiska dys ’illa-’,’miss-’ och topos ’plats’.18  
Nationalencyklopedin beskriver termen dystopi som ”en skildring av ett inhumant, 
oftast totalitärt framtida samhälle”. Vi har själva dock inte kunnat se att varken den 
utopiska eller dystopiska berättelsen nödvändigtvis behöver utspela sig i framtiden. Till 
exempel är Mores idealstat Utopia inte förlagd till framtiden, utan utspelar sig helt 
enkelt på en annan plats än den läsaren känner till. Under 1800-talet blev det vanligare 
att utopiernas handling förlades framåt i tiden, vilket till exempel är fallet i Edward 
Bellamys Looking Backward (2000-1887), or Life in the Year 2000 A.D. (1887) och i 
William Morris News From Nowhere, or, an Epoch of Rest, Being Some Chapters from 
a Utopian Romance (1890). Anne Cranny-Francis skriver i Feminist fiction: Feminist 
uses of generic fiction att denna förändring delvis berodde på att intresset för den 
historiska processen blivit större i och med Karl Marx skrifter, men även på grund av att 
världen sedan 1500-talet, då Utopia först utgavs, hade blivit mer utforskad. Det verkade 
inte längre lika troligt att det skulle finnas en oupptäckt idealstat någon annan stans på 
jorden. 19 
 

2.1.2 Dystopins uppkomst  
 
M Keith Booker skriver i The dystopian impulse in modern literature: Fiction as social 
criticism att det utopiska tänkandet har varit förknippad med vetenskapen ända sedan 
Tomas More skrev Utopia. Att litterära utopier idag i stort sett har utbytts mot litterära 

                                                 
16 Ljungquist, Sarah 2001. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s. 21. 
17 Gottlieb, Erika 2001. Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial, s. 4. Se även 
Ljungquist, Sarah 2001. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s. 19. 
18 Ljungquist, Sarah 2001. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s. 18. 
19 Cranny-Francis, Anne 1990. Feminist fiction: Feminist uses of generic fiction, s.113. 
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dystopier, har också det till stor del med vetenskapen att göra, menar han. 20 Francis 
Bacon, filosof och en av den moderna vetenskapens grundare, såg tidigt hur 
vetenskapen och tekniken skulle kunna bidra till att utveckla samhället och förbättra det 
mänskliga livet. Visioner som dessa kom under 1800-talet delvis att realiseras, men 
förde samtidigt med sig negativa konsekvenser, resonerar Booker. Den industriella 
revolutionen i Västeuropa ledde till exempel till imperialism samtidigt som upptäckter 
som Darwins evolutionsteori fick människor att börja inse den mänskliga naturens 
begränsningar och tvivla på teknikens och vetenskapens möjligheter. Han menar att 
denna misstänksamhet till exempel märks i Bellamys Looking Backward som tar upp 
mekaniseringen som en konsekvens av industriell strävan efter effektivitet.21 Hans Jonas 
skriver i The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological 
Age att de realiserade utopiska idealen snarare har visat sig inge människorna fasa, och 
att detta är anledningen till att den tidigare så hänförda formen av framtidsskildringar nu 
har ersatts av den nya litterära genren ”negativa utopier”. Den blåögda perfektionistiska 
etiken har blivit tvungen att ge vika för den strängare ansvarsetiken, menar han. 22 
 
”Förändringen” av den utopiska genren, eller uppkomsten av dystopigenren om man så 
vill, kan alltså kopplas till förändringar i samhället. Booker skriver att vändningen till 
stor del berodde på att man uppmärksammade bristfälligheter i de befintliga politiska 
och sociala systemen. Han utpekar dels den borgerliga kapitalismen och dels 
kommunismen som exempel politiska system vilka under 1900-talet visat sig vara 
särkilt ömtåliga för missbruk. Som exempel på sådana missbruk av de politiska 
systemen tar Booker Nazi-tyskland och Stalinismens Ryssland. Cranny-Francis skriver 
att instabiliteten i västvärlden i och med de två världskrigen samt depressionen, 
åtminstone måste ha varit en av anledningarna till att utopier var fåtaliga vid den här 
tiden. 23 
 
2.1.3 Förhållandet utopi – dystopi  
 
Att dra en klar skiljelinje mellan utopi- och dystopibegreppet är inte så oproblematiskt 
som det kan verka. Booker menar att många dys topier beskriver hur även ”demo-
kratiska” samhällen kan ha sina mardrömslika sidor, och att den enes utopi mycket väl 
kan vara den andres dys topi.24 Han tar nöjesparken Disneyworld i Florida som exempel 
på denna senare indikation. Disneyworld, som å ena sidan kan uppfattas som en ideal 
värld skapad i syfte att underhålla, skulle lika gärna kunna representera motsatsen. På 
nöjesparken rör sig grupper av besökare mellan den ena attraktionen till den andra på ett 
mycket förutsägbart sätt; de konsumerar och uppträder precis så som det förväntas av 
dem samtidigt som de hela tiden övervakas av uniformerade vakter. Man skulle kunna 
se fenomenet som en negativ form av eskapism där uppmärksamheten vänds bort från 
de problem som existerar i det ”verkliga” samhället.25   
 
I boken Utopia and Anti-Utopia in Modern Times beskriver Krishan Kumar anti-utopin 
(dystopin) som pessimistisk och deterministisk i sitt sätt att se på den mänskliga 

                                                 
20 Booker, M Keith 1994. The dystopian impulse in modern literature: Fiction as social criticism, s. 5. 
21 Ibid. s. 5-6. 
22 Jonas, Hans 1984, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age, 
s. 201. 
23 Cranny-Francis, Anne 1990. Feminist fiction: Feminist uses of generic fiction, s. 125. 
24 Booker, M Keith 1994. The dystopian impulse in modern literature: Fiction as social criticism, s. 20. 
25 Ibid. s. 2. 
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naturen, då den utpekar alla utopiska strävanden, och alla försök att skapa en bättre 
värld, som meningslösa eftersom den menar att detta i slutändan ändå kommer att leda 
till våld och tyranni. Anti-utopin ser alltså med skepticism på den mänskliga naturens 
förmågor och står som en motpol till tron på att utopin överhuvudtaget kan uppnås. 
Samtidigt, skriver Kumar, finns det de som snarare fruktar att utopin ska uppnås. De 
menar att den förverkligade utopin i sig själv kommer att innebära en mardröm eftersom 
den skulle ta död på den mänskliga kreativiteten och det oupphörliga strävande som är 
en del av den mänskliga mentaliteten. Människan skulle kanske dö av uttråkning i värld 
där allting redan är perfekt.26 En annan intressant notering, som enligt Kumar lyfts fram 
av Huxley, är den om utopins besatthet av framtiden. Huxley menade att de sekulari-
serade moderna ideologierna till skillnad från de stora världsreligionerna, var blinda för 
det närvarande, och att de därför riskerade att ”offra” samtiden för framtiden, vilken 
trots allt inte går att förutsäga.27 Kumar menar att anti-utopin alltid har föredragit 
nutiden eller den närliggande historien framför framtiden. Den slår vakt om de 
essentiella mänskliga värdena här och nu, istället för att klänga sig fast vid ett 
ouppnåeligt fjärran mål. 28 Cranny-Francis förklarar enkelt skillnaden mellan utopi och 
dystopi på följande sätt:  
 

Where utopias feature the textual representation of a society which is somehow better than 
the writer’s and contemporary reader’s own, dystopias feature a society apparently worse 
than the writer’s/reader’s own.29 

 
I boken Dystopian Fiction East and West: Universe of Terror and Trial presenterar 
Erika Gottlieb några olika synsätt på vad en dystopi är för något. Hon kritiserar idén om 
att dystopin skulle beskriva en social struktur värre än vår egen, med förklaringen att det 
skrivits dystopier i tider och samhällen då situationen verkligen varit lika illa som i 
fiktionen. Därför föreslår hon att man, innan man utpekar dystopins viktigaste karak-
tärsdrag, först borde klargöra för sig själv hur ett dystopiskt samhälle i så fall skulle 
karaktäriseras.30  
 

2.1.4 Dystopins karaktärsdrag  
 
Gottlieb har i Dystopian Fiction East and West: Universe of Terror and Trial räknat 
upp ett antal karaktärsdrag som hon funnit typiska för den västerländska dystopin. Hon 
har då utgått från sex stycken verk: Evgenij Zamjatins My (1923), Aldous Huxleys 
Brave New World (1932), George Orwells Nineteen Eighty-Four (1949), Kurt 
Vonneguts Player Piano (1952), Ray Bradburys Fahrenheit 451 (1953) och Margaret 
Atwoods The Handmaid’s Tale (1985). Vi har ansett att dessa drag ger en god inblick i 
och förståelse för vilken typ av litteratur Efter floden och Kallocain är. I den här 
uppsatsen är vi dock främst intresserade av dessa böckers samtidsförankring och 
samhällskritiska karaktär.  
 
Gottlieb menar för det första, att drömmen om det utopiska idealet generellt finns in-
byggd i de dystopiska samhällen som dessa verk målar upp, och att det råder en konflikt 

                                                 
26 Kumar, Krishan 1986. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, s. 100-102. 
27 Ibid. s. 102. 
28 Ibid. s. 103. 
29 Cranny-Francis, Anne 1990. Feminist fiction: Feminist uses of generic fiction, s. 125. 
30 Gottlieb, Erika 2001. Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial, s. 5. 
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mellan denna dröm och det reella, dystopiska tillståndet. Man återfinner ofta utopin i 
den härskande elitens löften om en bättre värld, just då det aktuella samhällssystemet 
implementerades, skriver Gottlieb. I den dystopiska berättelsen blir läsaren medveten 
om hur ett ursprungligt utopiskt ideal övergivits och blivit sviket eller kanske tvärtom 
uppfyllt, men att detta i vilket fall har lett till de tragiska konsekvenser som för tillfället 
råder i samhället.31  
 
För det andra kännetecknas de här verken av den härskande statens konspiration mot sitt 
eget folk och det förfall av lag och ordning som följt på detta. Gottlieb talar om 
protagonistens rättegång som hon menar är tematiskt och symboliskt central i den 
dystopiska fiktionen. Konspirationen uppdagas för protagonisten först i samband med 
denna rättegång som följs av hård bestraffning och som framförallt gör läsaren 
uppmärksammad på det orättvisa i samhällssystemet.32 
 
Det som kanske mest bidrar till att skapa dessa romaners mardrömslika stämning är den 
dystopiska statens primitiva, ociviliserade brutalitet. Istället för att på ett civiliserat sätt 
låta samhället styras genom lag och ordning, har dessa samhällen ett mytiskt, närmast 
rituellt tänkande och kontrollerar genom skräck och inhumana metoder sitt samhälles 
invånare och deras öde. Dessa samhällen blir alltså till en slags kollektiv mardröm, 
skriver Gottlieb.33 
 
Det drag som tydligast går igen i de sex verk som Gottlieb undersökt, är det dys topiska 
samhällets totala dominans över individens privata värld, över dennes sexualitet, tankar 
och känslor. Verken beskriver alla hur gränsen mellan den offentliga och privata sfären 
suddats ut, och hur staten genom propagandistiska metoder brutit ned och förstört själva 
kärnan i protagonistens individualism och personlighet.34  
 
Flera dystopier vittnar också om hur viktig historieskrivningen är för varje samhälles 
välbefinnande. Den dystopiska romanen berättar på ett eller annat sätt om hur prota-
gonisten försöker upprätthålla eller hålla fast vid dokument som bär på kunskap om det 
förflutna och som den totalitära regimen antingen förnekar eller skulle vilja göra sig av 
med. Genom att medvetet sudda ut gränserna mellan sanning och lögn, nutid och dåtid, 
mellan effekt och verkan, och förneka de band som ursprungligen fanns mellan man och 
kvinna, föräldrar och barn, världen innanför och världen utanför regimen, och så vidare, 
har den diktatoriska staten isolerat sitt folk. Dokument från det förflutna blir då ett sätt 
för protagonisten att kunna bryta denna isolering, menar Gottlieb.35 
 
Vidare anser hon att de dystopier hon har undersökt, kan ses som liggande någonstans 
på gränsen mellan satir och tragedi. Hon menar att protagonistens egna upplevelser är 
tragiska eftersom de innebär förluster på ett personligt plan: Denne har blivit berövad 
sina närmaste, sin position, sin frihet och så vidare. Samtidigt använder sig dystopin av 
metoder som påminner om den politiska satirens. Genom att peka ut förmodade konse-
kvenser i framtiden kritiserar dystopin starkt tendenser i det rådande samhällssystemet. 
Därför anser Gottlieb att den dystopiska berättelsen har en varnande funktion. Medan 
tragedier som Hamlet eller Kung Oidipus till exempel väcker frågor kring vad det 

                                                 
31 Gottlieb, Erika 2001. Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial, s. 8-10. 
32 Ibid. s. 10. 
33 Ibid. s. 10-11. 
34 Ibid. s. 11-12. 
35 Ibid. s. 12-13. 
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innebär att vara människa och ifrågasätter mer allmänna företeelser, så fokuserar den 
dystopiska satiren istället på samhälleliga frågor. Dess budskap är huvudsakligen socialt 
och politiskt.36 
 
Slutligen har Gottlieb observerat att dessa verk arbetar med två tidsplan och det hon 
kallar för protagonistens fönster mot det förflutna. Genom att fiktionen uppmärksammar 
vikten av ett öppet och sanningsenligt förhållande till historien och det förgångna, görs 
läsaren samtidigt medveten om dessa båda tidsplan i berättelsen, det vill säga, läsaren 
uppfattar dels åtskillnaden mellan protagonistens tid och vår egen, men även att dessa 
tidsplan står i ett orsak-verkan-förhållande till varandra. Huruvida dystopins förut-
sägelse kommer att inträffa i verkligheten eller ej, beror alltså på hur läsaren själv väljer 
att agera här och nu, i den egna samtiden. 37  
 
2.2 Dystopins samtidsförankring och samhällskritiska karaktär 
 
I följande avsnitt förklarar vi på vilket sätt dystopin har att göra med samtida händelser 
och varför det, ur ett litteratursociologiskt avseende, är intressant att studera mot-
tagandet av just sådan litteratur. Detta är att betrakta som vår huvudsakliga teori, vid 
sidan av ”Litteraturkritiken som tidsspegel” som vi återkommer till längre fram i 
kapitlet. 
 
2.2.1 Dystopins förankring i samtiden 
 
Den dystopiska litteraturen kan, trots att handlingen ofta utspelar sig i framtiden, 
egentligen sägas handla om samtiden. Sådan framtidslitteratur skulle närmast kunna 
liknas vid det futurologiska tillvägagångssättet scenarioskrivning. Scenarioskrivningen 
försöker använda sig av fiktionen som ett kunskapsinstrument och har som mål att 
utifrån samtida förhållanden stegvis måla upp en tänkbar framtidsbild. Syftet är att 
demonstrera vilka konsekvenser ett visst nuvarande tillstånd skulle kunna leda till, 
snarare än förutsäga framtiden. Eftersom framtidsforskningen eller futurologin generellt 
utgår ifrån samtiden som ett underlag för kunskap om framtiden, tycks det rimligare att 
påstå att scenarioskrivningen, och då även dystopigenren, trots att de kan betraktas som 
framtidsorienterade, i grund och botten handlar om samtiden. 38  
 
Flera forskare har också utpekat detta karaktärsdrag hos dystopin. Gottlieb menar till 
exempel, som redan nämnts ovan, att ett av dystopins mer centrala kännetecken är att 
den arbetar med två tidsplan genom vilka den framställer huvudkaraktärens nutid som 
läsarens hypotetiska framtid. Konsekvensen av detta blir att läsaren inser, att för att 
förhindra utvecklingen i riktning mot den mardröm dystopin utmålar, måste särskilda 
tendenser i läsarens egen samtid bekämpas.39 Samtidsförankringen hos dystopin blir på 
det här sättet nära förknippad med dess samhällskritiska karaktär. 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Gottlieb, Erika 2001. Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial, s. 13-15. 
37 Ibid. s. 15. 
38 Asplund, Johan 1979. Teorier om framtiden, s. 96-97. 
39 Gottlieb, Erika 2001. Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial, s.15. 
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2.2.2 Dystopin som samhällskritik 
 
För att vi människor ska kunna göra oss en bild av vad för slags samhälle vi vill leva i, i 
framtiden, behöver vi först bli medvetna om vilket slags samhälle som inte är önskvärt. 
Om detta har teknikfilosofen Hans Jonas skrivit i boken The Imperative of Re spons-
ibility: In search of an Ethics for the Technological Age (1984). Som titeln anger efter-
forskar författaren här ett etiskt ansvarskännande inför framtiden. Jonas påpekar att 
ingen prisar freden, hälsan eller friheten som inte känner till dess motsatser. Med detta 
menar han att moralfilosofin måste se till våra farhågor för att kunna ta reda på vad vi 
verkligen önskar oss. Så länge en fara är okänd för oss människor, kan vi heller inte 
riktigt veta vad som i nuläget behöver värnas om eller varför.40 Jonas ser det litterära 
berättandet som en hjälp för oss människor att öka vårt mänskliga ansvarstagande. Han 
anser att de snabba tekniska förändringarna i det moderna samhället har bidragit till att 
det blivit svårare för människor att överblicka sina handlingars konsekvenser. 
Litteraturen, menar han, har en förmåga att överbrygga avstånd i tid och rum och utmåla 
framtida konsekvenser av vårt handlande. Den kan bidra med en föreställningsförmåga 
som människan idag är i stort behov av för att kunna utveckla etiskt ansvarskännande 
inför framtiden. 41    
 
Även om Jonas i sitt resonemang inte huvudsakligen syftar på dystopisk litteratur, har vi 
ansett att hans beskrivning ändå passar bra in på dystopin eftersom denna dels är 
skönlitterär, dels spelar på människors farhågor i syfte att väcka deras engagemang för 
en bättre framtid. M Keith Booker har resonerat kring dystopins samhällskritiska karak-
tär och menar att den får sin politiska kraft just genom sin litterära form. Han skriver: 
 

If dystopian literature functions in a sense as social criticism, it is also true that such 
literature gains its principal energies precisely from its literariness, from its ability to 
illuminate social and political issues from an angle not available to conventional social 
theorists and critics.42  

 
Booker menar vidare att den dystopiska fiktionen arbetar med en teknik som han kallar 
defamiliarization vilket innebär att dystopins samhällskritik fokuseras till avlägsna 
scener och på så vis bidrar till att ge läsaren nya perspektiv på aspekter i det ”verkliga” 
samhällets politiska eller sociala förhållanden. Problem i samtiden skulle kanske, om de 
inte uppmärksammades på detta sätt, tas för givna, uppfattas som naturliga eller till och 
med inbjudande. Booker skiljer förövrigt den dystopiska berättelsen från science-
fictiongenren eftersom han menar att den, olikt science fiction, ger uttryck för social och 
politisk kritik. Han liknar dystopin vid projekt av moderna samhällskritiker som 
Nietzsche, Freud, Bachtin, Adorno, Foucault med flera.43 Kritik som framförs mot dys-
topisk litteratur kan alltså uppfattas som kritik mot den sortens konst och litteratur som 
behandlar politiska ämnen, anser Booker.44  
 
På liknande sätt som Booker menar att dystopin arbetar med tekniken defamiliarization, 
har Anne Cranny-Francis i boken Feminist Fiction. Feminist Uses of Generic Fiction 

                                                 
40 Jonas, Hans 1984. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age, 
s. 26-27. 
41 Ibid. s. 25-28. 
42 Booker, M Keith 1994. The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism, s. 
175. 
43 Ibid. s. 19. 
44 Ibid. s. 174. 
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(1990) diskuterat kring olika textuella strategier hos utopin, som engagerar läsaren i att 
kritiskt analysera härskande ideologier och institutioner i sin egen tid. Hon menar att 
Tomas Mores stilbildande verk Utopia använde sig av metoder för att bygga upp ett 
spänningsfält mellan författare och läsare, vilket bygger på outtalade mellanled och som 
får till följd att läsaren själv måste sluta sig till vilken direkt samtidskritik författaren 
framför. Detta kallar Cranny-Francis för estrangement (ung. främmandegörning) och 
menar att efterföljande utopier och dystopier tagit efter dessa strategier, som dock 
modifierats med tiden i och med politiska och ekonomiska förändringar i samhället. En 
av de metoder för att bygga upp denna främmandegörning som Cranny-Francis nämner, 
är till exempel den geografiska och tidsmässiga placeringen av berättelsens alternativa 
samhälle.  
 
Även dystopin använder sig av sådana textuella strategier, för att engagera läsaren i sin 
egen tids samhälle. På så vis menar Cranny-Francis att utopin och dystopin liknar 
varandra, men hon pekar även på centrala skillnader emellan dem. Cranny-Francis 
skriver: 
 

The essential difference between the utopian and dystopian figure is that the former 
discursively indicates the real, the latter signifies the real. Zamyatin, Huxley and Orwell 
were not writing about their own societies using another society displaced geographically or 
temporally; they were presenting a displaced view of their own societies. Their dystopias 
are not projections of the future of their own societies; they were representations of the 
present of those societies.45 
 

Problemet med dystopier, skriver Cranny-Francis vidare, är att de ofta misslyckas när 
det gäller att få läsaren att koppla fiktionen till det egna samhället. Istället för att 
bekymra sig för sin egen samtid eller det egna samhällets framtid känner sig läsaren då 
snarare lättad över att han/hon inte lever i den stat som dystopin utmålar, även om 
denna ironiskt nog är en kamouflerad version av just läsarens egna verklighet.46 
 
Gottlieb diskuterar i hur vid utsträckning dystopier kan sägas spegla författarens egen 
personlighet, och anser att även om dystopier i viss mån färgas av författarens person, 
så är de i första hand politisk litteratur, det vill säga, en dystopiförfattares huvudsakliga 
syfte är att visa hur sociala och politiska krafter påverkar individens psyke.47 Denna 
tydliga samhällsförankring gör genren särskilt spännande och relevant för den litteratur-
sociologiskt intresserade.   
 
2.3 Introduktion till litteraturkritiken  
 
Det finns många intressanta aspekter av litteraturkritiken, men i detta avsnitt vill vi först 
koncentrera oss på att introducera litteraturkritiken i stort genom att gå närmare in på 
litteraturkritikens uppgifter och funktion. Sist i avsnittet utreder vi hur den litteratur-
kritiska analysen av ett verk ser ut och det som främst blir vår teoretiska bas i detta 
avsnitt; litteraturkritiken som tidsspegel. 
 

                                                 
45 Cranny-Francis, Anne 1990. Feminist fiction: Feminist uses of generic fiction, s. 125. 
46 Ibid. 
47 Gottlieb 2001. Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial, s 270-271. 
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2.3.1 Litteraturkritikens funktion 
 
För att förstå vad litteraturkritik är, är det viktigt att slå fast dess funktion och uppgifter 
samt vara medveten om vad som skiljer kritikern från andra litterära experter. Det har 
ibland varit problematiskt att legitimera kritikernas verksamhet. Per Rydén menar att: 
”Det har nästan alltid varit intressantare att bestämma vad litteratur eller litteratur-
vetenskap är. Öppet eller underförstått har litteraturkritik bestämts på ett negativt sätt, 
som det som faller utanför litteraturen och litteraturvetenskapen.”48  
 
Gunnar Hansson har bland annat behandlat kritikerns funktion i Litteraturen och 
mottagarna. Han skriver om olika litterära experter som, till skillnad från vanliga läsare, 
kan sägas ha auktoritära positioner med olika uppgifter inom den litterära världen. Först 
och främst är det diktaren själv som i stor utsträckning ses som den främste experten på 
sitt eget verk, sedan tar Hansson upp litteraturforskaren vars uppgift är att knyta verket 
till ett historiskt och psykologiskt sammanhang och sist kommer litteraturkritikern vars 
auktoritet och huvudsakliga funktion kan tyckas mindre självklar.49 Denne är oftast 
knuten till en dagstidning eller ett litterärt magasin och har normalt många olika funk-
tioner som vi kommer att behandla vidare nedan. 50 
  
Det finns andra utmärkande skillnader mellan kritikerns och forskarens arbete som 
främst kan utläsas ur deras olika sätt att förhålla sig till en text. Kritikern fokuserar på 
vad som verkligen står i texten och vilka slutsatser som klart kan härledas ur denna utan 
att väga in sådant som läsarmottagande eller textens historiska värde, vilket är något en 
forskare skulle intressera sig för. Hansson förklarar det som en skillnad i analysen 
utifrån målsättning, dokumentering och språklig utformning.51 I fallet med dystopisk 
litteratur tror vi dock att litteraturkritikern som litterär expert leds till att reflektera, inte 
enbart över berättelsen som sådan, utan även över vilken roll denna kommer att spela 
för samhället och vilken effekt den kommer att få på mottagarna. Detta eftersom den så 
tydligt kommenterar samtiden och kan uppfattas som en form av politisk satir. 
 
En av litteraturkritikens främsta funktioner har ända sedan kritikens födelse varit att 
utgöra en kommunicerande länk mellan författare och läsare, att fungera som en 
medlare. Den vänder sig till verkets författare såväl som till förlaget för att presentera 
hur verket tagits emot och bedömts i den litterära världen. Den vänder sig till läsaren för 
att informera om nyheter samt för att undervisa i läsandets och det kritiska tänkandets 
konst.52 Tomas Forser skriver i Kritik av kritiken att: ”Recensenten står i främsta ledet 
när det gäller att möta den nya litteraturen. Ofta är han eller hon den första läsaren när 
verket väl lämnat intimsfären och produktionssystemet.”53  
 
En annan av kritikens uppgifter och specifika drag är att göra en uttalad värdering av 
verket och i stora drag säga om verket är bra eller dåligt. Denna uppgift skiljer sig från 
vetenskapen som ska vara värderingsfri. Det finns olika uppfattningar om på vilka 
grunder denna värdering bör ske. Forser ger förslag på sjutton olika värderings-
kategorier som tagits upp av andra forskare och som utgår antingen från uppfattningen 

                                                 
48 Rydén, Per 1987. Domedagar: Svensk litteraturkritik efter 1880, s. 7. 
49 Hansson, Gunnar 1975. Litteraturen och mottagarna , s. 102. 
50 Ibid. s. 13. 
51 Ibid. s. 103. 
52 Ibid. s. 14. 
53 Forser, Tomas 2002. Kritik av kritiken , s.  9.  
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att kritiken kan vara objektiv eller att den måste vara subjektiv. Dessa värderings-
grunder handlar om alltifrån att värderingen kan ske genom uppskattning av språklig 
täthet till att den måste ske utifrån en upplevelse verket ger i mötet med läsaren. Forser 
menar ändå att värderingen ofta är spontan och bygger på kritikerns egna preferenser 
och skriver att: 
 

Kritikern värderar utifrån bestämda föreställningar om vad ett litterärt verk bör vara och 
vad han eller hon själv önskar. De värderande elementen i kritiken är mer eller mindre 
explicita och värderingen har såväl estetiskt formella grunder som externa skäl, där det är 
diktverkets intellektuella, moraliska eller politiska kvaliteter som får bestämma dess värde 
för kritikern.54 

 
Rolf Yrlid redogör i sin bok Litteraturrecensionens anatomi för sin undersökning av 
256 recensioner av Pär Lagerkvists verk och ger exempel på värderingskriterier 
kategoriserade som antingen estetiska eller icke-estetiska. Han har alltså tittat på huru-
vida recensionerna antingen bedömt verken utifrån dess skönhet, originalitet, verklig-
hetstrohet, humor eller moralisk kvalitet, politiska kvalitet, religiösa kvalitet och så 
vidare. Värderingsgrunderna för ett litterärt verk är alltså inte fasta utan kan påverkas 
och ske utifrån en mängd olika förutsättningar. Yrlid har i sin studie av Lagerkvist sett 
till värderingen av verken utifrån recensionernas längd, den recenserade bokens genre, 
tillkomsttiden, särskilda egenskaper hos den recenserade boken, recensionstidningens 
politiska färg och särskilda egenskaper hos recensenten. 55 Vissa av dessa aspekter, så 
som tillkomsttid och särskilda egenskaper hos boken, är sådant som vi även kommer att 
beröra i vår uppsats.  
 
Kritikerns uppgift är också att återge verkets berättelse och ge sin egen tolkning eller 
analys av detta, men det återkommer vi till i nästa avsnitt. 
 
Uppfattningen om vad litteraturkritikens uppgifter är skiftar alltså men samman-
fattningsvis kan man säga att det handlar om att; den ska fungera som en länk mellan 
författare och läsare, att den ska ge en värdering av litterära verk och slutligen ge en 
egen tolkning eller analys som säger något om hur kritikern själv uppfattat verket. I 
slutändan ska litteraturkritikern försöka övertala till läsning av ett verk eller avråda från 
det.56 
 
2.3.2 Kritikeranalys 
 
I analysen av ett verk menar Hansson återigen att det finns en skillnad mellan 
litteraturkritikern och litteraturforskaren. Forskaren är intresserad av saker som faller 
utanför kritikerns arbetsområde, då forskaren bland annat kan väga in omkringliggande 
förhållanden i sin analys av verket, så som läsarmottagande eller yttre förhållanden som 
kan ha påverkat författaren vid tidpunkten. Kritikerns uppgift går istället ut på att ge 
sina personliga analyser, tolkningar och värderingar av ett verk eller ett författarskap. 
Det intressanta är också hoppet, förutsättningen eller kravet att kritikernas presen-
tationer av sina tolkningar också ska omfatta andra läsare.57  
 

                                                 
54 Forser, Tomas 2002. Kritik av kritiken , s. 113. 
55 Yrlid, Rolf 1975. Litteraturrecensionens anatomi , s. 34-56. 
56 Forser, Tomas 2002. Kritik av kritiken, s. 130. 
57 Hansson, Gunnar 1975.  Litteraturen och mottagarna, s. 14. 
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Hansson menar att kritikeranalysens syfte och betydelse har uppfattats på olika sätt. Ett 
sätt att uppfatta den är att se den som en beskrivning av hur en ”kvalificerad” läsare 
tolkat och uppfattat texten. Vad detta ”kvalificerad” innebär är däremot svårt att avgöra 
och kan bygga på utbildning, beläsenhet eller litterär känslighet. Ett annat sätt att se på 
kritikeranalysen är att se den som normativ, det vill säga att den säger något om hur 
texten bör tolkas av pålästa och kvalificerade läsare. Ett tredje sätt är att se på 
tolkningen som ett förslag till möjlig tolkning som kritikern själv har uppfattat som 
användbart.58 T S Eliot som skrivit boken Om kritik menar att utmärkande för en bra 
kritiker och dennes tolkning av ett verk är dennes sinne för fakta. Han skriver ”…det är 
tämligen säkert att ’tolkning’…bara är berättigad när den inte är någon tolkning alls 
utan enbart består i att förse läsaren med fakta som han annars skulle ha förbisett.”59  
Hansson menar att det viktiga är att se till hur kritikeranalys skiljer sig från annan 
litteraturanalys och föreslår att man ställer två typer av kritik rörande samma verk 
bredvid varandra, och att skillnaden mellan till exempel forskarens analys och 
kritikeranalysen då blir tydlig.60  
 

2.4 Litteraturkritiken som tidsspegel 
 
I det här avsnittet utvecklar vi ovanstående resonemang och presenterar uppfattningen 
att litteraturkritiken kan betraktas som en tidsspegel, vilket vid sidan av ”Dystopins 
samtidsförankring och samhällskritiska karaktär”, kommer att utgöra vår huvudsakliga 
teori.  
 
2.4.1 Litteraturkritiken och speglingsteorin 
 
Tomas Forser ägnar ett helt kapitel i sin bok Kritik av kritiken åt frågan: ”Vad är en 
recension?”, vilket också får ses som en grundläggande fråga i denna uppsats. Forser 
menar bland annat att en recension är:  
 

En text om en annan text inskriven i massmediernas dramaturgiska krav och järnhårda 
lönelag. Stark eller svag är en sådan text alltid villkorad av genrehistoriens formspråk och 
av journalistikens nu. Den handlar om en annan text. Men den handlar också om sig själv 
och berättar då sin egen historia.61  

 
Den är som Forser skriver ”sig själv nog” och den säger ofta mer om sig själv än om 
den bok den anmäler. Han menar också att recensioner är en typ av historieskrivning i 
fiktiv form och att recensionen snarare är en lekfull parafras på verket än en text som 
rakt av beskriver en annan text. Dessutom för han fram tanken på att kritik är litteratur 
på samma sätt som litteratur är kritik och att den kan sägas utgöra en egen litterär genre 
eftersom den inte på något sätt är genomskinlig utan snarare är komplicerad och 
uttrycker sitt eget formspråk.62 Vi ansluter oss till detta synsätt och har det som en 
utgångspunkt i denna uppsats, då vi är intresserade av hur kritiken speglar samhället på 
ett sätt som närmast kan beskrivas utifrån den litteratursociologiska speglingsteorin. 
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Speglingsteorin är en vanlig utgångspunkt i litteratursociologiska undersökningar, då 
speciellt inom det perspektiv som Svedjedal kallar ”samhället i litteraturen”, och alltså 
inom det perspektiv där vår studie hamnar. Speglingsteorin går i grunden ut på att 
litteraturen på olika sätt speglar samhället, men det finns en hel rad olika varianter av 
den.63 En är realismteorin som hävdar att litteraturen på ett representativt sätt avbildar 
typiska drag i verkligheten, så som klass- eller genusordning, medan en annan, motsatt 
inriktning, menar att litteraturen tvärtom säger något om samhället och författarens 
ideologiska uppfattning genom det den utelämnar.64 Lars Furuland skriver att det kan 
förekomma vrångbilder i speglingarna men att de lätt genomskådas av litteratur-
forskaren. 65  
 
Arild Linneberg skriver i ”Litteratursociologi, marxism och nyhistorism” (1997) om 
ideologikritiken och det han kallar återspeglingsteorin och det återspeglingsproblem 
som han menar är grundläggande i estetiken och går tillbaka till Aristoteles, Platon och 
mimesis-diskussionen. Han utgår från att litteraturen är en realistisk spegling av 
verkligheten sådan den är66 och skriver:  
 

Den immanenta litteratursociologiska metoden utgår från en teori om att samhällets 
ideologi visar sig på ett bestämt sätt i de lit terära verken själva. Man vill … undersöka 
’själva saken’, litteraturen, men utifrån dess sociala aspekter: att litteraturen alltid i sitt 
innersta väsen går tillbaka på den historiska och samhälleliga situationen i vilken den 
tillkommit. 67  

 
Som en slags förening av dessa två synsätt; kritiken som en typ av litteratur och 
speglingsteorin, har litteraturvetarna Per Rydén och T S Eliot uttalat sig om kritiken 
som tidsspegel. Rydén skriver i Domedagar: Svensk litteraturkritik efter 1880 att: 
”Varje epok har också sitt idealtypiska mottagande. Ett tillräckligt centralt verk eller 
livsverk koncentrerar i sig också så mycket av sin samtid, att brytningarna kring det 
också fångar in väsentliga stycken av den samtida kritiken.”68 T S Eliot skriver i Om 
kritik att varje generation tar emot ett verk utifrån de rådande förutsättningarna och att 
detta återspeglas i kritiken:  
 

…det är uppenbart att varje generation har en ny synvinkel och att dess självmedvetande 
förmedlas genom kritikern. Hans arbete har ett tvåfaldigt syfte, att tolka det förflutna för 
samtiden och att bedöma samtiden i ljuset av det förflutna. Vi måste betrakta litteraturen 
genom vårt eget temperament för att överhuvudtaget se den, även om vår egen syn alltid är 
partisk och vårt omdöme alltid fördomsfullt.69 

 
Recensenterna har genom tiderna varit påverkade av många andra faktorer än de rent 
samhälleliga och världspolitiska strömningarna, vilka vi främst studerar i denna uppsats. 
Sådant som dagstidningarnas politiska hållning, särskilda drag hos verken, recensent-
ernas personliga åsikter samt det kulturella klimatet och tidigare traditioner kring 
litteraturkritik har troligen också mer eller mindre påverkat hur recensionerna sett ut.  
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Recensioner är en värdefull källa för forskare då de kan visa på hur ett verk, och de 
frågor som verket behandlar, har uppfattats under en viss period, antingen verket ifråga 
och dess publicering ligger nära eller avlägset i tiden. I inledningen till Kritik av kritiken 
skriver Forser att: ”Recensenterna är mestadels den enda skriftliga källan som berättar 
om hur en läsare har försökt förstå, tillägna sig och kritiskt värdera ett diktverk.”70 
Recensionerna gör det möjligt att studera mötet mellan litteratur och samhälle på ett sätt 
som är intressant både för sociologer/samhällsvetare, historiker och för litteraturvetare. 
Om verken som recenseras har en tydlig förankring i samtida händelser blir kopplingen 
mellan kritik och samhälle ännu tydligare, och så är fallet med Kallocain och Efter 
floden. 
 
Sammanfattningsvis menar vi alltså att eftersom Kallocain och Efter floden är 
dystopier, är de tydligt samtidsförankrade och nära kopplade till de farhågor inför fram-
tiden som var stora under 1940- respektive 1980-talet. Vi ansluter oss till Sara Ljung-
kvists definition av vad en dystopi är, och utgår ifrån Erika Gottliebs karaktärsdrag, som 
hon menar är typiska för de klassiska dystopierna. Tonvikten läggs på dystopins 
samtidsförankrade och samhällskritiska karaktär genom teknikfilosofen Hans Jonas 
resonemang kring litteraturens förmåga att skapa ansvarskännande inför framtiden, samt 
dystopiforskarna M Keith Booker och Anne Cranny-Frances uppfattning om dystopins 
textuella strategier. Då dystopin som litterär form är skriven på ett sätt som passar till att 
leda läsaren till eftertanke kring just problem i samtidens samhälle samt varna för 
framtida katastrofer, kommer vi att med recensionernas hjälp kunna bidra till fördjupad 
förståelse för hur litteraturkritiken färgas av samtidens idéer. Litteraturkritiken har tre 
viktiga uppgifter; att fungera som medlare, som värderare och som uttolkare. Kritikerns 
tolkning, eller analys, skiljer sig från andra litteraturexperters analyser och bygger mera 
på personlig uppfattning än sådana. Vi har valt att se på litteraturkritiken som en egen 
typ av litteratur och som en tidsspegel enligt det man inom litteratursociologin kallar 
speglingsteorin. Forsers, Eliots och Rydéns uppfattning om kritikens samtidsförankring 
kan alltså betraktas som en av våra mest centrala teoretiska utgångspunkter.  
 
 
2.5 Metod och material 
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av textanalytisk metod, närmare 
bestämt den idéanalytiska inriktningen. Vidare ger vi en beskrivning av vår valda 
tolkningsstrategi samt redogör för användandet av så kallade idealtyper vid analysen av 
det empiriska materialet. Vi presenterar därefter i detalj vår analysmodell och sist i 
kapitlet beskriver vi hur vi har funnit vårt material och gjort urval. 
 
2.5.1 Val av metod 
 
Eftersom vårt empiriska material uteslutande utgörs av tryckta källor passar en text-
analytisk metod bäst för vår studie.  Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver i 
Texten mening och makt (2000) den samhällsvetenskapliga textanalysens förutsättningar 
och menar att studier av text för att reda ut samhällsvetenskapliga problem är självklart 
då texter är mycket viktiga i det moderna samhället och delvis påverkar hur människor 
tänker och handlar. En text är resultatet av att en eller flera personer velat förmedla 
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något i skrift, skriver Bergström och Boréus.71 De skriver också att texter på olika sätt 
relaterar till människor och grupper av människor och menar att: ”Det finns människor 
som har skapat texterna. Det finns för det mesta människor som är deras mottagare. 
Texterna speglar både medvetna och omedvetna föreställningar som människor i 
texternas tillkomstmiljöer hyser.”72 Språk och texter har enligt Bergström och Boréus 
två huvudfunktioner. För det första ut trycker språket tankar och idéer, och språket 
används framför allt för att reflektera, för att uttrycka sin bild av den omgivande 
verkligheten eller av sin inre upplevelse. För det andra använder vi språket i sociala 
relationer; för att uttrycka en åsikt, informera om något, ställa en fråga, hälsa, ge en 
order eller skämta. Båda dessa aspekter av textens funktion är präglade av att språket är 
ett socialt system, det vill säga texter uppstår inte i vakuum utan i syfte att kommunicera 
något till andra.73  
 
Som textanalytisk inriktning väljer vi att använda oss av en idéanalys liknande den 
Bergström och Boréus beskriver i Textens mening och makt, men där vår analys bygger 
på en modell som vi själva utformat för att lättare kunna urskilja de specifika drag i 
recensionerna som vi är intresserade av. Idéanalytiska undersökningar kan göras på 
många olika sätt och det finns inga tydliga ramar för hur en sådan ska gå till. De kan till 
exempel vara inriktade på att i ett textmaterial urskilja förekomsten av idéer i allmänhet 
inom ett visst sak- eller politikerområde, att efterforska effekten eller ursprunget av en 
idé, eller att undersöka hur en idé eller ideologi har utvecklats under en viss period. Vår 
egen valda undersökningsmetod har inspirerats av den idéanalytiska inriktning som 
Bergström och Boréus har benämnt funktionell idéanalys. En sådan analytisk metod kan 
till exempel vara fokuserad på idéers ursprung och inriktas främst på att ge orsaksför-
klaringar till särskilda idéers förekomst. I vårt fall går analysen ut på att söka samband 
mellan de idéer som framförs i recensionerna av Kallocain och Efter floden och idéer i 
den politiska och sociala kontext som var rådande då dystopierna gavs ut. Bergström 
och Boréus skriver: ”Det förklarande inslaget i denna inriktning leder till andra frågor, 
som hur den sociala strukturen som individer lever i påverkar det budskap de för fram 
och hur budskapet i sin tur kan påverka en social kontext.”74 Vi påminner om att vår 
studie främst är inriktad på hur samhället har gestaltats i litteraturen, och inte tvärtom. 
 
Vi söker alltså efter särskilda idéer i vårt material. Bergström och Boréus skriver om 
idébegreppet att:  

 
En idé kan betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken 
eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet. … en sådan tankekonstruktion [kan] vara 
såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en före-
ställning om hur man bör handla. Föreställningar om verkligheten kan röra både sociala 
fenomen och naturfenomen.75     

 
Vad som kan betraktas som en idé kan variera beroende på uttolkaren och vilken slags 
text denne väljer att tolka. Tolkning är något som i mer eller mindre grad alltid spelar 
in i en textanalys, och komplexiteten är beroende av vilken fråga man arbetar med, 
textens karaktär och vilken textanalytisk inriktning det är fråga om. Bergström och 

                                                 
71 Bergström, Göran, Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s. 12-13. 
72 Ibid. s. 15. 
73 Ibid. s. 16. 
74 Ibid. s. 154-155. 
75 Ibid. s. 148. 



 23 

Boréus ger exempel på fem olika tolkningselement som kan spela in i en 
tolkningssituation. Det är texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och ut tolkaren, det 
vill säga man själv som forskare eller student.76 Utifrån de fem elementen urskiljs fyra 
tolkningsstrategier: en som i första hand relaterar texten till uttolkaren själv, en som i 
huvudsak relaterar den till avsändaren, en som huvudsakligen relaterar till mottagaren, 
samt en som i första hand relaterar texten till den omgivande diskursen utan att 
fokusera speciella aktörer. Den tolkningsstrategi som ligger närmast den vi avser 
använda oss av är den sista som alltså fokuserar på den omgivande kontexten. Vi 
kommer alltså att tolka recensionerna utifrån tidens centrala idéer och samtida ten-
denser. Därför ingår i vår undersökning en redogörelse för både den samhälleliga och 
litteraturhistoriska kontexten. 77 Om tolknings- och reliabilitetsfrågor skriver Bergström 
och Boréus att: 
 

I princip kan en idéanalys göras utifrån olika vetenskapsteoretiska traditioner. Ju lösare 
analysmodellen är och ju mer man betonar inriktningen mot tolkning, desto mer anknyts 
den till en hermeneutisk tradition. Ju mer analysmodellernas dimension och idealtyp 
specificeras desto mer kommer de att likna verktygslådan i en innehållsanalys.78  

 
2.5.2 Analysmodell 
 
Som vi redan nämnt bygger vår analysmetod på en modell vi själva utarbetat. Modellen 
är jämförbar med de idealtyper som Bergström och Boréus använder som exempel på 
ett analysverktyg. 79 Tanken är att modellen med de specifika idealtyperna ska fungera 
som ett raster som kan läggas över texten och hjälpa oss att bryta ned denna i mindre 
och mer lätthanterliga bitar. Detta underlättar vår läsning och analys; gör att för oss 
intressanta drag i recensionerna träder fram tydligare, hjälper oss att placera in dessa 
formuleringar i olika kategorier samt att forma hypoteser. Vid utformandet av den här 
typen av analysmodell, konstrueras idealtypiska föreställningar om ett visst idésystem. I 
vårt fall kan detta idésystem sägas vara den samtidsförankring som vi försöker klargöra 
i litteraturkritiken av Kallocain och Efter floden. Bergström och Boréus påpekar att ut-
vecklandet av idealtyper kräver en politisk-teoretisk referensram.80 Därför är våra ideal-
typer delvis utformade med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska perspektiv som till 
exempel behandlar dystopilitteraturens samtidsförankrade och samhällskritiska karaktär. 
I vårt empiriska material kommer vi närmare bestämt att leta efter specifika faktorer i 
litteraturkritiken som hjälper oss att besvara de frågeställningar som är centrala för vår 
uppsats, det vill säga, faktorer som kan visa hur litteraturkritiken av Kallocain och Efter 
floden har färgats av idéer i samtiden. Vi är medvetna om att slutsatserna och resultatet 
av den här studien kommer att vara påverkade av vårt överlagda val av idealtyper, 
eftersom detta val så att säga bestämmer ur vilken synvinkel vi ser på det empiriska 
materialet. Det kan, som Bergström och Boreus påpekar, vara oklart om en sådan 
klassificering ska uppfattas som en på förhand utarbetad modell eller som ett resultat i 
sig. En risk med analysmodellen ifråga är att man som undersökare ”tvingar” in 
materialet i de förutbestämda kategorierna, och ser på sitt empiriska material allt för 
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mycket ”utifrån” idealtyperna.81 Vi kommer dock så långt som det går, att försöka se 
objektivt på materialet, pröva olika sätt att kategorisera, samt konstruera analysmodellen 
parallellt med den första genomgången av recensionerna och utarbetandet av 
teorikapitlet. Vi vill också påminna om att den här studiens syfte endast är att ge 
exempel på hur litteraturkritik av dystopier färgas av sin samtid, inte att generalisera 
kring hur detta görs. 
 
Eftersom vårt material (recensioner av Kallocain och Efter floden) kommer från olika 
avsändare, från dagstidningar med olika politisk hållning samt har utgivits vid två olika 
tidpunkter som åtskiljs av cirka 40 år finns det en hel del faktorer och formuleringar 
som kan komplicera vår observation. Genom att utarbeta modellen för analys med 
specifika idealtyper blir det lättare för oss att urskilja det innehåll som är relevant för 
vår studie samt att sortera bort det som hamnar utanför vårt intresseområde. De faktorer 
eller idealtyper som vi i recensionerna väljer att speciellt titta på, är följande: 
 
1. Verkens yttre drag 
Vi letar alltså efter resonemang kring författarnas språkbruk och stil samt vad recen-
senterna anser om verkens form och struktur. Vi ser även till de övergripande kvalitets-
värderingar som ges av verken. 
 
2. Verkens aktualitet 
Under den här punkten ryms tankegångar som rör hur pass nära verkligheten recensen-
terna anser att fiktionen ligger.  
 
3. Paralleller dragna till Tyskland och Sovjetunionen  
Vi letar med andra ord efter kopplingar mellan Kallocain och dessa stater i sig eller de 
politiska system som vid tiden var rådande där, alltså nazismen och stalinismen.  
 
4. Paralleller dragna till kalla kriget och kärnvapenfrågan 
Vi eftersöker kopplingar mellan Efter floden och kalla kriget eller kärnvapenfrågan.  
 
5. Jämförelser med liknande verk eller andra dystopier 
Vi letar efter diskussioner kring verken som delar av en dystopisk/utopisk tradition. 
 
6. Hopplöshet kontra framtidstro  
Vi letar efter dels hoppfulla, dels pessimistiska bilder av framtiden som kritikerna sett i 
verken i sig samt kritikerns egen hoppfulla/pessimistiska uppfattning om framtiden.  
 
2.5.3  Material och urval 
 
Eftersom materialet rörande Boyes Kallocain främst kommer från början av 1940-talet 
fanns vissa problem med att få tag i detta, då databaser så som Artikelsök inte innehåller 
så gamla artiklar. På grund av den relativt begränsade tiden vi har till förfogande för 
uppsatsarbetet fann vi det ohållbart att gå igenom diverse tidningsarkiv för att hitta 
recensionerna utan ansåg att vi var i stort behov av förteckningar över recensionerna. Vi 
lyckades få tag i en sådan förteckning över kritiken av Kallocain genom kontakt med 
Jörgen Mattlar, författare till artikeln ”Karin Boyes framtidsroman Kallocain som 
politiskt slagträ” från 2000 som ingick i kulturtidskriften Horisont, som vi i sin tur fann 
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genom Artikelsök. Mattlar skickade oss en kopia på Bonniers förteckning över recen-
sioner och en lista med de större recensionerna. Det visade sig lättare att finna en 
förteckning över recensionerna av P C Jersild Efter floden då vi stötte på en bibliografi 
över Jersilds författarskap mellan åren 1960 till 1984 av Rut Nordwall-Ehrlow. 82 Alla 
recensionerna hittade vi i form av mikrofilm vid Kurs- och tidningsbiblioteket vid 
universitetsbiblioteket i Göteborg.  
 
Övrigt material, så som biografier över Boye och Jersild, litteraturkritikforskning, 
dystopiforskning och så vidare fann vi genom sökningar i LIBRIS biblioteksdatabas, 
Borås högskolebiblioteks katalog och allmänna sökningar på Internet.   
 
De historiska källor vi valt att använda oss av för att utarbeta kapitlet om samhälls-
kontexten kring åren 1940 och 1980, är bland andra Bonniers Världshistoria som 
närmast är att betrakta som ett standardverk. Vi har också använt oss av historikerna 
Hans Dahlbergs I Sverige under 2:a världskriget (1983), Rolf H. Lindholms Sverige 
under kalla kriget: En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik (2000) samt 
Geir Lundstads Öst, väst, nord, syd: Huvuddrag i internationell politik efter 1945 
(2004). Vi är medvetna om att nästan alla typer av historiska källor kan ifrågasättas men 
har bedömt att dessa källor är trovärdiga då de bygger på fakta som vi uppfattar som 
allmänt vedertagna, på offentliga politiska skrifter och på omfattande forskningsprojekt.   
 
I studien använder vi oss av 17 recensioner av Kallocain och 24 av Efter floden. Vi har 
gjort ett urval av tidningar och recensioner då vi endast använder oss av de i Stockholm 
utgivna rikstäckande dags tidningarna som recenserar verken samt de större lands-
ortstidningar som innehåller längre recensioner. Några av recensionerna lyckades vi inte 
få tag på. Dock bedömer vi att detta bortfall, då det är minimalt, inte kommer att 
påverka undersökningens resultat i någon större utsträckning. En möjlighet som kan ha 
gjort att vi missat recensioner är att de förteckningar som vi använt oss av inte är helt 
kompletta. Dock tror vi att de är pålitliga eftersom Bonniers förteckning redan använts i 
en tidigare undersökning av Jörgen Mattlar och eftersom Rut Nordwall-Ehrlows biblio-
grafi, utformats med ambitionen att täcka in samtligt material. Här nedan listar vi de 
recensioner som vi valt ut och använt oss av i uppsatsen.   
 
Kallocain [11 oktober till 29 december, 1940] 
 
11/10-1940  Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning / Dröm och fantasi. / H. S-m  
15/10-1940  Arbetet / Livsrummet och dödszonen. / Stig Ahlgren 
15/10-1940  Dagens Nyheter / Mer än drömmar. / I.H. 
17/10-1940  Stockholms-Tidningen / Karin Boye. / Anders Österling 
21/10-1940  Göteborgs-Posten / En kuslig framtidsdröm. / Es An. 
23/10-1940  Göteborgs Morgonpost / Drömmar och fantasier / Bengt Widehag 
8/11-1940  Sydsvenska Dagbladet / Livet i en polisstat år 2000. / G.J. 
9/11-1940  Upsala Nya Tidning / Mardröm om framtiden. / E. E-k.   
11/11-1940  Svenska Dagbladet / Fruktans land / Sten Selander 
20/11-1940  Nya Dagligt Allehanda / Utopi om verkligheten. / Karl Ragnar Gierow 
23/11-1940  Svenska Morgonbladet / Berättarkonst. / Anonym 
30/11-1940  Borås Tidning / Karin Boyes nya roman. / G. H-d. 
5/12-1940  Social Demokraten / År 20,000. / Anna Lenah Elgström  
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13/12-1940  Örebro-Kuriren / En diktares mardröm. / Stellan Arvidson 
17/12-1940  Arbetaren / Framtiden – blir den sådan? / B. B-r.  
20/12-1940  Nerikes Allehanda / En framtidssyn. / G. W-r.  
29/12-1940  Karlstads-Tidningen / Verklighetstrogna fantasier. / M. S-hl. 
 
Efter floden [3 september till 5 november, 1982]  
 
3/9-1982  Aftonbladet / Jersilds nya: Ohygglig – och fängslande… / Yrsa Stenius 
3/9-1982  Arbetet / Jersilds nya roman: Efter syndafloden / Lennart Bromander 
3/9-1982  Borås Tidning / Efter katastrofen / Bo Jonsson 
3/9-1982  Dagens Nyheter / Jersilds nya roman en plågsam läsupplevelse / Thomas                        

Nordegren  
3/9-1982  Expressen / Sista kampen / Björn Nilsson 
3/9-1982  Gefle Dagblad / Jersild satsar rätt – igen / Björn Widegren  
3/9 1982  Göteborgs-Posten / Överlevande efter det Oerhörda / Bernt Eklundh  
3/9-1982  Göteborgs-Tidningen / I resterna av ett atomkrig är själva naturens gåvor   

vattnet, växterna, bären ett dödsbringande hot! / Catharina Stenberg 
3/9-1982  Helsingborgs Dagblad / Jersild i en ny grym värld / Larsolof Carlsson 
3/9-1982  Nerikes Allehanda / Svält, kyla, sjukdom, mörker, hat och död / Gunnar 

Lindén 
3/9-1982  Norrköpings Tidning / Efter kärnvapenkatastrof / Nils Berman 
3/9-1982  Skånska Dagbladet / Efter Floden: finns Afrika då? / Sten Kindlundh  
3/9-1982  Smålandsposten / I kärnvapenkrigets spår / Ingrid Nettervik   
3/9 1982  Svenska Dagbladet / På stranden efter floden / Ingmar Björkstén 
3/9-1982  Sydsvenska Dagbladet / Ett gripande epos om dem som blev kvar / Bengt  
3/9-1982  Upsala Nya Tidning / En folkspillra år 2028 / Carl Axel Westholm  
3/9-1982  Vestmanlands läns tidning / Gruvlig framtidsvision / Anne Tiefenthal  
3/9-1982  Ystads Allehanda / De sista människorna / Orvar Nilsson  
3/9-1982  Örebro-Kuriren / Efter den stora smällen: En värld utan hopp / Björn     

Lundquist  
3/9-1982  Östgöta Correspondenten / Är detta framtiden vi är på väg emot? / Gunnel            

Weidel Randver  
9/9-1982  Folket / Spillran som blir kvar gör tanken ohygglig… / H Bm  
12/9-1982  Hufvudstadsbladet / Efter bomben? / Claes Andersson 

Holmström 
5/10-1982  Bohusläningen / Överleva värsta risken vid kärnvapenkrig / Bengt 

Holmberg  
5/11-1982  Gotlands Allehanda / Jersilds vision: Ö efter atomkrig / Britta Didriksson 
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3. Samhällskontext och litteraturhistorisk bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de rådande samhällskontexterna kring 1940 
och 1980. Längre fram i kapitlet ger vi en presentation av den litteraturhistoriska bak-
grunden till verken. 
 
3.1 Den rådande samhällskontexten 
 
I detta avsnitt ger vi en kort historisk bakgrund till tiden före det att Kallocain 
respektive Efter floden kom ut. Avsnittet syftar till att visa på de sociala och politiska 
hotbilder som vi ser som centrala för dessa historiska perioder såväl som för verken i 
sig. De idéer kring 1940 som vi hoppas kunna koppla till mottagandet av Kallocain är 
stalinismen i Sovjetunionen och nazismen i Tyskland, och vi kommer därför att 
redogöra kort för dessa ideologier. Kring 1980 sågs kalla kriget och kärnvapenfrågan 
som dominerande hot och därför ger vi en kort redovisning av dessa, samt för de 
rådande förhållandena i Sverige vid de båda tidpunkterna. Avsnittet är alltså tänkt att 
bidra med en jämförelsegrund som hjälper oss att visa på recensionernas samtids-
förankring.  
 
3.1.1 Europa kring 1940 
 
Sovjetunionen 
Efter Vladimir Lenins död 1924 utbröt en vild maktkamp kring vem som skulle ta över 
den ledande posten inom det sovjetiska kommunistpartiet. Josef Stalin var liksom Leo 
Trotskij kandidater då de båda tillhörde det allt mer centraliserade partiets politbyrå. 
Vid Lenins död innehade Stalin den rätt obetydliga posten som generalsekreterare för 
partiet, men det var kring denna post Stalin kom att bygga sin diktatoriska makt. Före 
sin död konstaterade Lenin att Stalin var en för farlig man på generalsekreterarposten 
och att denne var alltför maktlysten, men denna insikt fick inga omedelbara 
konsekvenser. Inom partiet fanns olika uppfattningar om vilken riktning sovjetstaten 
skulle följa efter inbördeskriget, och hur den socialistiska staten, som man trots allt var 
överens om att man ville uppnå, skulle byggas. Stalin förespråkade radikala för-
ändringar och ville satsa på utvecklingen inom den tunga industrin och kollektivisering 
av jordbruket för att få en ökad produktionsutveckling.83  
 
År 1929 framträdde Stalin öppet som Lenins arvtagare och ensam sovjetledare efter att 
ha vunnit den långa maktkampen. Under åren kring 1930 lade han grunden för ett 
totalitärt system som kom att kallas ”stalinismen”; bland annat inrättades lagar som 
hindrade inre opposition, så kallade inrikespass återinrättades för att kontrollera 
medborgarnas geografiska rörlighet och de första Gulag- lägren upprättades som en 
början till det fånglägersystem som hela tiden kom att växa under Stalin-eran. I dessa 
fångläger sattes så kallade kulaker (storbönder), andra bönder som vägrat inrätta sig i 
kollektiviseringen av jordbruket, politiska motståndare, olika religiösa och etniska 
grupperingar och så vidare. Alla samhällsklasser tvingades att ställa sig till förfogande 
för statens ökande maktfullkomlighet på ett sätt som påminner om tsartidens Ryssland. 
Kollektiviseringen av jordbruket innebar en ny form av livegenskap och arbetskraften 
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inom industrin kontrollerades på ett liknande sätt genom auktoritära metoder och 
stränga bestraffningar vid mindre försumligheter.84 
 
Stalinismen gick snart in i en ny fas där Stalin kände alltstörre misstänksamhet mot sina 
partikamrater och en omfattande utrensning av, enligt honom själv, ”mindre pålitliga” 
personer i makttoppen påbörjades. Mest uppmärksammade blev de tre så kallade 
Moskvaprocesserna 1936, 1937 och 1938 där ett antal partifunktionärer ställdes inför 
rätta för bland annat försök att sabotera den socialistiska uppbyggnaden, samarbete med 
Hitler och så vidare. Många dömdes till döden och terrorn växte till att omfatta såväl 
författare, fackföreningsmän, industriledare med flera. Över 70 procent av partiets 
centralkommitté mördades. Angivningar av civila ökade i omfattning och den hemliga 
polisen fick allt större befogenheter.85    
 
Den rådande utrikespolitiska utvecklingen kan ses som en anledning till Stalins försök 
att krossa alla möjliga opponenter. Tyskland var den stora utrikespolitiska frågan i 
Sovjet under mellankrigstiden och snart blev man tvungen att göra valet mellan 
antingen krig eller ett avtal med Hitler. I början förhöll sig sovjetledningen avvaktande 
till nazisternas frammarsch, och från Kreml såg man till och med vissa positiva drag hos 
denna. Enligt sovjetmarxistisk ideologi kan man se fascismen och nazismen som utslag 
av kapitalismens sista desperata försök att hålla sig kvar och därmed i själva verket som 
ett löfte om en nära förestående socialistisk revolution. Till slut, i augusti 1939, ingick 
Sovjet en tioårig icke-angreppspakt med Tyskland.86 Möjligen var det ett drag för att så 
länge som möjligt hålla Sovjet utanför ett världskrig, men i pakten fanns ett hemligt 
tillägg där man gjorde upp om Östeuropas framtida uppdelning.   
   
Tyskland  
Adolf Hitler blev 1921 ledare för det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet 
(NSDAP) och efter ett misslyckat kuppförsök 1923, den så kallade ”ölkällarkuppen”, 
bestämde sig Hitler för att arbeta för att vinna makten genom valsedlarna. Efter kupp-
försöket arresterades han, anklagades för högförräderi och dömdes till fem års fängelse. 
Under fängelsevistelsen författade Hitler Mein Kampf om sitt liv, sin uppgörelse med 
tysk politik och han presenterade en på nationalism och antisemitism baserad 
världsåskådning. Under slutet av 1920-talet blev nazisterna alltmer kända och under 
Tysklands ekonomiska och politiska kris från hösten 1929 växte uppslutningen till 
nazisterna. År 1930 blev NSDAP det näst största och 1932 det största partiet i Tyskland. 
I januari 1933 utnämnde sig Hitler till rikskansler och blev på fullt laglig väg Tysklands 
regeringschef.87  
 
Kring månadsskiftet juni-juli 1933 upplöstes alla partier utom det nationalsocialistiska 
och den 14 juli fastslogs det i en lag att detta hädanefter var det enda tillåtna partiet. 
Tillsammans med Göring befäste Hitler makten genom snabbt upprättande av ett 
nazistiskt styre. Den första fasen av det nazistiska makttagandet hade avslutats och gick 
in i en ny fas i och med att Hitler påbörjade en sammansmältning av parti och stat och 
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en utrensning (vilket innebar avskedande) av icke- lojala statstjänstemän och stats-
tjänstemän av icke-ariskt ursprung. 88   
 
Snart började Hitler och hans män omforma det tyska samhället efter den national-
socialistiska ideologin. Det gällde då inte bara förvaltning och samhällets styrande 
organ utan livets alla områden så som familjen och socialvården, skolan och uni-
versiteten, vetenskaplig forskning och kulturliv, kyrka och religion, fackföreningar och 
arbetsliv, näringsliv och ekonomi. Det mest iögonfallande draget i den national-
socialistiska ideologin var antisemitismen som kom att få omfattande följder. Censur 
och centralt dirigerade propagandakampanjer utgjorde också viktiga led i den national-
socialistiska politiken, något som inte bara drabbade tidningar utan också film, teater 
och litteratur. Böcker av författare som Bertolt Brecht, Heinrich Mann och Erich Maria 
Remarque förbjöds helt, och i maj 1933 hölls bokbål i Berlin och andra städer runt om i 
landet. Hitlers mål var att ”befria” Tyskland och återskapa ett Stortyskland. Som 
förberedelse för ett angrepp mot Polen ingick Hitler den 23 augusti 1939 icke-angrepps-
pakten med huvudmotståndaren Sovjetunionen. Den 1 september 1939 gick Hitler i krig 
och genom en rad blixtkrigsaktioner erövrade Hitler Polen (som delades med 
Sovjetunionen), Danmark, Norge, Nederländerna och Belgien samt besegrade 
Frankrike, medan han i september 1940 gav upp planerna på en invasion av 
Storbritannien. 
 
Sverige  
Efter första världskrigets slut rådde penningbrist i den svenska riksdagen och ett svagt 
hopp om fred, och man fattade ett beslut om kraftig nedrustning av försvaret. Först 
1936, då Hitler styrt Tyskland i tre år, antogs en ny försvarsordning som gjorde det 
möjligt att stärka krigsmakten igen. 1938, då tyskarna marscherade in i Österrike avsatte 
riksdagen pengar som kunde leda till en verklig upprustning, vars resultat dock inte 
skulle kunna visas upp förrän flera år senare. Man kände av oroligheterna mellan 
stormakterna, även i Sverige. Hans Dahlberg, författare till boken I Sverige under 2:a 
världskriget (1983), skriver om de svenska förhållandena under 1940-talet och menar att 
det upplevda hotet ifrån stormakterna inte gick att ta miste på ens i det neutrala Sverige. 
Han tar bland annat upp ett cit at från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings 
dåvarande chefredaktören, Torgny Segerstedt. Redan den 23 maj 1938 skrev denne: 
”När man ser fram mot vad som skall hända, brista själva begreppen sönder … Man ser 
för sig den ändlösa skaran av döda, de efterlevande, vilkas levnad skövlats, de förödda 
åkrarna, de många hem som slagits i ruiner … Och detta fall får multipliceras med 
tiotals miljoner, för att man skall få ett mått på förödelsens omfattning.”89 
 
De flesta svenskar hade blivit skrämda av Stalin och hans utrensningar i Sovjet men på 
grund av osäkerhet och inbördes splittringar mellan de stora demokratierna (England 
och Frankrike) kände sig många tvungna att välja mellan Stalin och Hitler. 
Kommunismen lockade inte många svenska anhängare, så de som var mest rädda valde 
därför att ”tjuta med de tyska ulvarna”. 90 Dahlberg menar att svenskar talade aktnings-
fullt om Hitler, eftersom de var övertygade om att han skulle vinna kriget. Andra, menar 
Dahlberg, nöjde sig med att inte säga något som skulle kunna ställa dem i dålig dager 
hos tyskarna, men de som verkligen trodde på den nazistiska ideologin var troligen få. 
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Sista veckan i augusti 1939 kom en chock när Tyskland och Sovjet ingick icke-
angreppspakten. Stadsminister Per Albin Hansson lyckades dock lugna svenska folket 
då han några dagar senare avslutade ett tal på Skansen i Stockholm med: ”Vår 
beredskap är god.” I efterhand har det visat sig att så inte var fallet. Då kriget var ett 
faktum i början av september 1939 förklarade den svenska regeringen att landet skulle 
hålla sig neutralt. De övriga nordiska länderna anslöt sig till neutraliteten. Av dessa kom 
Finland dock att bli det första krigsoffret efter att Sovjet inlett bombningar av 
Helsingfors den 30 november.91   
 
3.1.2 Världsläget kring 1980 
 
Efter andra världskriget uppstod ett motståndsförhållande mellan öst och väst och ledde 
till det som senare kom att kallas för det ”kalla kriget”. Det råder delade meningar om 
vilka orsaker som egentligen låg bakom och enligt Geir Lundstad, professor i historia  
och författare till boken Öst, väst, nord, syd: Huvuddrag i internationell politik efter 
1945 (1983) kan dessa uppfattningar delas in i tre skolor som var dominerande vid olika 
skeden under kalla kriget: den traditionalistiska, den revisionistiska och den post-
revisionistiska traditionen. Ingen forskare påstår att ansvaret uteslutande kan läggas på 
den ena parten men traditionalisterna lägger det största ansvaret på Sovjetunionen, 
revisionisterna lägger det på USA och postrevisionisterna har inte uttalat sig i frågan.92  
 
Anspänningarnas grund kan sägas ligga i krigsslutet och uppdelningen av Europa och 
framför allt Tyskland. Sovjet valde att införa kommunistiska regimer i den östra delen 
av Europa som de kontrollerade. USA såg detta som ett allvarligt hot och president 
Truman lanserade 1947 den så kallade Trumandoktrinen för att ”stödja alla fria folk 
som gör motstånd mot försök att underkuva genom väpnade minoriteter eller tryck 
utifrån”, det vill säga för att hejda det som USA uppfattade som en kommunistisk 
expansion. 93 Den påföljande Marshallplanen var också ett försök att hindra 
kommunistisk utvidgning genom att minska dess ekonomiska förutsättningar. Det var 
där det kalla kriget tog avstamp och skulle vara fram till murens fall och Östeuropas 
kollaps 1989. Motsättningarna ledde aldrig till någon väpnad konflikt men både Sovjet 
och USA stödde diverse lokala och regionala konflikter med såväl vapen som pengar 
och militär rådgivning. Bland annat kan nämnas Mao Zedongs maktövertagande i Kina 
1949, utbrottet av Koreakriget 1950, Berlinkrisen 1958-59 och Cubakrisen 1962. 
 
Det kalla kriget innehöll så kallade ”töväder” då konflikten mellan stormakterna inte var 
lika påtaglig. Sådana töväder rådde exempelvis vid Stalins död 1953 och efter 
Cubakrisen, då en direkt telefonlinje mellan Vita huset och Kreml upprättades och ett 
förbud mot kärnvapenspridning undertecknades 1968. Trots denna ”avspänningspolitik” 
fortsatte en kapprustning som hade sin grund i atombomberna som fälldes över 
Hiroshima och Nagasaki vid krigsslutet, och gick hela tiden ut på att överträffa 
motståndaren i stridsmateriel vid ett eventuellt krig. Sovjet och USA tävlade ständigt 
om vem som hade den mest framstående militära utrustningen och enorma summor 
lades ner på stridsmateriel, utvecklandet av nya missiler och olika typer av bomber, så 
som vätebomben. Kapplöpningen nådde även ut i rymden då Sovjet skickade upp 
Sputnik 1957 och USA:s dåvarande president Eisenhower blev uppmanad att skapa 
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rymdforsknings- och utbildningscentrat NASA. Denna rymdkapplöpning vanns av USA 
i och med månlandningen 1969. 
 
Nya motsättningar uppstod hela tiden, som då sovjetiska medeldistansrobotar placerads 
ut i Östeuropa och NATO beslutade att göra det samma i Västeuropa. När sedan Sovjet 
invaderade Afghanistan 1979 tilltog motsättningarna på ett dramatiskt sätt samtidigt 
som de militära satsningarna skärptes radikalt vid Ronald Reagans tillträde som 
president 1981. Någon ljusning tycktes inte skönjbar 1983 då USA placerade ut kärn-
vapenbestyckade medeldistansrobotar i Västeuropa, det vill säga vid den ungefärliga 
tiden då Efter floden kom ut.94 
 
Sverige  
Det kalla kriget ses ofta som en maktkamp mellan de två supermakterna USA och 
Sovjetunionen, men andra länder, så som Sverige, blev självklart påverkade av 
decennier av motsättningar mellan öst och väst. I Sverige, liksom i övriga världen, fanns 
under perioder av det kalla kriget en oro för vad som skulle hända om USA eller Sovjet 
skulle släppa en atombomb och starta det krig som skulle kunna utplåna allt. Man 
spanade med oro mot horisonten efter det svampformade molnet som skulle visa på att 
bomben släppts.  
 
Under hela efterkrigstiden försökte Sverige bevara sin neutralitetspolitik och förena 
denna med landets politiska, ekonomiska och kulturella närhet till väst. Neutraliteten 
och alliansfriheten framhölls i offentliga uttalanden och utrikespolitiken bedrevs med 
stor kontinuitet trots att regering och utrikesministrar varierade. Neutraliteten innebar 
dock inte passivitet utan man bedrev så kallad ”aktiv utrikespolitik”, och någon 
åsiktsneutralitet var det inte fråga om. 95 När man ser på det i efterhand, valde Sverige 
tidigt sida i konflikten. Under 1951 ertappades Sverige vid två tillfällen med att ha 
kränkt sovjetiskt luftrum och det är klart att Sverige regelbundet skickade spaningsplan 
över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord för att få fram 
information om Sovjetunionens luftförsvar. Ett av dessa plan, en DC-3:a, försvann 
under ett av uppdrag 1950. År 1991 erkände ryssarna planet skjutits ner av ett sovjetiskt 
jaktflygplan av typen MiG-15, och planet återfanns i juni 2003 55 kilometer öster om 
Fårö.  
 
Under kalla bildades i Sverige en hel rad föreningar för olika yrkesgrupper för att skapa 
opinion för att avveckla kärnvapnen. Ett exempel är föreningen Svenska Läkare mot 
Kärnvapen (som Jersild var medlem i) som bildades 1981 och vars huvudsakliga arbete 
ligger i att informera om kärnvapnens medicinska och psykologiska effekter samt att 
skapa kontakt mellan läkare och politiker i stater som har kärnvapen. Andra exempel är 
Författare mot Kärnvapen och Lärare mot Kärnvapen.  
 
3.2 Litteraturhistorisk bakgrund 
  
I följande avsnitt vill vi ge en kort presentation av Karin Boye och P C Jersild; deras liv, 
tidigare verk och litterära utveckling. Detta vill vi göra eftersom vi menar att det kan 
bidra till en ökad förståelse för varför recensenterna skriver som de gör om verken. I det 
här kapitlet tar vi alltså upp faktorer i den litteraturhistoriska kontexten som, förutom 
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den allmänhistoriska kontexten, kan ha påverkat recensenternas tyckande och kanske 
även delvis förklara verkens tillkomst över huvud taget. Vi vill också ge en närmare 
presentation av handlingen i Kallocain och Efter floden, då vi anser ett sådant avsnitt 
vara nödvändigt för att läsaren av uppsatsen ska förstå vårt resonemang kring recen-
senternas inställning till verken. Slutligen motiverar vi kortfattat varför vi anser att 
Kallocain och Efter floden kan räknas till dystopilitteraturen, samt ger en inblick i vilka 
liknande dystopier eller samhällskritiska verk som har skrivits. Detta gör vi främst för 
att läsaren lättare ska förstå de paralleller som vissa litteraturkritiker har dragit mellan 
Kallocain och Efter floden till andra verk. 
 
3.2.1 Karin Boye  
 
Poeten och litteraturkritikern Camilla Hammarström har skrivit den omfattande bio-
grafin Karin Boye (1997) där hon ger en bild av Boyes författarskap, verk och viktiga 
skeden i hennes liv. Karin Boye föddes i Göteborg år 1900. Hon växte upp i ett 
högborgerligt hem och uppväxtmiljön tycks ha varit stimulerande för ett språkligt 
begåvat barn med högläsning och umgänge i kulturella kretsar.96  
 
Hennes första diktsamling, Moln, publicerades 1922. Dikterna var av varierande 
innehåll, ofta kärleksdikter men också dikter av annan typ som visade på religiös 
inverkan från såväl buddhismen som kristendomen samt läsning av Nietzsche och 
fascination för det antika Grekland. I de två följande diktsamlingarna, Gömda land och 
Härdar, inspirerades Boye av sina studier i svenska och fornnordisk kultur. Under sitt 
sista år som student i Uppsala gick Boye med i Clarté, en anti-militaristiska och 
socialistiska organisation, och intog snart en ledande roll i organisationen. 1928 reste 
Boye på studieresa till Sovjetunionen. Från att tidigare ha intresserat sig för 
psykoanalys, litteratur och konst lades tyngdpunkten inom Clarté alltmer på politiska 
frågor, mycket på grund av nazisternas genombrott i valet i Tyskland 1930.97 
 
Boyes första prosaarbete var romanen Astarte (1931) som har en marxistiskt färgad ton 
och är en sarkastisk samhällssatirisk som främst vänder sig mot det vid tiden fram-
växande konsumtionssamhället. Boye var aktiv i bildandet av den modernistiskt 
inspirerade tidskriften Spektrum och ägnade sig under en period åt litteraturkritik. Hon 
spenderade några år i Berlin där hon bland annat bevittnade ett tal av Göring. 98  
 
1934 kom den självbiografiska romanen Kris, där Boye med inspiration från 
psykoanalysen formulerade den kris hon upplevde i ungdomen. Diktsamlingen För 
trädets skull från 1935 beskrivs som höjdpunkten i hennes författarskap, med för 
eftervärlden kända dikter som ”Ja visst gör det ont”. Under 1940 skrev Boye färdigt den 
tidigare påbörjade romanen Kallocain, som kom att bli hennes sista. Hon tog livet av sig 
i april 1941.99              
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3.2.2 Kallocain 
 
Kallocain utspelar sig i en framtidsvärld kring 2000-talet där staten har den fullständiga 
makten och ständigt befinner sig under krigshot från andra stater. Huvudpersonen är 
Leo Kall som arbetar på ett laboratorium i Kemistad nr. 4 där han sysslar med att 
utveckla preparatet kallocain, ett sanningsserum som får människor att avslöja sina 
innersta hemligheter. Världsstatens medborgare, eller medsoldaterna som de kallas, 
fungerar som kuggar (och utbytbara sådana) i statens maskineri där allt är organiserat 
kring den militära utbildningen och produktionen. Camilla Hammarstöm skriver om 
boken att: ”Stommen i den auktoritära strukturen, så som Karin Boye beskriver den i 
romanen, är en irrationalitet som genomförs med rationella och välorganiserade 
medel.”100  
 
Hemlivet övervakas ständigt genom det i lägenheterna inmonterade polisögat och 
polisörat och av hembiträden som hela tiden byts ut för att lojalitet inte ska skapas 
mellan dessa och familjerna. Barnen lämnar hemmet vid sju års ålder för att skickas till 
barnläger. Leo Kall är från början en exemplarisk och lojal statsmedborgare och 
berättelsen börjar med att Kall är upprymd över att han äntligen ska få börja 
experimentera med kallocainet på människor. Samtidigt kämpar han med en egen 
känslosamhet och längtan efter något; ett annat slags samhälle. Han längtar också efter 
ett intimare förhållande med sin fru och sina barn, något som inte är tillåtet i 
Världsstaten då det kan bli till grus i det effektiva maskineriet och i förlängningen leda 
till asociala tendenser mot den kollektiva ordningen.  
 
Det är just sådana asociala tankar Leo Kall hoppas kunna avslöja hos sina medsoldater 
för att bidra till statens önskan om likriktning av den mänskliga viljan. I sina experiment 
blir han äcklad och störd över mycket av det försökspersonerna avslöjar om sina 
innersta tankar. Hans överordnade, Edo Rissen, verkar dock inte ens förvånad över 
försökspersoner som fantiserar om lustmord, och Kall störs av hans känslokyla.  
 
Leo Kall och Edo Rissen får i uppdrag att nysta upp en slags motståndsorganisation som 
Kall tror skapat en sammansvärjning mot staten. Det visar sig dock att det handlar om 
en sekt av ”dårar” vars harmlösa berättelser både roar och förvirrar Kall och Rissen. De 
handlar bland annat om en slags Kristusgestalt, Reor, som sägs ha levt tidigare och 
blivit en legend.  
 
Efter att ha demonstrerat kallocainet för polisministern är det klart att det kommer att 
ersätta alla förhörsmetoder i hela Världsstaten och att lagar kommer att stiftas som gör 
det möjligt att döma personer utifrån deras tankar och attityder. Leo Kalls tanke om att 
alla ”splittrade” ska skjutas verkar ha blivit till verklighet och han föresätter sig att 
anmäla irritationsmomentet Rissen, som han också inbillar sig har ett förhållande med 
frun, Linda. För att bli säker på sin sak injicerar han kallocain i Lindas arm, men det 
hon säger är oväntat. Linda har inget förhållande med Rissen och hon vill helst döda 
Leo för att han inte kunnat rädda henne från ensamheten. Efter att kallocainet slutat 
verka ångrar hon inte sin öppenhet, vilket så många andra försökspersoner gjort. Hon 
skäms inte utan fortsätter att tala om hur det är att leva som kvinna i Världsstaten och 
om hur hennes syn på världen förändrats efter att hon fött de tre barnen. När Kall sedan 
inser sin starka känslomässiga samhörighet med Linda, Rissen och medlemmarna i 
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dårsekten är allt för sent. Han kan inte hindra det åtal mot Rissen som han fått till stånd 
och dagen därpå invaderas Världsstaten av främmande styrkor. Kall återser aldrig Linda 
eller sina barn.          
 
3.2.3 P C Jersild 
 
Per Christian Jersild har i sina fantasirika verk ofta behandlat etiska frågor i det samtida 
Sverige, och kritiskt engagerat sig i aktuella samhällsdebatter. I boken Professionella 
bekännelser (1981) skriver Jersild själv om sitt liv och författarskap. Han föddes 1935 i 
Katrineholm och växte upp i Ängby utanför Stockholm.101 Sin första roman skrev han 
vid femton års ålder. Jersild berättar att hans egentliga mål var att bli författare men att 
han valde att ägna sig åt läkaryrket bland annat därför att han inte trodde sig kunna 
försörja sig som författare.102 Parallellt med läkararbetet började Jersild, dock senare, att 
etablera sig som författare. Han skriver själv att arbetet gav honom insikt i byråkratin; 
ett ämne som han ofta behandlat i sina litterära verk.103 Han har även använt sig av sina 
erfarenheter som läkare i sitt författarskap och skriver: ”Följaktligen har jag knappast 
skrivit en enda roman där jag inte i någon mening haft nytta av min medicinska 
bakgrund.”104 
 
Novellsamlingen Räknelära (1960) blev hans debutbok. Jersilds verk har ofta varit 
samtidsbeskrivande och samhällskritiska både då de utspelat sig i samtiden och i 
framtiden. 105 Genombrottet kom med boken Grisjakten (1968) som är en science-
fictionberättelse i dagboksform. Den är en parodi som driver med byråkratin, och som 
förebild haft Auschwitzkommendanten Rudolf Höss dagbok.106 En annan av Jersilds 
mycket omtalade böcker är Barnens Ö (1976) vilken liksom både Grisjakten och Babels 
hus har filmatiserats. Flera av Jersilds samhällskritiska romaner har väckt stor debatt. 
Babels hus utspelas på ett fiktivt storsjukhus i Stockholm och kritiserar den svenska 
vårdapparaten.  107 Jersild engagerade sig, liksom många andra läkare världen över, i 
kärnvapenfrågan och var medlem i föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen. I slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet forskade han själv i verkningarna av nukleära 
vapen och gav uttryck för sina ståndpunkter kring detta ämne i recensioner av fack-
litteratur och debattinlägg i pressen. Romanen Efter floden är grundad på Jersilds egna 
vetenskapliga undersökningar av kärnvapenkrigets följder. 108 
 
3.2.4 Efter floden 
 
Framtidsromanen Efter floden är skriven i jag-form och utspelar sig på Gotland som 
förvandlats till en ogästvänlig, radioaktiv och sjukdomshärjad plats, efter ett atom-
vapenkrig. Bokens huvudkaraktär och berättare, Edvin, är omkring 30 år gammal och 
sägs vara född på samma dag som det förödande kriget utbröt. Han betraktas därför av 
andra överlevande som mycket ung, eftersom inga barn längre sätts till världen; endast 
ett fåtal människor har överlevt och de flesta kvinnor är döda. Om någon av dem skulle 
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104 Jersild, P C 2006.  
105 Hägg, Göran 1996. Den svenska litteraturhistorien, s. 628-632. 
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bli gravid, görs genast abort. Bristen på kvinnor har som en naturlig följd lett till att 
homosexualitet mellan män hör till vanligheten.  
 
Edvin överges och strandsätts på ön av kaptenen på fartyget Diana, vilken han tidigare 
varit älskare åt för sin överlevnads skull. En automatkarbin med bajonett är vid det 
tillfället en av hans få tillhörigheter och i tillvaron efter kriget uppfattas det inte som 
moraliskt orätt att döda en annan människa för att själv få leva. För att överleva i den 
nya världen krävs det att man kan bevisa att man är mer värd som levande än som död. 
Människor som innehar vissa värdefulla kunskaper eller förmågor i navigering, 
läkekonst eller annat delar inte gärna med sig av sitt kunnande eftersom detta är deras 
livförsäkring. Edvin blir så småningom tillfångatagen av öns invånare och satt i arbete 
hos Roland; öns auktoritäre härskare som livnär sig på att plundra fartyg. Roland och 
hans män håller till i ”Fängelset” vilket före kriget var ett fängelse för kriminella 
ungdomar. På ön finns även ”Klostret” där ett litet antal kvinnor lever ett kristet 
inåtvänt, fredligt och självtuktande liv i motsats till Fängelset. Där vårdas Edvin en tid 
efter att ha blivit skadad och träffar en kvinna i sin egen ålder, Tulikke, som kommit till 
Klostret som enda överlevande efter en skeppsplundring, och förälskar sig i henne. 
Prästen och läkaren Petsamo som genom sina kunskaper lyckats skaffa sig anseende i 
både Klostret och Fängelset, blir motvilligt Edvins beskyddare. Mot slutet av boken flyr 
Edvin och Tulikke tillsammans då Tulikke blivit gravid och paret mot Petsamos vilja 
vill behålla barnet, men både Tulikke och barnet dör vid förlossningen. Hela ön drabbas 
slutligen av en pestsjukdom vilken utplånar allt dess mänskliga liv. 
 
I anslutning till Efter floden har Jersild infogat en intressant kommentar till berättelsen. 
Han beskriver där kärnvapenhotet som en i nuläget mycket aktuell fråga109 men påpekar 
också att hotet inte togs på något större allvar under åren 1975-76 då han arbetade med 
de första utkasten till Efter floden. Jersild upplever kärnvapenkriget som ett fullt 
tänkbart framtidsscenario men tar avstånd från de idéer som hävdar att katastrofen 
skulle vara ofrånkomlig. Han menar samtidigt att själva katastrofen ”inte är tänkbar” 
och att ”det är som om människan saknade möjlighet att se de alltför stora farorna i 
vitögat”. Av den här anledningen skriver han att han inte heller själv klarat av att skildra 
själva katastrofen ifråga, utan istället valt att berätta om dem som överlevde den. 110 
 
3.2.5 Kallocain och Efter floden som dystopier 
 
Av Kallocain och Efter floden är Kallocain det verk som tydligast kan sägas vara en 
dystopi. Framför allt överensstämmer den med flera av de karaktärsdrag som Gottlieb 
tillskriver dystopin. Verket innehåller till exempel den tematiskt centrala rättegången, 
protagonistens förlust av sin egen individualism, och den förmedlar budskapet om 
historieskrivningens viktiga roll för samhället. Sarah Ljungquist har undersökt 
Kallocain med avsikten att åskådliggöra verket som en litterär dystopi och visa hur 
romanen hör hemma i såväl den svenska som den internationella utopitraditionen. Hon 
menar att verket kan betraktas som Sveriges första litterära dystopi och pekar på likheter 
mellan Kallocain och erkända dystopier som Brave New World, Nineteen Eighty-Four 
och Farenheit 451 samt visar hur Boye i berättelsen använder sig av berättargrepp som 
är typiska för den litterära dystopin. 111 
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Efter floden är svårare att kategorisera som dystopi eftersom den inte lika tydligt 
fokuserar på diktatoriska samhällsförhållanden, vilket är fallet med flertalet av de verk 
som till exempel Gottlieb utgått ifrån när hon försökt inringa dystopins egenskaper. 
Dock menar vi att den trots allt är en dystopi eftersom den överensstämmer med några 
av hennes uppräknade karaktärsdrag, exempelvis den ociviliserade och brutala 
samhällsformen, samt budskapet om historieskrivandets vikt. Det som framför allt gör 
att vi har velat kalla den för en dystopi är det faktum att den utspelar sig i en mörk 
framtid och kan uppfattas som en kritiskt kommentar till sin samtid. Jonas Anshelm har 
menat att Jersild använder sitt berättande delvis för att diskutera det moderna samhällets 
problem112 och skriver: ”Utan att det står ett ord om det i romanen kan Efter floden 
sägas vara en bok om moralen i det samtida samhället.”113 Han menar att boken förutom 
att göra läsaren uppmärksammad på det hotande kärnvapenkriget, även väcker frågor 
kring moral i samband med dagens moderna teknologi, och kring vårt ansvar att 
utveckla en etik som skulle kunna förhindra att tekniken, som i fallet med Efter floden, 
utnyttjas i katastrofbringande syfte.114 Liksom Kallocain arbetar Efter floden också med 
de två tidsplan som Gottlieb nämner och kan betraktas som en blandning mellan satir 
och tragedi. 
 
Eftersom Kallocain och Efter floden har utgivits vid så olika tidpunkter, är det 
förståeligt att de ser olika ut. Vi ser det som självklart att den dystopiska litteraturen 
förändras med avseende på både form och innehåll allteftersom tiderna förändras och 
det ”omgivande” samhället i sig förändras. 
 

3.2.6 Liknande verk 
 
H G Wells brukar ses som en av de stora föregångarna till science fictiongenren. Om 
hans mest kända verk, The Time Machine (1895) och The War of the Worlds (1898), är 
klassiska dystopier eller ej är något som kan diskuteras. Den förstnämnda handlar om 
ett framtida samhälles uppdelning i arbetare och överklass lett till framväxten av två 
olika raser. The War of the Worlds handlar om hur marsmänniskor invaderar jorden. 
Inspirerad av Zamjatins My, skrev Aldous Huxley 1932 romanen Brave New World, 
som handlar om en välorganiserad framtidsstat där invånarna produceras i fabriker och 
formas till tjänliga samhällsmedborgare. Romanens huvudperson hör till den mindre 
skara människor som skiljer sig från massan, på grund av ett fel som begicks i 
barnfabriken. Några personer försöker revoltera mot samhällsordningen men 
misslyckas. I boken diskuteras stridigheten mellan att förena individens frihet och det 
vetenskapligt sorgfria samhället. I Nineteen Eighty-Four från 1949 beskriver George 
Orwell tre totalitära, framtida stater, varav två ständigt ligger i krig med den tredje. 
Förhållandena i staten Oceania utmärks av tortyr, brist på mat, propagandakampanjer 
och dyrkan av statens diktator. Huvudpersonen i boken är liksom i Brave New World 
självständig till skillnad från den manipulerade massan, men bryts till slut ned av 
övermakten som torterar ihjäl dennes personlighet. Fahrenheit 451 (1953) av Ray 
Bradbury, är berättelsen om en framtida diktaturstat där all litteratur förbjudits. Huvud-
personen i berättelsen arbetar som brandman och har som huvuduppgift att bränna 
böcker. Samtidigt kämpar en motståndsrörelse med att gömma undan värdefulla böcker 
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för de styrande, och lära sig böckernas innehåll utantill för att på så sätt hålla litteraturen 
vid liv. 
 
Harry Martinsson skrev 1956 dikteposet Aniara, som handlar om ett bemannat rymd-
skepps resa mot Mars. Rymdskeppet kommer emellertid ur kurs, och resan förvandlas 
istället till en resa utan slut; passagerarna är då räddningslöst förlorade och inom 
tjugofyra år är de alla döda. Sam J Lundvall har uppfattat berättelsen som ”… den mest 
kraftfulla och övertygande av alla dystopiska visioner.” Han menar att den på ytan kan 
synas vara en enkel science fiction, men att Martinsson i själva verket använder sig av 
den litterära metoden science fiction på ett unikt sätt och att verket till exempel 
behandlar ”… vår tids splittring mellan hopp och fruktan, mellan tjusningen inför det 
obekanta och skräcken inför det okända.”115 
 
Att det vid ungefär samma tid som Efter floden utgavs, skrevs liknande mörka framtids-
visioner, vittnar om att de samhällsfrågor boken berör, vid tidpunkten ansågs som 
särskilt viktiga att diskutera eller reflektera över. Jersild var inte ensam om att skriva om 
kärnvapenkrigets förmodade konsekvenser. I artikeln Att beskriva ett kärnvapenkrig 
som publicerades den 6 april 1983 i Hufvudstadsbladet, behandlar skribenten Peter 
Holmberg den debatt som då fördes i Sverige kring kärnvapenkrig. Det framgår av 
artikeln att flera böcker som behandlar nukleära konflikter, utgavs vid tiden. År 1982 
kom till exempel den facklitterära boken Jordens öde – en bok om människans framtid 
av Jonathan Schell ut. Samma år utkom även Kärnvapenkrig – ett scenario för vår tid 
som skrevs av en arbetsgrupp, understödd av Kungliga Vetenskapsakademien. Dessa 
böcker är exempel på hur man vid tiden arbetade litterärt med olika modeller för hur en 
kärnvapenkonflikt kunde tänkas växa fram och vilka konsekvenser den skulle kunna 
få.116 I skönlitterär form hade ämnet, redan 1957, behandlats av Nevil Shute i romanen 
På Stranden. Shutes roman utspelar sig efter ett tredje världskrig, då väte- och kobolt-
bomber utplånat allt levande på norra halvklotet. Genom boken får läsaren följa hur 
några människor i Australien lever i väntan på att den radioaktiva strålningen med luft- 
och vattenströmmar till slut skall nå även dem och göra slut på deras liv. Knut 
Faldbakken skrev några år senare den tvådelade framtidsberättelsen: Oår : Aftonlandet 
(1974) och Oår : Sweetwater (1976). Även Faldbakkens två romaner skildrar en 
civilisations undergång, och innehar en del likheter med Efter floden. Det är en 
samhällskritiskt engagerad berättelse som kretsar kring storstaden Sweetwater vilken 
har växt sig för stor och nu håller på att gå under av sitt eget avfall. Boken berättar om 
en familj som bor och lever på stadens stora soptipp.  
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4. Redovisning och analys av recensionerna 
 
I det här kapitlet redovisar vi våra resultat. Enligt Göte Edström, författare till Handbok 
för magisterarbete (2005), kan presentationen av resultatet i en uppsats betraktas som 
”… det insamlade materialet, empirin, i bearbetad form.”117 Vi ger här en presentation 
av recensionerna av Kallocain och Efter floden i referatform, som i och med vår 
omskrivning och förkortning, genomgått en form av bearbetning. Det är meningen att 
dessa utdrag ska vara en hjälp för läsaren att förstå vår analys och de slutsatser vi drar 
utifrån materialet. Alla de undersökta recensionerna ger ett mer eller mindre ingående 
referat av verkens handling, som skiljer sig mycket lite från varandra, därför har vi valt 
att inte uppehålla oss vid hur recensenterna återgivit själva berättelserna utan tar istället 
upp det som har betydelse för uppsatsens centrala frågeställningar. Sist i kapitlet 
analyserar vi materialet utifrån vår analysmodell.  
 
4.1 Recensioner av Kallocain 
 
11/10-1940 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning / Dröm och fantasi. / H. S-m  
 
H. S-m beskriver romanen som läsvärd och menar att det bästa med den är det sätt på 
vilket Boye levt sig in i dess samhällsanda utan att ge några längre beskrivningar av 
dess struktur. Recensenten skriver att Boye dragit de yttersta konsekvenserna av dagens 
kollektivistiska läror, men nämner inte vilka dessa är. Han/hon skriver också att trots att 
berättelsen har vissa svagheter så är ändå det viktigaste att den fungerar som en varning 
för ”en outhärdlig samhällsform”, och tror att den gör det då den är en ”livlig och 
åskådlig och kuslig berättelse”. 
 
15/10-1940 Arbetet / Livsrummet och dödszonen. / Stig Ahlgren  
 
Ahlgren börjar med en koppling till de ”illa beträngda demokratierna som hotas till sin 
existens”. Han uttrycker ett tydligt samband mellan verket och det samhälleliga läget 
och skriver: ”Friheten förefaller ligga på sitt yttersta med kallsvetten pärlande på pannan 
och en syrgastub i famnen. Ingenstädes är denna process så uppenbar som de få 
återstående neutrala staterna, vilka ännu motstått suget från virvlarna och ännu, fast 
krisen hotar och illamåendet redan infunnit sig, ha andrum, ’nådatid’, att bedöma 
farorna och formulera fasorna.” Ahlgren gör jämförelser med verk av Huxley och 
Wells. Han hävdar också att Boye förfogar över sådant som många saknar: kurage, 
omdöme, talang och poesi. Ahlgren diskuterar också begreppen ”livsrum” och ”döds-
zon”, som han menar har sin grund i nazismen. För att få reda på mer om dessa begrepp 
rekommenderar han att läsaren att vända sig till en broschyr om nazismens världs-
åskådning författad av Lydia Wahlström.    
 
15/10 1940 Dagens Nyheter / Mer än drömmar. / I.H.  
 
Recensenten kommenterar verket med den övergr ipande bedömningen: ”Hennes 
framtidsvision är kanske inte hennes artistiskt mest säkra bok. Men den får en sällsam 
kraft av att hon där levt sig in i 1940 års mardröm så djupt och så sannfärdigt att ur 
själva mardrömmen stiger upp vad som är mer än en önskedröm.” Signaturen I.H. 
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skriver att Boye ”korrigerat och kompletterat de motiv som redan är traditionella i 
framtidsmardrömmarnas litterära genre – framtidsromaner brukade vara utopier, sedan 
årtionden är de alltid mardrömmar”. Recensenten gör inga liknelser med andra verk, 
beskriver inte språket och drar inga tydligare paralleller till samtiden än vad vi redan 
tagit upp men ger på slutet uttryck för en ljus syn på framtiden då denne menar att Boye 
får läsaren att tro att mänsklig gemenskap av den sort hon beskriver aldrig kommer att 
bli helt utrotad. 
 
17/10-1940 Stockholms-Tidningen / Karin Boye. / Anders Österling  
 
Österling har kallat Kallocain för en socialpolitisk roman, och beskriver tonen i den 
som ”verkningsfull” och ”lugnt konstaterande”. Österling anser att verket innefattar en 
viss ironi, men att berättelsen annars är mycket allvarlig och inte kan betecknas som 
satir. Han menar att boken är motsatsen till allt som kallas utopi. Vidare beskrivs 
Kallocain som spännande, dock inte direkt lättläst, och den jämförs innehållsmässigt 
med Corrado Alvaros Fasans land, vilken utspelar sig i en ”inte namngiven miljö av 
närmast sovjetrysk färg”. Österling anser dock att Boyes Kallocain överträffar detta 
verk genom dess säkrare intellektuella hållning. Recensenten skriver inget om huruvida 
boken inger hopp eller ej och uttrycker inte heller sin egen syn på framtiden. 
 
21/10 1940 Göteborgs-Posten / En kuslig framtidsdröm. / Es An.  
 
Recensenten börjar med att slå fast att Karin Boye har en fast position i sin roll som en 
yngre diktare. Recensenten menar att boken ”…inte är lika rolig som Huxleys anti-utopi 
och inte lika upplyftande som Bellamys framtidssyn från år 2000. Man får en mycket 
djup vedervilja mot att uppleva det profeterade seklet – och det är också meningen!”. 
Recensenten skriver också att i Boyes framtidsvärld har tidens antiindividualism, 
antiintellektualism, antiesteticism och promekanism triumferat. Han/hon konstaterar att 
boken är tråkig, i alla fall till en början men avslutar med orden: ”Att dra ut yttersta 
konsekvenserna av tidens tendenser är en lovvärd gärning, och Karin Boyes konkreta 
föreställningar om kursens kusliga mål kan säkert ge en hälsosam varning”.  
 
23/10-1940 Göteborgs Morgonpost / Drömmar och fantasier / Bengt Widehag  
 
Widehag skriver att uppslaget till Kallocain är banalt, ”även om Boye lyckats förse 
skildringen med en hel del spirituella och fängslande avsnitt”. Hoppet i boken utgörs av 
en sekt som vill skapa en ny humanistisk och individualistisk livsåskådning, annars 
anser Widehag den vara beklämmande. Han menar att bokens starka sida är att ”Boye 
lyckats framsuggerera en så konstant olidlig atmosfär i världsstaten, vilket blir en triumf 
för hennes artistiska kapacitet”. Han skriver: ”Det författarinnan vill ha sagt med sin 
roman är nämligen uteslutande självfallna ting, här endast utformade på ett tråkigt, 
onödigt och psykologiskt snedvridet sätt. Och då blir ju hela den sensationsjäktande 
apparaten meningslös.” Någon koppling till samtiden görs inte, inte heller något vidare 
omdöme av språk eller jämförelser med andra verk. 
 
8/11 1940 Sydsvenska Dagbladet / Livet i en polisstat år 2000. / G.J.  
 
Signaturen G.J. skriver en del om Karin Boyes författarstil, så som att hennes fina 
diktar-jag lyser igenom på ett par ställen i texten och att: ”Sibyllan Boye är skicklig och 
hälsosamt skrämmande i sina spådomar, men man undrar till sist om inte författarinnan 
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denna gång mödat sig med ett verk som knappast visar det bästa i hennes stora 
begåvning.” Slutligen menar recensenten att man inte kan säga om det kommer att se ut 
precis så som Boye berättar år 2000 men menar ändå att romanen är ”klart och spänstigt 
skriven, och den är både spännande och stimulerande till angelägna betraktelser över år 
1940”. Recensenten skriver att Boyes Världsstat och dess organisation tidigare har 
beskrivits visa upp ryska drag, men han/hon gör inga klarare kopplingar till tendenser i 
samtiden.  
 
9/11 1940 Upsala Nya Tidning / Mardröm om framtiden. / E. E-k.  
 
Recensenten skriver först att höstens romanflod inte färgats speciellt mycket av de 
fruktansvärda händelser som inträffat under det året. Ett undantag är dock Kallocain 
som ”… är en varning i mardrömmens form för vad som kan hota mänskligheten, om 
våldets makter vinna seger över humanitetens”. Recensenten jämför avslutningsvis 
vissa stycken i romanen med Boyes tidigare utgivna diktsamling För trädets skull och 
menar att dessa stycken ger uttryck för hennes livsåskådning, religiösa tro och hur hon 
vill att livets stora gåvor ska omhändertas samt hennes tillit till det godas segerkraft. 
Han/hon skriver att: ”Kallocain är en roman, som i en tid av bidan manar till tapperhet.”  
 
11/11 1940 Svenska Dagbladet / Fruktans land / Sten Selander  
Selander påpekar att bilderna av framtiden under senaste tiden har ändrat karaktär och 
inte längre är utopier i den bemärkelse Bellamy och Wells skrev dem. Han menar 
istället att ”våra framtidsdrömmar har blivit mardrömmar”. Selander jämför även 
Kallocain med Huxleys Brave New World och menar att Karin Boye manat fram än mer 
”ogemytliga” bilder än Huxley, och att hon är den bästa i sin genre. Han menar att 
Kallocain är speciellt skrämmande då den inte främst behandlar förändringar i 
människans yttre villkor utan i deras inre, i själen, samt att den faktiskt är en sannolik, 
kanske ofrånkomlig, följd av den ”utveckling” som han menar redan börjat. 
Recensenten skriver slutligen att Boye inte fallit för frestelsen att ge berättelsen ett 
”happy end”. Selander uttrycker ändå i slutet av recensionen en viss optimism: ”så länge 
humanismens värden kan räddas åt framtiden”.  
 
20/11-1940 Nya Dagligt Allehanda / Utopi om verkligheten. / Karl Ragnar Gierow  
 
Gierow kallar redan i titeln Kallocain för en utopi. Lite längre fram i texten förklarar 
han att det inte handlar om någon vanlig utopi, även om den placeras under denna term 
som sedan Thomas Mores dagar beskrivit ”det rike som icke är”. Han skriver att ”…det 
utopiska ligger åt ett annat håll; romanen skildrar icke livet som det skulle bli, om 
allting vore annorlunda, utan sådant som det blir om allt fortsätter så som det nu tycks 
ha satt igång på allvar”. Han skriver också att: ”Kallocain är en utopi om verkligheten, 
en framtidsvision med överhängande risk att bli besannad.” Han menar att Boye skriver 
med ”utomordentlig skärpa … framhäver ledande motiv i tankevärlden av år 1940”.  
 
23/11-1940 Svenska Morgonbladet / Berättarkonst. / Anonym  
 
Kritikern börjar med att konstatera att det är en framtidsroman Boye skrivit, att det 
skrivits liknande i alla tider och att gemensamt för dem alla är att de uttrycker tendenser 
i samtiden. Han/hon tar sedan upp Wells och Huxleys framtidsromaner som jämförelser. 
Huxleys roman är till skillnad från Wells helt pessimistiskt inställd till framtiden och 
vetenskapen och kritikern menar att Kallocain närmast påminner om Huxleys. Kritikern 
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skriver att som berättarprestation är Kallocain ståtlig: ”Den är dessutom innerligare och 
vackrare än – till exempel – Huxleys…”. Kritikern skriver avslutningsvis att: ”I 
teckningen av dessa andliga behov, som bryter sig fram hos människorna i omedvetet 
trots mot den tillvaro, som dock är den enda de känner till, är romanen inspirerad” och 
”en bättre symbol för en trotsig förhoppning rörande människosläktet och en bittrare 
kritik av de spartanska statsideal, som vår tid setts återfödas kan man knappast tänka sig 
än dessa hemliga rörelser i stackars stats- och arbetsslavars själar,…”. Han/hon ser att 
boken inger ett visst hopp.   
 
30/11-1940 Borås Tidning / Karin Boyes nya roman. / G. H-d.  
 
Signaturen G. H-d. skriver om Boye att hennes berättelse inte kan betraktas med 
likgiltighet, den är ”en ångestmättad mardröm, vars aktualitet vi förgäves kunna 
bortbesvärja”. Han/hon jämför verket med Pär Lagerkvists Bödeln och skriver 
avslutande att ”strängt taget finns det inget som hindrar att världsutvecklingen kommer 
att gå efter de i boken antydda riktlinjerna”, och det behöver inte dröja så länge som till 
år 2000. Ändå menar han/hon att den inger hopp eftersom människan själ inte dör, trots 
allt som görs för att utplåna den.  
 
5/12-1940 Social Demokraten / År 20,000. / Anna Lenah Elgström  
 
Om Boyes roman skriver Elgström att den till skillnad från andra framtidsskildringar, 
som Wells och Jules Vernes, inte är ansträngd eller artificiell utan visar på stor fantasi 
och blir av allt att döma väl mottagen. Hon skriver mycket berömmande om Boye 
språkbruk och menar att hennes berättarteknik på samma gång är både elegant och 
desperat. Hon skriver att Kallocain är ”en tendensroman med stålskarp udd riktad mot 
den totalitära statens idé om människan som enbart dess material”. Elgström uttalar sig 
inte om ifall romanen är helt svart eller inger hopp.  
 
13/12-1940 Örebro-Kuriren / En diktares mardröm. / Stellan Arvidson  
 
Om Boyes stil skriver Arvidson att den är kall, ren, sober och behärskad. Han skriver 
också att berättelsen är en uppgörelse med de värsta tendenserna i samtiden och att om 
romanen kommit ut ett par decennier tidigare så hade den tagits för en parodi på en 
socialistisk stat, men så vitt han vet så är Boye socialist, så en sådan stat kan det inte 
vara tala om; ”Socialismens mål är frihet och gemensamhet. Men människorna i Boyes 
roman är ofria och ensamma.” Recensenten uttalar sig inte om bokens genretillhörighet 
och gör heller inga jämförelser med andra verk. Arvidson avslutar med att Boyes 
vältaliga predikan bör kunna göra sig hörd över landet. Han uttalar sig inte om huruvida 
boken inger hopp eller ej.  
 
17/12-1940 Arbetaren / Framtiden – blir den sådan? / B. B-r.  
 
B. B-r skriver om Kallocain som ett debattinlägg i frågan diktatur och demokrati. 
Han/hon skriver också att boken betecknar ett klarnande för Boye ”både konstnärligt 
och sett ur ståndpunktstagandets krav”. Recensenten menar att Kallocain förenar stor 
konst och manande propaganda och skriver också att den som anser Wells 
framtidsfantasier alltför mekaniska inte ska dra sig för att läsa den. Recensenten skriver 
att Boye dragit ut konsekvenserna av varåt ”tidens galna tendenser” pekar och också att 
på varje sida gör man ”den fruktansvärda upptäckten att bokens fantasier är intet annat 
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än ett genomträngande strålkastarljus på tendenserna och företeelserna i vår tid”. 
Han/hon uppmanar till bokens spridande då den kan ”bli ett effektivt motgift mot den 
förödande statsförgiftningen, vilken sprider sig med förfärande hastighet och hotar att 
göra varenda människa till ett själlöst monstrum”. Recensenten avslutar med att skriva 
att det är ”förvånande och samtidigt enormt glädjande att boken fått komma ut. I ett 
Sverige där vi dras med både Westman och den vettskrämde ’kulturprofeten’ Torsten 
Tegnér”. (Westman var justitieminister vid tiden och Tegnér journalist och debattör.)   
 
20/12-1940 Nerikes Allehanda / En framtidssyn. / G. W-r.  
 
Recensenten börjar denna korta recension med att skriva att Kallocain inte är en utopi i 
vanlig mening utan att den snarare är en varning till ”oss för följderna av tidens 
kollektivistiska tendenser”. Recensenten skriver om Boyes författarstil att den är låg-
mäld. Slutligen skriver han/hon att boken inte är lättillgänglig, men att den är fylld av 
”spänning, klokhet och konsekvens, att den är att beklaga, som ej unnar sig njutningen 
att läsa den”.  
 
29/12-1940 Karlstads -Tidningen / Verklighetstrogna fantasier. / M. S-hl.  
 
I en kort recension menar signaturen M. S-hl. att Boye lyckats i sitt försök att skildra 
och leva sig in i en fantasibild av det totalitära i staten en bit in på 2000-talet. Kritikern 
menar också att bilden inte alls förefaller fantastisk utan överensstämmer väl med för 
tiden dominerande tendenser. Han/hon konstaterar att historien utmynnar i en stram 
disciplin som till sist leder till även uppfinnarens undergång samt att det är den totalitära 
staten i dess enda logiska form som tecknas. Han/hon uttalar sig inte om huruvida det är 
en speciell stat som skildras i romanen men pekar ändå på den socialistiska ideologin. 
M. S-hl. uttalar sig inte alls när det gället Boyes språk, författarstil och refererar inte till 
andra verk.   
 
4.2 Recensioner av Efter floden  
 
3/9-1982 Aftonbladet / Jersilds nya: Ohygglig – och fängslande… / Yrsa Stenius  
 
Stenius har givit verket en övergripande positiv kritik då hon bland annat menat att 
berättelsen har en gripande och övertygande atmosfär. Stilen beskriver hon som knapp, 
detaljskarp och lätt underskruvad. Hon tillskriver Efter floden vissa drag av science 
fiction men menar att verket skiljer sig från genren i och med att Jersild inte ”… speku-
lerar i det okändas spänning och ångest”. Stenius verkar mena att berättelsen gör läsaren 
uppmärksammad på faror i samtiden eftersom hon till exempel skriver att Jersild har 
”vridit den välbekanta verkligheten just så mycket att vi får syn på allt det våra ögon så 
bedrägligt vant sig vid”. Det framstår klart att Stenius uppfattar bokens scenario som en 
möjlig framtid. Inga paralleller dras dock uttalat till specifika samtida fenomen. 
 
3/9-1982 Arbetet / Jersilds nya roman: Efter syndafloden / Lennart Bromander  
 
Bromander skriver att Efter floden är en fasansfull framtidsroman, en skakande 
varningssignal men litterärt steril. Den är ”mer en bilderbok med ruskiga planscher än 
en roman”. Bromander ställer sig frågan om hur det kommer att se ut efter det stora 
kärnvapenkriget och menar att Jersild mera ägnar sig åt att beskriva det karga 
gotländska landskapet än åt den moraliska diskussionen, vilket han tror skulle ha gett 
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större tyngd åt romanen ”inte bara konstnärligt utan också i dess egenskap av memento 
inför framtiden”. Tydligare samtidskopplingar gör han inte utan diskuterar främst 
romanens yttre stilistiska drag.  
 
5/10 – 1982 Bohusläningen / Överleva värsta risken vid kärnvapenkrig / Bengt 
Holmberg  
 
Holmberg beskriver berättelsen som ”hemsk” och menar att det värsta med den är dess 
trovärdighet. Han menar att den avsaknad av moral som råder hos människorna i Efter 
floden, inte ligger långt ifrån de hemskheter som försiggick i nazisternas koncentra-
tionsläger under andra världskriget. Berättelsen beskrivs som ”tämligen odramatisk” 
men det okomplicerade språket bidrar till att göra boken starkare, menar Holmberg, som 
även skriver att ”… en enskild människas öde ett antal år efteråt beskriver katastrofen 
än hårdare.” Recensenten beskriver Jersilds språk som enkelt och vardagligt. Kritikern 
kommer fram till att det värsta som skulle kunna hända om ett kärnvapenkrig inträffade, 
är att man överlever kriget. 
 
3/9-1982 Borås Tidning / Efter katastrofen / Bo Jonsson  
 
Jonsson fokuserar mycket på texten och på de mänskliga relationerna som skildras i 
Efter floden. Han skriver att det mest skrämmande med Jersilds bok är den totala 
avsaknaden av medkänsla mellan människor. Han skriver också att berättelsen och 
Edvins våldshandlingar utmärks av en slags saklighet som går igen i språket som inte 
lämnar någon oberörd. Jonsson gör inga som helst kopplingar mellan verkets centrala 
teman och sin egen samtid, varken uttalat eller mellan raderna.  
 
3/9 1982 Dagens Nyheter / Jersilds nya roman en plågsam läsupplevelse / Thomas 
Nordegren  
 
Nordegren har uppehållit sig mer vid verkets yttre drag än vid dess budskap. Han menar 
att Efter floden är en av Jersilds mest fullgångna och bästa böcker, att den på samma 
gång är ”distanserat kall och känslosam” samt att den är en svart och brutal skildring av 
framtiden. Han skriver att Jersild överlag har en förmåga att leva sig in i huvud-
personerna och skildra den kämpande humanismen. Samtidigt kritiserar han hur Edvin 
framställs, att denne har för mycket drag av Jersild själv och inte känns realistisk. Mot 
slutet visar Nordgren på hur han uppfattar att verket har relevans i samtiden: ”Det 
paradoxala är att vi nog måste […] våga se hoten för att komma till verklig insikt och 
kunna handla. Kärnvapenkatastrofen är inte oundviklig” och i och med detta uttrycker 
han också en slags optimism inför framtiden. 
 
3/9-1982 Expressen / Sista kampen / Björn Nilsson  
 
Nilsson kommenterar Jersild och hans författarstil med att hans böcker alltid tycks 
befinna sig mellan saklighet, ”ja passion för det knastertorra”, och överdådigt flödande 
fantasi. Han gör en jämförelse med Jersilds tidigare verk och menar att: ”Efter floden är 
på samma gång ett reportage från en framtid som en var må förskonas från att bevittna, 
och ett mycket genomtänkt debattinlägg mot dem som tid efter annan finner den fullt 
möjlig … Ett svar till dem som menar att Hiroshima och Nagasaki kunde byggas upp, 
och att även om det kommer att ta längre tid att återställa de fem- till sjuhundra 
ruinhögarna mellan Los Angeles och Irkutsk så är även det möjligt.” Han skriver att 
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Jersild är en samtidsmedveten debattör och diskuterar kring olika bilder som framställts 
av hur framtiden efter ett atomkrig kan komma att te sig, men uttalar sig inte om sin 
egen uppfattning om detta.   
 
3/9 – 1982 Gefle Dagblad / Jersild satsar rätt – igen / Björn Widegren  
 
Widegren påpekar att Jersild som författare ofta skriver ”utan finess och briljans”. 
Språket i Efter floden tycker han är ”doftlöst” och ”bildlöst”, men han tror ändå att 
boken kommer att bli en framgång eftersom den ligger rätt i tiden, både med avseende 
på att den behandlar kärnvapenhotet och på att den är en framtidsskildring. Han räknar 
Efter floden till samma typ av böcker som Boyes Kallocain, Orwells 1984 och Huxleys 
Sköna nya värld. Recensenten, tycker att boken ”… borde vara en mycket engagerande 
roman, en viktig händelse. Ett inlägg i vår hittills viktigaste debatt…” men är besviken 
på hur den är skriven. 
 
3/9 1982 Göteborgs-Posten / Överlevande efter det Oerhörda / Bernt Eklundh  
 
Romanens yttre stil beskrivs som hårt behärskad. Eklundh menar att Jersild skriver ”en 
normalprosa med kylig distans till äcklet och grymheterna” men detta gör dem ”desto 
mer verkningsfulla”. Eklundh menar också att vi inte, hur mycket vi än försöker, kan 
tränga in i en kärnvapenskatastrofs fasor. Vid sidan av Efter floden nämner Eklundh 
Nevil Shutes På stranden, Sven Holms Termush, Atlanterhavskysten, Knut Faldbakkens 
Oår samt filmen Stalker, som även de skildrar livet efter en kärnvapenkatastrof. 
Recensenten drar inga paralleller till samtiden utom i sina slutord som lyder: ” Detta 
kan ske med dina barn – och dig själv…” och uttalar sig inte heller om något specifikt 
hot mer än att ”boken skildrar de överlevande ca 30 år efter det Oerhörda”.  
 
3/9-1982 Göteborgs-Tidningen / I resterna av ett atomkrig är själva naturens 
gåvor vattnet, växterna, bären ett dödsbringande hot! / Catharina Stenberg  
 
Stenberg är väldigt uttalad i sin koppling mellan verket och sin samtid. Hon börjar 
recensionen med att redogöra för den då rådande amerikanska kärnvapenpolitiken och 
att Sovjetunionen tvingas till motdrag. Hon konstaterar att Jersilds roman är så viktig 
eftersom den handlar om ”det outtalbara, det som skulle kunna inträffa var som helst i 
Sverige”. Hon kallar Efter floden för höstens viktigaste bok och skriver att Jersild 
skildrar världen efter atomvapenkriget på ett sätt som får läsaren att känna en oönskad 
närhet till bokens karaktärer och tvingas motvilligt att identifiera sig med dessa. 
Stenberg skriver att: ”Jersild gestaltar stramt, till synes utan känsloreaktion, den 
grymma värld utan nåd där gud är död och den fysiska döden inte är befriaren, bara en 
ryckning i protoplasman.” 
 
3/9-1982 Helsingborgs Dagblad / Jersild i en ny grym värld / Larsolof Carlsson 
 
Carlsson beskriver Jersild som behärskad i sitt författarskap och kallar boken för en 
dyster framtidsroman. För Carlsson är det självklara hotet ett kärnvapenkrig och han 
skriver att: ”I en tid där kärnvapenhotet inte bara är tankar hos några få, utan en 
vardagsverklighet för oss alla, är det naturligtvis ’tacksamt’ att skildra efterverkningarna 
av det vi alla fruktar.” Han skriver att aktuella rapporter om vilka följder ett 
kärnvapenkrig skulle få ger romanen substans. Slutligen skriver han att romanen 
knappast andas optimism och att den givit mer än en tankeställare, ”nämligen ett skäl att 
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kämpa för framtidens barn”. Carlsson har även uppmärksammat att Edvin saknar 
minnen från tiden före katastrofen. Jersild bearbetar ämnet (som inte är originellt) ”med 
sitt sedvanliga litterära mästerskap”, och kritikern påpekar att man som läsare ”lever 
med” i de öden som skildras. 
 
3/9 – 1982 Nerikes Allehanda / Svält, kyla, sjukdom, mörker, hat och död / Gunnar 
Lindén  
 
Lindén har uppfattat berättelsen som en framtidshistoria med utgångspunkten i 
samtiden. Bokens indelning i två scenarier, har han kopplat till framtidsforskningens 
användning av detta begrepp: ”Det står för en beskrivning som ger en totalbild av ett 
framtida tillstånd eller förlopp.” Han menar vidare att Jersilds skickliga berättande gör 
att verket inte hamnar i ”rena science fiction-fantasier”. Berättelsen beskrivs som 
”proffsig” och Lindén avslutar med påpeka att man inte får blunda för ”den kraftigaste 
av varningslampor” som Jersild tänt genom sin roman och verkar på det hela taget ha 
uppfattat boken som djupt pessimistisk.  
 
3/9-1982 Norrköpings Tidning / Efter kärnvapenkatastrof / Nils Berman  
 
Berman menar att Jersild skriver med ett mått av ironi, att han i denna berättelse tappar 
tråden flera gånger men att man som läsare har överseende med detta då man upplever 
Jersild som en ”sann och angelägen predikant”. Verket placeras inte inom någon 
speciell framtidsskildrande genre och som närmaste jämförelse med ett annat verk tar 
Berman upp Calvinols resa genom världen, skriven av Jersild 1965 då han menar att 
denna är lika ironiskt skriven som Efter floden. Recensenten ser den tydliga 
samtidsrelevansen i verket då han menar att människorna står inför en oviss framtid och 
frågan om ett kärnvapenkrig är högst aktuell.  
 
3/9-1982 Skånska Dagbladet / Efter Floden: finns Afrika då? / Sten Kindlundh  
 
Kindlundh tycker att Jersild ”med mästerlig beräkning” har hushållat med innehållsligt 
stoff till boken. Berättelsen innehåller flera hemska inslag, men det som verkligen gör 
den obehaglig är dess aktualitet, menar kritikern. Han uppmärksammar också att Jersild 
under många år har använt sig av science fiction för att berätta om människans 
utveckling, men tycker att Efter floden är mer brutal i sin skildring än dennes tidigare 
verk.  
 
3/9-1982 Smålandsposten / I kärnvapenkrigets spår / Ingrid Nettervik  
 
Nettervik beskriver Jersilds språk som kyligt och kristallklart. Enligt recensenten är 
hans berättarkonst övertygande även om hon menar att historiens slut blir ett antiklimax 
och romanen som konstverk förlorar på detta. Hon skriver att: ”Med osviklig fantasi och 
obarmhärtig realism tecknar han en trovärdig bild av en tillvaro så motbjudande att var 
och en som tar del av den måste påverkas i pacifistisk riktning”. Några tydligare parall-
eller till samtiden drar inte Nettervik. Hon uttalar sig inte heller vidare om kärnvapen-
frågor, skriver inget om huruvida verket inger hopp eller ej och gör inga jämförelser 
med andra romaner.  
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3/9 1982 Svenska Dagbladet / På stranden efter floden / Ingmar Björkstén  
 
Vad gäller verkets yttre stil, kritiserar Bergström logiken i verket. Detta gör han i och 
med att han ifrågasätter den bitvis överdrivna kompetens som huvudkaraktären Edvin 
givits. Det mänsklighetens slut som framställs i Efter floden har Björksten uttryckligen 
ansett som fullt tänkbart. Han kallar Jersilds spekulationer för ”den framtid som vi på 
vårt nuvarande utvecklingsstadium redan har alla förutsättningar för att kunna gå till 
mötes”. Han skriver att berättelsen utspelar sig efter ett kärnvapenkrig ”- något annat 
kan det knappast vara frågan om”, och därigenom uppfattar han just kärnvapenkriget 
som det stora hotet. Recensenten betraktar romanen som pessimistisk och nämner för-
fattaren Nevil Shute som föregångare till Jersild.  
 
3/9-1982 Sydsvenska Dagbladet / Ett gripande epos om dem som blev kvar / Bengt 
Holmström  
 
Holmström har beskrivit Efter floden som en gripande och engagerande bok som 
bevisar att Jersild kan arbeta med äkta patos. Klimatet i berättelsen utgörs enligt 
Holmström av iskall fasa. Recensenten drar inga direkta paralleller till historiska 
händelser sånär som på en liknelse till den fabel som i boken berättas om den förintande 
katastrofen och ”de skuggfigurer som hettan en gång etsade i Hiroshimas asfalt”. Dock 
skriver han på ett ställe att katastrofen Jersild uppmålar ”kanske” är möjlig att tänka sig 
i och med att den skildras ur ett individuellt och mänskligt perspektiv. Han pekar också 
på likheter mellan Efter flodens samhälle och vårt eget och menar att vissa ekonomiska 
värderingar, den styrande sexualiteten och människorna är de samma som i vår egen 
värld.  
 
3/9-1982 Upsala Nya Tidning / En folkspillra år 2028 / Carl Axel Westholm  
 
Westerholm liknar Efter floden vid isländska berättelser från vikingatiden och Jan 
Fridegårds romaner. Han kommenterar Jersilds författarstil med att berättelsen hela 
tiden flyter ”rappt, osentimentalt och utan longörer” men ger ändå impulser till läs-
avbrott och eftertanke. När det gäller anknytningen till samtiden är Westerholm mycket 
vag. Han börjar recensionen med ett utdrag ur den avslutande kommentaren till Efter 
floden av Jersild där denne menar att han inte tror på domedagsprofeterna som anser en 
atomkatastrof på jorden vara oundviklig. Det räcker enligt Jersild att en sådan är en fullt 
tänkbar möjlighet. Westerholm avslutar med: ”Liksom i En levande själ, är Jersild i sin 
nya framtidsroman ytterst skicklig när det gäller att ge liv och konkret gestalt åt det 
ännu aldrig skådade”.  
 
3/9-1982 Vestmanlands läns tidning / Gruvlig framtidsvision / Anne Tiefenthal  
 
Tiefenthal uppfattar Jersilds ”fruktansvärda framtidsvision” som en varning för ”den 
stora kärnvapenstriden”. Eftersom den är skriven som en varning, får den inte det 
lyckliga slut som man hoppas på, skriver hon. Hon menar att boken har just den 
avskräckande verkan som författaren eftersträvat och drar en parallell böckerna På 
stranden av Shute och Oår, Sweetwater av Faldbakken. Slutligen uttrycker Tiefenthal 
sin uppskattning över att böcker som dessa skrivs som kan varna enskilda individer för 
katastrofen men tror inte att skönlitteraturen har makt att förhindra en sådan utveckling. 
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3/9-1982 Ystads Allehanda / De sista människorna / Orvar Nilsson  
 
Nilsson har kategoriserat Efter floden som en annorlunda ”fiction”. Han påpekar att 
hans egen generation lever under hotet att drabbas av ett totalt kärnvapenkrig och 
uppfattar verket som ett varningsrop vid sidan av andra varningar som vid tiden hörts 
från skilda håll. Nilsson uppfattar Jersilds vision som ”grym” och ”bisarr” och menar att 
läsekretsen ”chockeras”. Vidare ger han ett referat av bokens efterord och instämmer 
med Jersild då denne menar att det inte går att tänka sig in i en så fasansfull framtid, 
speciellt inte för den generation som ”lever i skuggan av hotet om ett totalt kärnvapen-
krig”. 
 
3/9 – 1982 Örebro-Kuriren / Efter den stora smällen: En värld utan hopp / Björn 
Lundquist  
 
Lundquist uppmärksammar att det inte är en tillfällighet att Efter floden utkommit i just 
denna tid eftersom det är en tid då opinionen mot kärnvapen åter igen väckts, och tror 
för övrigt att berättelsen inte skulle ha tagits på allvar om den kommit ut sju år tidigare. 
Han menar att boken är ”mycket väl skriven”, att den är skriven med övertygande allvar 
och att man vid läsningen upplever både skräck och fascination. I berättelsen finns inget 
hopp, skriver Lundquist. Men han menar att den är läsvärd och kallar den för ”effektiv 
litteratur” eftersom den leder fram till ett ställningstagande – antingen i tanken, eller ett 
praktiskt sådant – hos läsaren.  
 
3/9-1982 Östgöta Correspondenten / Är detta framtiden vi är på väg emot? / 
Gunnel Weidel Randver  
 
I den här recensionen beskrivs Efter floden som en ”fiction” med ”brännande aktuali-
tet”. Weidel Randver tror att Harry Martinssons Aniara kan ha inspirerat Jersild vid 
författandet av boken. Verket är enligt recensenten fängslande och skickligt skriven. 
Jersild skapar en ”spökstämning”, skriver hon. De samtida hot som Weidel Randver 
specifikt nämner är miljöförstöring, ny istid, överbefolkning och kärnvapenkrig. För att 
komma till rätta med sådana problem måste man först bli medveten om dem, och med 
detta hjälper oss böcker som Efter floden, anser hon. Hon uttrycker slutligen en för-
hoppning om att boken ska bli ”läst och begrundad” samt menar att Jersild inte lämnar 
oss helt utan hopp. 
 
9/9-1982 Folket / Spillran som blir kvar gör tanken ohygglig… / H Bm  
 
Signaturen H Bm anser att kärnvapenkrige t blir ohyggligt att föreställa sig med tanke på 
den hemska livssituation Jersild tillskrivit överlevarna av katastrofen. Kritikern anser att 
denna ohygglighet måste bekämpas. ”Motståndet måste växa”, skriver han/hon. Vidare 
kan recensenten inte se någon strimma av ljus i berättelsen och det framstår som om 
Jersilds fiction har uppfattats som en fullt möjlig framtid då denne skriver: ”Den som 
inte uthärdar läsning av skräckskildringen får väl ge sig till tåls ett par år och insuga den 
som bildkonsument. Det blir naturligtvis inte lättare, men där hamnar den nog ändå.” 
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12/9-1982 Hufvudstadsbladet / Efter bomben? / Claes Andersson  
 
Andersson skriver om boken: ”… med sin totala svartsyn får den andra dystopier, som 
Orwells och Boyes …, att likna elsabeskowska sagoidyller.” Han jämför den både med 
Dantes helvetesvandring och Tarkovskijs film Stalker. Han menar att bokens handling 
nästan är enformig men att han inte kan låta bli att fångas av Jersilds detaljspäckade 
historia, hans drivenhet som ordkonstnär och så vidare. Recensenten skriver att det 
Jersild vill visa med sin dystopiska samhällsvision är att efter ett kärnvapenkrig finns 
det inga förutsättningar för mänskligt liv, ingen grogrund för optimism eller hopp. 
Några klara paralleller till sin egen samtid drar inte Andersson alls.  
 
5/11-1982 Gotlands Allehanda / Jersilds vision: Ö efter atomkrig / Britta 
Didriksson  
 
Didriksson lägger stor vikt på frågan om var boken utspelar sig. Kan det vara på 
Gotland? Hon skriver att: ”Jersild berättar om människor och människors villkor med 
stor kunskap och inlevelse.” Hon menar också att boken ger mycket att tänka på ”i en 
tid, då vi känner atomkrigshotet allt mer påtagligt”. Didriksson menar också att boken 
inte enbart är dyster och hopplös läsning utan att där också finns strimmor av ljus mitt i 
det mörka.      
 
4.3 Analys 
 
I detta avsnitt gör vi en analys av vårt empiriska material. Vi avhandlar en idealtyp i 
taget, recensionerna följer alltså inte i kronologisk ordning, utan behandlas utifrån de 
teman de tar upp. Vi vill understryka att det är svårt med gränsdragningar vad gäller 
”graden av” samtidsförankring och att de kategoriseringar vi här gör av recensionerna 
därför är ungefärliga och grundar sig på vår bedömning.  
 
4.3.1 Verkens yttre drag 
 
Kallocain  
I teorikapitlet skriver vi om litteraturkritikens uppgifter och menar att den främst är 
tänkt att fungera som en länk mellan författare och läsare, att den ska ge en värdering av 
litterära verk och slutligen ge en egen tolkning. I de recensioner som vi tittat på är det 
tydligt att kritikerna fungerar som värderare och som tolkare, den medlande funktionen 
är inte lika tydlig men det har sin förklaring i att vi bara ser på recensionerna och inte 
det vidare mottagandet eller på författarnas avsikter med verken. Litteraturkritikerna 
värderar Kallocain utifrån dess språk, stil och innehåll vilket vi kommer att visa på 
nedan, och anledningen till att vi finner denna värdering intressant är att uppfattningen 
om författarnas språkbruk och så vidare kan ha betydelse för hur recensenterna ser på 
berättelserna och deras budskap i stort. Det är alltså svårt att studera det ena utan att 
också se till det andra. 
 
De flesta recensenterna har mottagit Kallocain väl. Karin Boyes språkbruk och hennes 
diktartalang beskrivs till exempel som fantasirik och trovärdig. Hennes språk beskrivs 
av Anna Lenah Elgström i Social Demokraten som både ”elegant och desperat”. Av 
Stellan Arvidson i Örebro-Kuriren har Boyes stil i Kallocain framställts som ”kall, ren, 
sober och behärskad”, medan andra menar att den närmast är monoton. Flera av 
recensenterna tycks vara överens om att Boye lyckats frammana en mycket obehaglig 



 49 

men samtidigt vacker bild av den framtida polisstaten men slår fast, som till exempel 
Nettervik i Smålandsposten, att detta inte kommer att ses som Boyes främsta verk av 
eftervärlden då romanens konstnärlighet fått stå tillbaka för den starka och upprörande 
berättelsen. Ett undantag till det goda mottagandet är Bengt Widehag som skriver i 
Göteborgs Morgonpost att uppslaget till boken är ”banalt” och vidare att det Boye vill 
säga med romanen är bara självklara saker, berättade på ett ”psykologiskt snedvridet” 
sätt. Det enda positiva som han ser med boken är att Boye i sin skildring lyckas 
framsuggerera en olidlig atmosfär, vilket måste ses som en triumf för hennes ”artistiska 
kapacitet”. 
 
Efter floden 
På samma sätt som i recensionerna av Kallocain är det främst litteraturkritikernas 
funktion som värderare och som uttolkare som lyser tydligast igenom recensionerna av 
Efter floden. Nästan alla recensenterna är positiva till Jersilds berättelse och dess 
innebörd. Det råder mera tveksamheter kring dess yttre drag. Vissa är positiva medan 
andra är negativa. Språket beskrivs bland annat som rikt och i Hufvudstadsbladet kallar 
Claes Andersson Jersild för en ”ordkonstnär”. Någon beskriver stilen som stram och 
tillbakahållen. Flera är kritiska mot berättelsens ordning som de menar strider mot 
logiken, och någon är missnöjd med slutet som delas in i scenarium ett och två. 
Recensenterna är också kritiska mot hur bokens karaktärer framställs – att de inte är 
trovärdiga – och det spekuleras kring vilken av dessa som mest påminner om Jersild 
själv. Jonsson gör i Borås Tidning kopplingen mellan Jersild språk och berättelsen i 
övrigt då han menar att Edvins våldshandlingar beskrivs med en saklighet som går igen 
i språket som inte lämnar någon oberörd. Widegren skriver i Gefle Dagblad att Jersilds 
språk saknar ”finess och briljans” och att det dessutom är ”doftlöst” och ”bildlöst” men 
han menar ändå att boken kommer att bli en framgång eftersom den behandlar aktuella 
ämnen. Flera av recensenterna visar på att de känner sig illa berörda av både berättelsen 
och hur den har framställts av Jersild. Ett exempel är Kindlundh i Skånska Dagbladet 
som menar att boken är mer brutal än Jersilds tidigare verk.  
 
4.3.2 Verkens aktualitet 
 
Kallocain 
16 av de 17 recensenterna till Kallocain diskuterar på ett någorlunda tydligt sätt verkens 
aktualitet. Den enda recension som inte gör detta är den i Göteborgs Morgonpost av 
Widehag. Han diskuterar varken innehållets relevans, de samhälleliga förhållandena vid 
tiden eller något annat som skulle kunna visa på att han uppfattat verkets 
samtidsförankring. Resonemangen kring verkens aktualitet kan sägas ske på olika plan. 
Många av litteraturkritikerna nöjer sig med att konstatera att verken är aktuella för 
samtiden, men nämner inte varför eller på vilket sätt. Andra, vilka vi kommer att 
redogöra för mer grundligt nedan, för resonemanget genom att göra kopplingar till 
nazismens och kommunismens utveckling i Tyskland respektive Sovjetunionen. En 
invändning mot att se på utpekandet av specifika samhälleliga och politiska tendenser, 
som ett självklart tecken på samtidsförankring, skulle kunna vara att de ovan nämnda 
ideologierna inte kan ses som tidstypiska enbart för 1940-talet. Till exempel ses 
nazismen fortfarande som ett hot i samhället. Vi menar ändå att den utveckling av dessa 
ideologier som skedde kring 1940 får ses som specifik och kännetecknande för just 
denna period.  
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Tydliga exempel på recensioner där det förs en diskussion kring verkets aktualitet är 
bland andra recensionen i Borås Tidning av signaturen G. H-d. där det står att 
berättelsens aktualitet inte går att bortse från och vidare att det egentligen inte finns 
något som hindrar en utveckling lik den Boye beskriver. Tre av recensionerna, de i 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Göteborgs-Posten och Nerikes Allehanda, 
visar på verkets aktualitet genom att de menar att Boye dragit de yttersta 
konsekvenserna av tidens kollektivistiska läror. Flera andra av recensenterna skriver likt 
B. B-r. i Arbetaren att Boye behandlat ”tidens galna tendenser”, samt att boken kan ses 
som ett debattinlägg, eller som M. S-hl. i Karlstads-Tidningen som menar att bokens 
innehåll överensstämmer med ”tidens dominerande tendenser”. E. E-k. skriver i Upsala 
Nya Tidning att romanen färgats av de fruktansvärda händelser som inträffat det senaste 
året och G.J. skriver i Sydsvenska Dagbladet att den får läsaren att göra ”angelägna 
betraktelser” över år 1940. Efter läsning av recensionerna har vi den övergripande 
uppfattningen att många tror att en sådan framtid som Boye beskriver faktiskt är möjlig, 
ja, till och med oundviklig i vissa fall, och slutsatsen som kan dras är att vissa inte anser 
boken ligga långt från verkligheten. Ett illustrerande exempel på detta är Selander i 
Svenska Dagbladet som skriver att det mest skrämmande med boken är bland annat att 
den är en sannolik, kanske ofrånkomlig, följd av den utveckling som redan börjat. 
 
Efter floden 
22 stycken av de 24 recensenterna till Efter floden diskuterar verkets samtidsförankring 
på ett mer eller mindre uttryckligt sätt. Två gör det alltså inte alls. Dessa är Jonsson för 
Borås Tidning och Andersson för Hufvudstadsbladet. Med få undantag menar 
recensenterna att boken utspelar sig efter en kärnvapenkatastrof, som Björkstén skriver i 
Svenska Dagbladet: ”något annat kan det knappast vara frågan om”. Överlag tycks 
kritikerna dock mer överens om vad som är den centrala hotbilden i Efter floden än i 
Kallocain. De flesta gör kopplingar till utvecklingen i samtiden, även om många är vaga 
i sina beskrivningar. De mest diffusa kopplingarna går ut på att romanen ligger rätt i 
tiden. Berman skriver i Norrköpings Tidning att Jersild är en angelägen predikant och 
längre fram i recensionen att boken kommit ut i en tid då frågan om kärnvapenkrig är 
högst aktuell. På samma sätt uttrycker sig Kindlundh i Skånska Dagbladet då denne 
menar att det som framför allt gör boken obehaglig är dess aktualitet och Weidel 
Randver som i Östgöta Correspondenten skriver att romanen är ”fiction” med 
”brännande aktualitet”. I Expressen och Gefle Dagblad skriver recensenterna om 
romanen som ett viktigt inlägg i debatten, vilket får ses som att de menar att bokens 
teman är aktuella. Carlsson skriver i Helsingborgs Dagblad att fruktan för 
kärnvapenkrig är en tanke som vid tidpunkten finns hos alla och att aktuella rapporter 
om ett eventuellt kärnvapenkrigs konsekvenser ger boken ännu mer substans. Lundquist 
skriver i Örebro-Kuriren att det inte är någon tillfällighet att romanen kommit ut vid 
just den här tidpunkten, samt att om den kommit ut sju år tidigare så hade den inte tagits 
på allvar. Jonsson skriver kort och gott i Borås Tidning att boken ”lämnar ingen 
oberörd”. Det är tydligt att romanen i alla fall har fått de flesta recensenterna att 
reflektera över sin egen samtid och vad som verkligen skulle hända om ett 
kärnvapenkrig bröt ut. Bromander för Arbetet är ett exempel då han frågar sig: ”Hur 
kommer det att se ut efter det stora kärnvapenkriget?”.  
 
4.3.3 Paralleller dragna till Tyskland och Sovjetunionen  
 
Många av recensenterna drar alltså paralleller till händelser och hot i samtiden. De flesta 
är vaga i sina beskrivningar av vilka tendenser i samtiden som verket vänder sig mot 
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och skriver, som exemplet Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som vi visat på 
tidigare och som skriver att Boye dragit de yttersta konsekvenserna av de 
kollektivistiska lärorna. Ett annat exempel är Gierow som menar att Kallocain inte 
skildrar livet som det skulle bli, om allting vore annorlunda, utan så som det blir om allt 
fortsätter som det börjat. De antyder alltså att det finns hotfulla kollektivistiska 
tendenser i samtiden och en fara i den riktning samhället och utvecklingen tagit, men 
namnger inte dessa tendenser och beskriver inte närmare var samhället kan komma att 
hamna, bara att det mycket väl kan gå så som Boye beskrivit det.  
 
Några av recensenterna är betydligt mer precisa i sina beskrivningar av de samtida 
hoten när det gäller Kallocain. Tre stycken pekar ut Sovjetunionen eller den 
socialistiska läran som ämnet för kritik. Signaturen G.J. är en av de som gör detta då 
han/hon skriver i det konservativa Sydsvenska Dagbladet att Boyes Världsstat har 
”ryska drag”. Österling är ytterligare en som gör denna koppling då han i den liberala 
Stockholms-Tidningen jämför Kallocain med Corrado Alvaros Fasans land som han 
menar har ”sovjetrysk färg”. I den liberala Karlstads-Tidningen pekar inte recensenten 
M. S-hl. ut någon specifik stat men vänder sig mot den socialistiska läran. Två kritiker 
drar paralleller till Tyskland eller nazismen, så som Ahlgren i socialdemokratiska 
Arbetet. Han skriver om demokratierna som hotas och att friheten verkar ligga på sitt 
yttersta samt att processen inte är så uppenbar någon annan stans än i de neutrala 
staterna som ännu så länge lyckats motstå de direkta hoten. Ahlgren tar också i samma 
recension upp Lydia Wahlströms Livsrummet och dödszonen i nazismens 
världsåskådning som han menar bör läsas i samband med Kallocain. I den 
syndikalistiska Arbetaren är recensenten kritisk mot etablissemanget i stort och 
uttrycker sin förvåning över att boken över huvud taget fått komma ut i det samtida 
Sverige. I socialdemokratiska Örebro-Kuriren skriver Arvidson att boken inte kan 
handla om en socialistisk stat då Boye, så vitt han vet, själv är socialist och att den läran 
handlar om frihet och gemensamhet, medan människorna i Boyes roman är ofria och 
ensamma.  
 
Många av recensenterna uppfattar romanen som en varning mot de ovan nämnda 
kollektivistiska lärorna. Ingen verkar dock reagera speciellt starkt på dess innehåll och 
manar egentligen inte heller till förändring. Recensenterna konstaterar att boken nog kan 
vara en hälsosam varning och att den bör kunna spridas över landet men resonerar inte 
vidare kring vad denna varning skulle kunna leda till eller att var och en ska ta sitt 
ansvar. E. E-k. menar visserligen att Kallocain manar till tapperhet i en tid av bidan, 
men i övrigt visar inte recensionerna några vidare känslor av ansvar inför framtiden, 
utan snarast en medvetenhet om samtiden. 
 
4.3.4 Paralleller dragna till kalla kriget och kärnvapenfrågan 
 
Liksom i fallet med Kallocain finns det i recensionerna av Efter floden vissa mycket 
tydliga kopplingar mellan verken och samtiden eller närliggande historiska händelser. 
Didriksson skriver att boken ger mycket att tänka på, i en tid då atomkrigshotet blir allt 
mer påtagligt. I Nerikes Allehanda skriver recensenten att berättelsen är en framtids-
historia med utgångspunkten i samtiden. Den uppfattade varningen, i samband med 
insikten om att boken utspelar sig efter ett kärnvapenkrig, visar på att recensenterna ser 
att romanen på något sätt har relevans i samtiden då den kan göra folk medvetna om 
varåt utvecklingen rör sig. Liksom i kritiken av Kallocain uttrycker några sin uppriktiga 
oro för att det verkligen kan bli så som boken beskriver det, och alltså att fiktionen 
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ligger nära verkligheten. Björkstén skriver till exempel att Jersild beskriver en framtid 
som människorna, utifrån det utvecklingsstadium de befinner sig på, har alla för-
utsättningar att få uppleva. Ett vidare exempel är Stenius som bland annat skriver att 
boken gör läsaren medveten om faror i samtiden och att författaren ”vridit den väl-
bekanta verkligheten just så mycket att vi får syn på allt det våra ögon så bedrägligt vant 
sig vid”. Lindén skriver att boken är en kraftig varningslampa för hur framtiden kan 
komma att se ut men nämner inte uttalat att det är kärnvapenkriget som är det stora 
hotet.  
 
Holmström, Nilsson och Holmberg menar att romanen för tankarna till bombningarna 
av Hiroshima och Nagasaki under Andra världskriget och till de nazistiska 
koncentrations lägren. En av recensenterna, Catharina Stenberg, gör en mycket uttalad 
och intressant koppling till det kalla kriget genom att i samband med recensionen 
redogöra för den rådande amerikanska kärnvapenpolitiken, utplaceringen av 
medeldistansrobotar i Europa och de för Sovjet nödvändiga motdragen. Hon uppfattar 
boken som en tydlig varning mot vad som kan komma att ske om inte förhandlingarna 
mellan stormakterna lyckas eller fredsrörelsen kan stoppa utplaceringen och därmed 
minska risken för krig. Vissa recensenter menar alltså inte bara att boken är relevant för 
medvetandegörande om samtiden utan också att den kan vara ett medel för att nå en 
förändring. Boken uppfattas som en varning som manar läsaren att ta ställning. 
Nettervik skriver till exempel att var och en som tar del av bilden av en så motbjudande 
tillvaro måste påverkas i pacifistisk riktning. Carlsson skriver för Helsingborgs Dagblad 
att boken ger en tankeställare och till och med en anledning för hans egen generation att 
kämpa för barnens framtid. Signaturen H Bm skriver i Folket att kärnvapenkriget måste 
bekämpas och verkar uppriktigt skakad av bokens innehåll. Han/hon skriver slutligen att 
de som inte blir påverkade av skräckskildringen nu kommer ändå om några år själva att 
få uppleva den. Lundquist kallar boken för ”effektiv litteratur” då den leder till ett 
ställningstagande hos läsaren. Tiefenthal tror däremot inte att skönlitteratur har makten 
att förändra utvecklingen på det sättet, även om boken fungerar lika avskräckande som 
den är tänkt att göra och hon uppskattar böcker som är skrivna för att varna enskilda 
individer för katastrofen. 
 
4.3.5 Jämförelser med liknande verk eller andra dystopier 
 
Kallocain 
Flera av recensenterna har placerat Kallocain i en tradition av mörka framtidsskildringar 
och fem av recensenterna menar klart att romanen är en typ av utopi. Att den inte kallas 
för dystopi någonstans har sin förklaring i att begreppet blev allmänt vedertaget först 
senare. Signaturen I.H. konstaterar i Dagens Nyheter att det finns en skillnad mellan de 
tidigare utopierna och de som skrevs vid den här tiden, då de senare mer liknar 
mardrömmar. Selander för fram samma tanke i Svenska Dagbladet och menar att 
utopierna ändrat karaktär, att de inte längre är utopier i den bemärkelse Bellamy och 
Wells skrev dem. I Nya Dagligt Allehanda kallar Gierow Kallocain rätt och slätt för en 
utopi. Den anonyme kritikern i Svenska Morgonbladet visar tydligt att han känner igen 
framtidslitteraturens genre och menar att gemensamt för all litteratur som skildrar fram-
tiden är att de skildrar tendenser i samtiden. Detta är en insikt som vi inte explicit stött 
på hos någon av de andra recensenterna. I Göteborgs-Posten gör recensenten en 
jämförelse med Huxleys ”anti-utopi”, som han kallar den.  
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Nio av recensenterna drar paralleller till andra verk. De vanligaste romanerna som tas 
upp till jämförelse är just Aldous Huxleys Brave New World och verk av H G Wells och 
Edward Bellamy. Österling tar dessutom upp Corrado Alvaros Fasans dal och E. E-k. 
tar upp ett tidigare diktverk av Boye. Verk av Jules Verne och Pär Lagerkvists Bödeln 
nämns också. Den vanligast förekommande; Huxleys Brave New World, som brukar ses 
som en typisk dystopi av eftervärlden, och flera verk av H G Wells är, om inte typiska 
dystopier, så i alla fall mycket mörka framtidsskildringar. Det är tydligt att 
recensenterna kände igen de dystopiska dragen i Kallocain då de placerar boken 
tillsammans med liknande verk, även om de inte beskriver den med ord som dystopi, 
utopi, anti-utopi eller liknande.  
 
Efter floden 
Det är främst en recensent, Claes Andersson för Hufvudstadsbladet, som skriver om 
romanen som en dystopi. Andra, som Sten Kindlundh och Yrsa Stenius, menar att 
boken har drag som påminner om science fiction. Ytterligare andra nöjer sig med att 
kalla den för en dyster framtidsskildring. Flera av recensenterna drar paralleller till 
andra verk med skiftande innehåll och från olika tider, några exempel är Aniara av 
Harry Martinsson, På stranden av Nevil Shute, Oår av Knut Faldbakken, Tarkovskijs 
film Stalker samt isländska berättelser från vikingatiden och Jan Fridegårds romaner. 
Widegren gör i Gefle Dagblad jämförelser med de typiska dystopierna Kallocain, 
Orwells Nineteen Eighty-Four och Huxleys Sköna nya värld (eng. Brave New World).  
 
4.3.6 Hopplöshet kontra framtidstro  
 
Kallocain 
Det är inte så många av recensenterna som explicit uttalar sig om ifall de uppfattar att 
romanerna inger någon form av hopp inför framtiden eller ej. Det finns exempel, men de 
är få. Att recensenterna ska uttrycka sig i denna fråga förutsätter på något sätt att de 
uppfattat ett tydligt hot i romanen, vilket de flesta också gjort. Widehag skriver i 
Göteborgs Morgonpost att det hopp som han uppfattar i boken utgörs av den ”dårsekt” 
som till skillnad från den extremt kollektivistiska samhällssynen i Världsstaten i övrigt 
står för en form av humanism och individualism. I övrigt anser han boken vara 
beklämmande. Ett annat exempel på en recensent som menar att romanen inger hopp får 
sägas vara E. E-k. som skriver att Kallocain manar till tapperhet i en tid av bidan. På 
något sätt har han/hon alltså uppfattat det som att mänskligheten och individen segrat 
över den suveräna staten i romanen och att det finns en strimma av hopp även i den 
mörka period av historien då boken kom ut. En annan recensent som menar att boken 
inger hopp är den anonyme kritikern som skriver i Svenska Morgonbladet att: ”I 
teckningen av dessa andliga behov, som bryter sig fram hos människorna i omedvetet 
trots mot den tillvaro, som dock är den enda de känner till, är romanen inspirerad.” Han 
menar vidare att det inte finns en bättre symbol för hopp om mänskligheten än detta 
sega motstånd, vilket får ses som att även han har hopp om sin egen framtid och 
historieutvecklingen i stort. Signaturen G. H-d. skriver i Borås Tidning att boken kan ses 
som en tröst trots att det verkar som att det mycket väl kan bli på det sätt som Boye 
beskriver det. Trösten skulle ligga i att människornas själar inte dör, vad som än görs för 
att utplåna dem. Gemensamt för de exempel som vi här tagit upp och som finns över 
huvudtaget är att de alla menar att boken faktiskt inger hopp. Med andra ord har ingen 
av recensenterna konstaterat motsatsen, att den skulle vara helt utan hopp, även om 
många, liksom Widehag, blir illa berörda och menar att den är en mycket pessimistisk 
föreställning om framtiden. Gemensamt är också att de alla menar att hoppet ligger hos 
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individen och kanske i en strävan efter att få vara fria och tänkande människor, i 
humanismen och individualismen.   
 
 
Efter floden 
Överlag så verkar det som att Efter floden uppfattas som en mörkare framtidsskildring 
än Kallocain. Flera av recensenterna tar upp det slutord som Jersild givit till boken där 
han menar att det är omöjligt att föreställa sig en kärnvapenkatastrof liknande den hans 
bok utspelar sig efter. På samma sätt menar han att kärnvapenkatastrofen inte är 
oundviklig, vilket får tolkas som att det trots allt fanns hopp om framtiden både hos 
Jersild och recensenterna. Alla tycks övergripande eniga om att boken ”knappast andas 
optimism” som Carlsson beskriver det i Helsingborgs Dagblad. Lundquist skriver i 
Örebro-kuriren att i berättelsen finns inget hopp och signaturen H Bm (Folket) kan inte 
se en strimma av ljus. Tiefenthal skriver att eftersom boken är tänkt som en varning så 
har den inget lyckligt slut. Möjligen lämnar slutet på Kallocain mera utrymme för egna 
föreställningar än Efter floden vilket kan ha bidragit till att recensenterna inte uppfattar 
denna som lika hoppfull. Det hopp som några av recensenterna ändå menar att boken för 
med sig ligger inte i Jersilds berättelse i sig utan hos recensenten själv då de hoppas att 
boken med sin svartsyn och sina brutala skildringar av framtiden blir en varning som 
kan förhindra en liknande utveckling. Weidel Randver är ett exempel som avslutar sin 
recension med att hon önskar att boken ska bli ”läst och begrundad”. Andersson 
(Hufvudstadsbladet) skriver rakt ut att boken är tänkt att visa på att det inte finns något 
hopp eller någon grogrund för optimism efter en atomkatastrof. Däri ligger dess varning. 
En recensent ser något ljusare på historien, Didricksson för Gotlands Allehanda, skriver 
att boken inte bara är dyster och tragisk läsning utan att den också innehåller strimmor 
av ljus mitt i det mörka. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet avser vi föra en diskussion kring de analys resultat vi kommit fram till i 
föregående kapitel. Vi kommer då att utgå ifrån uppsatsens övergripande frågeställning 
samt två delfrågor, och knyta an analysresultaten till vår teori och till tidigare forskning. 
I anslutning till denna diskussion presenterar vi våra slutsatser.  
 
Den övergripande frågeställningen i den här undersökningen är: Hur mottogs Kallocain 
och Efter floden av svenska litteraturkritiker vid tiden för verkens utgivning, med av-
seende på deras samtidsförankring och bilder av framtiden?  
 
Vid analysen av recensionerna har det framkommit att både Kallocain och Efter floden, 
i de flesta fall, har lett recensenterna till att uppmärksamma särskilda hotbilder i sam-
tiden, vilket bekräftar vår teoretiska utgångspunkt; att recensioner av dystopier speglar 
sin samtid. Vi har i vårt empiriska material kunnat se att denna koppling till samtiden, 
har gjorts på olika sätt, vilket vi nedan kommer att redogöra för. Den övergripande 
frågeställningen besvaras genom de två delfrågorna: Vilka kopplingar har litteratur -
kritikerna gjort mellan verkens centrala teman och den då rådande politiska och sociala 
kontexten? Samt; Hur överensstämmer de framtidsbilder som litteraturkritikerna ger 
uttryck för med den framtidsbild som utmålas i dystopierna? Nedan diskuteras de 
exempel på samtidsanknytning vi funnit, utifrån uppsatsens två delfrågor. 
 
5.1 Vilka kopplingar har litteraturkritikerna gjort mellan verkens centrala teman 
och den då rådande politiska och sociala kontexten?  
 
Då vi sökt efter samtidsanknytningar har vi bland annat utgått från vårt litteratursocio-
logiskt orienterade teoretiska perspektiv, våra bakgrundskunskaper om de samhälleliga 
förhållandena kring 1940 och 1982 samt den litteraturhistoriska bakgrunden. Vi kan 
klart konstatera att recensionerna speglar frågor som får ses som tidstypiska för dessa 
perioder.  
 
Nästan samtliga recensioner innehåller obestämda eller klart uttryckta referenser till 
samtida skeenden. Mycket av förklaringen till att det förs en så pass frekvent diskussion 
kring verkens aktualitet i recensionerna ligger förmodligen i att verken i sig är samtids-
förankrade och samhällskritiska, just eftersom de är dystopier. Det är till exempel 
tänkbart att samtidsanknytningen inte hade märkts lika tydligt om hade studerat en 
annan litteraturtyp. Några av de tydligaste exemplen på litteraturkritikens spegling av 
samtiden är de tre recensioner av Kallocain där paralleller dragits till Sovjetunionen, 
samt de två recensioner där kopplingar gjorts till Tyskland eller nazismen. Vi anser att 
dessa kopplingar till samtiden är befogade med tanke på utvecklingen av dessa 
ideologier och stater kring år 1940 och med vetskapen om att Karin Boye personligen 
besökte både Sovjetunionen och Nazityskland innan hon skrev Kallocain. De bestämda 
kopplingarna till samtiden i recensionerna av Efter floden sker genom referenser till den 
pågående kärnvapendebatten och till hotet från konflikten mellan stormakterna USA 
och Sovjetunionen. Även dessa referenser och antaganden känns välgrundade med 
tanke på samhällskontexten, verkets innehåll och vetskapen om att Jersild engagerade 
sig i dessa frågor då han själv var medlem i föreningen Svenska Läkare mot kärnvapen. 
Vi menar att i de recensioner vi studerat är det tydligt, liksom Tomas Forser hävdar, att 
litteraturkritiken jämte sin skildring av ett litterärt verk även berättar sin egen historia, 
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blir till historieskrivning i fiktiv form och i stort blir de enda skriftliga källor som visar 
på att en läsare förstått, tillägnat sig och kritiskt värderat ett diktverk. Per Rydén menar 
att varje epok har sitt tidstypiska mottagande. Eftersom den här undersökningen inte 
rymmer några jämförelser mellan det samtida mottagandet och hur mottagandet av 
Kallocain och Efter floden skulle ha sett ut vid andra tidpunkter, kan vi egentligen inte 
säga något om huruvida mottagandet varit tidstypiskt eller ej. Vi hävdar ändå att så är 
fallet, bland annat med tanke på hur vissa av recensenterna skriver om detta. Lundquist 
menar till exempel i Örebro-Kuriren att Efter floden troligen inte hade tagits på allvar 
om den utkommit sju år tidigare. Jersild skriver dessutom i efterordet till sitt verk, att 
hotet om kärnvapenkatastrofen inte togs på allvar under åren 1975-76 då han arbetade 
med de första utkasten till Efter floden. Vi kan även konstatera att när vi själva läste 
Efter floden och Kallocain, i en tid då vi varken känner oss hotade av totalitära 
ideologier eller kärnvapenkrig, inte uppfattade verken med samma allvar som samtidens 
läsare och recensenter gjorde. Vi menar alltså att, för att en läsare av en dystopi ska 
kunna göra klara kopplingar till samtiden och motta innehållet med allvar, förutsätter 
detta att läsaren uppfattar bokens centrala teman som aktuella. Därför måste 
mottagandet betraktas som just tidstypiskt. Man kan dock tänka sig att en 
litteraturkritikers bedömning av verken i det här fallet skiljer sig från den vanliga 
läsarens, med tanke på att en av litteraturkritikens funktion är att fungera som medlare 
samt att till exempel visa på fakta som kan förbigås av den vanliga läsaren.  
 
Mottagandet av romanernas yttre drag och innebörder kan också det sägas spegla sam-
tiden och anses som tidstypiskt. Vår analys visar att både Kallocain och Efter floden 
överlag har mottagits väl med avseende på de yttre dragen, vilket vi menar i de flesta 
fall är ett tecken på att även berättelserna i sig har tagits på allvar. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara recensionen av Efter floden i Borås tidning där Jonsson menar att 
språket i verket inte lämnar någon oberörd. Avfärdas en roman som tråkig, dålig eller 
ointressant skulle det kunna förklaras med att läsaren inte kunnat uppfatta berättelsens 
tema som relevant; ett negativt bedömande av verkets yttre drag skulle alltså kunna 
tolkas som att kritikern inte heller fäst någon större uppmärksamhet vid berättelsens 
samtidskritiska budskap. Som M Keith Booker menar, kan kritik som framförs mot dys-
topilitteraturen, i själva verket vara en reaktion mot det kritiskt politiska eller sociala 
budskap som dystopin står för. Dock ger vårt empiriska material exempel på hur vissa 
kritiker, trots att de har upptäckt estetiska och berättartekniska brister i verket eller har 
upplevt berättelsen som obehaglig att läsa och ta till sig, ändå uttryckligen uppfattar 
innehållet som viktigt. Ett exempel på detta är Björn Widegrens recension av Efter 
floden i Gefle Dagblad. Tvärtemot vad Anne Cranny-Francis skriver om att den 
dystopiska litteraturen, tillskillnad från den utopiska, ofta misslyckas med att leda 
läsaren till att koppla fiktionen till sin egen samtid, har vi sett att de flesta kritiker 
”insett” dystopins samtidsförankring, även då de uttryckligen menat att boken varit 
hemsk att läsa. Vi har endast påträffat enstaka fall, exempelvis Widehags recension i 
Göteborgs Morgonpost, där recensenten varken kunnat se någon samtidsförankring eller 
givit boken någon övergripande positiv kvalitetsvärdering. Det här fallet tycks alltså 
överensstämma med Cranny-Francis teori. Att större delen av litteraturkritikerna dock 
givit både Kallocain och Efter floden goda kvalitetsvärderingar, tolkar vi som att 
recensenterna velat visa att man uppfattar verkets tema som viktigt och aktuellt. Detta 
menar vi är ett av sätten som litteraturkritikerna outtalat har kopplat verken till sam-
tiden.  
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Analysresultaten visar också att ett flertal recensenter dragit paralleller mellan Kallocain 
eller Efter floden och liknande, ibland dystopiska, verk. Detta visar på en viss 
medvetenhet hos recensenterna om den vidare utopiska/dystopiska traditionen, och 
tyder på att dessa är bekanta med hur den här typen av litteratur ser ut – vad den 
vanligtvis behandlar för teman och kanske även vad den har för funktion (enligt 
Gottlieb till exempel att kritisera det samtida samhället). I litteraturkritiken av Kallocain 
framstår det tydligt att dystopisk litteratur vid tiden var ett relativt nytt fenomen. Detta 
märks till exempel i recensionerna i Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen och 
Svenska Dagbladet där kritikerna försökt beskriva den nya litteraturtypen och dess 
karaktärsdrag utan att ha något bestämt namn att sätta på den. Några kritiker har 
uppmärksammat att det skett en övergång från utopisk till dystopisk litteratur, till 
exempel genom att som recensenten av Kallocain i Dagens Nyheter skriva: ”… 
framtidsromaner brukade vara utopier, sedan årtionden är de alltid mardrömmar”. Vi 
har dock inte kunnat se några fall där recensenterna kopplat själva dystopilitteraturens 
uppkomst till tendenser i samtiden – något som de båda dystopiforskarna Cranny-
Francis och Booker gjort i efterhand – även om man kan tycka att ett sådant resonemang 
borde ha legat nära till hands. Dock får man komma ihåg att litteraturkritikerns uppgift 
skiljer sig från litteraturforskarens ifråga om att placera in berättelsen i ett större 
samhällsperspektiv. 
 
I recensionerna av Efter floden används ibland begreppet science fiction – ett koncept 
som vi inte har sett användas i kritiken av Kallocain, och som troligtvis har att göra med 
att genren var vanligare under 1980-talet än 1940-talet. Endast en recensent, Andersson 
i Hufvudstadsbladet, kallar Efter floden för en dystopi. Att inte fler kategoriserar boken 
som en dystopi får förklaras med att begreppet ännu idag verkar vara relativt obekant, 
samt att Efter floden kanske inte kan ses som en traditionell dystopi då den skiljer sig på 
flera punkter från klassiska dystopiska verk som Orwells Nineteen Eighty-Four och 
Boyes Kallocain, vilka har klarare politiska teman.  
 
 
5.2 Hur överensstämmer de framtidsbilder som litteraturkritikerna ger uttryck 
för med den framtidsbild som utmålas i dystopierna? 
  
Utifrån Kallocain, Efter floden och de teman som dessa verk berör, har de flesta av 
recensenterna alltså kommenterat och diskuterat förhållanden i sin egen samtid. Några 
av dem, men inte lika många, har med utgångspunkt i verken dessutom givit uttryck för 
sin syn på framtiden. En av våra centrala utgångspunkter i den här uppsatsen har varit 
att alla utsagor om framtiden måste utgå från någon form av kunskap om samtiden. 
Detta innebär att Kallocain och Efter floden i grund och botten handlar om samtiden 
snarare än framtiden, vilket är något som Erika Gottlieb, Krishan Kumar och flera andra 
menat är typiskt för dystopilitteraturen. Det innebär också att även de bilder litteratur-
kritikerna utmålat av framtiden, måste vara förankrade i dåtidens samhällskontext, 
vilket vi i analysen har kunnat se.  
 
I recensionerna syns flera tydliga exempel på hur litteraturkritikerna uppfattat att dys-
topiernas framtidsvisioner skulle kunna inträffa i ”verkligheten”. Med andra ord har de 
likställt Leo Kalls och Edvins nutid med sin egen möjliga framtid. Detta skulle kunna 
bero på de tidsplan som Gottlieb menar att dystopin arbetar med. Enligt Gottlieb pekar 
den dystopiska litteraturen på att någon form av förändring måste ske i läsarens samtid, 
för att framtiden inte skall bli sådan som verken utmålar. På det här sättet tycks fiktion 
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och verklighet smälta samman i recensionerna; det går med andra ord inte att på förhand 
säga om den framtid som utmålas av dystopierna är fiktiv eller ”verklig”. I litteratur-
kritiken av Kallocain och Efter floden, som är vårt verktyg i undersökningen för att ta 
reda på hur den tidens läsare uppfattade verken, blir sammansmältningen tydlig just då 
recensenterna diskuterar kring framtidsbildernas samtidsanknytning. 
Litteraturkritikernas syn på framtiden kan alltså i flera fall sägas överensstämma med 
den framtidsbild som utmålas i dystopierna eftersom kritikerna ger uttryck för att fram-
tidsfiktionen skulle kunna bli verklighet. Dock har de flesta kritiker samtidigt insett att 
denna framtid ännu går att förhindra. Att både dystopiernas centrala teman och 
litteraturkritikernas syn på framtiden, i detta avseende, överensstämmer väl, har 
antagligen att göra med att båda synsätten har tagit sin utgångspunkt i samtiden. 
 
I det empiriska materialet har vi kunnat se flera tydliga fall där recensenterna ger ut tryck 
för ansvarskännande inför framtiden vid läsningen av verken. Med andra ord kan vi 
bekräfta att Hans Jonas uppfattning om (den dystopiska) litteraturens förmåga att väcka 
engagemang för en bättre framtid, stämmer i fallet med mottagandet av Kallocain och 
Efter floden. Kritikerna ser romanerna och deras teman, inte bara som uppdiktade 
historier, utan som relevanta exempel och bilder av hur framtiden kan komma att te sig 
med utgångspunkt i samtida händelser. De icke önskvärda framtidsbilder som utmålas i 
de båda dystopierna har uppenbarligen öppnat kritikernas ögon för vilka värden i nu-
läget som är viktiga att bevara och kämpa för och vi ser mycket få exempel på hur 
läsare helt ”givit upp” hoppet på en bättre framtid då de konfronterats med den dystra 
visionen, trots att vi med bakgrundskunskap om samhällskontexten vid dessa tid-
punkter, bedömt att denna framtid rimligen skulle kunna inträffa.  
 
Visserligen har endast ett fåtal recensenter till Kallocain explicit uttalat sig kring om de 
ser på själva berättelsen som hoppingivande eller ej, men ingen av dessa har ansett att 
verket saknar en hoppfull syn på framtiden. I litteraturkritiken av Efter floden har 
recensenterna mera givit intrycket av att de uppfattat boken som helt igenom pessi-
mistisk. Överlag verkar det alltså som att Efter floden uppfattats som en mörkare 
framtidsskildring än Kallocain. Detta kan ha sin förklaring i att verken i sig är olika och 
att Jersilds författarstil kan ha uppfattats som mer brutal och påträngande än Boyes. 
Annars kan förklaringen ligga i hur allvarligt recensenterna på 1940-talet respektive 
1980-talet såg på de samtida hotbilder som vi diskuterar i uppsatsen. Kanske var det så 
att man upplevde kärnvapenkriget som ett större hot under kalla kriget än de totalitära 
staterna under andra världskriget. Det hopp som ändå kan uppfattas i recensionerna av 
Efter floden ligger, som vi tidigare nämnt, hos recensenterna själva då dessa hoppas att 
Efter floden, med sin skakande och becksvarta syn på framtiden, ska leda läsarna till ett 
ökat ansvarstagande för framtiden. Sammanfattningsvis menar vi alltså att trots att 
recensenterna uppfattat berättelsen som pessimistisk, kan deras syn på framtiden sägas 
vara hoppfull i och med att de önskar eller tror att människors läsning av Efter floden 
skall leda till en förändrad utveckling. Det är alltså i Efter flodens avskräckande karaktär 
som hoppet uppfattas. Sett ur den här synvinkeln kan man alltså påstå att 
litteraturkritikernas hoppfulla syn på framtiden inte överensstämmer med dystopiernas 
mörka framtidsbilder.  
 
Denna framtidstro hos kritikerna är egentligen inte överraskande med tanke på det 
resonemang som till exempel Kumar fört kring det dystopiska perspektivet: Medan 
utopin fokuserar på framtida verklighetsfrånvända drömbilder, är anti-utopin klart 
fokuserad på samtida förhållanden och slår vakt om essentiella mänskliga värden här 
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och nu. En klarsynt recensent av Kallocain för ett liknande resonemang i Nya Dagligt 
Allehanda där han skriver att romanen till skillnad från en vanlig utopi inte skildrar 
”livet som det skulle bli, om allting vore annorlunda, utan sådant som det blir om allt 
fortsätter så som det nu tycks ha satt igång på allvar”. Eftersom vi ser kritikernas 
hoppfullhet som ett tecken på att den dystopiska litteraturen lyckats i sin ambition att få 
folk att se till problem i sin samtid för att förhindra utvecklingen i riktning mot den 
mörka framtid som utmålas, menar vi att kritikernas uttryck för framtidstro vid 
läsningen av berättelserna, även kan knytas till dystopins varnande funktion.  
 
En del av litteraturkritikerna har ut tryckligen uttalat sig om att de uppfattar det recen-
serade verket som en varning. Andra recensenter visar i vagare ordalag att de uppfattat 
verkets varnande karaktär.  Recensenten av Kallocain i Göteborgs-Posten skriver till 
exempel: ”Man får en mycket djup vedervilja mot att uppleva det profeterade seklet – 
och det är också meningen!”. Att kritikerna uppmärksammat verkens varnande funktion, 
hävdar vi beror på en kombination av att hotbilden i verken överensstämmer med 
samtida tendenser, och att den litterära formen och de textuella strategier, med vilka 
dystopierna utarbetats har lett kritikerna till att uppmärksamma detta. Hur pass stor 
verkan varningen har haft, kan diskuteras. Vi har sett exempel på att verken i vissa fall 
har lett recensenterna till att göra ett ställningstagande eller åtminstone tycka något om 
hoten ifråga. Några tar tillfället i akt och uppmanar andra läsare till att även de ta hotet 
på allvar. I fallet med kritiken av Efter floden i Vestmanlands läns tidning, framgår det 
tydligt att recensenten, trots att denne uppfattat verket som en varning, inte tror att 
litteraturen har någon förmåga att förhindra den negativa utvecklingen. I tidningen 
Arbetaren har en recensent av Kallocain trott det motsatta, nämligen att boken kan ”bli 
ett effektivt motgift mot den förödande statsförgiftningen…”. Åsikterna om varning-
arnas verkan går alltså isär. 
 
Sammanfattningsvis presenterar vi här våra slutsatser av detta uppsatsarbete. Vi tycker 
oss ha funnit svar på uppsatsens övergripande frågeställning samt dess två delfrågor, 
utifrån det empiriska material som vi studerat med hjälp av vår utarbetade analysmodell. 
För att besvara den övergripande frågeställningen har vi delat in denna i de två 
delfrågorna:  
 
1.) Vilka kopplingar har litteraturkritikerna gjort mellan verkens centrala teman och den 
då rådande politiska och sociala kontexten?  
 
2.) Hur överensstämmer de framtidsbilder som litteraturkritikerna ger uttryck för med 
den framtidsbild som utmålas i dystopierna? 
 
Svaret på den första menar vi ligger att kopplingen till samtiden har gjorts på olika sätt. 
Det har skett både uttalat och outtalat. De uttalade kopplingarna till samtiden, alltså de 
medvetna och uppenbara parallellerna som recensenterna dragit, syns i recensionerna 
genom reflektioner kring verkens aktualitet samt direkta utpekanden av specifika 
samhälleliga och politiska tendenser. Den här studien har kunnat visa att endast ett fåtal 
av recensenterna överhuvudtaget inte sett någon koppling till samtiden, och att de flesta 
alltså påpekat att verken är samtidsförankrade och att några har gått ännu längre, genom 
att utpeka specifika tendenser i samtiden eller i den närliggande historien som de anser 
att verken kommenterar på. Vi menar att man skulle kunna tala om att dessa uttalade 
kopplingar till samtiden har skett på olika nivåer och vill här illustrera detta med en 
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modell som vi hoppas ska ge en överskådlig bild av hur vi tänker oss det hela. Vi har 
alltså skilt mellan: 
 

- Litteraturkritik som inte alls gör några uttalade kopplingar mellan 
verken och samtiden. 

 
- Litteraturkritik som gör obestämda kopplingar mellan verken och 

samtiden.  
Det vill säga; litteraturkritik som menar att verken har en aktualitet och 
relevans i samtiden, men som inte namnger eller pekar ut specifika politiska 
eller sociala tendenser som verken skulle kunna skildra konsekvenserna av.  
 

- Litteraturkritik som uttrycker samtidsförankringen genom att peka ut 
och namnge specifika politiska eller sociala tendenser i samtiden eller i 
den närliggande historien. 
Exempel på detta är den socialistiska läran, nazismen eller den aktuella 
debatten om kärnvapenkrig.  
 

De outtalade, eller mindre uppenbara, kopplingarna till samtiden menar vi bland annat 
har skett genom mottagandet av verkens yttre drag samt genom övergripande kvalitets-
värderingar, genom de jämförelser recensenterna gjort mellan dystopierna och andra 
liknande verk, och genom den syn på framtiden – hoppfull eller utsiktslös – som 
kritikerna ger uttryck för själva eller som de upplever förmedlas genom dystopin. 
 
Svaret på den andra delfrågan kan, menar vi, kopplas till några av de ovan nämnda 
outtalade samtidsförankringarna, vilka också speglar recensenternas olika uppfattningar 
om framtiden. Detta bland annat genom hur recensenterna resonerar kring huruvida en 
framtid likt den i respektive verk kan ses som möjlig eller ej, samt om de uppfattar att 
verken inger hopp eller pessimism. Vi menar att litteraturkritikernas bild av framtiden 
överensstämmer med dystopiernas då de båda framställer den fiktiva framtidsvisionen 
som möjlig. Eftersom båda framtidsbilderna har utgått ifrån samtida förhållanden, är det 
förklarligt att de på detta sätt stämmer överens med varandra. Ett flertal kritiker kan 
dock sägas vara hoppfullt inställda till framtiden i kontrast till dystopierna. Oavsett om 
vissa kritikers framtidssyn är ljus och andras är mörkare, så är gemensamt för i stort sett 
alla, att de inser att framtidsvisionen går att förhindra. Det intressanta med detta är att 
hoppfullheten måste ha ”fötts” hos recensenterna själva. Dystopierna målar upp en 
framtid som är och som inte längre går att ändra på. 
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att den här undersökningen har lett fram till resultat som 
visar exempel på hur dystopilitteratur mottas av samtida litteraturkritiker och hur en 
fiktiv framtid, trots att den inte uttalat behandlar samtiden, trots allt kopplas till den då 
rådande samhällskontexten. I och med att en sådan studie inte gjorts tidigare, är våra 
resultat intressanta för biblioteks- och informationsvetenskapen samt för litteratur socio-
login; studiens resultat har inneburit att vi kunnat bekräfta befintliga teorier som berör 
dystopilitteraturens och litteraturkritikens funktion, samt tillbakavisa andra. Vi menar 
också att vi, trots att vi bara har redogjort för exempel i undersökningen, ändå kan dra 
slutsatsen att dystopier som litterär genre får litteraturkritiker i allmänhet att koppla 
verkens innehåll till sin samtid. Som vi skriver i avsnittet Bakgrund hoppas vi också att 
denna undersökning och dess resultat ska kunna leda till en ökad förståelse för 
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litteraturens underliggande budskap, hur litteraturen fungerar som opinionsbildare samt 
hur den kan skapa medvetenhet om samhällsfrågor. 
 
Undersökningen har såväl givit oss svar på våra frågeställningar som lett till nya 
funderingar och frågor. I och med att vi kunnat se hur dystopiska romaner är aktuella för 
en viss period så är det också tydligt att dystopin som ”genre” förändras beroende på 
utvecklingen av det omgivande samhället. Under uppsatsarbetets gång började vi därför 
fundera kring hur dagens dystopier ser ut, vilka aktuella ämnen de kan ses som 
kommentarer på och hur vi kommer att se på dessa i framtiden. Ett förslag till fortsatt 
forskning skulle därför kunna vara att studera och jämföra mottagandet av dagens 
dystopiska romaner med de mer klassiska exemplen, så som till exempel Orwells 
Nineteen Eighty-Four.  
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6. Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar mottagandet av två svenska dystopier, Kallocain (1940) av Karin 
Boye och Efter floden (1982) av P C Jersild. Vid tidpunkterna då verken kom ut, under 
1940-talet respektive 1980-talet, rådde ett spänt politisk läge i Europa och övriga delar 
av världen. Under 30- och 40-talet bevittnade omvärlden Hitlers och nazisternas 
maktövertagande i Tyskland och utvecklingen av kommunismen i Sovjetunionen med 
framväxten av Stalins skräckvälde samt fruktansvärda händelser under andra världs-
kriget. Hotet från de totalitära systemen; kommunismen i Sovjetunionen och nazismen i 
Tyskland, var alltså under andra världskriget påtagligt. Utgången av andra världskriget 
lade grunden för den maktkamp mellan öst och väst som kom att kallas ”det kalla 
kriget” och som kom att vara fram till östblockets kollaps i och med berlinmurens fall 
1989. Under 1980-talet fruktade man att det kalla kriget skulle resultera i ett kärnvapen-
krig.  
 
Genom sin dystopiska, fiktiva form, kommenterar både Kallocain och Efter floden 
dessa samhällstendenser på ett kritiskt sätt. Böckernas samtidsförankring har i sin tur 
färgat av sig på den samtida litteraturkritiken av verken. Det övergripande syftet med 
den här uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur litteraturkritiken färgas av sam-
tidens idéer, genom att undersöka hur samtidsförankringen i Kallocain och Efter floden 
återspeglas i litteraturkritiken. Det övergripande syftet utmynnar i följande fråge-
ställning:   
 
– Hur mottogs Kallocain och Efter floden av svenska litteraturkritiker vid tiden för 
verkens utgivning, med avseende på deras samtidsförankring och bilder av framtiden? 
 
Och följande delfrågor: 

 
1.) Vilka kopplingar har litteraturkritikerna gjort mellan verkens centrala teman och den 
då rådande politiska och sociala kontexten?  
 
2.) Hur överensstämmer de framtidsbilder som litteraturkritikerna ger uttryck för med 
den framtidsbild som utmålas i dystopierna? 
 
Teoridelen i uppsatsen består dels av forskning kring dystopibegreppet och den dys-
topiska litteraturen, dels av en litteratursociologiskt orienterad del. Vi ansluter oss till 
Sara Ljungkvists definition av vad en dystopi är, samt utgår ifrån Erika Gottliebs 
uppräknade karaktärsdrag som hon menar är typiska för de klassiska dystopierna. 
Tyngdpunkten läggs på dystopins samtidsförankrade och samhällskritiska karaktär 
genom teknikfilosofen Hans Jonas resonemang kring litteraturens förmåga att skapa 
ansvarskännande inför framtiden, samt dystopiforskarna M Keith Booker och Anne 
Cranny-Frances uppfattning om dystopins textuella strategier. I den litteratur socio-
logiskt orienterade teoridelen utgår vi bland annat från olika kritikforskare, däribland 
Tomas Forser, Per Rydén och T S Eliot, och deras syn på litteraturkritikens uppgifter 
samt dess förmåga att spegla sin samtid. 
 
Undersökningsmetoden för den här uppsatsen är textanalytisk med inriktningen idé- och 
ideologianalys. Vid analysen av de recensioner som utgör undersökningens empiriska 
material används en modell som består av sex stycken idealtyper. Med hjälp av dessa 



 63 

urskiljer vi viktiga och för uppsatsen relevanta drag i recensionerna. Dessa idealtyper 
ser ut på följande sätt:  
 
1. Verkens yttre drag 
2. Verkens aktualitet 
3. Paralleller dragna till Tyskland och Sovjetunionen  
4. Paralleller dragna till kalla kriget och kärnvapenfrågan 
5. Jämförelser med liknande verk eller andra dystopier 
6. Hopplöshet kontra framtidstro  
 
De 41 recensioner som utgör det empiriska materialet i den här undersökningen är 
hämtade från dagspress från 1940 respektive 1983 då Kallocain och Efter floden kom 
ut. Förteckningar över recensioner av Kallocain erhöll vi genom kontakt med Jörgen 
Mattlar, författare till artikeln ”Karin Boyes framtidsroman Kallocain som politiskt 
slagträ”. I fallet med Efter floden fann vi en förteckning över recensioner dels i Rut 
Nordwall-Ehrlows bibliografi över Jersilds författarskap och dels genom sökningar i 
databasen Artikelsök. Vi använder oss enbart av de i Stockholm utgivna rikstäckande 
dagstidningarna som recenserade verken och de större landsortstidningar som innehöll 
längre recensioner.  
 
Analysen av recensionerna resulterar i svar på våra två delfrågor som i förlängningen 
besvarar vår övergripande frågeställning. Vårt svar på den första delfrågan är att 
kopplingen mellan verken och samtiden har skett på olika sätt, både uttalat och outtalat. 
De uttalade kopplingarna till samtiden syns i recensionerna i form av reflektioner kring 
verkens aktualitet samt direkta utpekanden av specifika samhälleliga och politiska 
tendenser i samtiden eller i den närliggande historien. De outtalade kopplingarna till 
samtiden menar vi har skett genom mottagandet av verkens yttre drag samt genom 
övergripande kvalitetsvärderingar, genom de jämförelser recensenterna gjort mellan 
dystopierna och andra liknande verk, och genom den syn på framtiden som kritikerna 
ger uttryck för själva eller som de upplever förmedlas genom dystopin.  
 
Utifrån den andra delfrågan som enligt oss kan kopplas till några av de ovan nämnda 
outtalade samtidsförankringarna, drar vi slutsatsen att dystopiernas bilder av framtiden 
för det mesta stämmer överens med den syn på framtiden som recensenterna ger uttryck 
för. Detta har troligen sin förklaring i att båda dessa utsagor om framtiden har sin grund 
i samtiden. Vi drar denna slutsats utifrån recensenternas resonemang kring om en 
framtid lik den i Kallocain och Efter floden är möjlig eller ej, samt om de menar att 
verken inger hopp eller pessimism. Gemensamt för i stort sett alla recensenterna är trots 
allt att de inser att de mörka framtidsvisionerna går att förhindra. 
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