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Abstract 

Utopin betecknar det ideala landet där rättvisa råder. Det klasslösa samhället är uppbyggt på 

självhushållning och maximen bygger på frihet, jämlikhet och broderskap, en grundtanke 

föregripande den franska revolutionen.  

   1516 skrev St Thomas More sitt klassiska verk Utopia och myntade ett 

ämnesöverskridande uttryck samt skapade en litterär genre. More tänkte aldrig realisera sin 

utopi, författandets syfte var samhällskritiskt med tonvikt på hur ett samhälle skulle kunna 

vara, inte hur det skulle bli. Men den utopiska traditionen föddes inte med More, redan under 

antiken florerade muntliga och skriftliga visioner om ett bättre samhälle. 

Ofta framställs de litterära utopierna som elyseiska idealstater där ekonomin inte 

är en styrande drivkraft och rättvisa mellan invånarna är viktig. Här lyser dystopins totalitära 

regimer med sin frånvaro då samhällsvisionerna är komponerade enligt humanismens anda. 

Den bärande tanken är att människan är god och medborgarnas perspektiv utilitaristiskt, en 

föreställning som förändrades under 1900-talet då samhällsstyret tycks ha förlorat tron på 

individen. Steget har gått från utopi till dystopi då en förhärskande centralmakt av upphöjda 

dirigerar invånarnas liv in i minsta detalj. Övervakningssystemet är minutiöst och den 

autokratiska regimen bestämmer godtyckligt vem som får leva och vem som skall dö.  

Utopin och dystopin kan uppfattas som varandras motpoler där levnadssätt, 

uppbyggnad och styre förefaller vara väsensskilda från varandra trots att de är sprungna ur 

samma källa, samhällskritikens. Men skillnaden är skenbar, utvecklingslinjen som följer den 

utopiska traditionen fram till dystopiernas vardande visar att differenserna mellan utopi och 

dystopi kan förankras i samtidens samhällstendenser snarare än en reviderad 

människouppfattning sedd ur omvärldens perspektiv.   

Dystopin som genre är ett komplicerat ämne då det inte finns någon klar 

definiering av vad som särskiljer dystopin från utopin och för att problematisera frågan 

ytterligare används stundom begrepp som anti-utopi och utopi synonymt med dystopin.  

I uppsatsen kommer dystopifrågan att utredas med avsikten att visa vilka rimliga 

kännetecken som särskiljer dystopin från utopin och hur avgränsningen utopi/dystopi bör 

betraktas dels genom att undersöka olika forskares ståndpunkter i dystopifrågan, dels genom 

en närstudie av George Orwells 1984, Aldous Huxleys Du sköna nya värld, Karin Boyes 

Kallocain och Ray Bradburys Fahrenheit 451 vilka ofta framställs som viktiga exempel 

dystopilitteratur författad under 1900-talet. 
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1 Introduktion 

Det västerländska samhället är föränderligt och har bytt skepnad, utvecklats och omvandlats 

från nomadsamhället fram till dagens industrisamhälle. Här har både yttre och inre påverkan 

spelat en stor roll och samhällets förändring har speglats i litteraturen. I författandet av 

samhällskritik, ofta förtäckt, utgör utopin och dystopin en viktig del där både humanare och 

inhumanare samhällen skissats upp, allt efter samtidens rådande ordning. Utopin utgår från 

den humanare människoinställningen medan dystopin oftast får representera den 

omänskligare men distinktionen mellan utopi och dystopi är nyanserad och inte statisk, allt är 

en spegling av samhället och dess samtid. 

 En bland de äldsta kända utopierna är Platons Staten, ett rangordnat isolat där 

filosofer utgjorde en härskande överklass, medelklassen bestod av soldater och längst ner på 

värdeskalan fanns de livegna slavarna vars uppgift var att förse de två övre skikten med 

förnödenheter samt producera ett överskott. Styret i staten utgjordes av en maktfullkomlig 

aristokratisk elit och ett anteciperande av kommunism, exempelvis skulle den ekonomiska 

marknaden avskaffas till förmån för byteshandel och barnuppfostran var en samhällelig 

angelägenhet.
1
 Tillvaron i Staten kan te sig dystopisk, framförallt för slavarna men ur 

rättvisesynpunkt var Staten en bättre instans för många av invånarna då Grekland vid den här 

tiden hade tyranniskt styre.
2
    

Platons utkast har gett resonans genom utopihistorien, många idealsamhällen 

bygger på Statens grundkoncept, framförallt genom 1500- och 1600-talets omfattande 

utopilitteratur. Renässansen var utopins guldålder då bland annat Mores Utopia, Campanellas 

Solstaten och Francis Bacons The New Atlantis utkom, alla starkt präglade av samtidens 

upptäcktsresor, vetenskapliga utveckling och individualistiska tankesystem. 

1700-talet, förnuftets och framtidstrons tidsålder bar med sig samhällsomdanare 

snarare än utopister och filosofin präglade de tänkta samhällenas uppbyggnad. Locke, 

Hobbes, Rousseau med flera statuerade exempel för tidens utopiska tänkande och nu rörde 

litteraturen samhällsutveckling med en filosofisk grundton i högre grad än tidigare. 

Under 1800-talet förändrades visionerna, de socialistiska utopisterna var på 

frammarsch och drömmarna realiserades till verklighet, om än kortvariga sådana. Tongivande 

för perioden är Robert Owen, skapare av ett kollektiv baserat på produktion och Charles 

Fouriers utopiska falangstärsuppbyggda självförsörjande gemenskap, dessa båda politiska 

                                                 
1
 Platon, Staten, Albert Bonniers Förlag, 2001, passim. 

2
 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kommunismens fall, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1998, s 15-38. 
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experiment konstruerades efter Platons koncept.
3
 Betydande för perioden var också Henri 

Saint-Simons utopi vars fundament bestod av vetenskap och industriell religion, ett tema som 

återkommer i Aldous Huxleys roman Du sköna nya värld.  

Efter 1800-talets förverkligade idealsamhällen bytte litterära utopier skepnad, 

1900-talet blev dystopiernas glansperiod. Förhoppningen om ett jämlikare, rättvisare samhälle 

där slagordet var ”en för alla, alla för en” blev allt ovanligare och ersattes med mörkare 

samhällsskildringar där rättslösa, övervakade människor figurerade. Det autokratiska 

samhället tenderade att bli mer regel än undantag. Den enskilde individen har förlorat sin 

framtidstro och tankarna på frihet, broderskap och jämlikhet.  

Utopins grundidé är enkel och den bärande tanken är att största delen av 

invånarna gynnas genom rätt till mat, arbete, bostad och visst mått av ledig tid i en tänkt 

demokratisk anda, ett tema som återkommer i utopierna och till viss del i dystopierna. För de 

människor som inte blev främjade var det självvalt, i ett fungerande strukturerat samhälle 

måste alla medverka mot gemensamhetens uppsatta mål; ett tryggat liv och rättvisa 

medborgarna emellan. De som ställde sig utanför blev således straffade, avrättningar eller 

deportation var vanliga konsekvenser men avsikten var främst att statuera exempel i ett 

avskräckande syfte. 

Uppsatsens 1900-talsdystopier kan ses som typexempel på utopins goda ideal 

och uppbyggnad som negativt utnyttjas till fullo av en förhärskande elit eller ibland en ensam 

individ med diktatoriska tendenser. Romanerna är valda med ändamålet att visa vilka olika 

medel den totalitära regimen kan begagna för att uppnå sitt syfte, att kontrollera en hel 

befolkning. Det är här den största skillnaden mellan utopi och dystopi finns, utopins 

demokratiska frihet har ersatts av autokratiska samhällen med kommunistiska tendenser trots 

att både utopi och dystopi bygger på Platons idé om ett välfungerande samhälle. Statens 

samhällsuppbyggnad återkommer på olika sätt i uppsatsens dystopilitteratur, Aldous Huxleys 

Du nya sköna värld från 1932 och Ray Bradburys Fahrenheit 451 skriven 1958 låter staten 

fostra barnen, i Karin Boyes Kallocain författad 1940 har samhället ett kommunistiskt 

fundament där staten är maktfullkomlig. En liknande utgångspunkt har George Orwells 1984 

vilken skrevs 1949, staten övervakar och styr minutiöst människans val.  

 

 

 

                                                 
3
 Robert L. Heilbroner, Utopister och samhällsomdanare. Stora ekonomiska tänkares liv och idéer, Stockholm:  

  1959, s 92-120.  
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2 Syfte och metod 

2.1 Syfte och frågeställning 

När jag tidigare skrev en uppsats om Francis Bacons The New Atlantis som kapitalistisk utopi 

blev det uppenbarat hur flytande begreppet utopi är i forskning, samhälle och litteratur samt 

den totala avsaknaden av dystopier i utopilitteraturen fram till 1900-talet. Frågan väcktes då 

om dystopiernas existens, vad de kännetecknas av, när de började förekomma i litteraturen 

och vad som skiljer en dystopi från en utopi samt vad klassificeringen utgår från. Syftet med 

uppsatsen är således att utreda dystopins förhållande till utopigenren samt att analysera 

dystopisk litteratur från 1900-talet för att hitta allmängiltiga dystopiska nämnare. 

Frågeställningen är: Vad innefattar begreppet dystopi och hur bör det betraktas i 

förhållande till utopin, varför 1900-talets utopier ofta fått dystopins tematiska innehåll och 

vilka uttryck tar det sig i litteraturen?  

 

2.2 Uppsatsens disposition 

I uppsatsen presenteras referat av de skönlitterära källtexterna, därefter följer en granskning 

av termerna utopi och dystopis ursprung och betydelse. En definition av dystopibegreppet 

utreder vilka kriterier som är rimliga för att särskilja utopi från dystopi och även hur forskare 

behandlar utopi/dystopiämnet. Vidare behandlas 1900-talets dystopier som ställs mot 

samtidens samhällspolitiska tendenser. För att belysa uppbyggnaden och dess konsekvenser 

för dystopiframställningen kommer övervakningens yttringar, perfektion och undergång, 

motståndsrörelser och orosstiftare, dystopisk optimism och sammanhållningens 

bevekelsegrunder att belysas. Dessa faktorer kan ses som gemensamma nämnare för 

uppsatsens presenterade dystopilitteratur men övervakning, yttre perfektion och stark 

sammanhållning återfinns även i utopilitteraturen men tar sig då mildare uttryck. 

Sammanfattningens och slutsatsens syfte är att ge en summarisk bild av de teser som 

presenterats i uppsatsen samt att ställa de i relation med frågeställningen. 

 

2.3 Metod och material 

Studiet av litteraturen är komparativ och metoden bygger på närläsning. Vid jämförelser 

mellan källitteraturens olika verk framträder tydliga mönster vilka utgör de gemensamma 

nämnare som nämns ovan. Den utländska källitteraturen är översatt till svenska då litteraturen 

skriven på originalspråken inte fanns tillgänglig i alla tre fallen. Sekundärlitteraturens roll är 
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att stärka teserna som framkommit vid litteraturjämförelsen. Källtexterna utgörs av 

engelskmannen Aldous Huxleys Du nya sköna nya värld, svenskan Karin Boyes Kallocain, 

engelsmannen George Orwells 1984 samt amerikanen Ray Bradburys Fahrenheit 451, 

romaner som ofta nämns i dystopiska sammanhang. Urvalet baseras på romanernas skilda 

ursprungsländer då det är relevant att undersöka om dystopilitteraturens gemensamma 

nämnare är påverkade av olika influenser i olika länder. Sekundärlitteraturens tonvikt ligger 

främst på M. Keith Bookers Dystopian Impulse in Modern literature: Fiction as social 

critisism, antologin No place else: Explorations in utopian and dystopian fictions redigerad av 

Eric S. Rybkin, Martin H. Greenberg and Joseph D. Olander och Manuel och Manuels 

Utopian Thougths in the Western World. Även verk författade av bland annat utopi och 

dystopiforskarna Mark R. Hillega, Chad Walsh, Robert Negley och J. Max Patrick kommer 

att ingå bland uppsatsens sekundärlitteratur. 

  

2.4 Tidigare forskning 

Utopi och dystopiforskningen är omfattande och har behandlat genren ur en mängd olika 

perspektiv, uppsatsens sekundärlitteratur är ett försvinnande litet exempel. Analyser med 

varierande innehåll och slutsatser finns om alla verk som utgör uppsatsens källitteratur
4
, men 

när det gäller Boyes Kallocain analyserad ur ett dystopiskt perspektiv är omfattningen av 

material förhållandevis litet och nämns inte alls bland uppsatsens utländska sekundärlitteratur, 

dock behandlar den svenska utopi/dystopiforskare Sara Ljungquist bland annat Kallocain och 

då främst romanens anti-totalitära och extremtotalitära dystopiska och utopiska element i sin 

avhandling Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734 – 1940.  

Antologin No place else: Explorations in utopian and dystopian fictions 

innehåller olika essäer som rör utopi/ dystopi samt science fiction och utreder bland annat 

uppsatsens källitteratur ur olika perspektiv.
5
 Frank Manuel och Fritzie Manuel behandlar 

utopier och till viss del dystopier i sitt verk Utopian Thougths in the Western World. Andra 

viktiga röster inom dystopiämnet är Chad Walsh, Robert Negley och J Max Patrick samt 

Mark R. Hillega vilka alla mer eller mindre gjort avtryck i uppsatsen.  

 

                                                 
4
 Exempel på facklitteratur inom utopi och dystopiforskningen: Tony Burns, Political Theory, Science Fiction, 

  and Utopian Literature: Ursula K. Le Guin and the dispossessed, London: Lexington Books, 2010, Richard  

 Gerber, Utopian Fantasy:  A study of English Utopian Fiction since the end of the Nineteenth Century, London  

 Routledge & Kegan Paul Ltd., 1955 samt Tore Frängsmyr, Framsteg eller förfall, Framtidsbilder och utopier i  

 västerländsk tanketradition, Stockholm: Liber Förlag, 1981. 
5
 I uppsatsen kommer No place else: Explorations in utopian and dystopian fictions att benämnas No place else.  
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3 Utopin och dystopins bakgrund   

3.1 Utopi och dystopibegreppens ursprung 

Utopigenren har en lång tradition, Thomas More myntade begreppet 1516 och namngav en 

genre genom sina verk Utopia.
6
 Mores romaner är starkt samhällskritiska vilket framgår av 

titlarnas betydelse, Utopia står för ”icke-existerande plats”, ou betyder ”icke” och topos 

”plats” i grekiska språket.
7
 I en del upplagor av Mores roman används även namnet Eutopia, 

eu står för positivism, såsom goda ideal och framtidsrikedom. En rimlig tolkning kan vara att 

namnet Utopia markerar att verket konkret är en samhällskritisk fiktion som är förlagd till en 

icke-existerande plats och Eutopias betydelse är idealtillståndet som uppkommer på en lycklig 

plats där frihet, social och ekonomisk jämställdhet råder och självhushållning ligger som 

grund.  

 Dystopin, en sammansättning som även den har sitt ursprung i grekiskan, ”dys” 

betyder dålig, illa.
8
 Som term inom litteraturen har dystopin betydligt yngre anor än utopin, 

John Stuart Mill var antagligen den som skapade uttrycket, 1868 använde han dystopi i en 

parlamentsskrift för att ge uttryck för tidens samhällstendenser vilka var allt annat än utopiska 

enligt Mill.
9
  

Dystopin som uttryck för ett samhälle baserat på orättvisa och negativa 

tendenser föddes följaktligen inom politiken och infogades sent som litterärt begrepp. Stuart 

Mills uttalande gav inget egentligt avtryck i sin samtid men under efterkrigstiden blev verk 

som skildrade ett mörkare samhälle alltmer vanliga och ända in på 1970-talet användes anti-

utopi eller helt enkelt mardröm i betydelsen dystopi.
10

  

Som kandidater till dystopins införlivande i litteraturen finns olika bud, Glenn 

Robert Negley and J. Max Patrick¸ engelska professorer inom filosofi respektive engelska är 

enligt egen utsago först vilket de hävdar i sitt verk The Quest of Utopia
11

 vilket berör olika 

frågeställningar inom utopin/dystopin men även Chad Walsh, amerikansk professor, 

litteraturkritiker, poet och teolog är ett tänkbart namn då han använder dystopin tämligen 

                                                 
6
 Utopia består av två böcker, bok II är den mest kända, Utopia, och skrevs först, bok I är en jämförelse mellan  

   England och Utopia. 
7
 Frank E, Manuel, Fritzie P Manuel, , Utopian thought in the western world, United  

   States: Harvard University Press, 1979 s 1.  
8
 Richard C.S Trahair, Utopias and Utopian: An Historical Dictionary, Westport: Greenwood Press, 1999, s x 

9
 Ibid., s xii. 

10
 Sara Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, Uppsala: Gidlunds Förlag, 2001, s 19. 

11
 Glenn Robert Negley and J. Max Patrick, The Quest för Utopia: An Anthology of Imaginary Societys, USA:  

   New York, 1952. 
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genomgående i sitt verk From Utopia to Nightmare där dystopin behandlas signifikativt för 

1900-talets samhälleliga klimat.
 12

 

Samma fenomen som bemärker utopin, att förekomsten är äldre än uttrycket, 

återkommer hos dystopin. Jonathan Swifts roman Gullivers travels vilken utgavs redan 1726 

är en lämplig kandidat till dystopigenren då det inte existerar nämnvärt mycket 

samhällsoptimism i de riken Gulliver bevistar.
13

  

 

3.2 Utopin och dystopins grundförutsättningar  

Dystopin kan ses som en fortsatt utveckling på utopin då båda samhällsformerna utmärks av 

högtstående vetenskaplig och teknologisk utveckling. Att dystopin har blivit en allt vanligare 

framställningsform beror på att den speglar samhällets tendenser och tankesystem. I slutet av 

1800-talet förändrades samhällsideologin då handelssamhället övergick till industrisamhälle 

med omfattande urbanisering som följd vilket är det största skälet till samhällsgruppernas 

förändring.  

Samhällsomvandlingen bidrog till att behoven ändrades och det var inte längre 

de mest primära som behövde tillgodoses. En jämförelse hur anspråken förskjutits mellan 

utopi och dystopi kan ses i Abraham Maslows behovstrappa
14

 där nedersta trappsteget 

uppvisar fysiska behov, andra trappsteget säkerhet, nästa kärlek och relationer följt av status 

och aktning i samhället. När översta trappsteget är nått är individen självförverkligad. I 

utopierna tryggas människans existens med hjälp av att de fyra nedersta trappstegen 

tillfredställs; basala behov, säkerhet gemenskap och aktning i samhället. Översta trappsteget, 

självförverkligande lyser med sin frånvaro, antagligen på grund av utopiernas uppbyggnad 

som oftast var anarkistiska med fördelning av förnödenheter genom självhushållning.  

Dystopin i förhållande till Maslows behovstrappa visar skillnaden mellan den 

humana utopin och dystopin, här tillfredställs nätt och jämt individens basala behov. Säkerhet, 

relationer och status saknas i dystopierna men översta trappsteget, självförverkligandet finns 

för några få. Dels i kretsen av den totalitära regimens styre men även för de individer som gör 

uppror och vänder sig mot samhället på olika sätt. 

 

                                                 
12

 Chad Walsh, From Utopia to Nightmare, London: Greenwood Press, 1972. 
13

 Keith M. Booker, The Dystopian Impulse in Modern literature: Fiction as social critisism, 

   Westport: Greenwood Press, 1994, s 111. 
14

 Abraham Maslow, 1908-1970, amerikansk psykolog med humanistisk inriktning som ansåg att människan var 

   tvungen att forcera olika steg som finns beskrivna i  Abraham Maslows behovstrappa (2011-05-26) för att 

   kunna nå självförverkligande. http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow (2011-06-27) 

http://vhaction.se/relationer.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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3.3 Olika definitioner av dystopins förhållande till utopin 

Problematiken med dystopin som genre ligger i frågan om begreppet skall ställas som motsats 

till utopin och placeras i en separat kategori eller betraktas som en utopi med dystopiska 

tendenser. Nedan presenteras olika röster ur utopi/dystopidebatten. 

Författaren Chad Walsh anser i sitt verk From Utopia to Nightmare att det inte 

finns någon egentlig gränsdragning mellan utopi/dystopi, kategoriseringen är subjektiv, 

upplevelsen fastställer tillhörighet.
15

 Individens placering i hierarkin och författarens avsikt 

avgör om verket är ett idealsamhälle eller en motsvarighet till Gehenna.  

Mark R. Hillega använder en annan benämning på dystopin, anti-utopi vilket 

han ställer som motsats till utopi. Gränsen mellan termerna är statisk enligt Hillega, utopin är 

dröm och ställs mot mardrömmen, anti- utopin.
16

 Ett liknande spår följer Algulin och Olsson i 

sitt verk Litteraturens Historia i Världen. Här finns ingen distinktion mellan anti-utopi och 

dystopi, båda begreppen används exempelvis om Aldous Huxleys roman Du sköna nya värld 

som även kallas utopi vilket ytterligare försvårar avgränsningen mellan utopi/dystopi/anti-

utopi.
17

  

Dystopin förklaras av Algulin och Olsson som en negativ, skräckinjagande 

framtidsvision, men exempelvis Bradburys Fahrenheit 451 och Kafkas Processen förläggs 

inte i någon uttalad tidsperiod. Negley och Patrick använder sig av dystopibegreppet som en 

motsats till utopin, men inte en total antites, snarare ett samhälle med dystopisk stämning.
18

  

 Renässansforskaren Marina Leslie anser att dystopi och utopi inte skall ställas 

mot varandra utan bottnar i samma samhällskritiska genre, utopin, och är uttryck för 

samhällstendenserna snarare än strikt skilda genrer.
19

 Samma åsikt har M. Booker, utopi och 

dystopi är olika delar av samma genre. 
20

  

Carl-Johan Malmberg, en svensk författare och kritiker som behandlar ämnena 

litteratur, film och konst anser att det alltid funnits en dystopisk tradition från antiken och 

framåt i kulturen. Dystopin sätter inte gängse gränser utan skildrar det obehagliga, fiktion som 

                                                 
15

 Walsh, s 24ff 
16

 Mark R. Hillega, The future as a nightmare: H.G Wells and the anti-utopians, USA: Southern Illinois 

   University Press, 1974, 28ff. 
17

 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, fjärde upplaga, femte tryckningen, 

   Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 2005 (1990) s 522.  
18

 Negley and Patrick, s 296ff. 
19

 Marina Leslie, Renaissance Utopias and the Problem of History, USA: Cornell University Press, 1999, s 3ff 
20

 Booker, s 15. 
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ger sig hän åt excesser genom överdriften, burlesken, grotesken, skräcken och det avskyvärda 

där filmen Motorsågsmassakern statuerar ett ämnesöverskridande dystopiskt exempel.
21

 

I No place else anser essäisten Jack Zipes att det inte är en nödvändighet att 

analysera och klassificera vilken genre olika texter tillhör, den historiska kontexten och de 

sociopolitiska konsekvenserna är viktigare.
22

  

De avgränsningar som används i uppsatsen utgår från Walsh, Bookers och 

Leslies tankeställningar som utgår från grundidén att dystopin är starkt sammanlänkad med 

utopin. Den största skillnaden mellan utopi och dystopi finns i litteraturframställningen, i 

samhällen där ett fåtal gynnas på resterande delen av befolkningens bekostnad benämns 

dystopi och bygger på negativitet istället för utopins humanism och utilitaristisk grundsyn. 

Olsson och Algulin, Zipes, Negley och Patrick, Hillegas sam Malmbergs definieringar faller 

utanför uppsatsens ramar, att använda termer som antiutopi, skräckinjagande framtidsvision, 

utopi eller helt enkelt mardröm när dystopi som litterärt begrepp avses skapar förvirring.   

 

4 Romanernas bakgrund och tematik  

Uppsatsens källitteratur är samhällskritisk och skriven under ett tidsspann på nästan 30 år men 

ligger tematiskt nära varandra. Du sköna nya värld författades under mellankrigstiden, år som 

kännetecknades av djup ekonomisk depression och hög arbetslöshet, England var inte längre 

den ledande industrinationen.
23

  

Huxleys verk är en parodi på H.G Wells Men like gods men även ett varningens 

ord till människans totala tilltro till teknologi, mekanik och vetenskap vilka tar en allt större 

plats i samhället för att till slut utgöra grunden för människans existens. Att sträva efter det 

perfekta samhället med social stabilitet blir på bekostnad av individens frihet. Huxley 

statuerar exempel med satiren som underlag om sexuallivets avhumaniserade syn, litteraturens 

överflödighet och människans oförmåga att känna verkliga känslor.
24

 Inspirationen till 

Kallocain hämtade Boye från nazismens och kommunismens skräckvälden samt från andra 

                                                 
21

 Carl Johan Malmberg, Maaret Koskinen, Seppo Luoma-Keturi, ”Motorsågsmassakern, Den dåliga smaken   

   som motkultur”, våldet mot ögat, Filmforskare om film- och videoskräck, Tilda Maria Forselius och Seppo    

   Luoma-Keturi, Stockholm: Författarförlaget, 1985, s 226.  
22

 Jack Zipes, ”11: Massdegradation of Humanity and Massive Contradictions in Bradburys Vision of America 

   in Fahrenheit 451”, Eric S. Rabkin, Martin H.Greenberg and Joseph D. Olander (edt), No place else:  

   Explorations in utopian and dystopian fictions, s 182 – 189.  
23

 John Burke, History in England, femte upplagan, London: Guild Publishing, 1988 (1974), s 312ff. 
24

 William Matter, ”On Brave New World”, No place else: Explorations in utopian and  

   dystopian fictions, s, 94 – 110.  
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världskriget.
25

 Den totala sanningen och lojaliteten mot staten var grundpelare likväl i 

diktaturerna som i Kallocain. Ljungquist skriver att kollektivismens diktatur når kulmen när 

sanningsdrogen kallocain introduceras i samhället och tankar blir straffbara.
26

 Att 

kriminalisera människans privataste, tankarna, är den yttersta kränkningen och leder till 

individualismens utplånande.  

Även 1984 skildrar England, ett land som ännu inte riktigt hämtat sig från första 

världskriget och dras in i ytterligare ett krig. Samtidigt präglas nationen av diktaturernas 

framväxt i Tyskland, Sovjet och Italien, en skrämmande verklighet som strider mot det 

demokratiska tänkandet.
27

 M. Booker skriver talande att: ”I romanen har Orwell plockat fram 

det absolut värsta från Stalinregimen med sidoblickar åt Hitler.”
28

 Genom att influeras av 

några av historiens värsta samhällsexempel och diktatorer förstärks intrycket det dystopiska 

intrycket. Tilläggas kan att en del visionär teknisk utveckling blandats in i den totalitära 

mixen och skapat en klaustrofobisk stat som inte har mycket att erbjuda sina invånare. 

Bradburys pessimistiska skildring kan betecknas som humaniorans död och är 

en samhällssatir som kritiserar individen underkastad av tekniken.
29

 Fahrenheit 451 har  

ytterligare ett budskap enligt Jack Zipes. Romanen är en vision av Amerika, som i fortsatt 

utvecklingskurs skulle hamna i Bradburys mardrömsvärld, 1950-talets Amerika var en 

innovationernas tid, amerikanarna läste allt mindre och andra medier tog över alltmer.
30

  

 

5 Referat av 1900-talets dystopier 

5.1 Aldous Huxley – Du sköna nya värld 

En roman som oftast hamnar i det dystopiska facket, ibland räknas den till science fiction, är 

Du sköna, nya värld av engelsmannen Aldous Huxley. 1932 beskrev han ett framtidssamhälle 

som existerar år 632 efter Henry Ford, gudomen i den sköna nya världen där religionen utgörs 

av materialism. Vid en snabb anblick förefaller landet vara utopiskt där invånarna lever på en 

hög lyckonivå då samhällets fundament består av vetenskap och den prozacliknande 

lyckodrogen soma varvat med promiskuitet. I civilisationen är sex reducerat till en virtuell 

                                                 
25

 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, fjärde upplagan, Stockholm: Nordstedts  

   Förlag, 2005, (1987) s 446. 
26

 Ljungquist, s  267f. 
27

 Burke, s 340ff. 
28

 Booker, s 69ff.  
29

 Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Stockholm: En bok för alla, 2003, s 4f. 
30

 Jack Zipes, ”11: Massdegradation of Humanity and Massive Contradictions in Bradburys Vision of America 

   in Fahrenheit 451”, Eric S. Rabkin, Martin H. Greenberg and Joseph D. Olander (edt), No place else:  

   Explorations in utopian and dystopian fictions, s 182 – 189.  
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menlös aktivitet där passionen är borta. Paradoxalt resulterar det fria sexlivet inte i 

graviditeter, naturlig födsel är förlegat och finns endast hos vildarna, istället kläcks 

specialdesignade barn i gigantiska människofabriker. Produkterna av kläckningsprocessen är 

grupperade enligt grekiska alfabetet där varje kast har en specifik funktion i 

samhällsbyggnaden. Redan från början indoktrineras barnen med hjälp av propaganda i en 

daghemsliknande verksamhet med fortsättning i skolan tills de helt förlorat förmågan till 

självständigt tänkande. De skall älska sig själva och sin egen kast samt hata andra kasters 

individer, ett budskap som inpräntas från födseln.  

 – Alfabarn är klädda i grått. De arbetar mycket strängare än vi, därför att de är så 

 förskräckligt duktiga. Jag är verkligen rysligt glad, att jag är ett betabarn, för då  

 behöver jag inte arbeta så hårt. Och så är vi mycket bättre än gamma- och  

deltabarnen. Gammabarn är dumma. De är alla grönklädda, och deltabarn är klädda 

i kaki. Nej, jag vill inte leka med deltabarn. Och epsilonbarn är ännu värre. De är för 

dumma för att kunna…
31

 

 

Depression och psykiska problem existerar inte, tack vare soma lever alla i ett 

verklighetsfrämmande tillstånd, samhället är en väl fungerande instans byggd på skenbar 

stabilitet. 

Som kontrast till det högteknologiskt utvecklade samhället lever underklassen, 

vildarna instängda i reservat där missbruk, rasism och diverse sjukdomar grasserar. Huxley 

har använt sig av verkligheten i framställningen av vildarnas naturpark, både från samtidens 

samhälle och från indianreservat.  

John och hans moder Linda, född i den civiliserade delen av landet men senare 

inflyttad i naturparken blir hämtade tillbaka till civilisationen av Bernard Marx och Lenina 

Crowne. Här behandlas vildarna som attraktioner vilket ter sig som en paradox då vilden John 

har en stark empatisk känsla, läser Shakespeare och har en högtstående moral som bottnar i 

religion. Dessa egenskaper saknas hos de högtstående civiliserade människorna då tron på 

Ford inte bär med sig några moralistiska betänkligheter.  

John kan aldrig inordna sig i den nya sortens teknologiska samhälle där 

civilisationen härskar, Linda överdoserar soma kraftigt och John dödar henne, tycke uppstår 

mellan Lenina och John men sexuallivets frihet skrämmer honom och han förskjuter Lenina. 

Nederlagen resulterar i ett misslyckat uppror där John försöker väcka medborgarna och få 

dem att inse att livet innehåller mer än droger, konsumtion och bekvämlighet. Kulturkrocken 

mellan reservatets och civilisationens liv har ett högt pris, av frustration, rädsla och vanmakt 

begår John självmord.  

                                                 
31

 Aldous Huxley, Du sköna nya värld, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1975, s 35f. 
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5.2 Karin Boye- Kallocain 

En skildring som skrevs 1940 och är starkt präglad av samtidens tendenser då kommunism 

och despotism skrämde västvärlden samtidigt som andra världskriget eskalerade.  

Världsstaten är en diktatur och samhällets ”medsoldater” är tvingade till ett underjordiskt liv 

då Universalstaten hotar freden. Invånarna lever i isolerade celler som fantasilöst är döpta 

efter produktion, exempelvis Kemistaden. Människorna är minutiöst övervakade och angiveri 

är en framgångsrik metod för lydnad, likaså en hjärntvättande propagandaapparat som 

systematiskt likriktar invånarna och gallrar ut de icke önskvärda.  

 Berättarrösten i romanen är Leo Kall, som tillika uppges vara författare till 

Kallocain, en god medsoldat och uppfinnaren av sanningsserumet kallocain, en given 

framgång för staten då även människans inre kan kartläggas, ”tankebrott” blir en ny straffbar 

handling mot systemet.  

 Straffet skulle inte längre bestå i vissa mekaniskt utdelade år av straffarbete, 

 utan noga tänkas ut enligt de mest framstående psykologers och ekonomers 

 uträkningar om vad som lönade sig och inte lönade sig. En kroppslig och  

 själslig spillra, som aldrig kunde tänkas bli Staten till verkligt gagn, borde  

 inte vänta sig att få leva bara den inte lyckats göra någon skada.
32

  

 

Efter krig mot Universalstaten blir Kall tillfångatagen och det är i fängelset han skriver ner sin 

biografiliknande roman.  

Livet i Världsstaten är strängt strukturerat, även barnalstringen är schemalagd. 

Andra komponenter i invånarnas liv är mat, sömn och olika arbeten de är tvungna att utföra, 

såsom militär och polistjänst, allt i statens anda. Kall och hans hustru Linda lever ett skenbart 

tryggt liv med ett öppet spionerande hembiträde vars plikt är att rapportera familjelivet till 

staten. En kväll i veckan är hemmakväll då de får träffa sin son, barnen skickas bort vid sju 

års ålder för kollektiv fostran. 

Allt förändras med kallocainets tillblivelse, drogen uppdagar att 

avidentifieringen inte varit så framgångsrik som styret trott, det existerar en inre omedveten 

längtan hos människorna efter frihet och förändring. Upptäckten är skrämmande då det visar 

sig att många medborgare i grund och botten är statsfientliga, ett faktum som inte borde vara 

möjligt. Insikten försvagar, Universalstaten invaderar och tar över Världsstaten. Kall, som 

fängslas får aldrig mera se fru eller barn. I slutet av romanen inser han att skillnaden mellan 

Världsstatens fria liv och det inspärrade livet i Universalstaten inte skiljer sig nämnvärt från 

varandra.  

                                                 
32

 Karin Boye, Kallocain, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1992, s 273 – 274. 
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5.3 George Orwell - 1984 

1949 skrevs romanen som en dyster framtidsvision av England i 1984 års tappning och ligger 

nära Kallocain tematiskt. Omänsklighet, totalitär regim och konstant övervakning genom 

mikrofoner, kameror och tv-skärmar är en realitet och ”storebror ser dig” tidens sanna 

slagord. Världen består av tre väldiga diktaturer vilka alltid är i krig med varandra, enda 

förändringen är alliansförhållandena, det ständiga krigshotet skapar osäkerhet hos invånarna. 

Privatlivets helgd existerar inte längre och censur, angiveri och ”krimtänk” har blivit centrala 

begrepp. Det sistnämnda är tankar som strider mot systemet vilka utläses i de konstant 

övervakade människornas ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

 Under de här förhållandena lever Winston Smith, snart 50 år och förmodad 

änkling då hans fru försvunnit, en inte ovanlig företeelse i Oceanien. Winston är byråkrat i 

”Sanningsministeriet” med uppgift att utplåna och förändra dåtiden i ett samhälle där 

arbetsveckan i genomsnitt är sextio timmar. Det förflutna manipuleras ständigt och obekväma 

personer utplånas totalt i skrift och minne.  

Alla arkiv är förstörda eller förfalskade, alla böcker är omskrivna,  

alla tavlor ommålade, alla statyer och gator och hus är omdöpta, alla  

data är ändrade. Och det är nånting som fortgår varje dag och varje stund. 

Historien har stannat. Det finns inget annat än ett oändligt nu, där partiet 

vet allt. Jag vet ju förstås att det förflutna är förfalskat, med det skulle jag  

aldrig kunna bevisa ens fast jag gjort förfalskningen själv.
33

 

 

Smith bär på minnen från ungdomen och ett dåtida annorlunda samhälle, likt västvärldens 

1950-tal och jämförelsen leder till att han genomskådar samhällets och partiets lögner. Genom 

dagboksanteckningar utförda i hemlighet sätter han minnena och sina iakttagelser på pränt, 

han söker en själslig ståndpunkt i en tillvaro där känslor är förbjudna, trots det blir han 

förälskad i en likasinnad själ, Julia, även hon är motståndare till systemet. De ansluter sig till 

”Broderskapsrörelsen”, en underjordisk motståndsorganisation, ledd av O´Brien, blir 

upptäckta och förs till ”Kärleksministeriet”, avdelningen för kroppslig och själslig tortyr samt 

hjärntvätt där inkvisitorn visar sig vara – O´Brien. Efter total utplåning av alla egna åsikter, 

till och med sin kärlek till Julia, släpps han åter ut i samhället likt ett tomt skal alla föraktar. 

 

 

 

 

 

                                                 
33
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5.4 Ray Bradbury – Fahrenheit 451 

Amerikanen Ray Bradburys Fahrenheit 451, skriven 1958 visar även den upp ett 

kontrollsamhälle där böcker, som är totalförbjudna, eldas upp av brandmän. Tematiskt rör sig 

handlingen runt människans förhållande till medier, främst litteratur och titeln anger den 

temperatur när papper börjar brinna.  

Början till slutet för litteraturens existens ligger i att böcker kan skapa oönskade 

idéer, längtan och krav hos invånarna. Litteraturen har ersatts av enorma plattvapparater som 

täcker väggarna och sänder korta interaktiva program av dokusåpakaraktär dygnet runt, 

program styrda av den totalitära regimen. 

 Vi måste alla vara lika. Inte födda fria och jämlika, enligt författningen, men 

 gjorda lika. Varje människa en spegelbild av varje annan människa; då blir alla  

lyckliga för då finns det inga bergstoppar som trycker ner dem, som de får 

mäta sig emot. Alltså! En bok är detsamma som en laddad bössa i huset bredvid.  

Bränn den. Ta skotten ur vapnet. Tukta människans sinne. Vem vet vem som  

kan bli skottavla för en beläst människa?
34

 

  

Protagonisten, brandmannen Montag, samlar paradoxalt på litteratur han egentligen skulle ha 

bränt. I grannhuset finns en ung kvinna Montag blir fascinerad av, hon diskuterar och ställer 

frågor, ett icke önskvärt beteende i kontrollsamhället vilket medför att hon avrättas. I sin 

arbetsutövning ser Montag en kvinna elda upp sig själv och sina böcker, händelsen 

sammantagen med grannkvinnans försvinnande och läsning av sina gömda böcker ger honom 

distans till samhället och det liv han lever.  

Montags hustru Mildred anger bokinnehavet och meningen är att Montag själv 

skall bränna sitt litterära förvärv. Resultatet blir istället en privat revolt då han flyr samhället 

och hittar likasinnade som alla har lärt sig en stor mängd klassiska verk utantill vilket åter 

levandegör den muntliga traditionen, samtidigt som stora delar av landet och dess invånare 

utplånas i ett fientligt flygöverfall.  

 

6 Källitterturens gemensamma nämnare 

6.1 Övervakningens yttringar 

Dystopins mest utmärkande drag är statens övervakning av människan, det är på den här 

punkten utopi och dystopi särskiljer sig mest från varandra. Trots att det ofta finns ett visst 

mått av frihet i dystopierna står det inte i relation till utopiernas ledighet där friheten är 

inkalkylerad i fundamentet.  

                                                 
34
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Dystopisamhällets metoder är baserade på balansen mellan invånare och teknologi, då 

individens uppfinningsrikedom är framgångsrikare än teknikens träder spioner in och 

uppmuntran till angiveri vilket är en viktig del för att ha heltäckande kontroll. 

Gemensamt för dystopierna är den maktfullkomliga eliten som styr med 

järnhand, Du sköna nya värld har begåvats med Mustapha Mond, ensam tillbakadragen 

härskare över England, Storebror, diktatorn i 1984 existerar inte, det inre partiet i landet 

innehar makten. Staten i Kallocain är diffus men totalitär och samma oklara styresskick 

framställs i Fahrenheit 451. Ofta är det obestämda samhällsstyret en förstärkande faktor i 

dystopierna, invånarna kontrolleras hårt men vet inte alltid av vem eller vilka.  

Att förtrycka en människa så totalt att den inte ens har rätt till sina egna tankar 

är ett skrämmande scenario som blir verklighet i 1984 och Kallocain. I Orwells roman är 

nervsystemet ens värsta fiende, en ofrivillig ryckning, flackande med blicken eller en grimas 

är ett lagbrott som går under benämningen krimtänk och leder till repressalier.
35

 

Bevakningen i 1984 är den mest heltäckande av uppsatsens källitteratur, 

nästintill varje rörelse följs genom interaktiva teleskärmar med resultatet att privatlivet 

utrotas. För att ytterligare skärpa kontrollen finns civilpolis, tankepolis och spioner som 

beblandar sig med befolkningen i syfte att stävja varje tendens till överträdelse mot staten.  

I Boyes världsstat är kallocainet en raffinerad metod att urskilja alla 

statsfientliga tendenser och kväva dem i sin linda. Statens syfte var att ytterligare förstärka 

kollektivismen och fördjupa gemenskapen, en människa utan hemligheter är lättare att 

formatera,
36

 men istället får kallocainet effekten att människans sanna natur bryter igenom 

och visar upp fler negativa egenskaper än positiva, ett inte typiskt grepp för dystopin där 

invånarna oftast framställs som enhetliga offer för totalitära regimer. Effekten i Kallocain blir 

total isolation då medborgarna inte kan sätta tilltro vare sig till staten eller varandra. 

Hade ingen hittills tänkt på vilket vågspel det var att sova sida vid 

sida med en annan, två människor ensamma hela den långa natten, 

utan andra vittnen än polisögat och polisörat på väggen – och till och  

med de var ju ingen säkerhet: för det första var de visst inte alltid i  

bruk, och för det andra kunde de visserligen kontrollera och hämma,  

men inte hindra vad som skedde. Två människor ensamma natt efter 

natt, år efter år och kanske hatar de varandra, och om hustrun vaknar, 

vad kan hon inte då tillfoga mannen…
37

 

 

Citatet belyser ett allmänt förhållande som råder i dystopierna då spioner och angiveri är 

vanligt förekommande, dock inte i lika uttalad mening som i Kallocain. Rädsla i olika former 
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sätter sin prägel på uppsatsens totalitära samhällen där den väl utvecklade 

angiveriverksamheten alienerar invånarna och bygger upp fruktan och hat mot omgivningen. 

Situationen är förvisso specifik i Boyes mardrömsvärld, här finns ”polisöra” och ”polisöga” i 

hemmen, en inmonterade övervakningsutrustning vars funktion är dubbel. Staten kan utöva 

kontroll men den skyddar även invånarna från varandra, ett behövligt hjälpmedel när 

destruktiva tankar genomsyrar samhället  

En annan dystopiskt indikation Boye är ensam om att utnyttja bland 

källitteraturens dystopier är den öppna personliga övervakningen, i Världsstaten förs 

bevakningen in i hemmets privata sfär av en öppet spionerande hemhjälp som byts ut varje 

vecka.  

Autokratisk kontroll som finns i 1984 och  Kallocain uppvisar andra former i  

Fahrenheit 451, med teknikens hjälp har interaktiva tv-väggar skapats och noggrant utvalda 

program sänds dygnet runt, ett substitut för umgängeslivet och ett medium som avtrubbar 

människornas intellekt. 

   Om ni inte kör bil i etthundrafemti kilometer i timmen, en fart som inte 

 låter er tänka på något annat än riskerna, så ägnar ni er åt någon sport eller 

 sitter i rum med fyra-väggars-television, som ni inte kan diskutera med.  

 Varför? Televisionen är ”verklig”. Den är omedelbar, Den är dimensionell. 

 Den talar om vad ni skall tänka, trumpetar ut det. Den måste ha rätt. Den  

 ser ut att ha så rätt. Den drar er så snabbt iväg till sina egna slutsatser att er 

 hjärna inte har tid att protestera: ”Vilket nonsens”.
38

 

 

För att ytterligare skapa ensidighet hos individerna bränns all litteratur likt forna tiders 

bokbål. Självvald kunskap är farlig och ett hot mot samhället, statlig censur sammantaget med 

ett övergripande angiverisystem skapar rädsla för överträdelser och individuella tankar.   

Miljön i Du sköna nya värld  är uppbyggd av vetenskap, teknik och framsteg 

men teknologin används inte till kontroll av medborgarna utan i statligt utvecklingssyfte 

istället. I framtidsvisionen är England ett utpräglat konsumtionssamhälle som utstrålar 

prozaclycka skrivet med neonbokstäver, men lyckan är skenbar även här. Grunden utgörs av 

inplanterat hat, statskontrollen bygger på en mycket utbredd drogkultur som 

avindividualiserar människan. ”Soma förtära är alltid bättre än att svära.”
39

  

Lyckodrogen är att bra hjälpmedel när det gäller att emotionellt handikappa 

individer, Bernard vill uppleva och utforska sitt inre och försöka förstå sig själv utan drogens 

inblandning. ”Han hade ofta förr undrat, hur det skulle kännas, att utan soma och utan något 

annat än sina inre resurser att lita till att bli utsatt för någon svår prövning, någon smärta eller 
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förföljelse; han hade till och med längtat efter olyckan.”
40

 Följden blir att han trivs med att 

erfara känslor på det negativa planet likt vrede, aggressivitet och sorg vilka förtrycks av soma. 

Upplevda och agerade känslor är farliga företeelser i ett emotionellt stympat samhälle och 

som följd hotas Bernard av deportation.
41

 

Den enda negativa känsla som får existera är den inympade avskyn mot andra 

kaster, men den är ingenting människorna går runt och förnimmer då hatet finns där från 

början, infött med syftet att skapa segregation mellan samhällsgrupperna utan att få vidare 

konsekvenser. 

 

6.2 Perfektion och undergång 

I dystopierna beskrivs samhället som väloljat och vid en yttre anblick ges bilden av ett 

välfungerande, idealt samhälle liknande utopins och uppbyggt med perfektion, en bild som 

förändras i takt med berättelsens gång, skriver Ljungquist i sin avhandling.
42

 

 Om man utgår från att utopin och dystopin är sprungna ur samma källa så 

framställs dystopisamhället vid första anblicken som byggt efter utopiska kriterier där de 

primära behoven tillfredsställs, utopin kan kallas socialistiskt paradis. I dystopin fattas 

paradisaspekten i det inrutade sociala livet och går ett steg längre än utopin. I 

dystopiskildringen visas det upp ett skenbart idealsamhälle som i slutänden drabbas av en 

övergripande kris, likt krig eller undergång på det personliga planet.  

Fahrenheit 451 börjar med romanens kärnpunkt, bokbränningen och den 

tillfredsställelse Montag upplever när han utövar sitt yrke. Bokbål är som bekant en gammal 

företeelse, förr i kyrkans regi, nu i statens vilket legaliserar Montags arbetsutövning och ger 

ett sken av att litteratur förgiftar individen. Framställningens syfte är att visa upp ett samhälle 

som värnar om invånarna.  

Förvisso byts bilden av lycka snart ut mot dystra reflektioner om livet och vad 

det egentligen är som händer under ytan i samhället. Montag och hans fru Mildred skildras 

som den nya tidens människor i ett välordnat samhälle men små detaljer får bilden att rämna, 

främst genom människornas passivitet, mediaberoende och alienering. På detaljplanet är 

Mildreds överkonsumtion av sömntabletter en indikation på ett sjukt samhälle, 

självmordsförsök är så vanligt förekommande att sjukhusbesök inte längre behövs, en speciell 

patrull med uppgift att magpumpa och byta blod har intagit rollen av läkare och får behandla 
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ett tiotal fall varje natt.
43

 Som synes ligger självmordsfrekvensen högt i det förtäckta 

utopisamhället. 

Litteraturen får Montag att tänka kritiskt, han börjar provocera omgivningen, 

försöker skapa reaktioner och väcka sina upp medmänniskor genom att läsa poesi högt med 

blandat resultat, ” Ja, men se på mr Montag, han vill läsa för oss, det vet jag att han vill. Och 

om vi lyssnar snällt blir mr Montag glad och sen kan vi kanske göra något annat. Hon tittade 

nervöst på väggarnas långa tomhet som inneslöt dem.” 
44

 Men hos Bradbury anas också en 

viss optimism, trots att en stor del av landet går under i krig så lever humanismen vidare. Här 

är parallellerna till apokalypsen starka, världen förintas och de rättfärdigas liv fortsätter i en 

annan tappning.
45

 I Fahrenheit 451 är undergångstemat mest framträdande på det personliga 

planet, Montag har blivit mördare, hans fru, sedermera dödad förrådde honom. Världen har 

förändrats och stabiliteten i Montags liv har rämnat.  

 I Kallocain härskar förintelsen, den välordnade Världsstaten går under, en stat 

som utrotat svält, fattigdom och bostadslöshet. Samhällets utopiska tanke börjar blekna vid 

Kalls sanningsserums tillblivelse, från början framställt i personligt syfte. Han drivs av 

svartsjuka gentemot sin fru vilken han misstänker ha ett förhållande med Rissen, Kalls chef. 

Kallocainet betraktade Kall som ett enkelt sätt att får reda på sanningen men blev istället en 

succé hos staten.  

Under någon förevändning kunde jag smuggla undan den lilla  

mängd kallocain som behövdes. Linda skulle tvingas ge sina  

hemligheter till varje pris. Då skulle hon vara i mitt som jag  

aldrig varit i hennes. Då skulle hon inte våga skada mig. Då  

skulle jag också kunna gå vidare och ange Rissen. Då skulle 

jag vara fri.
46

 

 

Kallocain är egoismens säte och empatin lyser ofta med sin frånvaro där jakten på sanning får 

ödesdigra konsekvenser. 

I 1984 är okunskapen om samhället och medmänniskorna total, ett viktigt 

redskap vid fullständig kontroll, en ickeexisterande personifierad Storebror står som en 

välvillig makthavare i ett samhälle där valspråken är : KRIG ÄR FRED, FRIHET ÄR 

SLAVERI och OKUNNIGHET ÄR STYRKA.
47

 Trots den tydliga framtoningen av totalitärt 

styre tar staten hand om sina invånare och tryggar basbehoven i utopisk tappning, inklusive 

visst mått frihet, exempelvis inrättar Winston och Julia ett kärleksnäste. 
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Men utopin förvandlas till dystopi, rätten till det fria språket och tanken inskränks, 

betydelsefulla dystopiska medel Orwell tagit fasta på: 

 Förstår du inte att syftet med nyspråk är att inskränka tankemöjligheterna? 

 Vad gör man med ett slagord som ”frihet är slaveri” när begreppet frihet är  

  avskaffat? Hela tankeklimatet blir annorlunda. Det kommer i själva verket inte 

 att förekomma något tänkande i den mening vi nu fattar det. Renlärighet 

 betyder att inte tänka - att inte behöva tänka. Renlärighet är omedvetenhet.
48

 

 

Du sköna nya värld är prototypen för ett perfektionistiskt konsumtions- och 

överflödssamhälle, på ytan en utopi men allt är byggt på imaginär grund. Om drogutdelningen 

skulle upphöra är ett nytt samhälle i Världsstatens tappning trolig, där det inplanterade hatet 

skulle få fritt spelrum. Undergångstemat i Huxleys roman finns inte hos den stora massans 

revolt utan vilar på några få människors missanpassning, John genomskådar samhällets 

bräckliga grund med förfäran vilket resulterar i mord och självmord. Lenina får ett 

sammanbrott och Bernard som genomskådat systemets styre förvisas från England.
49

 

Fahrenheit 451 bjuder på bokbål, den fåtaliga litteratur som ännu existerar och 

är godkänd har manipulerats. Exempelvis kan brandmännens yrke att tända eld istället för att 

släcka härledas till år 1790 och Benjamin Franklin utpekas som den förste brandmannen.
50

  

Trots att tanken ännu är fri är statens totalitära tendenser effektiva, allt andas en 

blandning av hjärntvätt och strikt övervakning där invånarna kontrollerar varandra och 

angiveri är ett effektivt medel. Människorna lever i isolation, de känner inte längre varandra, 

både samvaro och samtalsämne är centrerat kring tv-utbudet och urholkat av interaktiva tv-

program.
51

 

 Litteraturens påverkan är uppenbarligen stor, det är inte bara i Bradburys roman 

den har en svag position. I Du sköna nya värld är bland annat Shakespeares verk bannlysta, de 

väcker starka känslor genom passionen i texten, bibeln är förbjuden då den betraktas som 

pornografisk.
52

 Orwells dystopi erbjuder nästan uteslutande på tidningar och programblad 

med förfalskade nyheter och reviderad dåtid där negativa skildringar om samhället innan 

revolutionen dominerar.
53

  Kallocain uttrycker inte på något uttalat förbud mot böcker, här 

tycks skönlitteraturen istället fått stå tillbaka rejält i takt med samhällets teknologiska och 

vetenskapliga utveckling. 
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Dystopin förklädd till utopi tål inte någon närmare granskning när det gäller frihet, jämlikhet 

och broderskap. Undergångstemat är ständigt närvarande och i takt med romanernas 

fortskridande framkommer den dystopiska bilden alltmer för att sluta i en katastrof till 

skillnad mot utopin där invånarna genomgående lever ett bättre liv inklusive ett lyckligt slut.  

 

6.3 Motståndsrörelser och orosstiftare 

Organisationer, dolda motståndsrörelser och individer med rebelliskt sinnelag är nästintill mer 

regel än undantag i autokratier och den regeln följer även dystopilitteraturen med varierande 

utformningar. Kritik mot staten i utopisk tappning ligger alltid på det personliga planet och 

inte hos en oppositionell grupp, en enskild individ bryter mot reglerna och blir tillrättavisad 

enligt en förutbestämd straffsats, agerandet är en gardering av samhällsstyret och några 

konkreta exempel på brottslingar visas inte upp.  

 I 1984 framkommer det på ett tidigt skede att Winston söker det sanna förflutna 

till skillnad mot den ständigt omarbetade historien, han drar sig undan statens kontroll för att 

nedteckna minnen i förhoppning om att förstå sig själv och sin omgivning. Den förändrade 

attityden ger honom mod att inleda ett förbjudet förhållande, hyra ett rum i proletariatets 

distrikt och fundera på revolution.  

Sökandet efter frihet leder honom och Julia till ”Broderskapsrörelsen,” den mest 

organiserade motståndsrörelsen av uppsatsens källitteratur. Broderskapet existens består mer 

av rykten än konkreta bevis men Winston som närs av hat visar sitt missnöje på ett abstrakt 

snarare än konkret plan vilket leder till att han blir kontaktad av O´Brien, Oceaniens 

kontaktperson och ställföreträdare för  den försvunne Goldstein, vars verk Den oligarkiska 

kollektivismen, dess teori och praktik räknas som rörelsens bibel. Broderskapets grundidé är 

att medlemmarna inte skall känna till varandra, en säkerhetsåtgärd om de blir avslöjade och 

målet är att störta staten. 

 I slutänden visar det sig att staten hela tiden legat steget före, O´Brien arbetar för 

Kärleksministeriet, en myndighet vars uppgift är att straffa statsfientliga medborgare, ett 

faktum Winston och Julia blir varse. 

 Med kallocainets hjälp uppdagas en sammansvärjning i Världsstaten, en något 

oorganiserad rörelse med bisarra ritualer som bär på ett visst motstånd mot staten men inte i 

samma syfte som Broderskapets, att störta statsmakten. Här bottnar samhällskritiken i 

konformitet, övervakning och segregation, medlemmarna vill ”vara något annat,” och en del 

av ritualerna går ut på att vara försvarslös och överlämna sig i andras makt utan efterföljande 
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konsekvenser, ett motsatsförhållande till verklighetens situation. Förebilden är den tidigare 

rånmördade Reor som fyller funktionen av myt, hjälte och inspirationskälla.
54

 

 När samhället  proklamerar litteraturens död är motståndarna givna, 

humanisterna vilka inte ser på vitterhetens utarmande med blida ögon. Fahrenheit 451 har 

inte de öppna statsfientliga tendenserna, skaran av litterärt belästa kämpar i lönndom med att 

tradera olika verk medan staten gör sitt bästa för att demaskera och förgöra dem.  

 Du sköna nya värld lider inte av statsfientliga invånare i samma omfattning som 

de ovanstående verken ger exempel på, det är snarare människan själv som ställer sig utanför 

statens normer och krav. Bernard och John kan sägas agera mot samhället, Bernard genom att 

vägra inta somadrogen vilket medför att han får viss distans till sin omgivning som resulterar i 

självinsikt, likt Montag i Fahrenheit 451.  

Upproret som John försöker starta bottnar i samhällsfientlighet blandad med 

frustration då levnadsvillkoren mellan naturparken och civilisationen skiljer sig åt totalt, John 

lyckas aldrig inordna sig och acceptera att han lever i civilisationen på civilisationens villkor 

och sin roll som försöksdjurets.
55

  De kristna ideal och indianska traditioner som är normen 

och rättesnöret i Johns liv betraktas med skepsis i den materialistiska civilisationen där all 

form av religion, förutom en personkult där Ford är centralgestalt, ses som förlegade. 

Omgivningen bjuder på motstånd när John vill slippa teknikens bekvämligheter och brist på 

privatliv. ”Men jag vill inte ha bekvämlighet, jag vill ha Gud, jag vill ha poesi, jag vill ha 

verklig fara, jag vill ha frihet, jag vill ha godhet. Jag vill ha synd.”
56

  

Det som står i vägen för invånarnas uppvaknande är somadrogen, 

grundförutsättningen för samhällets stabilitet och en bidragande orsak till modern Lindas död. 

Med insikten att aldrig kunna återvända till reservatet eller kunna påverka samhället han 

tvingas vistas i, invånarna vägrar öppna ögonen och genomskåda den sociala instabiliteten ger 

han upp kampen och begår självmord istället.
57

 

 

6.4 Dystopisk optimism 

Nöjda invånare är sällsynta i dystopierna men förekommer i 1984 och representeras av 

proletariatet, samhällets underklass. De utgör åttiofem procent av invånarna, lever i Londons 

förorter och hålls på en mycket låg nivå gällande levnadsstandard, social kompetens och 
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intellektualism. Av staten betraktas de som djur vars existens går ut på att utföra tungt 

kroppsarbete och föröka sig. Den intellektuella stimulansen ligger i att göra system och köpa 

lotter i det statliga lotteriet.   

 I historieböckerna står det att livet före Revolutionen var alldeles 

 annorlunda mot livet idag. Det rådde ett förfärligt förtryck, orättvisa 

 fattigdom – värre än vi kan tänka oss. Här i  London hade de allra 

 flesta aldrig tillräckligt att äta, från det de föddes tills de dog. Hälften 

 av dem hade inte skor på fötterna. De arbetade tolv timmar om dan, de 

 slutade skolan när de var nio år, de sov tio i samma rum. Och samtidigt 

 fanns det några få människor, bara några tusen – de kallades kapitalisterna 

 - som var rika och mäktiga. De ägde allt man kunde äga.
58

 

Citatet kommer från en röst ur proletariatet, och för prolerna blev revolutionen en befrielse 

från kapitalisternas förtryck, de förändringar den bar med sig separerade samhället ytterligare 

och förflyttade överklassen till det inre partiet, utom synhåll för samhällets lägsta skikt. 

Fahrenheit 451 bjuder inte riktigt på det upplevda lyckotillståndet som hos 

prolerna men det vilar tillfredställelse och en framtidstro över dissidenterna som ännu håller 

fast och minns litteraturen ”De avslutade måltiden och släckte elden. Dagen klarnade omkring 

dem som om veken hade putsats i en rosafärgad lampa. Fåglarna som hade flugit bort från 

träden kom tillbaka och slog sig ner där igen.”
59

 En harmonisk bild som tillhör vardagen för 

avfällingarna. 

Vildarna i Du sköna nya värld har stora likheter med Orwells proler, hög 

kriminalitet, missbruk, smuts, stank och fattigdom är vardag. Trots den nedslående miljön 

vilar en förnöjsamhet över reservatet där människorna är sammanbundna genom ursprung, 

kultur, traditioner och seder.   

Ett genomgående drag av författarna är att gestalta samtidens samhälle där 

vildar, proler och avfällingar lever och ställa det mot normen, ett tekniskt avancerat samhälle 

som tillfredställer sina invånare. Perspektivet i betraktelsen utgår från normens tillvaro, de 

som ställts utanför samhället har ingen egentlig betydenhet som individer och uppfattas endast 

som arbetskraft med underhållningsvärde eller samhällsfientliga individer.  

   

6.5 Sammanhållningens bevekelsegrunder 

Enighet, solidaritet och intressegemenskap är ytterst viktiga komponenter för ett 

välfungerande isolerat samhälle i utopin och dystopin. För att öka sammanhållningen är en 

yttre, hotande fiende ett utmärkt redskap när det gäller att hålla medborgarna i schack, ett 
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genomgående drag som även återfinns i utopierna, vid brott var hot om deportering från 

isolatet ett vanligt straff.  

Krigshotet från andra hatade kontinenter är ett verksamt förtryckarverktyg och 

återfinns i Fahrenheit 451, 1984 och Kallocain. Att kriget är så centralt härrör dels från 

romanernas samtid, dels för att det är en enkel, tidsenlig detalj för att hindra invånarna från att 

fly staten samt ett författargrepp för att lyfta fram och förstärka de dystopiska elementen. 

 Uppsatsens dystopier präglas av angiveri, misstro, alienation, rädsla och hat 

invånarna emellan och gentemot staten, att ytterligare spä på negativiteten med en yttre fiende 

som hotar det dömda samhället med undergång skapar ett mardrömslikt klimat där positivitet 

inte kan gro. Vi - och dem-mentaliteten är ett genomgående grepp som används både för att 

ena och injaga fruktan hos invånarna gentemot yttervärlden.  

 Hotet om straff, oftast avrättning, tortyr eller försvinnande ett tungt vägande skäl 

till enighet istället för uppror. Att bli degraderad i sin roll är både fysiskt och psykiskt 

kränkande. Ett annat medel är att inskränka rörelsefrihet, umgänge och kultur. De flesta 

invånarna har ingen eller liten kunskap om andra länder och när idealsamhället framställs som 

den bästa av världar i förhållande till omvärlden motiveras stark konformitet och enighet.  

 I dystopierna framställs en uttalad fiende, oftast omvärlden i en subjektiv 

tappning. I 1984 står Eurasien och Östasien för de onda och revolutionären Goldstein 

framhålls likt en universell fiende. 

 Som alltid dök Emmanuel Goldsteins, folkfiendens ansikte upp på skärmen.  

Här och där i publiken buade man. Den lilla gulgråhåriga pep till av rädsla och 

avsky i förening. Goldstein var renegaten och  avfällingen som en gång för länge  

sedan (hur längesedan var ingen som riktigt kom ihåg) hade hört till partiets  

ledande män, nästan som jämbördig med själve Storebror, och som sedermera 

hade varit kontrarevolutionärt verksam, blivit dömd till döden och på ett mystiskt 

sätt undkommit och försvunnit.
60

 

 

Goldstein får klä skott som urförrädaren mot Oceanien, någon som besudlat systemet vilket 

framställer Storebror som en motpol; oövervinnelig, modig beskyddare och en ståndaktig 

klippa mot Asiens horder.
61

 

  Huxley och Orwell använder sig av hatet som en hämmande faktor. Huxley låter 

sina designade människor segregera sig själva genom sitt inplanterade hat till andra grupper, 

en omständighet som gör att invånarna inte behöver allomfattande övervakning då 

fiendeskapet gör att de inte lierar sig och skapar uppror. När det gäller vi och dem –

mentaliteten finns de ociviliserade vildarna som motpol. 
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 Samhället i Fahrenheit 451 präglas av hotet från en icke namngiven fiende som 

attackerar och delvis utplånar England i ett flyganfall. Men fienden är också omgivningens 

människor och litteraturen vilket gör hotbilden komplex och skrämmer till sammanhållning. 

Kallocains huvudsakliga fiende är Universalstaten som utgör ett ständigt hot och stärker 

gemenskapen i Världsstaten 

 Yttre fiender är betydelsebärande för lojaliteten i samhället och för styret, även 

om de som hos Orwell inte utgör något reellt hot. Vetskapen om deras existens enar invånarna 

men utan att skapa äkta samhörighet byggd på ärlighet, endast konformighet och alienationen 

i sin yttersta bemärkelse framträder.   

 

7 Sammanfattning och slutsats 

Utopin och dystopin är båda skildringar av tänkta samhällen, författade ur ett samhällskritiskt 

perspektiv, skillnaden mellan utopi och dystopi finns i den rådande samhällsordningen, 

utveckling och statsstyre där utopins samhälle är transparent, dystopins är grumligt och insikt 

är omöjligt. 

Dystopi och utopi bottnar i samma genre och kan betraktas som två sidor av 

samma mynt, den positiva och negativa, utan att vara varandras motpoler. Vilket fack verket 

skall placeras i bygger på grundsynen på invånarna och samhällsstyret. Utopin präglas av 

demokrati medan dystopi är autokratisk. Vidare bör utopi och dystopi inte betraktas som två 

skilda litteraturkategorier, dystopin är sprungen ur utopins källa, bara en yngre variant byggd 

på negativitet och en spegling av samtidens tendenser. I slutet av 1800-talet växte 

industrisamhället fram och teknikens skenande utveckling och samhällets omgrupperingar 

med urbanisering som följd vilket speglar sig i dystopins teknikinriktade uppbyggnad. Här bör 

dystopin ses som en fortsatt utveckling av utopins vetenskapliga och teknologiska utveckling 

som var en del av fundamentet i idealsamhället. Skillnaden i den teknologiska och 

vetenskapliga utvecklingen mellan utopi och dystopi är att utopins tekniska utveckling är 

utilitaristisk medan dystopins endast gynnar de som innehar en styrande position.  

Genom närläsning och jämförelse mellan de dystopiska verken har några 

återkommande genomgående markörer framträtt vilka förenar dystopibegreppet och särskiljer 

utopi från dystopi. Först och främst är det dystopins uppbyggnad där styret utgörs av en liten 

elit som har oinskränkt makt och skapar en ogenomtränglig totalitär regim som ägnar sig åt 

övervakning i olika former med syftet att förhindra uppror och förtrycka invånarna. En annan 

indikation är att samhället framställs som en utopi med perfektionistiskt struktur vilken borgar 
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för individens väl och ve, men bakom fasaden finns statsfientliga invånare, krigshot, allmän 

pessimism och omfattande angiveriverksamhet.  

Att utopin betraktas som idealsamhälle grundar sig på samtidens samhällssyn 

och individens utveckling, de utopier som finns i uppsatsens inledning skrevs i en tid präglad 

av kapitalism och ett strikt uppdelat klassamhälle där fattigdom, egendomslöshet och svält var 

vanliga följeslagare för underklassen. Under renässansen torde de utopiska verken ha 

framträtt som en dröm där primära fysiska behov samt trygghet, gemenskap och uppskattning 

blev tillgodosedda av ett välvilligt styre vilket var långt ifrån en självklarhet under åtskilliga 

tidsepoker i västvärlden. 

Abraham Maslows behovstrappa kan ses som jämförelseobjekt då skillnaden 

mellan dystopi och utopi. Utopin tillfredsställde sina invånare och tillgodosåg samhörighet, 

erkänsla och säkerhet, delar som vid sammanfogande utgör utopins grund och borgar för ett 

lyckligt liv. Den sista faktorn eller översta trappsteget är självförverkligandet och den 

beståndsdel som saknas i utopin, de fyra andra faktorerna förefaller räcka för det ultimata 

livet. Skälet kan ligga i  konformiteten, en nödvändighet för att kunna skapa ett välfungerande 

isolat både i utopier och dystopier.  

I dystopin är människans position endast att vara en utbytbar kugge i ett enormt 

maskineri som genomsyras av rättslöshet inför statsstyret. En signifikant i dystopierna är att 

allt eskalerar då en enskild person eller en grupp individer går emot det vardande 

tankesystemet och börjar ifrågasätta de konformitetsskapande grundregler samhället är 

behäftat med. Den individuella frigörelsen är en viktig del i dystopin men saknas helt i 

utopierna. 

Dystopierna ställda mot behovstrappan ger vid handen att få kriterier 

tillfredsställs. Basen, de primära kroppsliga behoven tillgodoses genom att bostad, mat, dryck 

och visst mått av sexualliv. Vidare klättring i trappan visar stora brister, i uppsatsens 

källitteratur saknas de andra faktorerna som bidrar till invånarnas tillfredsställelse, förutom i 

Du sköna nya värld som bygger på en skenbar lycka baserad på droger och konsumtion men 

självförverkligandet ter sig som en omöjlighet i ett samhälle där alla känslor utom lycka 

drogas bort.  

Kallocain, 1984 och Fahrenheit 451 bjuder inte på några ljuspunkter av 

trygghet, gemenskap och uppskattning. Däremot finns självförverkligandet väl representerat, 

de människor som skapar handling och konflikt i dystopierna är individen som reagerar och 

agerar mot den förutbestämda samhällsnormen med varierande resultat.  
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Montag i Fahrenheit 451 lyckas med att bryta sig loss från systemet, förverkliga 

sitt litterära intresse på bekostnad av att samhället utplånas, Kallocain låter inte protagonisten 

Leo Kall komma undan lika lätt, efter att ha reagerat mot samhället blir han fängslad men 

hans liv förändras föga. Winston Smith i 1984 försöker skapa en egen, fri tillvaro i sitt 

inrutade liv genom att inleda ett förhållande med en ung kvinna med resultatet att han fängslas 

och torteras med sin största fobi, råttor och blir därigenom en skugga av sitt forna jag. Han 

framlever livet som en paria. 

Att dystopisk litteratur blev vanlig under 1900-talet kan ställas i relation till att 

de flesta fick sina grundläggande behov tillfredsställda, vilket var utopiernas huvudsakliga 

syfte. Istället ville människan avancera, utvecklas och betraktas som unika individer i ett 

ibland snävt samhälle där självförverkligande till varje pris inte alltid fanns med i den 

politiska bilden under mellan- och efterkrigstiden. Samtidigt speglar alla uppsatsens dystopier 

rädslan för den allt snabbare tekniska tillväxten som förefaller ha oanade möjligheter och 

skapar gynnsammare förutsättningar för individens tillvaro men simultant med 

samhällspositivismen finns en mörkare sida, teknikens konsekvenser och negativa effekter för 

invånarna när teknikutvecklingen används i fel syfte. När det utilitaristiska fundamentet byts 

ut mot autokrati och styret baseras på teknik föds dystopin.  
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