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1. Inledning 

Under den senare delen av 1900-talet blev framtidsvisionerna allt mer pessimistiska. Medan 

det finns ett flertal förklaringar till detta är en av de större att andra världskriget kom att 

orsaka en värdekris inom den västerländska världen. Teoretiker som Theodor Adorno och 

Max Horkheimer menade att nazismens framväxt var en konsekvens av att upplysningstanken 

inom västvärlden hade utvecklats åt fel håll: industrialismen hade alienerat människan och 

uppkomsten av totalitära stater var närmast en följdriktig orsak av den riktning som 

upplysningsidén tagit.  I likhet med detta hävdade teoretikern Eric Hobsbawm att 1900-talet 1

präglades av en form av barbarism som uppstått då upplysningsprojektet övergetts 

tillsammans med tidigare givna moraliska normer och regelsystem.  Hannah Arendt 2

utvecklade därtill sin tes om totalitarismen i The Origins of Totalitarianism (1951). 

Frankfurtskolan, vars inflytande inom vänsterkretsar blev allt större under sextiotalet, 

kritiserade både samtidens positivism och dess kommersialism.  Mot slutet av femtiotalet 3

växte sedan sextiotalets radikala politik fram, då den marxistiska debatten spirade och 

motståndet mot kärnvapen blev allt starkare.  Ute i världen pågick Vietnam-kriget och rädslan 4

för ett atomkrig ökade i takt med kapprustningen under kalla kriget. Trots den högkonjunktur 

som följt andra världskriget och den optimism som rådde inom samhällsplaneringen var 

stämningen på många håll dyster, inte minst inom konstnärliga kretsar.  5

 I Sverige hade högkonjunkturen medfört ett ekonomiskt välstånd och en växande 

industri. Samtidigt genomförde socialdemokratin flera sociala reformer, folkhemmet blev 

alltmer fulländat och utbyggandet av välfärdsstaten var i full gång.  Dock var långt ifrån alla 6

röster positiva: samhället ansågs bli alltmer centraliserat och byråkratiserat, tillväxten ansågs 

prioriteras över tryggheten och demokratin brista på flera punkter.  Inom landet kritiserades 7

 Nils Runeby (red.), Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria 1900-talet, Stockholm: Natur & Kultur, 2002, 1

s. 133 f.

 Runeby 2002, s. 143; Eric Hobsbawm, ”Barbarism. A User’s Guide”, New Left Review, 206, 1994:1 s. 44–54.2

 Bernt Skovdahl, ”Den stora framstegskapplöpningen” i Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria 1900-talet, 3

Nils Runeby (red.), Stockholm: Natur & Kultur, 2002, s. 145 ff.

 Lena Lennerhed, ”Det är rätt att göra uppror!” i Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria 1900-talet, Nils 4

Runeby (red.), Stockholm: Natur & Kultur, 2002, s. 195.

 Skovdahl 2002, s. 161 f.5

 Beata Agrell, ”Efter folkhemmet. Välfärd, ofärd och samtalets estetik i svensk prosalitteratur under 6

’rekordåren’ på 1960-talet”, Edda, 114, 2014:1, s. 4.

 Martin Wiklund, I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna 7

Sverige mellan 1960 och 1990, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2006, s. 401 ff.
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välfärdsstaten starkt av olika socialdemokratiska falanger för dess ofullkomlighet, 

kärnkraftsmotståndet tog form i organisationer som Kampanjen mot Atomvapen (KMA) och 

författare som Maja Ekelöf och Sara Lidman medvetandegjorde den svenska befolkningen om 

samhällets brister. Kulturradikalismen spirade och kulturdebatten influerades allt mer av 

marxism och strukturalism. 

 Litteraturen påverkades också av den internationellt dystra stämningen och även i 

Sverige fanns en rädsla för kulturellt förfall. Enligt Beata Agrell präglades sextiotalets 

litteratur överlag av ett ”kulturdemokratiskt synsätt”, av ”öppen konst” och ”oren estetik”. För 

den öppna konsten gällde att skapa en ny läsarposition vari läsaren kunde begagna sig av 

litteraturen för att aktivera sitt egna politiska engagemang. Den orena estetiken bestod i sin tur 

av en allt vanligare blandning av olika former, genrer och stilar; ”orena texter” vars 

referensramar sprängde tidigare gränser. Formmässigt skedde ett uppbrott från fyrtiotalets 

modernism. Konkretismen och dokumentarismen fick större inflytande och romanen och det 

prosaistiska upplevde en uppgång. Därtill florerade nyprovinsialismen och naturlyriken vann 

popularitet på nytt. Trolöshetsdebatten ersattes successivt av prominent ideologikritik och 

vänsterradikalism.  Strömkantringens år föranledde i sin tur en litterär kris vartefter 8

författaren allt mer fick en politisk och social roll: konventionerna skulle synliggöras och 

brytas genom litteraturen.  Mot samtidens alienation propagerades autenticitet, Bertolt Brecht 9

blev inflytelserik på svenska teatrar och alltigenom spirade en skarp modernitetskritik som 

ville synliggöra verkligheten. 

 Det är under denna tid som den litterära dystopin får sitt faktiska genomslag. Med 

föregångare som Jevgenij Zamjatins Мы (Vi, 1924) och Aldous Huxleys Brave New World 

(1932) ges Karin Boyes Kallocain ut i Sverige år 1940 och några år senare utkommer George 

Orwells 1984 (1949). Därefter ökar antalet pessimistiska framtidsskildringar markant både 

internationellt och i Sverige. Samtida med motrörelsernas framväxt gör sig dystopin därmed 

gällande som en samhällskritisk genre vars framtidsvisioner ständigt relaterar till samtidens 

rädslor för kärnkraftkatastrofer, totalitarism och mänsklig alienation. Att dystopin växer som 

 Beata Agrell, Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman. Om litterära återbruk och 8

konventionskritik i 1960-talets nya svenska prosa, Göteborg: Daidalos, 1993, s. 141.

 Åsa Arping, ”Politik och språk – lyriken efter 1965” i Litteraturens historia i Sverige, Bernt Olsson & Ingemar 9

Algulin (red.), Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 571. Strömkantringens år, som namngavs av Karl-Erik 
Lagerlöf, refererar till åren 1965–1967 då författare och konstnärers engagemang i samhällsdebatten blev allt 
större till följd av en ökad medvetenhet kring globala problem (däribland Vietnam-kriget och västvärldens 
utnyttjande av tidigare kolonialländer). Se Karl-Erik Lagerlöf, Strömkantringens år, Stockholm: Norstedts, 1975.
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litterär genre under denna tid beror, enligt litteraturforskaren Gregory Claeys, delvis på att den 

tidigare upplysningsoptimismen ersattes av en pessimistisk syn på mänskligheten och en 

pessimistisk tekniksyn som bestod i en rädsla för att mänskligheten inte längre kunde 

kontrollera den teknik som de skapat. Därtill var 1900-talets dystopiska prägel en reaktion på 

samtida kollektivistiska och totalitära staters misslyckanden.  Från 1880-talet hade även 10

socialism och eugenik fått en betydande roll inom den västerländska samhällsdebatten vilket, 

enligt Claeys, resulterade i ett flertal dystopiska skildringar som förespråkade eller kritiserade 

de olika ideologierna. Gemensamt för dessa gestaltningar var en underliggande rädsla för att 

totalitära stater, genom att använda teknologi för att utöva social kontroll, tvingade individer 

till att ovillkorligt underkasta sig det kollektiva.  Två ytterligare huvudstråk under 11

efterkrigstiden var, enligt Sarah Ljungquist, ”extremtotalitära extremkollektivistiska” 

dystopier där individen förlorade sitt existensberättigande och mer miljöorienterade dystopier 

där samhället utsattes för olika ekologiska katastrofer.  12

 Dystopin, som samhällskritisk genre, förfrämligar läsaren från dess fiktiva värld för att 

på så sätt engagera denne i samtiden och dess samhällsfrågor. Det är detta förfrämligande som 

för oss vidare till denna uppsats huvudområde. Med Orwells 1984 uppkommer termen 

newspeak: ett förledande språk som används i ett politiskt syfte för att påverka människors 

världssyn och göra dem mer välvilligt inställda till antagonistiska företeelser. Samtidigt är det 

ett språk som förfrämligar läsaren från den fiktiva världen. Tre år innan 1984 publicerade 

Orwell artikeln ”Politics and the English Language” (1946) vari han argumenterar att språklig 

förlust beror på ett samhälles sociala och ekonomiska tillkortakommanden. Enligt Orwell 

fanns det en samverkan mellan vad han såg som det engelska språkets förfall och samhällets: 

”it becomes ugly and inaccurate because our thoughts are foolish, but the slovenliness of our 

 Gregory Claeys (red.), ”The Origins of Dystopia. Wells, Huxley and Orwell” i The Cambridge Companion to 10

Utopian Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 107 f. Claeys uppmärksammar vad han 
benämner som två ”dystopian turns”, varav detta är den andra. Den första vändningen sker till följd av den 
franska revolutionen, vars utopiska visioner bemöttes av en mängd anti-utopiska gensvar.

 Claeys 2010, s. 109 ff. Kritiken av dessa riktades ofta mot socialismens förändring av mänskligt beteende via 11

ideologisk samhällsomvandling och eugenikens förändring av mänskligt beteende via biologisk manipulation.

 Sarah Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1743–1940, Hedemora: Gidlunds förlag, 2001, s. 12

62. Ljungquist menar att det första huvudtemat är dominant fram till 1940-talet, vartefter dystopier alltmer 
behandlar det andra huvudtemat: rädslan för atombomber, överbefolkning och miljöförstöring. Ljungquist 
nämner även utopi-forskaren Nan Bowman Albinski som särskiljer mellan anti-kommunistiska och anti-
fascistiska dystopier. Hon motsätter sig dock denna särskillnad och begagnar istället beteckningen ”anti-totalitär 
dystopi” där fokus ligger på ett ifrågasättande av ”det totalitära systemet i sig”. Se s. 261 f.
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language makes it easier for us to have foolish thoughts”.  Samtidens dekadens är att skylla 13

för språkets förbistring men likväl bidrar språket till samhällets nedgång. Språklig förbistring 

kan och bör dock motverkas då detta, enligt Orwell, är vitalt för att möjliggöra political 

regeneration: ett politiskt fungerande och demokratiskt samhälle är beroende av att människor 

kan tänka klart, och därför kan inte språket tillåtas försvåra kognitionen. Orwells tro (och 

misstro) till språket genljuder inom språkfilosofin under mitten av 1900-talet: Ludwig 

Wittgenstein hade propagerat för språket som en social institution vari subjektets världsbild 

skapades och präglades, Lévi Strauss menade att människan omöjligen kunde skiljas från 

språket, Jacques Lacan argumenterade för att jaget var en produkt av språket och enligt 

Roland Barthes var det litterära formspråket alltid beroende av dess sociala och historiska 

kontext.  Språkets makt över individen figurerar även ständigt som ett tema inom den 14

internationella dystopiska litteraturtraditionen.  Gestaltningar av nyspråk och språkkontroll 15

används för att kommentera och kritisera det fiktiva samhället likväl som det reella, och enligt 

ett flertal forskare uppehåller sig den dystopiska genren ofta vid hur språk kan manipuleras 

och hur detta i sin tur påverkar människor.  Den svenska litterära utopin och dystopin har, 16

enligt Ljungquist, influerats av en internationell genretradition, samtidigt som den har egna 

särdrag.  Huruvida nyspråk och språkkontroll även figurerar inom svenska dystopier är dock 17

ett tämligen outforskat område och tål därför att undersökas. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka användningen av nyspråk och språkkontroll som ett medel 

för samhällskritik i ett urval dystopiska romaner, från 1958–1979, samt utröna vilka hotbilder 

som speglas i denna tematik. Min huvudsakliga frågeställning är därmed: Hur används 

 George Orwell, ”Politics and the English Language” (1946) i The Collected Essays, Journalism and Letters of 13

George Orwell, Sonia Orwell & Ian Angos (red.), New York: Harmondsworth, 1968, s. 128. 

 Bosse Holmqvist, ”Strukturernas tvång – det långa 50-talet” i Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria 14

1900-talet, Nils Runeby (red.), Stockholm: Natur & Kultur, 2002, s. 176 ff.

 Utöver Orwells 1984 och Zamajtins Vi, se bland annat Anthony Burgess A Clockwork Orange (1972), Ursula 15

K. Le Guins The Dispossessed (1974), Suzette Haden Elgins romanserie Native Tongue (1984) och Margaret 
Atwoods The Handmaid’s Tale (1985).

 Se bland annat David W. Sisk, Transformations of Language in Modern Dystopias, London: Greenwood Press, 16

1997; Julie Millward, Dystopian Wor(l)ds. Language Within and Beyond Experience, Sheffield: University of 
Sheffield, 2006; Walter Meyers, Aliens and Linguists. Language Study and Science Fiction, Athens, Georgia: 
University of Georgia Press, 1980.

 Ljungquist 2001, s. 289.17

 4



nyspråk och språkkontroll inom svenska dystopier som ett medel för samhällskritik och vilka 

hotbilder framkommer i tematiseringen av dessa? 

 För att besvara denna frågeställning kommer jag att utgå från följande frågor: 

Använder romanerna nyspråk och i så fall till vilken grad? Tematiseras språkkontroll och 

censur? Vilka ord och språkformer påverkas och till vilka områden tillhör de? Vad gör det 

förändrade språket med det litterära subjektet? Vilken samhällskritik kan urskiljas genom 

tillämpningen av nyspråk och språkkontroll? 

1.3. Metod och material 

Jag har valt att analysera fem romaner från det sena 1950-talet till slutet av 1970-talet. Denna 

tidsperiod har valts då den kritiska samhällsandan och den litterära debatten under denna tid 

är av intresse för en undersökning av dystopin som samhällskritisk genre i Sverige. Under 

dessa årtionden växer den dystopiska genren även markant, då pessimistiska 

framtidsskildringar tilltar i antal, och det är därför intressant att undersöka genren under en tid 

då den allt starkare får fäste inom den litterära världen. Det har tidigare inte heller gjorts 

någon ingående undersökning av svensk dystopisk litteratur från denna tidsperiod.  

 Då det i nuläget inte finns en översiktlig förteckning över dystopisk litteratur utgiven i 

Sverige under denna tid har jag inlett uppsatsarbetet med att sammanställa en mindre 

bibliografi över dystopier (och tvetydiga utopier) från den avsedda tidsperioden. För att göra 

detta har jag främst utgått från Sam J. Lundwalls Bibliografi över Science fiction & fantasy. 

1741–1996 (1997) som är en förteckning över fantasy och science fiction som tryckts på 

svenska, i bok-, tidnings- och tidskriftsform, från 1741 till 1996.  Jag har valt att inkludera 18

både dystopier och (tvetydiga) utopier i denna litteraturförteckning då gränsdragningen 

mellan de två genrerna inte alltid är given.  I sammanställningen av denna bibliografi 19

framkommer att det, framförallt under sjuttiotalet, sker en markant ökning av 

framtidsskildringar som ges ut i Sverige och att många av dessa har tydligt dystopiska drag. 

Flera av romanerna tematiserar kärnkatastrofer, miljöförstöring, byråkratisering och 

totalitarism och ett fåtal romaner alluderar även till Orwells 1984, däribland Oscar Hedlunds 

 Sam J. Lundwall, Bibliografi Över Science Fiction & Fantasy. 1741–1996, Stockholm: Lundwall Fakta & 18

fantasi, 1997. Jag har till viss del även kompletterat bibliografin med Jerry Määttäs bibliografi över science 
fiction i Sverige från 1950–1968. Se Jerry Määttä, Science Fiction i Sverige 1950–1968. En Bibliografi, Uppsala: 
Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2008.

 En diskussion kring dystopi- och utopi-begreppen går att finna i uppsatsens teori-del.19
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Drömmen om Sverige 1985 (1971) och Leif Ekenbergs 1985 (1976).  En mer detaljerad 20

redogörelse för sammanställningen av denna bibliografi finns i uppsatsens bilagor. Valet av 

material för min analys har sedan vilat på vilka av dessa framtidsromaner som innehåller en 

märkbart negativ eller tvetydig gestaltning av det fiktiva samhälle som porträtteras, och som 

därtill för en tydlig diskussion kring språk och dess påverkan på de litterära gestalterna. För 

att göra undersökningen mer enhetlig och för att på ett mer rättvist sätt kunna jämföra verken 

med varandra har jag avgränsat analysen till enbart romaner, vilket utesluter dystopisk 

litteratur som inte är skriven i romanform, däribland noveller, poesi och dramatik.  21

Romanformen har dock varit rådande inom den utopiska och dystopiska genren från och med 

slutet av 1800-talet och de flesta dystopier från den utvalda tidsperioden faller därför in i 

denna form.  För att ytterligare begränsa mitt urval har jag valt att enbart analysera dystopier 22

där handlingen utspelar sig i en imaginär framtid och har därmed undvikit verk som utspelar 

sig på en imaginär plats i läsarens samtid.  23

 De romaner som jag valt att analysera är: Strålen (1958) av Ann Margret Dahlquist-

Ljungberg, De sista (1962) av Arvid Rundberg, Elektra. Kvinna år 2070 (1967) av Ivar Lo-

Johansson, Klotjorden (1970) av Kerstin Strandberg och Järnblommorna (1979) av Jenny 

Berthelius. Dessa har valts då de alla utspelar sig i en dystopisk framtid, samt då det i 

romanerna märkbart förs en diskussion kring språkets inverkan på och betydelse för 

människan. Värt att notera är att majoriteten av dessa romaner är skrivna av författare som 

aktivt positionerat sig till vänster på den politiska skalan (Dahlquist-Ljungberg, Rundberg, 

Lo-Johansson och Strandberg). Då vänsterrörelsen har ett starkt inflytande under den tid som 

analyserats är detta dock inte förvånande, framförallt då genren i sig är uttryckligt 

samhällskritisk. För den utvalda tidsperioden har det även varit svårt att finna uttalat 

konservativa dystopi-författare, i synnerhet konservativa författare som i lika hög grad som de 

utvalda för en diskussion kring språk. Av de fem romaner som valts för analys kan majoriteten 

 Därtill utges flera kristna dystopier: Nils Parlings Detta är deras kors (1957), Tora von Posts De tre ögonen. 20

En framtidsfantasi (1966) och Berndt Gustafssons Gunnar Svensson, vatteningenjör. Framtidsroman (1972).

 Detta har inneburit att vissa verk uteslutits på grund av dess form trots att de tematiserar och behandlar språk. 21

Här vill jag främst nämna Ralf Parlands novellsamling Eros och elektronerna (1954), Sture Lönnerstrands pjäs 
Virus. En (psy)komedi (1960) och Hannes Alfvéns mer essäistiska Sagan om den stora datamaskinen. En vision 
(1966), som även de tematiserar nyspråk och språkkontroll för att kommentera samhällets negativa aspekter. 
Harry Martinsons versepos Aniara (1956) har också valts bort på grund av dess form.

 Ljungquist 2001, s. 243.22

 Detta har inneburit att bland annat Vilhelm Mobergs Det gamla riket (1953) uteslutits.23

 6



klassificeras som dystopier i och med deras markant negativa framtidsskildringar. Ett 

undantag är Ivar Lo-Johanssons Elektra. Kvinna år 2070, som främst är en tvetydig utopi. I 

och med att denna roman i så hög grad tematiserar språk och därtill innehåller ett flertal 

dystopiska drag har jag dock tagit med den i min analys. 

 Jag har valt att använda mig av en tematisk och komparativ analys för att utröna hur 

språk används som ett medel för samhällskritik inom dystopier. Analysen uppehåller sig 

främst vid två huvudteman: dels undersöks användningen av nyspråk och språkförändringar, 

dels hur språkkontroll implementeras och repelleras. Därtill analyseras vilka hotbilder och 

vilken kritik som framkommer genom de båda. I kronologisk ordning gör jag därför en 

tematisk analys av varje roman, för att sedan avsluta uppsatsen med en slutdiskussion där jag 

jämför romanerna och diskuterar likheter och skillnader. Varje analys inleds med en 

sammanfattning av romanens handling och narrativa struktur. 

1.4. Teori 

Dystopisk och utopisk litteratur 

Den litterära dystopin har sina rötter i den litterära utopin och dessa två genrer är tätt 

sammanflätade. Skiljelinjen mellan de båda genrerna är därmed ibland svår att utröna. Detta 

nödvändiggör en kortare redogörelse över begreppens historia. Utopin uppkommer som 

begrepp då Thomas More år 1516 myntar termen utopia i sitt sociopolitiska verk med samma 

namn. I Utopia introduceras även neologismen eutopia. Dessa två termer kontrasterar 

varandra: medan utopi i sin grekiska bemärkelse utgör en icke-plats  står eutopi för en god 24

plats.  I och med sammansättningen av dessa två termer, den goda och idylliska platsen som 25

samtidigt inte existerar, får den utopiska genren en viss satirisk underton, vilket bidrar till en 

idé om att ett idylliskt samhälle omöjligen kan realiseras. Utopin kan på så sätt vara både 

idealistisk och satirisk, beroende på författarens intentioner och läsarens tolkning. Enligt 

Ljungquist utgör Mores Utopia den första litterära utopin, vilket enligt henne är en 

framställning där en fiktiv värld tydligt ”sätts i funktion i syfte att utgöra en motsatsvärld 

genom vilken en kritik av den kända världen förmedlas”.  I utopins fall görs detta genom att 26

 Översatt från engelska: non-place. Från grekiskans Ou- (icke-) och topos (plats).24

 Översatt från engelska: good place. Från grekiskans Eu- (god-) och topos (plats).25

 Ljungquist 2001, s. 31. Ljungquist jämför Mores verk med Platons Staten, som enligt vissa är en utopi. Då 26

Platons verk har såpass reella anspråk menar dock Ljungquist att den inte kan betraktas som en litterär utopi.

 7



den negativa samtiden kontrasteras mot en idealisk imaginär plats. Dystopin, som vi 

återkommer till, extrapolerar istället samtidens negativa sidor för att medvetandegöra läsaren 

om samtidens problem.  

 Under 1900-talet påverkades den utopiska genren, enligt utopi-forskaren Fatima 

Vieira, av uppkomsten av science fiction och genrens fokus på teknik och vetenskap blev allt 

större.  Utopins mörkare sida framkom sedan allt tydligare då genrens fokus förflyttades från 27

plats till tid och då uppmärksamheten och skepticismen ökade kring idén om ständig teknisk 

och vetenskaplig framgång. Detta föranledde dystopins uppkomst. Begreppet dystopi 

myntades år 1868 av John Stuart Mill och består av de två grekiska orden dys- (”illa-” eller 

”miss-”) och topos (”plats”). Denna term uppkom, enligt Ljungquist, på grund av att utopi-

begreppet hade genomgått en betydelseförskjutning, där utopins satiriska sida delvis glömdes 

bort och där utopin alltmer sammanlänkades med en idé om ett ”idealt tillstånd”. För Mill 

resulterade detta i ett behov av en antonym för att beskriva ett negativt tänkt tillstånd.  28

Ljungquist menar därefter att den litterära dystopin uppstod ur den tvetydiga utopin, 

exemplifierat med H.G. Wells A Modern Utopia (1905). Genom dess tvetydighet, metadiskurs 

och polyfona berättarröster, blir Wells roman, enligt Ljungquist, representativ för det 

dystopiska stråket.  Dystopin har därtill, enligt Vieira, tydliga likheter med både den satiriska 29

utopin och anti-utopin.  Den satiriska utopin fokuserar på misstro till den idylliska utopin, 30

medan anti-utopin helt förkastar tron på densamma. Vad som skiljer anti-utopin från dystopin 

är dock att dystopin verkar för att uppmana till samhällsförändring medan anti-utopin 

förespråkar ett bibehållande av samhället i sitt befintliga skick.  Medan 1900-talets 31

framtidsskildringar, som nämnts, främst är dystopiskt präglade upplevde även utopin, enligt 

Vieira, en uppgång i form av feministiska, ekologiska och New Left-inspirerade utopier i 

 Fátima Vieira (red.), ”The Concept of Utopia” i The Cambridge Companion to Utopian Literature, 27

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 8. Utopisk litteratur kunde inledningsvis, enligt Vieira, 
särskiljas från science fiction i och med dess specifika fokus på samhällets politiska, snarare än tekniska, 
uppbyggnad, men skiljelinjen mellan genrerna blev därefter svårare att utröna då science fiction allt mer började 
behandla sociala och politiska frågor. Detta har föranlett en debatt där vissa menar att science fiction är en 
undergenre till utopin medan andra hävdar att utopin är en socio-politisk undergenre till science fiction. 

 Ljungquist 2001, s. 18. Mills uttalande finns citerat i parlamentstrycket Hansard Commons.28

 Ljungquist 2001, s. 58. Värt att nämna är att Ljungquist ser dystopin som underordnad den litterära utopin, 29

som enligt henne avser litterära framställningar som ”skildrar en fiktionell ideal värld eller en mardrömsvärld”. 
Se Ljungquist 2001, s. 21.

 Vieira 2010, s. 15.30

 Peter Fitting, ”Utopia, Dystopia, and Science Fiction” i The Cambridge Companion to Utopian Literature, 31

Gregory Claeys (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 141.
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samband med 68-rörelsen. I och med att den utopiska genren då hade påverkats av dystopins 

negativa klang klassificeras dock dessa utopier som kritiska utopier.  32

Samhällskritik och förfrämligande 

Trots dess negativa samhällsskildringar är dystopin, enligt Vieira, främst en moralistisk och 

didaktisk genre som försöker uppmana läsaren att betänka sin samtid.  I likhet med den 33

utopiska litteraturen, sätter dystopisk litteratur, enligt sociologen Krishan Kumar, ”the most 

distinctive and novel features” av sin samtid i funktion i ett imaginärt samhälle för att på sätt 

kunna kritisera dessa aspekter.  Teoretikern Lyman Tower Sargent menar därtill att dystopin 34

uppehåller sig vid de negativa konsekvenser som uppstår på grund av mänskligt beteende. 

Detta beteende anses dock inte vara ödesbestämt utan gestaltas som föränderligt. I sin 

avhandling Dystopian Wor(l)ds. Language Within and Beyond Experience deklarerar även 

Julie Millward att den dystopiska genren ”concerns itself overtly with the communication of 

an informative or instructive message”.  Genom dessa argument framkommer att den 35

litterära dystopin ses som en samhällskritisk genre med föresatsen att påverka sina läsare 

genom att relatera det fiktiva samhället till det verkliga. Dystopin innehar på så vis en 

didaktisk funktion, där texten både kommenterar och kritiserar samtiden samtidigt som den 

försöker förmedla hur en negativ framtid kan undvikas. Detta sker främst genom att den 

fiktiva världens negativa sidor överdimensioneras till en sådan grad att det skapar en 

förfrämligande effekt hos läsaren. 

 Utopisk och dystopisk litteratur är, enligt teoretikern Darko Suvin, en undergenre till 

science fiction, som enligt honom klassificeras som ”the literature of cognitive 

estrangement”.  Estrangement, förfrämligande, utgör enligt Suvin själva science fiction-36

 Vieira 2010, s. 18.32

 Vieira 2010, s. 17.33

 Krishan Kumar, ”Utopia’s Shadow” i Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, on Stage, Fátima Vieira 34

(red.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 21.

 Lyman Tower Sargent, ”Do Dystopias Matter?” i Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, on Stage, 35

Fátima Vieira (red.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 11 f.; Millward 2006, s. 34.

 Darko Suvin, Metamorphoses of Science fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre, New Haven: 36

Yale University, 1979, s. 4, 61. Som nämnts uppstår under den senare delen av 1900-talet en debatt kring utopins 
relation till science fiction. Medan science fiction som genre visserligen uppkommit ur den klassiska utopiska 
litteraturen menar Suvin att science fiction under 1900-talet kommit att utgöra en mer omfattande genre och 
utopin på så sätt blivit till en av dess undergenrer. Litteraturprofessorn M. Keith Booker instämmer delvis i detta 
men menar att den dystopiska genren kan särskiljas från science fiction då den mer uttalat tematiserar politiska 
och sociala frågor. Se M. Keith Booker, The Dystopian Impulse in Modern Literature. Fiction as Social 
Criticism, London/Westport Connecticut: Greenwood Press, 1994, s. 19.
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genrens formella ramverk: det är både en underliggande attityd och en dominerande form 

inom genren.  Utopin, i sin tur, är en verbal konstruktion av ett samhälle vars normer och 37

institutioner uppordnas efter en ”mer perfekt princip” än författarens egna samhälle. Denna 

konstruktion har enligt Suvin en förfrämligande effekt.  Suvin grundar sin utopi-definition på 38

litteraturteoretikern Northrop Frye som menar att utopin är en form av menippeisk satir: en 

genre som främst behandlar och ironiserar ”mental attitudes”, intellektuella frågor och 

konflikter.  Satir är, enligt Frye, en form av ”militant ironi” som kräver två saker av agenten: 39

humor eller förnuft (wit) och ett angreppsmål (object of attack).  Det antagonistiska 40

förhållningssättet till angreppsmålet måste därtill ”imply an assertion and a defence of a moral 

principle”.  Genom detta moraliska ställningstagande motsätter sig satiren det som uppfattas 41

som groteskt eller absurdt. Frye menar därtill att ”[w]henever the ’other world’ appears in 

satire, it appears as an ironic counterpart to our own, a reversal of accepted social 

standards.”  Dystopin tillhör enligt Frye ett stadie inom satiren där mänskligt liv porträtteras 42

”in terms of largely unrelieved bondage” och dess vanligaste samtida form är ”the nightmare 

of social tyranny” exemplifierat med Orwells 1984.  Från satiren har både utopin och 43

dystopin, enligt Ljungquist, även tagit omkastelse-temat, där befästa normer vänds upp och 

ner och förfrämligas vilket gör att de enklare kan ifrågasättas.  En annan strategi, framförallt 44

inom anti-totalitära dystopier, för att förfrämliga läsaren är att en organiserad (antagonistisk) 

 Suvin grundar sig i både Viktor Sjklovskijs begrepp ostranenie och Bertolt Brechts Verfremdungseffekt. Detta 37

har kritiserats av Simon Spiegel som argumenterar att de inte är tillämpbara inom ”estranged genres” då de är 
ämnade för ”specific points in ’realistic’ texts”. Ramverket för science fiction utgörs istället, enligt Spiegel, av 
naturalization, då genren syftar till att göra det främmande familjärt. Jag vill dock argumentera att den 
dystopiska genren i hög grad alienerar läsaren, då det är just genom kontrasten till läsarens egen värld som dess 
samhällskritik framträder. Genren innefattar både delar som alienerar och naturaliserar: en viss naturalisering 
krävs för den fiktiva världens trovärdighet, medan förfrämligande inslag används för att få läsaren att reflektera 
över sitt förhållande till texten. Se Darko Suvin 1979, s. 7; Simon Spiegel, ”Things Made Strange. On the 
Concept of ’Estrangement’ in Science Fiction Theory”, Science Fiction Studies, 35, 2008:3, s. 369–385.

 Suvin 1979, s. 49.38

 Northrop Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1957, 39

s. 309. Enligt Encyclopædia Britannica är menippeisk satir en ”seriecomic genre […] in which contemporary 
institutions, conventions, and ideas were criticized in a mocking satiric style that mingled prose and verse.” Se 
Encyclopædia Britannica, ”Menippean satire”, academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/
Menippean-satire/101676 (2020-04-13).

 Northrop Frye, ”The Nature of Satire” (1944) i The Educated Imagination and Other Writings on Critical 40

Theory 1933–1963, Germaine Warkentin (red.), Toronto: University of Toronto Press, 2016, s. 40.

 Frye (1944) 2016, s. 44.41

 Frye 1957, s. 223 f, 233.42

 Frye 1957, s. 238.43

 Ljungquist 2001, s. 30.44
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värld konfronteras med en icke-organiserad värld. Denna icke-organiserade värld gestaltas, 

enligt Ljungquist, vanligtvis genom en inskriven utanförvärld i berättelsen, antingen i form av 

en faktisk icke-organiserad värld eller av en inre drömvärld hos någon av karaktärerna.  45

Mötet med den icke-organiserade världen skapar sedan orosmoment som utgör ”ett hot mot 

den extremtotalitära världens grundvalar”.  46

 Etikforskaren Helen Andersson, som i likhet med Suvin utgår ifrån Viktor Sjklovskijs 

och Bertolt Brechts teorier kring förfrämligande, menar i sin tur att litteraturens uppgift är att 

främmandegöra det välkända.  Sjklovskij, som utvecklade begreppet ostranenie, menade att 47

detta uppnås genom att texten försvåras och att fenomen antingen förflyttas till oväntade 

sammanhang eller beskrivs med termer från andra områden eller ”som om det synliggjordes 

för första gången”. Brecht, vars Verfremdungseffekt är mer uttryckligt politisk, menade 

däremot att förfrämligandet uppnås genom en medvetet förenklad form och att 

förfrämligandet, inom dramatiken, är menat att försvåra identifikationen mellan publiken och 

pjäsens gestalter för att på så sätt få betraktaren att ifrågasätta sin samtid. I litteraturen kan 

detta översättas till att läsarens identifikation med romanens karaktärer försvåras. Gemensamt 

för de båda teoretikerna är dock att de, enligt Andersson, vill bryta en sorts illusion och att de 

motsätter sig den hermeneutiska traditionens tendens att se främlingskap som ett problem som 

måste lösas. Istället undersöker de ”vad det främmande gör med oss” och uppehåller sig vid 

främlingskapets ”transformativa” effekt.  Litteraturen kan på så sätt: 48

få vår värld att framstå som främmande när den upplöser de ideologier som skiljer oss från en 

genuin existentiell kontakt med tingen och världen; den kan upphäva automatiseringen eller 
alieneringen genom en främmandegöring som förnyar seendet.  49

Genom detta förfrämligande uppfattas verkligheten med nya, ifrågasättande, ögon. Inom 

västerländsk tradition har just språk, enligt Andersson, utgjort ”den starkaste markören” för 

detta främlingskap, vilket beror på ”det lingvistiska tecknets godtycklighet”. Främlingen 

personifierad har därmed blivit barbaren: den oförstådda vars språk är obegripligt och som 

 Ljungquist 2001, s. 274.45

 Ljungquist 2001, s. 268, 273.46

 Helen Andersson, ”Människa, främmande förhatlig. Om främlingar och konsten att främmandegöra”, Tidskrift 47

för litteraturvetenskap, 38, 2008:3-4, s. 109.

 Andersson 2008, s. 110 f.48

 Andersson 2008, s. 110.49
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därmed inte uppfattas som helt mänsklig.  Språk blir till ett fält där orosmoment uppstår då 50

det som ses som oförståeligt uppfattas som skrämmande. Detta leder oss till nyspråk som 

tenderar att främmandegöra läsaren från språkbruk som hen är van vid: ord ges nya 

betydelser, försvinner eller förbjuds och nya obekanta koncept introduceras. 

Nyspråk 

Som tidigare nämnt uppkommer termen newspeak (nyspråk) genom Orwells 1984. Newspeak 

är enligt Encyclopædia Britannica ett ”propagandistic language that is characterized by 

euphemism, circumlocution, and the inversion of customary meanings”.  Inom Orwells 51

roman är detta ett språk som Partiet, den styrande makten i det fiktiva Oceanien, försöker 

införa för att begränsa befolkningens kapacitet till fritt tänkande och därigenom deras 

möjligheter att ifrågasätta Partiet. Detta nyspråk är en förändrad form av engelska, med 

tillhörande lexikografi och grammatik, som tillägnas omfattande diskussion i romanen.  Som 52

litteraturforskaren Gorman L. Beauchamp uppmärksammat finns det dock få dystopier vars 

nyspråk är lika utförliga.  Gällande skapandet av nya språkformer menar Beauchamp att 53

dystopier vanligtvis misslyckas i att tillfredsställande skapa framtidsspråk som verkligen 

reflekterar den gestaltade framtiden. Beauchamp grundar sig i idén att språk utvecklas i 

symbios med sociala och teknologiska förändringar och att språk i dystopier därmed bör 

reflektera de förändringar som författaren skildrar. Enligt Beauchamp försvårar detta språkliga 

misslyckande dystopi-författarens skapande av ”an imaginary world both vivid enough to 

convince us of the validity of [their] thesis yet consistent with [their] ideological premises.” 

Beauchamp kritiserar därmed den dystopiska litteraturens trovärdighet.  Två romaner som 54

enligt Beauchamp dock lyckats i att anpassa sitt språk till dess fiktiva värld är Zamjatins Vi 

och Orwells 1984. Vad dessa dystopier lyckas med är att skapa trovärdiga fiktiva språk, 

technologese respektive newspeak, som på ett övertygande sätt demonstrerar den 

 Anderssson 2008, s. 109. Andersson poängterar även hur främlingen inte tillåts en identitet och hur främlingen 50

ofta anknyts till fysisk orenhet, vilket relaterar till det groteska som enligt Frye är ett vanligt inslag inom satiren.

 Encyclopædia Britannica, ”Newspeak”, https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/51

newspeak/125634 (2019-09-20).

 George Orwell, 1984 (1949), London: Penguin Books Ltd, 2008. Se ”Principles of Newspeak” s. 312–326.52

 Gorman L. Beauchamp, ”Future Words. Language and the Dystopian Novel”, Style, 8, 1974:3, s. 462–476.53

 Beauchamp 1974, s. 463.54

 12

https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/newspeak/125634
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/newspeak/125634


dominerande världsbilden men som samtidigt innehåller element, irrational numbers och 

doublethink, som kan användas för att kritisera och diskreditera densamma.   55

 Litteraturforskaren David W. Sisk menar dock, i Transformations of Language in 

Modern Dystopias, att dystopier sällan utvecklar det fiktiva samhällets lingvistiska 

uppbyggnad då ett alltför stort fokus på detta riskerar att minska läsarens intresse och ta bort 

fokus från verkets didaktiska, moraliska eller politiska mål.  Denna uppsats kommer att gå i 56

linje med Sisks argument om att lingvistik i dystopier inte alltid behöver beskrivas uttryckligt 

eller realistiskt; det viktiga inom dystopin är inte huruvida språket är trovärdigt som framtida 

språk, utan istället hur språket, vanligtvis genom sporadiska snarare än konstanta inslag i 

berättelsen, används för att poängtera vad författaren ser som samhälleliga brister. Huruvida 

det framtida språket är fullkomligt realistiskt porträtterat är därmed inte av intresse för denna 

studie. I och med att de flesta dystopier inte heller skapar helt nya språk utan endast till viss 

del förändrar det redan befintliga språket, kommer jag att främst använda mig av 

Encyclopaedia Britannicas tidigare nämnda och mer övergripande definition, samt av 

Nationalencyklopedins beskrivning, där nyspråk definieras som en ”språkvariant som 

kännetecknas av att vissa ord används på ett vilseledande sätt så att t.ex. en dyster verklighet 

förskönas”.  I dess engelska form har termen vanligtvis två definitioner där den ena har en 57

tydlig anknytning till Orwells newspeak medan den andra är bredare och liknar 

Nationalencyklopedins ovan citerade definition.  I samband med analysen av nyspråk har jag 58

valt att till viss del utgå från kulturteoretikern Stuart Hall som menar att ords betydelser 

uppehålls av kulturella och sociala koder. Språk, ord och tecken är befästa med historiska, 

kulturella och sociala betydelser och är därför alltid beroende av aktiv tolkning.  Jag vill 59

 Beauchamp 1974, s. 474. Beauchamp menar att doublethink och irrational numbers diskrediterar det 55

dystopiska samhällsskicket då de båda representerar ”a flaw in the perfection of the perfect”. Här bör tilläggas att 
Orwells roman även beskrivs utspela sig i en tid då newspeak ännu utvecklas och därmed inte implementerats till 
fullo i det fiktiva samhället.

 Sisk 1997, s. 162.56

 Nationalencyklopedin, ”Nyspråk”, https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/nyspr%C3%A5k 57

(2018-10-29). 

 Se exempelvis ”Newspeak” i The Oxford Dictionary of Phrase and Fable, https://www-oxfordreference-58

com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780198609810.001.0001/acref-9780198609810-e-4883 (2019-10-14) 
och i The Oxford Dictionary of Philosophy, https://www-oxfordreference-com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/
acref/9780198735304.001.0001/acref-9780198735304-e-3415 (2019-10-14).

 Stuart Hall, ”The Work of Representation” i Representation, Stuart Hall et al. (red.), Los Angeles: Sage, 2013, 59

s. 15 ff. Hall utgår ifrån lingvisten Ferdinand de Saussure som menade att språk utgör ett system av tecken 
(signs), som i sin tur består av två komponenter: form (signifier) och idé (signified). Medan formen utgörs av 
tecknets mer materiella manifestation utgör idén istället den innebörd som befästs sagda form. Förhållandet 
mellan dessa två är aldrig statiskt utan upprätthålls av kulturella och sociala koder.
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argumentera att dystopier med hjälp av nyspråk just betonar, och uppmuntrar läsaren till, 

denna aktiva tolkning genom att förstärka kontrasten mellan ett ords fiktiva användning i 

dystopin och dess vedertagna användning i läsarens samtid. 

 I likhet med Sisk menar Millward att dystopin som narrativ genre karaktäriseras av 

”language which is restricted, prescribed or otherwise influenced by authoritarian or 

ideological governing structures” och att fiktiva dystopiska världar ofta är ”richly constructed 

and animated by means of futuristic invented language”.  Likt många utgår Millward ifrån 60

Orwells 1984, men medan annan forskning fokuserat på romanens nyspråk menar Millward 

att romanen även tydligt tematiserar vad hon benämner som obsolete language. Inom 

dystopisk fiktion gestaltas, enligt Millward, vanligtvis två sorters språk: reflective language 

och speculative language, varav det förstnämnda utgör ”the language of the dystopian past” 

medan det andra istället är ett språk som reflekterar den nya världen.  Det spekulativa språket 61

utgörs därför ofta av framtida språk och ny terminologi medan det reflektiva istället 

uppehåller sig vid äldre, vardagliga och för läsaren familjära termer. Det är detta reflektiva 

språk som enligt Millward frekvent porträtteras som ett obsolete language; ett förlorat och 

förlegat språk som relaterar till en tidigare värld, till tidigare normer och värden.  Begrepp 62

från detta äldre språkbruk omvärderas ibland även för att passa den nya världen: visavi kan ett 

för läsaren positivt begrepp definieras som negativt av gestalter i den fiktiva världen. 

Språkförbistring eller språklig förlust, vari ett språk blir förlegat eller bortglömt, accepteras 

enligt Millward i högre grad av läsaren som en trovärdig hotbild till skillnad från nyspråk som 

främst uppfattas som ett satiriskt inslag.  Därav tematiseras även obsolete language inom 63

dystopier för att markera den fiktiva världens negativa sidor. 

 Att både nyspråk och obsolete language såpass frekvent figurerar inom genren beror 

enligt ett flertal forskare på att litterära dystopier generellt grundat sig i en idé om lingvistisk 

relativism, vanligtvis benämnd som Sapir-Whorf-hypotesen.  Sapir-Whorf-hypotesen bygger 64

 Julie Millward, ”’Words that are lost’. Obsolete Language in Dystopian Fiction”, i Dystopia(n) Matters: On 60

the Page, on Screen, on Stage, Fátima Vieira (red.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2013, s. 96.

 Millward 2006, s. 39.61

 Millward 2006, s. 171.62

 Millward 2013, s. 98.63

 Se Sisk 1997, s. 12; Millward 2013; Meyers 1980; M. Keith Booker, The Dystopian Impulse in Modern 64

Literature. Fiction as Social Criticism, London/Westport Connecticut: Greenwood Press, 1994, s. 80 f.; Kristine 
Anderson, ”To Utopia via the Sapir-Whorf Hypothesis. Elgin’s Láadan”, Utopian Studies, 1991:3, s. 92.
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främst på lingvisten Benjamin Lee Whorfs idéer kring lingvistisk determinism. Konceptet, 

som fick inflytande under 1940-talet, utgår ifrån att språk styr hur människor tänker och att 

skillnader i språk därmed orsakar kognitiva skillnader. Whorfs teorier utvecklades sedan av 

lingvisten Edward Sapir som menade att det fanns en växelverkan mellan språk och tanke.  65

Enligt Sapir-Whorf-hypotesen har språket därmed en omfattande påverkan på hur människor 

uppfattar sin omvärld. Hypotesen, som främst använts inom lingvistisk och antropologisk 

forskning, har dock kritiserats. I och med kritiken menar litteraturforskaren Kristine Anderson 

att tillämpningen av hypotesen därmed fått två olika former: en starkare och en svagare. 

Förespråkare för den förstnämnda menar att språk helt kontrollerar individens 

världsuppfattning medan förespråkare för den andra anser att språk endast till viss del 

påverkar individens världsuppfattning. Den starkare formen, som enligt Anderson ofta 

använts inom äldre science fiction, har under senare decennier generellt förkastats av 

lingvister och antropologer, medan den svagare formen till större grad har accepterats.  66

Anderson menar dock att den kritik som hypotesen fått till stor del ignorerades av lingvistiskt 

intresserade författare, framförallt inom science fiction-genren, som använde hypotesen som 

ett medel för att skapa nya världar.  Detta gäller även dystopier, där nyspråk porträtteras 67

kunna styra de fiktiva karaktärernas världsbild. Litteraturprofessorn M. Keith Booker har 

dock, i sin analys av 1984, poängterat att fiktiva nyspråk har två separata funktioner: inom 

Orwells fiktiva värld är nyspråket menat att påverka medborgarnas världsbild och förhindra 

dem från att kritisera Partiet, men för läsaren används det istället för att poängtera Partiets 

bristfällighet och till vilken längd det måste gå för att undvika motstånd.  Nyspråket kan 68

därmed ses grundas i hypotesen medan fiktionen i sin helhet frångår den. I likhet med Booker 

utgår jag således ifrån att nyspråk har två separata funktioner: en fiktiv och en didaktisk.  

 Sisk 1997, s. 12.65

 Anderson 1991, s. 93 f. Den svagare formen är även svårare att testa empiriskt och har därmed inte utsatts för 66

lika hård kritik.

 Anderson 1991, s. 94. Anderson exemplifierar detta med romaner som Orwells 1984, Samuel Delanys 67

Babel-17 (1966), och Jack Vances Languages of Pao (1958) som alla skrivs under mitten av 1900-talet, samtida 
med de romaner som analyseras i denna uppsats.

 Booker 1994, s. 85 f.68
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Språkkontroll och språklig förlust 

Implementeringen av nyspråk kan i sin tur anknytas till teman som språkkontroll och censur. 

För att dystopin ska lyckas i sin didaktiska funktion måste läsaren, enligt Sisk, kunna 

identifiera den samtida källan till den fiktiva världens negativa sidor och samtidigt känna sig 

kapabel att motverka denna.  Sisk menar att språkkontroll framkallar en sådan reaktion hos 69

läsaren i och med att det finns en underliggande rädsla för att språk kan manipuleras och 

kontrolleras. Fiktiva totalitära regeringsstrukturer gestaltas därtill ofta tillämpa språkkontroll 

för att förhindra motstånd och konträra åsikter. Inom dystopier betonas därför, enligt Sisk, 

språkets centrala roll i både förtryck och uppror.  Enligt litteraturforskaren Walter E. Meyers 70

är språkkontroll i synnerhet utmärkande för den dystopiska genren.  Då språk, enligt Meyers, 71

utgör en ”arena of individual action” måste en dystopisk regim ”not only enslave words, but 

also prevent the natural forces of language from freeing them” för att skydda språket från 

förändring och på så sätt bibehålla sin makt över samhället. Förhindrandet av dessa ”natural 

forces of language” bidrar i sin tur till det fiktiva samhällets dystopiska prägel. Språk 

utvecklas och förändras genom att ord antingen lånas från andra språk, uppkommer då en ny 

mening tillskrivs ett redan befintligt ord eller, mer sällan, då helt nya ord myntas.  Detta är i 72

sin tur språkliga tendenser som ett dystopiskt samhälle, enligt Meyers, måste verka emot för 

att upprätthålla det rådande samhällsskicket. För att hindra att ord lånas från andra språk 

försvåras eller förbjuds kontakt med dessa språk och användandet av befintliga ord regleras 

strikt för att undvika att ord ges nya meningar. Detta kan i sin tur ske genom en stark kontroll 

av utbildningsväsendet och en aktiv kontroll av relationer mellan föräldrar och barn då dessa 

relationer riskerar att övergå i en didaktisk relation. Att förhindra att helt nya ord uppkommer 

är enligt Meyers dock svårt då människor inte kan hindras från att kreativt använda språk.  73

Därmed ligger fokus istället på att förhindra spridningen av det nya ordet, vilket enklast görs 

 Sisk 1997, s. 11.69

 Sisk 1997, s. 2.70

 Meyers 1980, s. 194 f. Värt att notera är att Meyers grundar genrebeteckningen dystopi på vilka verk som 71

innehåller språkkontroll. Distinktionen mellan utopi och dystopi, som litterära genrer, är dock inte enbart 
beroende av tillämpningen av språkkontroll. Jag vill dock argumentera att språkkontroll inte automatiskt 
definierar verket som dystopi då det likväl finns utopier som använder sig av språkkontroll och framställer detta 
som positivt. Däremot är språkkontroll mer förekommande inom dystopier (då kontrollerandet av språk 
vanligtvis uppfattas som negativt). Meyers definitiva uppdelning mellan utopi och dystopi leder även till en 
förenkling av utopi-begreppet och förringar den kritiska utopin som begrepp.

 Meyers 1980, s. 200.72

 Meyers 1980, s. 208.73
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genom att samhällets kommunikationsmedel kontrolleras, resande försvåras och ordens 

upphovsmakare fängslas.   74

 Millward har i sin tur identifierat fyra ytterligare strategier, som vanligtvis återfinns 

inom dystopisk litteratur, för att göra en språkförlust trovärdig. Enligt Millward raderas eller 

förvrängs vanligtvis den tid som det försvunna språket representerar och bilden av den äldre 

tiden manipuleras utefter den nya tidens utsagor om densamma. Därtill undanhålls litteratur 

från gestalterna, då ett litterärt samhälle med ”unrestricted access to language” anses vara 

”incendiary and less amenable to autocratic control”.  En annan övergripande strategi, som 75

liknar Meyers övergripande teori, är att den antagonistiska sidan i dystopin erkänner språkets 

kommunikativa och potentiellt revolutionära funktion och arbetar aktivt för att motverka den. 

Den sista strategin, som Millward menar är av yttersta vikt inom dystopier, är slutligen att 

åtminstone en gestalt som är tvåspråkig, eller som har vetskap om ett äldre eller alternativt 

språkbruk, introduceras i narrativet. Denna gestalt agerar som en ”communicator-interpretor” 

för läsaren och de andra karaktärerna och skapar således en dialog mellan det språk som 

representerar det dystopiska samhället och det reflektiva språk som representerar det 

förflutna, vari det förflutna språket blir representativt för värden som har gått förlorade i det 

nya samhället.   76

 Jag kommer i analysen av nyspråk och språkkontroll förhålla mig till både Meyers och 

Millwards exempel för att se om gestaltningar av dessa taktiker förekommer i de olika 

romanerna. Därtill använder jag mig av den feministiska lingvisten Deborah Camerons 

begrepp verbal hygiene.  En viktig del av mänsklig språkanvändning är enligt Cameron att 77

människor kontinuerligt reflekterar över sitt och andras språk.  Verbal hygien uppstår på så 78

sätt ”whenever people reflect on language in a critical (in the sense of ’evaluative’) way. The 

potential for it is latent in every communicative act, and the impulse behind it pervades our 

habits of thought and behavior.”  Enligt utopi-forskaren Ildney Cavalcanti, som använder sig 79

av Camerons koncept i sin forskning om utopiska nyspråk, utgör den dystopiska genren ”the 

 Meyers 1980, s. 200.74

 Millward 2013, s. 99. 75

 Millward 2013, s. 99 f.76

 Deborah Cameron, Verbal Hygiene (1995), New York: Routledge, 2012.77

 Cameron (1995) 2012, s. 1.78

 Cameron (1995) 2012, s. 9.79
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verbal hygiene literary genre par excellence” då verbal hygien genomgående och markant 

figurerar inom genren.  Jag vill argumentera att romanernas samhällskritik till viss del 80

framträder genom dessa språkreflektioner då dessa betonar, samt skapar en kritisk diskussion 

kring, de språkbruk och utsagor som förhindras inom den fiktiva världen. I sin forskning har 

Cameron även behandlat nyspråk, där hon, med Orwells newspeak som utgångspunkt, 

uppmärksammat den kritik som fenomenet fått i verkligheten, framförallt av liberala och 

konservativa teoretiker som menat att det inom kommunistiska stater funnits en 

implementering av nyspråk som haft en hjärntvättande effekt. Enligt Cameron är denna kritik 

dock felaktig då den förbiser ”the power of the creative imagination as a linguistic and 

political force”.  Den kritik och rädsla som uppkommit för nyspråk visar dock hur konceptet 81

trots dess grund i ett fiktivt språk, vars applicering på verkligheten är tveksam, genererat en 

viss rädsla för totalitära stater med språkkontroll som medel kan kontrollera sin befolkning. 

Detta är en rädsla som potentiellt kan skymtas i de dystopier som analyseras i denna uppsats. 

Litterär onomastik 

Ett flertal av de romaner som analyseras i denna uppsats anpassar egennamn och platsnamn 

till den fiktiva värld som de gestaltar. Då dessa kan användas för att framhäva framtidens 

negativa sidor kommer den analys som förs delvis vidröra litterär onomastik: studiet av namn. 

Enligt litteraturforskaren Grant W. Smith, som utgår ifrån lingvisten Charles Sanders Pierce, 

bör namn ses som semiotiska tecken som framkallar olika associationer. Dessa associationer 

kan delas upp i tre olika kategorier: ikoniska, indexikala eller symboliska, varav de 

symboliska är av störst relevans för denna studie.  Ett namns symboliska associationer beror 82

på ordets relation till andra kontext och förståelsen för namn är därmed beroende av 

förståelsen för den kontext som de används i. Enligt Smith framkallar dock namn inom 

 Ildney Cavalcanti, ”Utopias of/f Language in Contemporary Feminist Literary Dystopias”, Utopian Studies, 80

11, 2000:2, s. 156. Cavalcanti uppmärksammar att det finns en viss problematik i att använda termen inom det 
litteraturvetenskapliga fältet i och med att den härstammar från sociolingvistiken, där den appliceras på reella, 
och inte fiktiva, situationer. Däremot anser hon att termen är av intresse även inom litteraturvetenskapen då 
”observing the literary manifestations of verbal hygiene offers insights into one of the intersections between 
linguistics and literature, and enables a consideration of the relationship between speculative fictions and their 
extra-textuality (i.e., the question of their referents and continuities with the ’real’ world ’out there’).” s. 155.

 Cameron (1995) 2012, s. 155. Cameron menar därtill att kritiken överdriver den grad till vilken verbal hygien 81

kan påverka folkmassor och att den även tenderar att förbise att ”imaginative representations of reality” till viss 
grad konstrueras inom alla diskurser, och därmed inte enbart inom kommunistiska stater.

 Grant W. Smith, ”Theoretical Foundations of Literary Onomastics” i The Oxford Handbook of Names and 82

Naming, Carole Hough & Daria Izdebska (red.), Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 1. Översatt från 
iconic, indexical och symbolic. Se Smith 2016, s. 9.
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litteraturen mer varierande associationer än namn i verkligheten då litterära namn vanligtvis 

har en medvetet tematisk roll. Smith menar därtill att namn inom litteraturen skiljer sig från 

namn i verkligheten på tre sätt: inom litteraturen är namn vanligtvis (innovativt) prosodiska 

(deras kreativa utformning är friare), de har en medveten retorisk användning och de kan i allt 

högre grad tolkas symboliskt.   83

 Onomastik-forskaren Benedicta Windt-Val menar därtill att det finns en stark 

förbindelse mellan namn och identitetskänsla och att namnens roll för identitetsskapande 

utgör ett vanligt tematiskt element inom litteraturen. Gestalter kan tilldelas flera namn och 

dessa namn positionerar dem på olika sätt i förhållande till andra gestalter runt omkring dem. 

I och med namnens roll i skapandet av en personlighet kan de även användas för att 

manipulera och kontrollera gestalternas identitet och självuppfattning. Utöver detta är namn 

även av vikt för att läsaren ska kunna identifiera sig med den litterära gestalten.  Inom 84

satiren, som dystopin är besläktad med, menar dock Windt-Val att namn inte tillämpas i lika 

hög grad för att beskriva litterära gestalters personlighet. Gestalter inom denna genre används 

istället främst som fasta typer, där deras identitet sammanbinds med en arketyp, exempelvis 

ett yrke, som förmedlar olika idéer om gestaltens karaktär.  Namnet blir på så sätt främst 85

representativt för en idé. Förändringar i karaktärsnamn och tilltal har på så sätt, i likhet med 

nyspråk, en förfrämligande effekt som verkar för att få läsaren att ytterligare reflektera över 

det fiktiva samhällets konstitution. 

Den otillförlitlige berättaren 

Dystopier och nyspråk innefattar överlag en hög nivå av tvetydighet vilket även påverkar det 

narrativa berättandet. Gemensamt för de romaner som analyseras i denna uppsats är att den 

huvudsakliga fokaliseringen sker genom en fiktiv gestalt som på ett eller annat sätt påverkas 

av och har en viss relation till den fiktiva världen. Att händelseförloppet gestaltas utifrån en 

specifik berättares synvinkel, och inte består i en objektiv redogörelse, motiverar en 

diskussion kring berättarens trovärdighet. Här kommer teorin kring otillförlitligt berättande, 

som diskuterats av bland annat Christer Johansson, in i analysen. Otillförlitligt berättande är 

 Smith 2016, s. 1 ff.83

 Benedicta Windt-Val, ”Personal Names and Identity in Literary Contexts”, Oslo Studies in Language, 4, 84

2012:2, s. 281 ff.

 Windt-Val 2012, s. 278 f.85
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en ironisk framställningsform där en diskrepans uppstår mellan den diskurs som den fiktiva 

berättarrösten för och det ”av fiktionsberättelsen (och dess författare) auktoriserade 

innehållet”. Denna diskrepans leder i sin tur till att den berättande diskursen undermineras då 

den inte överensstämmer med det innehåll som författaren fastställt som sant.  Johansson 86

menar därmed att vi inte kan uppfatta den fiktiva information vi får som ”neutrala 

byggstenar” utan att den alltid måste bedömas ”utifrån fiktionsberättelsens externa 

perspektiv” som består av ”globala och lokala intrig- och genrestrukturer”, som till exempel 

satir och ”kampen mellan gott och ont”.  Om ett litterärt verk är satiriskt eller om ett verk 87

fastställt en tydlig antagonist bör utsagorna i verket därför bedömas med detta i beaktande. I 

de dystopier som här analyseras påverkar berättarens otillförlitlighet potentiellt vilket språk 

som hen använder, vad hen uppfattar som språkkontroll och vilken vikt hen lägger vid 

tillkomsten, men även förlusten, av olika ord. Jag har därmed valt att kommentera romanernas 

narrativ i analysen då gestaltningen av språkanvändning och språkkontroll delvis är beroende 

av hur berättaren eller fokalisatorn påverkas av den övriga fiktiva världen och dess struktur. 

1.6. Tidigare forskning 

Internationell forskning 

Utopisk och dystopisk litteratur har inom den internationella litteraturforskningen ägnats en 

hel del uppmärksamhet. Det finns därmed en mängd antologier, varav ett flertal används i 

denna uppsats, som ger en övergripande bild av genrens historia. Bland dessa bör nämnas 

Dark Horizons. Science Fiction and the Dystopian Imagination (2003), sammanställd av 

Raffaella Baccolini och Tom Moylan, The Cambridge Companion to Utopian Literature 

(2010), av Claeys, Dystopia (2013) av Booker och Dystopia(n) Matters. On the Page, on 

Screen, on Stage (2013) av Vieira.  Booker har dessutom skrivit The Dystopian Impulse in 88

Modern Literature. Fiction as Social Criticism (1994) där han mer utförligt diskuterar 

 Christer Johansson, ”Otillförlitligt berättande i Pär Lagerkvists prosa” i Berättaren Lagerkvist, Margareta 86

Petersson & Christer Knutsson (red.), Växjö: Pär Lagerkvist-samfundets förlag, 2007, s. 13.

 Johansson 2007, s. 17.87

 Raffaella Baccolini & Tom Moylan (red.), Dark Horizons. Science Fiction and the Dystopian Imagination, 88

Routledge, New York, 2003; Gregory Claeys (red.), The Cambridge Companion to Utopian Literature. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010; M. Keith Booker (red.), Dystopia, Ipswich, Massachusetts: 
Salem Press, 2013; Fátima Vieira (red.), Dystopia(n) Matters. On the Page, on Screen, on Stage, Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
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dystopins samhällskritiska funktion.  Av Claeys finns även monografin Dystopia. A Natural 89

History (2017) som behandlar både den litterära genrens historia och reella dystopiska 

manifestationer i samhället.  Sedan 1975 existerar därtill The Society for Utopian Studies, en 90

internationell och tvärvetenskaplig organisation för utopi-forskning som ger ut tidskriften 

Utopian Studies, vari både Anderson och Cavalcanti publicerat sina artiklar.  91

 Kring nyspråk har forskningen främst centrerats kring, och vanligtvis grundat sig på, 

Orwells 1984. Det finns dock även ett fåtal större studier om fiktiva språk inom science 

fiction som till hög grad influerat forskningen kring språkanvändning inom dystopier. Här kan 

framförallt Myra Barnes Linguistics and Languages in Science Fiction (1974) och Walter E. 

Meyers Aliens and Linguists. Language Study and Science Fiction (1980) uppmärksammas. 

Av den forskning som finns om språkanvändning i just dystopier är Sisks Transformation of 

Language in Modern Dystopias (1997) och Millwards Dystopian Wor(l)ds. Language Within 

and Beyond Experience (2006) de mest omfattande. Medan Sisk huvudsakligen analyserar 

användningen av nyspråk, språkkontroll och censur diskuterar Millward främst reflective 

language och appliceringen av Sapir-Whorf-hypotesen inom dystopisk litteratur.  Utöver det 92

som redan diskuterats kring dessa forskare bör nämnas att Millwards avhandling, som delvis 

är läsarorienterad, även har som målsättning att undersöka om dystopisk litteratur påverkar 

läsarens världsbild utöver fiktionen.  I likhet med Millward menar jag visserligen att 93

dystopisk fiktion verkar för att få läsaren att ifrågasätta sin samtid. Jag kommer dock inte att 

analysera huruvida dessa strategier har haft en reell effekt utan uppehåller mig främst vid hur 

språk används som samhällskritiskt tema. 

 Booker 1994.89

 Gregory Claeys, Dystopia. A Natural History. A Study of Modern Despotism, its Antecedents, and its Literary 90

Diffractions, Oxford: Oxford University Press, 2017.

 The Society for Utopian Studies, ”About”, https://utopian-studies.org/ (2020-03-20).91

 Sisk 1997; Millward 2006. Sisk har bland annat kritiserats av utopi-forskaren Peter Fitting som menar att Sisk 92

misslyckas i att utförligt diskutera hur språk används som maktmedel inom dystopier, att hans 
genrebestämningar ibland är omotiverade och att hans analysmaterial främst består av klassiska anglosaxiska 
romaner som redan tillägnats ett flertal utförliga analyser. Medan Sisk kommer med intressanta resultat kring 
språkanvändning inom dystopier håller jag med om att han ibland strövar från sin centrala frågeställning och att 
språket hamnar i skymundan till fördel för en mer generell diskussion kring totalitära rädslor. Däremot vill jag 
argumentera att hans forskning fortfarande är av relevans för denna uppsats, framförallt hans argument kring 
språkets didaktiska och samhällskritiska funktion. Se Peter Fitting, ”An Unconvincing Study”, Science Fiction 
Studies, 25, 1998:2, s. 378–381.

 Millward 2006, 51.93
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 Ytterligare forskare som varit framstående inom området, och som behandlats i teori-

delen, är bland annat Beauchamp, Anderson, Cameron och Cavalcanti.  Som framkommit i 94

uppsatsens teoridel har även litteraturteoretikerna Suvin och Frye varit inflytelserika inom 

forskningen kring både dystopier och nyspråk.  Utöver denna forskning innehåller även 95

Vieiras antologi Dystopia(n) Matters en mängd artiklar som diskuterar språkanvändning i 

dystopier, däribland Millwards ”’Words That Are Lost.’ Obsolete Language in Dystopian 

Fiction”, Adam Stocks ”Dystopia as Post-Enlightenment Critique in George Orwell’s 

Nineteen Eighty-Four” och Sofia Sampaios ”Totalitarianism as Liberal Nightmare. The 

(Post-)Politics of Nineteen Eighty-Four”.  Därtill finns en mängd artiklar som behandlar just 96

1984 och Orwells newspeak, där värt att nämna Jean-Jaques Courtines ”A Brave New 

Language. Orwell’s Invention of Newspeak in 1984” (i engelsk översättning av Laura Willett), 

Nigel Loves ”Science, Language and Linguistic Culture” och Howard Finks ”Newspeak. The 

Epitome of Parody Techniques in ’Nineteen Eighty-Four’”.  97

Svensk forskning 

Sarah Ljungquist har i sin avhandling Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734–1940 

(2006) ingående behandlat både utopisk och dystopisk litteratur.  Ljungquist avslutar sin 98

analys vid Kallocain, men nämner att den dystopiska genren i Sverige under den senare delen 

av 1900-talet övergår till att främst behandla miljöförstöring och klimatkriser samt att den 

kritiska utopin växer sig starkare genom ett flertal feministiska verk.  Medan Ljungquist 99

främst fokuserar på den litterära utopin, och endast utforskar litteratur fram till 1940-talet, är 

det ett av få forskningsprojekt som så omfattande behandlat genrens historia i Sverige. Utöver 

denna avhandling är dystopi-forskningen inom svensk litteraturvetenskap tyvärr relativt 

 Beauchamp 1974; Anderson 1991; Cameron (1995) 2012; Cavalcanti 2000. 94

 Se bland annat Suvin 1979 och Frye 1957.95

 Vieira 2013.96

 Jean-Jacques Courtine, ”A Brave New Language. Orwell’s Invention of Newspeak in 1984” (övers. Laura 97

Willett), Substance, 15, 1986:2, s. 69–74; Nigel Love, ”Science, Language and Linguistic Culture”, Language 
and Communication, 29, 2009:1, s. 26–46; Howard Fink, ”Newspeak. The Epitome of Parody Techniques in 
’Nineteen Eighty-Four’”, Critical Survey, 5, 1971:2, s. 155–163.

 Ljungquist 2001. Utöver Boyes Kallocain uppmärksammar Ljungquist de två tvetydiga utopiska romaner De 98

släckta metropolerna (1937) av Rütger Essén och Ut med blondinerna! (1939) av Olle Hedberg som har vissa 
dystopiska drag. Se Ljungquist 2001, s. 253 f, 259. 

 Ljungquist 2001, s. 65. Ljungquist lyfter bland annat Magda Henning Anderssons Slangbella (1955), som hon 99

menar är det enda svenska exemplet på en feministisk omkastelse-utopi. Därtill nämns den norska romanen 
Egalias døtre (1977) av Gerd Brantenberg som är mer välkänd inom undergenren. Se s. 259.
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begränsad. Inom den forskning som finns kring den utopiska genren kan dock Eva 

Heggestads En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska versioner 1850–

1950 (2003) nämnas.  Därtill berör Jerry Määttäs avhandling Raketsommar. Science fiction i 100

Sverige 1950–1968 (2006) till viss del utopisk och dystopisk litteratur i och med att genren 

ofta sammanfaller med science fiction. I sin avhandling menar Määttä bland annat att 

genrebeteckningen ”framtidsroman” blev allt vanligare efter utgivningen av Martinsons 

Aniara (1956) och att detta lett till att flera romaner marknadsförts med denna beteckning 

snarare än som science fiction.  Just Kallocain och Aniara har även tillägnats ett antal 101

litteraturvetenskapliga studier, artiklar och studentuppsatser.  Johan Svedjedal har därtill 102

uppmärksammat några av sextiotalet dystopiska framtidsskildringar i essäsamlingen Ner med 

allt? Essäer om protestlitteraturen och demokratin, cirka 1965–1975 (2014), däribland Maj 

Sjöwalls och Per Wahlöös futuristiska kriminalromaner Mord på 31:a våningen (1964) och 

Stålsprånget (1968).  Svedjedal har till viss del även skrivit om dystopier i essäsamlingen 103

Den sista boken (2001) där han diskuterar de genomgående negativa teknikskildringar som 

finns i svenska framtidsskildringar från efterkrigstiden. Framförallt uppmärksammar 

Svedjedal Hannes Alfvéns Sagan om den stora datamaskinen (1966), där människan förlorar 

sitt värde till fördel för maskinen, men även Bengt V. Walls Rapport från Zenotien (1971) och 

Berndt Gustafssons Gunnar Svensson, vatteningenjör (1972), som båda, enligt Svedjedal, 

innehåller en tydligt moralisk tematik där människan förlorar de egenskaper som gör henne 

mänsklig.  Utöver sin bibliografi har Lundwall därtill skrivit essäsamlingen Utopia – 104

Dystopia (1978) men i denna resonerar han främst kring vad han ser som utopiska och 

dystopiska samhällsskick i verkligheten.  105

 Eva Heggestad, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850–1950, Eslöv: B. 100

Östlings bokförlag Symposion, 2003.

 Jerry Määttä, Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950–1968, Lund: Ellerström, 2006. Määttä har därtill, 101

under senare år, publicerat ett antal artiklar som behandlar dystopisk och post-apokalyptisk litteratur. Dock berör 
dessa främst anglosaxisk litteratur.

 Se bland annat Barbro Gustafsson Rosenquists avhandling ”Att skapa en ny värld”. Samhällssyn, kvinnosyn 102

och djuppsykologi hos Karin Boye, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1999, och antologin Efter femtio år: 
Aniara 1956-2006. Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006, Bengt Landgren 
(red.), Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2007.

 Johan Svedjedal, Ner med allt? Essäer om protestlitteraturen och demokratin, cirka 1965–1975, Stockholm: 103

Wahlström & Widstrand, 2014. Svedjedal uppmärksammar även Arvid Rundberg, Hannes Alfvén, Jan Guillou, 
P.C. Jersild, Bertil Mårtensson, Staffan Seeberg och Sven Delblanc vars framtidsskildringar finns listade i 
bibliografin till denna uppsats. 

 Johan Svedjedal, Den Sista Boken, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2001, s. 151 ff, 157 ff.104

 Sam J. Lundwall, Utopia - Dystopia. Nedslag i framtidens politiska historia, Bromma: Delta, 1978.105
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 Nyspråk är ytterligare ett tämligen outforskat fält inom svensk litteraturvetenskaplig 

forskning. Dock bör Per-Arne Bodins korta artikel ”Om konservativa språkdystopier” i 

Östbulletinen från 2013 nämnas. Medan denna artikel behandlar rysk dystopisk litteratur 

myntar Bodin den svenska genrebeteckningen ”språkdystopi”, en genre som enligt honom 

utgör en ”subgenre i den moderna prosan”.  Då jag inte har som ambition att utkristallisera 106

specifika språkdystopier utan främst undersöker på vilket sätt olika former av språktematik 

figurerar i romanerna har jag dock valt att inte använda mig av denna beteckning.  

 För analysen av samhällskritik i romanerna har jag framförallt använt mig av Martin 

Wiklunds I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det 

moderna Sverige mellan 1960 och 1990 (2006) samt av Jens Ljunggrens kapitel kring 1960- 

och 1970-talets känslohistoria ur antologin Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 

1970-talet (2017). Utöver dessa två har översiktsverket Framstegets arvtagare. Europas 

idéhistoria 1900-talet (2002), sammanställd av Nils Runeby, legat till grund för att få en 

övergripande bild av idéströmningar under den utvalda tidsperioden. I mindre utsträckning 

har även Yvonne Hirdmans Att lägga livet till rätta. Studier i Svensk folkhemspolitik (2018) 

nyttjats för att understödja analysen av den kritik av det svenska folkhemmet som uppkommit 

i romanerna.  Ur Känslornas revolution har jag främst tagit motsatsförhållandet alienation 107

och autenticitet som sporadiskt figurerar i analysen. Enligt Ljunggren hade denna dikotomi 

stort inflytande under 1960- och 1970-talet där autenticitet, som inbegrep en intensifiering av 

känslolivet, genuina relationer och individens självförverkligande, ställdes mot det moderna 

samhällets alienation.  108

Skrivet om romanerna 

Som nämnts i metod-delen har jag valt att analysera fem romaner. Dessa romaner och dess 

narrativ sammanfattas i inledningen av respektive analys. För den senare delen av 1950-talet 

analyseras Strålen (1958) av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg (1915–2002). Strålen har 

 Per-Arne Bodin, ”Om konservativa språkdystopier”, Bulletinen, 17, 2013:4, s. 12–17.106

 Jens Ljunggren, ”Inledning. Känslor, tid och förändring” och ”Kampen om vreden. 1960- och 70-talens 107

emotionella utmaning av den svenska socialdemokratin” i Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 
1970-talet, Helena Bergman et al. (red.), Stockholm: Appell förlag, 2017, s. 9–27, 29–65; Wiklund 2006; 
Runeby 2002; Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm: Carlssons 
Bokförlag, 2018.

 Ljunggren 2017, s. 21 f. Begreppet alienation grundas i Karl Marxs teorier kring människans förfrämligande 108

under kapitalismen.
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uppmärksammats i översiktsverket Litteraturens historia i Sverige, där den, tillsammans med 

Boyes Kallocain och Martinsons Aniara, uppges vara en känd svensk dystopi.  Romanen 109

nämns även av Määttä i Raketsommar, som menar att den redan 1958 uppmärksammades som 

en ”framtidsroman” i samma klass som Orwells och Boyes dystopier. Utöver detta är dock 

forskningen kring romanen sparsam. Dahlquist-Ljungberg har istället främst 

uppmärksammats för sin lyrik och sina illustrationer. Hennes lyrik har behandlats av Jenny 

Björklund, i avhandlingen Hoppets lyrik. Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen (2004), 

som menar att det inom författarskapet finns ett sökande efter ett centralt sammanhang i en 

splittrad värld och att det inom hennes lyrik ofta finns ett ”diffust hot”. Därtill menar 

Björklund att Dahlquist-Ljungberg ofta använder sig av motsatspar och ambivalenta 

begrepp.  I den digitaliserade versionen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria anges även att 110

hennes alster ofta innehåller kritik mot krig, kärnkraft och miljöförstöring.  I baksidestexten 111

beskrivs Strålen vara just ett inslag i en pacifistisk kamp mot kärnvapenrustning, som 

Dahlquist-Ljungberg tidigare givit uttryck för i både lyrik och kulturdebatter. Liknande 

tematik kan därmed urskiljas i Strålen, vilket jag återkommer till i min analys. 

 För 1960-talet analyseras sedan De sista (1962) av Arvid Rundberg (1932–2010) och 

Elektra. Kvinna år 2070 (1967) av Ivar Lo-Johansson (1901–1990). Arvid Rundberg 

debuterade med De sista och var verksam som författare och journalist.  Utöver ett flyktigt 112

omnämnande i Johan Svedjedals Ner med allt, där Rundberg uppmärksammas som en av de 

författare som anslöt sig till den växande vågen av samhällskritiska framtidsskildringar under 

mitten av 1900-talet, samt ett författarporträtt i Kristina Olls Svenska arbetarförfattare under 

1900-talet (1989), finns dock ytterst lite skrivet om både författaren och romanen.   113

 Annika Olsson, ”Fantasy och science fiction” i Litteraturens historia i Sverige (Red. Bernt Olsson & Ingemar 109

Algulin), Stockholm: Norstedts, 2009, s. 400; Määttä 2006, s. 334.

 Jenny Björklund, Hoppets lyrik. Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen, Stockholm/Stehag: Brutus 110

Östlings Bokförlag Symposion, 2004, s. 240 f. 

 Kvinfo, ”Ann Margret Dahlquist-Ljungberg”, Kvinfo, https://nordicwomensliterature.net/se/writers/dahlquist-111

ljungberg-ann-margret-2/ (2019-10-09).

 Göran Bæcklund, ”Arvid Rundberg”, Dagens Nyheter 2010-01-19, https://www.dn.se/arkiv/familj/arvid-112

rundberg/ (2020-02-12).

 Svedjedal 2014, s. 40; Olls 1989, s. 235 ff.113
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 Ivar Lo-Johansson är en författare vars litteratur i högre grad uppmärksammats och 

som tillägnats ett flertal författarporträtt och avhandlingar.  Endast ett fåtal behandlar dock 114

Elektra. Bland de som berör romanen bör Ola Holmgrens författarporträtt Ivar Lo-Johansson. 

Frihetens väg (1998) nämnas. Under 1960-talet menar Holmgren att författaren övergick till 

att bli en ”idéförfattare” som skrev ”livsåskådningsromaner”.  Elektra. Kvinna år 2070 115

tillhör dessa och har enligt Holmgren påfallande likheter med den amerikanske författaren 

Edward Bellamys socialistiska utopi Looking Backward 2000–1887 (1888).  Holmgren 116

betonar att Lo-Johanssons romaner vanligtvis innehåller en polarisering mellan romantik och 

realism, individ och kollektiv, dröm och verklighet, och att majoriteten av författarens alster 

består i ett slags frigörelseprojekt, som är såväl socialt som politiskt, men framförallt privat.  117

Frigörelseprojektet i hans romaner anknyts, enligt Holmgren, även starkt till språk, framförallt 

sökandet efter ett eget språk vari Lo-Johansson försökte finna en medelväg där språket 

överensstämde med och gestaltade verkligheten.  Elektra har även tillägnats ett kapitel i 118

Margareta Wersälls Ivar Lo-Johansson och kärleken. Kvinnorna i hans liv och verk (2010). 

Utöver att redogöra för romanens handling och relationen mellan huvudpersonen och Elektra, 

menar Wersäll att romanen relaterar till ett tidigare sökande hos författaren efter ”den nya 

människan”.  Hos Wersäll anknyts den fiktiva romansen till författarens reella 119

kärleksrelationer och hon menar att Lo-Johansson i Elektra-figuren kombinerat ideal som 

 För författarporträtt se Lars Furuland, Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson, 114

Stockholm: LT, i samarbete med Svenska lantarbetareförbundet, 1976; Mauritz Edström, Äran, kärleken, 
klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap, Stockholm: Forum, 1976; Ola Holmgren, Ivar Lo-
Johansson. Frihetens väg, Stockholm: Natur och kultur, 1998; Arne Reberg, Ivar Lo. De utsattas reporter, 
Stockholm: Bilda, 2001. Lo-Johansson har även tillägnats två avhandlingar: Magnus Nilsson, Den moderne Ivar 
Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna, Örlinge: Gidlunds, 2003, och 
Margareta Wersäll, Fattighusliv i ensamhetsslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt, 
Uppsala: Uppsala universitet, 2006. Ingen av dessa behandlar dock Elektra.

 Holmgren 1998, s. 25.115

 Holmgren 1998, s. 327. I likhet med Elektra sövs även Bellamys manliga huvudkaraktär ner för att sedan 116

vakna upp i en främmande framtid. Se Holmgren 1998, s. 328.

 Holmgren 1998, s. 11, 15.117

 Holmgren 1998, s. 16, 27. Holmgren för sedan en hypotes om hur sökandet efter ett eget språk har en stark 118

psykoanalytisk koppling där det egna språket ”gömmer sig i [författarens] relation till modern”. Denna uppsats 
använder sig inte av en psykoanalytisk läsning, och jag väljer därför att inte kommentera språkets potentiellt 
freudianska funktion i min analys då det ligger utanför både mitt syfte och min teoribildning.

 Margareta Wersäll, Ivar Lo-Johansson och kärleken. Kvinnorna i hans liv och verk, Stockholm: Natur & 119

Kultur, 2010, s. 260. 
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förtydligar den fiktiva framtidens sammansättning med ideal som grundas i hans egna ”mer 

fundamentala” värdegrunder.  120

 För det sista årtiondet har jag valt att analysera Klotjorden (1970) av Kerstin 

Strandberg (1932–) och Järnblommorna (1979) av Jenny Berthelius (1923–2019). Klotjorden 

har delvis fallit i skymundan då den forskning som finns kring Strandberg främst fokuserats 

på hennes debutroman Som en ballong på skoj (1967) och hennes senare självbiografi Skriv 

Kerstin, skriv (1978). I Stå i bredd. 70-talets kvinnor, män och litteratur (2014) 

uppmärksammar Ebba Witt-Brattström självbiografin som ”ett återtagande av en förlorad 

författarröst” vartefter Strandberg i sitt författarskap försöker uppnå ett ”feministisk-

socialistiskt diktande”.  Klotjorden, som skrevs innan självbiografin, utkom på nytt i en 121

kommenterad version 1980. Då detta uppbrott potentiellt kan skymtas i den nya utgåvan har 

jag valt att omnämna även kommentarerna i min analys. Primärt analyseras dock romanen 

från 1970.  Även Immi Lundin har i sin avhandling Att föra det egna till torgs. Berättande, 122

stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner 

(2012) uppmärksammat den kommenterade utgåvan där Strandberg enligt henne beskriver en 

personlig kreativitetskris.  Lundin nämner därtill att ett flertal av Strandbergs alster 123

kritiserar ”kreativitetsfientlighet” och tematiserar ”kvinnans underläge” i samhället.  124

Cristine Sarrimo har i sin avhandling När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga 

bekännelse och självbiografi (2000) även hon omnämnt Klotjorden. I romanen menar Sarrimo 

att Strandberg förespråkar ett ”vidöppet kommunikationssystem”; en fri och kreativ litterär 

offentlighet där det individuella, egna, helt sammanfaller med skriften.  Likt Lundin 125

diskuterar Sarrimo den kommenterade utgåvan och noterar att Strandberg i den nämnt att hon 

 Wersäll 2010, s. 265 f.120

 Ebba Witt-Brattström, Stå i bredd. 70-talets kvinnor, män och litteratur, Stockholm: Norstedts, 2014, s. 206 f.121

 Sidreferenserna i analysen av denna roman hänvisar till utgåvan från 1980, som består av originalromanen 122

från 1970 och en efterföljande del med författarens kommentarer.

 Immi Lundin, Att föra det egna till torgs. Berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs 123

och Eva Adolfssons debutromaner, Lund: Lunds universitet, 2012, s. 113.

 Lundin 2012, s. 101. Lundin menar att kreativitetsfientligheten prioriteras över frågor kring kvinnoförtryck 124

vilket skapar en spänning mellan de båda motiven.

 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi, Eslöv: 125

B. Östlings bokförl. Symposion, 2000, s. 146. Förhoppningen om detta sammanfallande relateras till ett 
uttalande av Jean-Paul Sartre som Strandberg hänvisar till i den andra utgåvan av Klotjorden: ”Jag anser att det 
hemliga alltid skall ersättas av genomskinlighet och jag tänker mej gärna en dag då två människor inte längre har 
några hemligheter för varandra […] därför att det subjektiva livet skall ligga lika totalt öppet och givet som det 
objektiva” Se Kerstin Strandberg, Klotjorden 1970. Kommentar 1980, Stockholm: Alba, 1980, s. 168 f.
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ångrat att romanen skrivits, då den i sin ”estetiska utformning” är ”ett enda stort politiskt 

svek”.  Oavsett författarens senare uttalanden är Klotjorden dock en samhällskritisk dystopi, 126

med syfte att kommentera sin samtid, och romanen är därmed av relevans för denna uppsats 

trots författarens senare utsagor om den. 

 Jenny Berthelius har, förutom en text i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, gått förbi 

relativt obemärkt.  Hon debuterade år 1968 med detektivromanen Mördarens ansikte och 127

hennes författarskap består främst av detektivromaner.  Därtill var hon verksam som 128

översättare och frilansskribent.  Järnblommorna skiljer sig dock från hennes övriga 129

utgivning och marknadsförs som en ”vuxenbok” med tydligt dystopiska konnotationer: det är 

en roman där läsaren möter ”en skrämmande värld som [hen] känner igen men ändå inte 

känner igen.”  Romanen har dock inte tillägnats någon uppmärksamhet inom 130

litteraturvetenskaplig forskning. 

 Sarrimo 2000, s. 143.126

 Hon finns dock omnämnd som tidigare medlem i Skånes författarsällskap och Skånska deckarsällskapet i 127

Britt Dahlström, Litterära sällskap i Sverige, Stockholm: Cordia, 1996, s. 205, 210.

 Nationalencyklopedin, ”Jenny Berthelius”, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/128

jenny-berthelius (2020-02-28). 

 Maria Schottenius, ”Jenny Berthelius”, Kvinfo/Kvinnsam, https://nordicwomensliterature.net/se/writers/129

berthelius-jenny-3/ (2020-02-28).

 Jenny Berthelius, Järnblommorna, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1979.130
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2. Analys 

2.1. 1958: Strålen av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg 
”Att ha ett namn: 

att ha funnit sig själv: 
ett vapen mot hemlösheten.” 

Strålen (s. 58) 

Framtidsromanen Strålen. Koreografisk vision av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg utspelar 

sig i en dystopisk framtid där verkets huvudperson ”T.” vistas på Anstalten, ett gigantiskt 

sjukhuskomplex vars våningar stiger mot skyarna. Anstalten ligger utanför Staden, som utgör 

samhällets maktcentrum. Platsen är avskärmad från både Staden och världen utanför den och 

läsaren får sällan veta något om den övriga omvärlden. Dock tydliggörs att Anstalten är en 

plats där ingen vill hamna. Trots ihärdiga strålbehandlingar med hjälp av ”Strålen” blir ingen 

av patienterna friskare och patienter och läkare misslyckas ständigt i sina försök att besöka 

Överläkaren som ansvarar för sjukhuset. Senare avslöjas att dessa strålbehandlingar förgör 

patienternas själar. Berättelsen följer T. i hans dagliga liv och hans möten med andra figurer, 

däribland ”dr F.” och Sima, en gestalt från världen utanför Anstalten, som T. fattar intresse för 

och som introducerar T. för koncept som annars är förbjudna. Genom berättelsens gång blir T. 

delaktig i båda dessa gestalters försök att ta sig till Överläkaren. Mot slutet lyckas T. och Sima 

ta sig till Anstaltens högsta punkt där de träffar ett antal läkare som övertagit styret och som 

byråkratiskt filosoferar kring hur de ska hantera patienterna då själen visat sig omöjlig att 

förstöra. Romanen avslutas med att T., som under färden dit blivit drogad, i sin galenskap 

öppnar dörren till Strålen varpå alla bländas av ljuset. 

 Berättelsen växlar mellan att skildras i jag-form utifrån T.’s perspektiv och att skildras 

av en heterodiegetisk berättare som utgår ifrån T. som fokalisator men som ibland övergår till 

ett fågelperspektiv där Anstalten i stort skildras. Detta narrativ splittras av monologer från, 

och dialoger med, andra gestalter. T., som framställs som relativt ovetande om Anstaltens 

brister, fäller ibland otillförlitliga värdeomdömen om sin omvärld, vilket skapar en diskrepans 

mellan T.’s utsagor och den övriga diegesen. Dessa omdömen ifrågasätts dock av andra röster, 

däribland Sima som blir representativ för en inskriven utanförvärld. Hon utgör ett tydligt 

exempel på en mångspråkig karaktär som introduceras i syfte att få protagonisten att 
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ifrågasätta sin egen världsbild.  Kontrasten som uppstår mellan dem får läsaren att 131

ifrågasätta det dystopiska samhället då protagonistens acceptans till sin omgivning ifrågasätts 

av en figur vars världssyn i högre grad överensstämmer med läsarens. Mot slutet växlar det 

perceptuella perspektivet sedan till Sima, då T. drogas och ibland är halvt medvetslös. 

Nya ord, förlorade begrepp och förändrade meningar 

I romanen uppkommer ett flertal nyord som beskriver olika fenomen och förändringar, 

däribland homosaplonexoveraller (skyddsutrustning, s. 67), riskotyler (apparat som mäter 

vilken risk personer utgör för samhället, s. 43), viserographer (övervakningsredskap, s. 33) 

och Mindrero (stadsdel för alla barn, s. 31).  De nya orden associeras främst med 132

teknologisk utveckling och förändringar i samhällsplanering men förtydligar även hur starkt 

påverkat det fiktiva samhället är av strålning och överbevakning samt hur familjerelationer 

delvis står under statlig kontroll. I förhållande till Beauchamps kritik anpassar romanen 

därmed språket efter det fiktiva samhällets sociala och teknologiska utveckling. Utöver dessa 

är dock förekomsten av nyord relativt sparsam. Istället diskuteras främst hur olika termer 

försvunnit då de i det framtida samhället inte längre har samma betydelse. Dessa termer 

utgörs ofta av större sociala koncept, däribland ”vänskap” som omnämns av T. (s. 52), 

”kultur” som T. läser om i en bok (s. 54) och ”kärlek” som introduceras för T. först genom 

Sima (s. 104). Förlusten av dessa ord används för att poängtera hur relationer människor 

emellan försvåras: T.’s relation till dr F. hade förmodligen varit vänskaplig men då begreppet 

inte används har T. svårt att definiera deras relation (s. 52) och i och med sin okunskap kring 

kärlek kan T. inte heller formulera sina känslor för Sima.  Kärlek beskrivs även vara ”själva 133

ur-nyckelordet” (s. 162) och förlusten av detta begrepp förmedlar därmed att något vitalt gått 

förlorat. Förlusten av känsloord, en form av obsolete language, belyser hur mänskliga känslor 

 Johansson 2007, s. 17; Ljungquist 2001, s. 274; Millward 2013 s. 99 f.131

 Existensen av Mindrero sammanfaller även med Meyers teori om att språkkontroll kan innefatta en kontroll 132

av familjerelationer, då det finns en risk att relationen mellan barn och föräldrar övergår till en didaktisk relation 
genom vilken statsapparaten kan ifrågasättas och kritiseras. Se Meyers 1980, s. 200. 

 Den förlorade kärleken är genomgående heteronormativ: en heterosexuell och idealiserad kärlek ställs i 133

kontrast till de framtida människorna som beskrivs som androgyna och därav ”blodfattiga, impotenta utan 
driftliv” (s. 80). Det androgyna ses därmed som negativt, då svårigheten i att urskilja könstillhörighet anses 
omöjliggöra romantiska relationer (som förväntas infalla i en tydligt heterosexuell dikotomi). Vid karaktärernas 
första möte uppfattar T. dock Sima som en man, vars vackra ögon håller honom förtrollad, och kärleksmötet 
uppfattas därmed inte automatiskt som heterosexuellt. Beundrandet av ögonen följs dock av att T. inser att Sima 
är en kvinna, vilket befäster en idé om att den (oväntade) attraktion som T. känner endast uppstår då Sima tillhör 
det andra könet. 
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inte värderas lika högt i den framtida världen som i läsarens, vilket förfrämligar läsaren från 

den fiktiva världen.  Förlusten knyts i sin tur till det totalitära samhällsskicket, som tros 134

förhindra mänskliga relationer. Dock gestaltas kärlek i romanen som något naturligt, som 

framträder oavsett om ordet förbjuds. Ordets förgänglighet används därmed för att förtydliga 

hur det totalitära samhället aktivt försöker kontrollera sina invånares känslor men genom att 

introducera Sima som en moralisk röst framhävs att detta inte helt är möjligt.  Känslornas 135

centrala roll anknyter till den förhöjda status som känslor, enligt Ljunggren, fick under 60-

talet, då dessa sågs ha en vital roll i förverkligandet av den egna personligheten som 

förhindrades av samtidens alienerande effekt.  Läsaren uppmanas på så sätt bejaka sin egen 136

världssyn: konfronterad med en värld där känslor avtrubbats måste läsaren ifrågasätta vilka 

aspekter av samhället som gjort detta möjligt och opponera sig mot dessa. 

 Ett nytt känsloord som emellertid uppkommer är ”strålbra” (s. 123). Trots dess 

positiva denotation får ordet dock negativa konnotationer genom dess starka associationer till 

Strålen. ”Strålbra” används på så sätt satiriskt för att förtydliga att strålning och kärnkraft 

påverkar samhället negativt trots att vissa propagerar för motsatsen.  Till följd av 137

kärnkraftens skadliga effekter, har även ord som förbinds med naturen blivit främmande: 

”(Snödroppe? Snödrivor? T. trevade med osynliga famlande fingrar efter främmande ord och 

bilder som skugglika dök upp. Hade det funnits en annan värld, mer facetterad än denna 

nuvarande endimensionella?)” (s. 47). När dr F. nämner ordet ”hav” beskrivs därtill hur T.’s 

”tankefragment stänkte upp som vattendroppar” (s. 127). Begreppsförlusten förtydligar hur 

naturen till följd av kärnkraften tagit skada och inte längre är en självklar del av samhället. 

T.’s förmåga att förnimma men inte förstå äldre begrepp förtydligar därtill hans alienation från 

den värld han befinner sig i. Övergripande anknyter denna tematik till förespråkandet för 

organiska och naturnära livsmiljöer som, inom den senare alternativrörelsen, ansågs ge ”större 

utrymme för fantasi, konst och nya former av andlighet” men även hotas av samtidens 

teknokratiska tendenser.  Förlusten av det metaforiska och naturnära språket blir därmed 138

negativ och används för att poängtera den skadliga effekt som en frångång från naturen har på 

 Millward 2006, s. 39.134

 Booker 1994, s. 85 f. 135

 Ljunggren 2017, s. 13.136

 Ordet beskrivs även som en ”medicinarkvickhet”, då läkarna använder sig av ordet för att förvissa sig om att 137

en patient inte är frisk, vilket förstärker läkarnas antagonistiska porträttering.

 Wiklund 2006, s. 306 f.138
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människors kreativitet. Återigen skildras dock det påstått försvunna språkbruket uppkomma 

hos gestalten, i form av ”vattendroppar”, vilket belyser språkets inneboende kreativa 

potential.  I den gestaltade framtiden nämns även hur det är ”underligt vad ORD sitter i 139

länge” (s. 60). Att ord, här markant förtydligat med versaler, dröjer sig kvar i ett samhälle där 

de förlorat sin givna plats exponerar de svårigheter som den fiktiva makten har i att helt 

kontrollera både språket och invånarna.  

 Att vissa ord genomgått en begreppsförskjutning framkommer genom att gestalterna 

reflekterar över olika ord och deras associationer. Tydligast görs detta i en reflektion över 

ordet ”hem” där Sima ifrågasätter T.’s definition: ”En kasern, en barack – identiskt lik 

hundratals andra salar i Anstalten, namnlös, utan individuella kännetecken – ett tillvarohål för 

namnlösa och personlighetslösa” (s. 178). I denna episod kritiserar Sima det rådande 

samhällsskicket genom att förtydliga att hon inte uppfattar den ”färglösa” platsen som ett 

egentligt hem. Samtidigt ifrågasätter hon dock sin egen definition (s. 178). Hem har för Sima 

en enhetlig betydelse (en personlig och trygg plats) som på Anstalten har manipulerats (en 

anonym och kall plats). Ordet håller dock även på att falla i glömska (Sima är osäker på om 

hon vet vad ett hem är). Ifrågasättandet av både den egna och den nya definitionen förtydligar 

hur ords betydelser mycket väl kan ändras men att en alltför förändrad definition riskerar att 

förfrämliga konceptet.  Det framtida hemmet blir i viss mån till en extrapolerad version av 140

det samtida folkhemmet där rationaliseringen och kollektiviseringen av det egna, privata 

hemmet framställs som ett hot. Den trygghetskänsla, som Ljunggren menar att den svenska 

socialdemokratin byggde på, står inte att finna i Dahlquist-Ljungbergs framtidssamhälle där 

det kollektiva hemmet istället är en barack för ”rädda, övervakade, utspionerade” (s. 178).  141

Namn 

T.’s hem är ”ett tillvarohål för namnlösa och personlighetslösa” och genomgående benämns 

gestalterna enbart med initialer eller yrkestitlar. Bifigurer som introduceras i handlingen är, 

utöver dr F., bland annat medpatienten A., poeten O. och filosofen W.. Överläkaren förkortas 

därtill vanligtvis som ”Ö.l.”. I likhet med satirens arketyper identifieras karaktärerna i 

 Meyers 1980, s. 208; Cameron (1995) 2012, s. 155. 139

 Sisk 1997, s. 12. Att ett ord kvarstår men förlorar sin givna innebörd samstämmer även med vad Sisk anser 140

vara en språklig paradox: ord ses som monolitiska samtidigt som de är enkla att manipulera och kontrollera.

 Ljunggren 2017, s. 39.141

 32



romanen därmed främst efter befattning, som författaren i sin tur använder för att kritisera 

samhället ur olika perspektiv.  Dr F., som är läkare, frustreras över att styrelseskicket inte 142

tillåter honom att behandla patienter på sitt sätt, filosofen W. håller i utdragna filosofiska 

utläggningar utan slutsats och poeten O. fängslas på grund av sin poesi. Initialerna, som delvis 

särskiljer figurerna från varandra, förmedlar därtill en känsla av anonymitet som gör det svårt 

för läsaren att identifiera sig med karaktärerna. Denna anonymitet speglar en rädsla för att 

totalitära och kollektivistiska stater oundvikligt hämmar individualitet. Alla patienter 

betecknas med en siffra, vilket ytterligare avhumaniserar gestalterna och förvandlar dem till 

objekt utan individuellt värde, vilket framkommer då T. jämför numreringen med 

registreringsnummer på bilar. Numreringen och initialerna förmedlar således en påtvingad 

anonymitet som huvudpersonen har svårt att förhålla sig till. T.’s längtan efter en identitet 

framkommer genom hans möte med Sima, som har ett riktigt namn, där namnet blir till ”ett 

vapen mot hemlösheten. Och mot ensamheten: mitt i den ohyggliga ensamhet som griper en i 

trängseln av anonyma, namnlösa veta åtminstone ett namn.” (s. 81). Ensamheten ställs i 

kontrast till den trygghet som ett ”riktigt” namn anses ge. Den egna personligheten blir på så 

sätt beroende av en fast punkt, ett namn, som hen utgår ifrån för att förstå sig själv och de 

omkring sig. Namnet anknyts även återigen till avsaknaden av ett hem (s. 81). 

Omyndigförklaringen som därtill görs gällande genom att gestalterna benämns som patienter 

kan anknytas till medborgarens omvandling till klient inom folkhemmet. Denna omvandling 

uppmärksammas av Hirdman som en kränkning där staten ansåg sig veta befolkningens bästa 

och där privata områden alltmer övertogs av samhällsplanering och vetenskap.  På 143

Anstalten, där den sociala ingenjörskonst som sågs som ideal för att realisera folkhemmet 

överdrivs, blir detta övergrepp på det individuella påtagligt. De fiktiva platsnamn som 

används anknyter delvis till detta: att sjukhuskomplexet kallas Anstalten belyser att 

patienterna är fängslade och Terapeuten, som är en av Anstaltens avdelningar, benämns av 

patienterna ”populärt” som ”Helvetet”, vilket förtydligar dess negativa karaktär (s. 35). 

Platserna blir på så vis tvetydiga och satiriska: skenbart är de menade för vård, och därmed 

positiva, men genom alternativa namn klargörs att denna vårdande och omhändertagande bild 

är falsk. 

 Windt-Val 2012, s. 278 f.142

 Hirdman 2018, s. 17.143
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Censur och språkkontroll 

På Anstalten råder en ständig bevakning. Förtroendet för Strålen och Överläkaren är vitalt för 

att systemet inte ska fallera, och kritik av de båda kan därmed inte tillåtas (s. 13). Genom att 

patienterna och läkarna övervakas uppmärksammas och förhindras därmed språk som 

uppfattas som skadligt. Denna typ av språkkontroll används för att förtydliga det framtida 

samhällets totalitära karaktär. Dock introduceras ett flertal karaktärer som antingen motsätter 

sig censuren (Sima) eller som omedvetet misslyckas i att anpassa sig till det rådande 

språkbruket (T. och poeten O.) genom vilka läsaren drivs till att ifrågasätta den fiktiva 

samhällsstrukturen. Språkkontrollen kommenteras även explicit av Sima som nämner att av 

de tre skolor som finns i det framtida samhället så är en förbjuden på grund av det den lär ut, 

vilket till stor del inbegriper språk: 

Och vi var inte så många som gick där – men upproret griper kring sig, vi blir fler och fler. Där 
fick vi lära oss tala många språk – inte bara de olika dialekterna som talas i Staden. Det är ju 
förbjudet kunna mer än sin egen språkdialekt – det är ett av sätten de har att försöka hindra kontakt 

mellan oss – den kontakt som anses så farlig. (s. 99) 

Det dystopiska samhället använder sig därmed av olika medel, däribland kontroll av 

utbildningsväsendet och ett förbud mot kontakt mellan olika språkdialekter, för att förhindra 

att ovälkomna ord sprids.  Samtidigt blir den hemliga skolan till ett forum där det rådande 144

samhällsskicket ifrågasätts, där språket tydligt används som ett vapen mot förtryck.  De två 145

statligt godkända skolorna, Stenskolan och Tunnelbaneskolan, uppfostrar i sin tur sina elever 

med olika former av nyspråk. I Stenskolan står parollen ”att älska var: att tillfoga smärta” (s. 

91) i centrum vilket är en omskrivning med påtagliga likheter till de deviser som används av 

Partiet i Orwells 1984, där framförallt slagordet ”Freedom is slavery”.  Läsarens 146

associationer till orden kvarstår dock vilket möjliggör en kritisk läsning av det fiktiva 

samhällsskicket: smärta har alltför negativa konnotationer och kärlek alltför positiva för att 

läsaren ska övertygas om ordens samstämmighet.  Den språkdialekt som lärs ut i 147

 Meyers 1980, s. 200.144

 Se Sisk 1997, s. 2.145

 Orwell 1949, s. 6.146

 Smärta sammanbinds visserligen med kärlek vid ett senare tillfälle där kopplingen beskrivs som naturlig. Då 147

smärtan i just denna del sammanbinds med slavlägren får ordet smärta dock starka kopplingar till underordning, 
förtryck och fysisk smärta, vilket ger ordet tydligt negativa associationer.
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Tunnelbaneskolan består i sin tur av entoniga sånger som förbereder arbetare för ett monotont 

fabriksarbete (s. 96). Dessa sånger kontrasteras med ”maskinernas väsanden, dunkanden, 

hamranden” och är det enda som gör att arbetarna står ut med det automatiserade arbetet. 

Underliggande finns här en modernitetskritik där den ökande industrialiseringen och 

automatiseringen anses alienera människan och påverka både samhället och kulturen negativt. 

 Censuren på Anstalten är dock inte genomgripande: på Terapeuten får patienterna göra 

exakt vad de vill. Att denna plats tillåts existera beror dock på den extrema kontroll som råder 

kring patienternas inträde och utträde (s. 49). Att ta med sig böcker från Terapeuten är strikt 

förbjudet då det kan ”äventyra hela Anstaltens existens, själva Strålens verkningskraft” (s. 

50). Detta förhindrande av att litteratur sprids går i linje med vad Meyers identifierar som ett 

förhindrande av idéers och språks mobilitet och vad Millward ser som ett behov av att 

försvåra tillgång till litteratur för att stävja konträra åsikter.  Verkningskraften, som enligt 148

Dahlquist-Ljungberg symboliserar tilltron till kärnkraften, är därmed beroende av den retorik 

som förs kring den. Här finns en underliggande kritik, som även återkommer inom Dahlquist-

Ljungbergs författarskap, mot att myndigheter undanhåller information om kärnkraftens 

skadliga effekter.  Det fria och kreativa tänkandet, som litteraturen i samtiden är menad att 149

främja, begränsas till en specifik plats och tid, vilket gör att människor enklare kan 

kontrolleras. Litteraturen har i Strålen på så vis en tydligt politisk funktion som måste 

förhindras för att Överläkarens missbruk av sin maktposition inte ska synliggöras.  Genom 150

både den Tredje skolan och Helvetet introduceras dock en icke-organiserad värld som 

kontrasteras mot, och används för att ifrågasätta, den totalitära. Dahlquist-Ljungberg skapar 

därmed olika rum vari hon medvetandegör läsaren om den potentiella kreativa förmåga som 

gestalterna (och läsaren) har inom sig men som (till olika grad) kan förvägras dem av det 

samhälle de lever i.  Utöver litteraturen censureras även poesi, då dess tolkning anses vara 151

svår att kontrollera (s. 102). Poesin introduceras av O. som förklarar att han: 

 Meyers 1980, s. 200; Millward 2006, s. 99.148

 Detta omnämns bland annat i Mats Ryings författarsamtal med henne från 1979. Författarsamtalet finns 149

transkriberat i: Mats Rying, Röstlägen. Författarsamtal, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1994.

 Meyers 1980, s. 198.150

 Se Ljungquist 2001, 274. Helvetet, som fiktiv plats, går dock delvis emot dystopins trovärdighet: författaren 151

måste skapa detta rum för att kunna ifrågasätta de antagonister som hon skapat men dess existens går aktivt emot 
Anstaltens totalitära uppbyggnad.
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hittar på orden själv och jag lär mig dem utantill – det går bra minnas om man liksom har gropar 

för orden inuti sig. Nere i de groparna ser man inget annat. Det är skönt. Därför kallar jag det 
gropoesi. Varför kunde inte alla gropoesiera? Så man slapp det där ovanöver. (s. 94) 

Själva idén om att ”gropoesiera” går i linje med både Meyers och Camerons teorier om hur 

tankens och språkets kreativa potential inte kan stävjas fullständigt samt kan nyttjas 

politiskt.  Genom att hävda att alla borde ”gropoesiera” visar O. hur omvärlden kan 152

ifrågasättas genom att medpatienterna, med hjälp av poesin, reflekterar kring sin situation. Att 

underifrån kritisera samhällsstrukturen anknyter även till den aktivt skapande konsten som en 

väg ut ur alienationen.  Det kreativa språket betonas därmed ha en subversiv potential. O.’s 153

utlåtande ger dock även sken av att poesin är eskapistisk och att hans poesi rymmer en vilja 

att undfly verkligheten, vilket ytterligare framhäver Anstaltens negativa karaktär. I likhet med 

Meyers exempel kring språkkontroll försvinner dock O. spårlöst efter sin uppläsning och de 

nya orden förhindras därmed från att spridas genom att deras upphovsmakare elimineras (s. 

101 f).  Språkets makt erkänns därmed av den antagonistiska sidan som även arbetar aktivt 154

för att motverka den. 

 På Terapeuten introduceras även en patient som försöker skapa ett lexikon över 

totalitära ord som sedan ska förbjudas (s. 48). Anledningen till upprättandet av lexikonet är att 

det som ”inte finns ordbeteckning för existerar inte” (s. 48). Denna gestalt blir med detta 

representativ för en starkt lingvistisk-relativistisk världssyn, där språket helt styr individens 

uppfattning av omvärlden. Hans åsikt ifrågasätts dock av dr F. vilket gör att denna 

deterministiska syn diskrediteras i romanen. Senare utökar patienten lexikonet med 

”demokratiska markeringar, förvrängningar, förfalskningar, omvärderingar, 

valörförskjutningar” (s. 48) vilket visar hur ord kan manipuleras och tillskrivas nya meningar. 

Utökningen framhäver därmed en idé om att demokratier också kan korrumperas, vilket 

relaterar till den samtida rädslan för att även demokratiska stater kunde övergå till att bli 

förtryckande och totalitära. 

 Meyers 1980, s. 200; Cameron (1995) 2012, s. 155.152

 Wiklund 2006, s. 174.153

 Meyers 1980, s. 200.154
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Språkförbistring och språkformer 

Utöver den begreppsförlust som tidigare diskuterats, som utgör en språkförbistring, genomgår 

även T. mot slutet en språklig förändring. I romanens avslutande del får T. i sig tabletter som 

märkbart förändrar hans tal till att bli alltmer aggressivt och talspråkligt: ”– Jag vet vad dom 

vill – […] de vill sätta Strålen, hans egen Stråle, på honom så de blir av med’en.” (s. 227) och, 

slutligen, ”– Döa – döa allihop!” (s. 246). Samtidigt liknas han vid en tjur och sammanbinds 

med det djuriska. T. transformeras på så sätt till en grotesk, en figur som enligt Björklund ofta 

förekommer inom Dahlquist-Ljungbergs lyrik.  Denna metamorfos framkommer delvis i hur 155

T.’s kroppsliga reaktioner förändras men även genom språket: rösten höjs, blir aggressiv och 

svårare att följa. Det talspråkliga används således som ett tecken på karaktärens degeneration, 

vilket visar på en viss uppdelning mellan ”fint” och ”fult” språk. Björklund menar dock att det 

fanns en vilja hos Dahlquist-Ljungberg att tilldela högt och lågt språk lika värde och att den 

nonsenspoesi, som Dahlquist-Ljungberg ofta använde sig av, är hierarki-brytande då den 

”vänder sig mot rådande språkliga normer och ordningar”.  Medan detta även stämmer för 156

Strålen, i dess diskussioner kring ”gropoesi” och det komiska i de ”höga andarnas” 

högtravande språkbruk (s. 18),  vill jag hävda att så inte är fallet i Strålens avslutande del, 157

då T.’s förändrade språkbruk, en form av nonsensspråk, ges tydligt negativa konnotationer i 

och med att det gör T. oförmögen att kommunicera med Sima (s. 227).  158

Sammanfattning 

Romanen använder sig delvis av nyspråk, men detta består inte i ett enhetligt språk utan tar 

sig istället uttryck genom sporadiska inslag av nya ord och förändrade begrepp. Nya ord 

uppkommer i och med en samhällelig och teknisk utveckling, befintliga ord får nya betydelser 

och ord lånas från ett annat språkbruk.  Romanen innehåller även en relativt stark 159

 För just grotesk-karaktären diskuterar Björklund denna mer ingående i hennes analys av Dahlquist-155

Ljungbergs diktsamling Djävulsdans (1950). Se Björklund 2004, s. 291 ff.

 Björklund 2004, s. 294. Förbindelsen mellan det fallerande språket och den dystopiska stämningen har dock 156

vissa likheter med den undergångstematik som Björklund förbinder med den språkliga omvärderingen.

 Se ”Höga Andar – mindes [T.] – det var populärnamnet på en grupp specialpatienter på nervavdelningen. De 157

erhöll dagligen injektioner av extrakt ur gamla filosofiska traktat, skönlitterär aforistik, exklusivare 
forntidskonstarter…” och ”››Hvad gagnar upplefvelsedjup – då man begagnar sig af sin upplefvelses klarhet, 
icke i främsta rummet till egen bättringsnit, utan till att skadeglatt öfverbevisa andra om deras oriktiga 
förhållande!››” (s. 18).

 Oförmågan att formulera sig och kommunicera skildras, likt tidigare nämnt, genomgående negativt.158

 Meyers 1980, s. 200.159
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tematisering av obsolete language, där de ord som förglöms ofta är ord som tydligt förmedlar 

att något vitalt har gått förlorat. Vänskap, kärlek och hem som för läsaren har starkt positiva 

konnotationer och förbinds med trygghet och värme, ställs i kontrast till en kall, känslolös och 

otrygg fiktiv värld. Genom att förfrämliga dessa koncept och samtidigt förbinda förlusten av 

dem till ett teknokratiskt, övervakat och kärnkraftsdominerat samhälle kan Strålen ses 

uppmana sina läsare till att betänka samtidens samhällsklimat. Därtill används gestaltningar 

av språkkontroll och censur för att förtydliga hur den individuella friheten och den språkliga 

kreativiteten inskränks, vilket i sin tur skadar mellanmänskliga relationer. De litterära 

subjekten påverkas delvis av det förändrade språkbruket, och framförallt T. uppmärksammas 

som olycklig på grund av den språkliga förlusten. Genom Sima och O. framkommer dock att 

språket även har en rebellisk funktion där det kan användas för att ifrågasätta förtryckande 

regimer, vilket anknyter till samtidens propagerande för politisk aktivism. Genomgående 

förespråkas även vikten av konstnärlig frihet, individualism och autenticitet. 

2.2. 1962: De sista av Arvid Rundberg 

”– Vi vill inte ha panik, masshysteri, utan lugn och ordning när dagen kommer.  
Det är det enkla skälet till att vi tillåter oss dra folket vid näsan  

och med berått mod ljuga dem fulla med förhoppningar.” 
De sista (s. 64 f) 

Arvid Rundbergs De sista utspelar sig i ett framtida Sverige där världen utsatts för skadlig 

radioaktiv strålning till följd av en kärnvapenkatastrof. Historien framförs av en författare som 

är bosatt i staden Metropol, där återstoden av landets befolkning bor. Enligt berättarjaget har 

mänskligheten endast ett halvår kvar att leva men stadens totalitära regering undanhåller 

denna information från invånarna. Romanens första hälft följer sedan historien om soldaten 

Gunnar Malm som blivit anklagad för stöld och oskyldigt dömts till döden av regeringen. 

Som reaktion på denna dödsdom försöker en forskare vid namn Koenig medvetandegöra 

befolkningen om både Malms oskuld och den stundande undergången. Befolkningen vill dock 

inte lyssna och Koenig mördas av en argsint folksamling. Romanens andra hälft följer därefter 

berättarjaget då staden delats upp mellan ”de troende” (de som förnekar att mänskligheten är 

döende) och ”de sista” (”intellektuella” som inte förnekar detta). De sista, inklusive 

berättarjaget, tvångsförflyttas till ”Ghettot”, en avspärrad del av staden, och konflikten mellan 
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grupperna trappas upp samtidigt som allt fler dör av strålningen. Under tiden dokumenterar 

berättarjaget händelseförloppet i ett manuskript som ska bevaras för framtida generationer. 

 Romanen är uppdelad i tre delar: ”Domedagsdansen”, ”Ghettot” och ”De sista”. 

Huvudsakligen förs narrativet av ett (manligt) berättarjag, men när handlingen i 

”Domedagsdansen” övergår till Gunnar Malm återges berättelsen av en tillsynes 

heterodiegetisk berättare. ”Ghettot” skrivs sedan i dagboksform och skildras av berättarjaget. I 

denna del återger berättarjaget även dialoger med andra karaktärer, främst Rebecka som han 

förälskar sig i, vilket introducerar andra perceptuella perspektiv i romanen.  ”De sista” följer 160

därefter berättarjagets sista dagar. Berättarjaget betonar genomgående att hans utsaga inte är 

objektiv och kan vara felaktig, men att hans skildring förhoppningsvis är ”normal” (s. 11) och 

inte försöker ”försköna” (s. 185). Berättarjaget kan därmed ibland ses som otillförlitlig men 

gestaltas som sanningsenlig i sina reaktioner till sin omvärld. I det sista kapitlet övertar sedan 

en ditintills okänd karaktär, bilmekanikern tillika maskinisten Fredriksson berättarrollen. 

Fredriksson förklarar sig ha funnit och skrivit ner berättarjagets manuskript på maskin, vilket 

används för att motivera existensen av den roman som läsaren har framför sig.  161

Nya ord, förlorade begrepp och förändrade meningar 

De sista innehåller få nyord och förutom benämningen ”X1” för ett nytt kemiskt medel och 

”ambulansgiven” som en ironisk beskrivning på hur ambulanser nu kör akuta fall från istället 

för till sjukhuset, finns inga explicit omnämnda nyord. Däremot kommenteras, i likhet med 

Strålen, förlusten av olika begrepp i den framtida världen. Främst nämns hur ”mänskliga 

begrepp [kommit] på undantag” vilket lett till att ”moralen luckrats upp” och ”en 

kedjereaktion av ondska och hat åstadkommit det som ingen atombomb förmått” (s. 12). Likt 

Strålen gestaltas därmed en viss mänsklighet ha gått förlorad då olika begrepp förlorat sin 

betydelse. De ”mänskliga” begreppen tillhör ett reflekterande, men förlegat, språk då de 

hänvisar till en tidigare (påstått förlorad) värld som till större del liknar läsarens egen.  I 162

linje med Sargents argument, betonas de negativa aspekterna vara en följd av mänskligt 

 Johansson 2007, s. 15.160

 Detta kapitel har vissa likheter med censorns efterskrift i Karin Boyes Kallocain där Leo Kalls manuskript 161

bevaras som forskningsmaterial för att ”klarlägga mentaliteten hos de varelser, som bebo landet intill” (s. 284). 
Då den fiktiva värld som manuskriptet skrivs i är en förtryckande värld används en avslutande del ur ett annat 
narrativ för att motivera hur manuskriptet, detta till trots, kunnat överleva i den fiktiva världen.

 Millward 2006, s. 39.162
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beteende. Den påstådda bristen på moral sammanfaller därtill med Hobsbawms idéer om att 

civilisationens förfall föranletts av att moraliska normer övergetts i det moderna samhället.  163

Begreppsförlusten används därmed som ett didaktiskt medel för att förtydliga det dystopiska 

samhällets negativa karaktär samt vad som lett till att denna värld kunnat realiseras.  164

 Medan romanen inte innefattar ett uttalat nyspråk anmärker berättaren ständigt på 

myndigheternas propagandistiska språk. Denna propaganda är menad att övertyga 

befolkningen om att världens undergång är en lögn för att få dem att återgå till sina arbeten (s. 

41). Regeringen, som genomgående gestaltas antagonistiskt, skildras därmed prioritera 

tillväxten över befolkningens trygghet. Romanen innehåller på så vis ett förskönande språk 

som liknar ett dystopiskt nyspråk då det används av de fiktiva makthavarna för att påverka 

befolkningens världsbild. Detta propagandistiska språk exemplifieras i olika tal av den fiktiva 

statsministern, varav ett kontinuerligt alterneras med berättarens beskrivningar av publikens 

reaktioner vilket förtydligar den effekt som språket har på folkmassan. Berättarjaget 

kommenterar ironiskt hur publiken reagerar igenkännande och uppfattar statsministern som 

”en av oss, den där killen” när han nämner ordet ”frugan” och hur de blir ”galna” och 

”besatta” när ministern högröstat tilltalar dem ”KAMRATER” (s. 84). I gestaltningen av 

statsministern framkommer en viss satir över den dåvarande socialdemokratiska regeringen, 

vid tiden ledd av Tage Erlander. Trots sitt profilerande som arbetarparti kritiserades SAP, 

enligt Wiklund, av både nyvänstern och marxism-leninismen för borgerlighet och bristande 

socialism.  Därtill fanns en splittring inom vänstern där regeringen av vissa anklagades för 165

att endast skenheligt propagera för socialism och istället stötta kapitalismen.  Den fiktiva 166

statsministerns tal är ett tydligt exempel på en sådan kritik, då han genom att appellera till 

arbetarnas känslor, via en mer fascistisk och nationalromantisk retorik, skildras få folkets 

förtroende trots att läsaren, genom berättarjaget, är medveten om att statsministern ljuger. I 

samband med detta uppkommer en negativ bild av massan som enkelt manipulerbar då 

befolkningen, och ”de troende”, enligt berättarjaget helt godtar myndigheternas information. I 

detta godtagande av propaganda framkommer även en kritik mot passiv konsumtion. De 

”intellektuella” förstår dock direkt att myndigheternas propaganda är lögnaktig. Medan 

 Hobsbawm 1994; Sargent 2013, s. 11 f.163

 Sisk 1997, s. 162.164

 Wiklund 2006, s. 224.165

 Wiklund 2006, s. 194.166
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samhället framställs som en skendemokrati framkommer således att politisk förändring främst 

förhindras av en oupplyst massa. Samhället anses dock kunna förändras genom att 

befolkningen uppfostras av ”intellektuella”, som i romanen framförallt utgörs av forskare och 

berättarjaget, som är författare. 

 Utöver detta tal återges dock propagandan sällan direkt utan figurerar främst genom 

berättarjagets omnämnanden som alltigenom är negativa. Vid ett tillfälle tillåts dock 

statsministern komma till tals i ett privat samtal där han förklarar att propagandan används för 

att undvika ”panik, masshysteri” (s. 64 f). Dock sker denna utläggning i dialog med en 

amerikansk kommendörkapten vars reaktioner till statsministern är tvekande och osäkra, 

vilket, tillsammans med ordval som ”dra folket vid näsan” och ”ljuga dem fulla”, åter 

förtydligar att propagandan, trots de delvis välvilliga intentionerna bakom, är negativ (s. 64). 

Anklagelser om propaganda sker dock från båda håll, då även regeringen beskyller motståndet 

för lögnaktighet. Anmärkningar om propaganda används därmed av båda för att diskreditera 

den andra sidans diskurs. Då anklagelserna skildras utifrån berättarjagets synvinkel uppfattar 

läsaren dock myndigheternas beskyllningar som ännu ett propagandistiskt inslag (s. 80). 

Propagandan har således, likt Bookers teori, två funktioner där den inom fiktionen har en viss 

reell effekt men för läsaren främst ter sig falsk och istället betonar hur makthavarna måste 

förvränga verkligheten för att kontrollera befolkningen.  167

Namn 

För att förtydliga olika förändringar och uppdelningar som skett i det framtida samhället 

tillämpas ett flertal nya platsnamn och benämningar på grupper som bildats. ”Metropol”, som 

namnges av regeringen och möts av protester i den fiktiva världen, används delvis ironiskt: i 

och med att det är den enda staden som finns kvar är den tekniskt sett en metropol. Namnet 

har dock en starkt negativ prägel då det förtydligar att alla andra städer förfallit. ”Ghettot”, 

som namnges av motståndsrörelsen, har också en dyster underton då namnet förtydligar att 

platsen inte är den ”fristad” som myndigheterna hävdar att den är (s. 96). Namnvalet alluderar 

även till nazisternas upprättande av ghetton under andra världskriget och påminner därmed 

läsaren om faktiska historiska händelser, som i den fiktiva världen antyds kunna ske igen. I 

romanen skildras en liknande situation uppstå då moraliska normer förlorar sitt värde och 

 Booker 1994, s. 85 f.167
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människor inte lyssnar på ”intellektuella”, vilket skarpt anknyter till efterkrigstidens 

pessimism gällande både upplysningstankens misslyckande och samtidens barbarism.  168

Namnet ”Ghettot” föranleder sedan en diskussion om ”frihet”, som enligt berättarjaget blivit 

ett ”diskutabelt ord”, då människorna utanför också lever i ett ”ghetto” men har en skenhelig 

uppfattning om att vara fria (s. 98). Genom platsnamnet skildras på så sätt en motsättning 

mellan rumslig och intellektuell frihet, där oviljan att se verkligheten, som likställs med 

ignorans, i sig liknas vid ett fångenskap. Medan denna skildring främst betonar allmänhetens 

okunnighet ryms i den ett uppmanande till aktivt engagemang, då den ideala och fria 

människan underförstått är en människa som är medveten om och ifrågasätter sin omvärld. 

Genom denna diskussion sker återigen en uppdelning mellan massan och de intellektuella. 

 I romanen bildas därtill nya grupper som benämns på olika sätt. Det namn som först 

introduceras är ”de lyckliga” som betecknar soldater som blivit galna och tagits ur tjänst (s. 

40). ”De lyckliga” blir till en ironisk eufemism där galenskap, som vanligtvis är negativt, 

förknippas med en optimistisk drömvärld som är att föredra framför romanens verklighet, 

vilket förfrämligar läsaren från den fiktiva världen. Det är därmed ett nyord vars ironiska 

karaktär uttryckligen betonas i diegesen. Eufemismen är dock inte en del av myndigheternas 

retorik utan används av soldaterna för att kritisera regeringens beslut att skicka ut dem i den 

skadligt radioaktiva omvärlden. ”De lyckliga” kontrasteras i sin tur mot ”de sista” som är en 

ironisk benämning på civilbefolkningen i Metropol. Detta namn begagnas sedan av 

motståndsrörelsen vilket förargar regeringen.  Oron som namnet skapar hos myndigheterna 169

beror på att namnet besitter ”något av ödesmättad domedag, något som helt stred mot den 

officiellt förda politiken” (s. 93). Från att ha uppkommit som en ironisk, men relativt harmlös, 

term används termen därmed för att aktivt ifrågasätta myndigheternas propaganda. Namnen 

identifierar och positionerar, i linje med Windt-Vals teorier, således grupperna gentemot andra 

grupper i samhället.  ”De sista” blir ett representativt namn för de som förhåller sig 170

realistiskt till den stundande undergången medan ”de troende” blir till ett övergripande namn 

för de som förlitar sig på propaganda. Namnen används därmed retoriskt för att kontrastera 

 Runeby 2002 s. 133 f.; Hobsbawm 1994, s. 45.168

 Motståndsrörelsen använder även ”de grekiska bokstäverna delta och sigma” som initialer (s. 93). Denna 169

detalj används för att åter förtydliga att ”de sista” representerar vetenskapen.

 Windt-Val 2012, s. 281 f.170
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romanens protagonister mot dess antagonister. I linje med Sisk, Meyers och Millward blir 

språket således även till ett medel för att opponera sig mot förtryck.  171

Censur och språkkontroll 

Att motståndsrörelsen anklagas för propaganda visar hur den fiktiva makten aktivt försöker 

kontrollera den diskurs som förs om både dem och den rådande situationen. I ett citerat tal av 

den fiktiva statsministern beskrivs motståndet som ”en brottslig liga” som försöker ”skapa 

kaos”, ”börja något nytt som ingen av oss önskar” och tvinga människor till ”skräckfylld 

underkastelse” (s. 80). Med hjälp av en typ av nyspråk framställer den fiktiva regeringen 

därmed romanens fastställda protagonister som illasinnade och demoniska. ”De sista” 

gestaltas även som en icke-organiserad grupp som hotar samhällsstrukturen. Romanen 

använder sig därmed, i likhet med Strålen, av den tematik som Ljungquist exemplifierar, där 

en totalitär, men till synes organiserad, världs brister synliggörs med hjälp av en inskriven 

icke-organiserad värld.  Representanterna för denna värld består dock av en grupp av 172

vetenskapsmän och till skillnad från Strålen framkommer en hög tilltro till vetenskapen. 

 I sin propaganda vädjar statsministern till befolkningen genom kommentarer om 

svenskhet och nationalitet, med hjälp av ordval som ”svenska män och kvinnor”, ”vårt kära 

land” och ”oss” (s. 80). Detta ironiseras av berättarjaget som menar att nationalstaterna sedan 

länge förlorat sin relevans. Genom denna ironi framkommer en kritik av den form av 

nationalromantisk retorik som använts inom fascistiska stater. Enligt Wiklund anknöts det 

svenska samhällsläget inom vänsterkretsar under denna tid ofta med nazismen och fascismen, 

en jämförelse som förbands med Sveriges tyskvänliga inställning under andra världskriget. 

Det svenska samhället kritiserades därtill för att vara rasistiskt samt förtryckande mot 

kommunister.  Denna sorts kritik framkommer i den ironiska framställningen av 173

statsministern men blir även påtaglig i upprättandet av ”Ghettot”, dit intellektuella, judar och 

kommunister tvångsförflyttas. Genom att de intellektuella avgränsas till en viss plats uppstår 

även en form av språkkontroll då deras budskap ytterligare förhindras från att spridas. 

 Sisk 1997, s.11; Meyers 1980, s. 194 f.; Millward 2013, s. 99 f.171

 Ljungquist 2001, s. 273 f.172

 Wiklund 2006, s. 203.173
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 Myndigheterna har även enväldig kontroll över radio, tidningar och television som 

används som medel för att hjärntvätta befolkningen.  Detta nyttjande av media 174

överensstämmer med den kontroll av kommunikationsmedel som Meyers omnämner som en 

form av språkkontroll.  Därtill framträder den generella rädsla för språkkontroll inom 175

totalitära stater som Cameron diskuterar i sin artikel samt en misstro till massmedier och 

passiv konsumtion. Misstron till kommunikationsmedier, som även figurerar i Orwells 1984, 

grundar sig i dess användning som ett instrumentellt medel för propaganda. För att motverka 

regeringens propaganda försöker dock Koenig sprida ut flygblad och i ”Ghettot” upprättas ett 

hemligt tryckeri. Därtill använder båda sidor megafoner för att sprida sina budskap (s. 140 f). 

Kommunikationsteknologi skildras därmed inte entydigt negativt utan ses även som ett medel 

för att opponera sig mot förtryck. 

Språkförbistring och språkformer 

En av radioaktivitetens bieffekter är att människorna blir galna (s. 12). Denna galenskap 

skildras delvis genom att karaktärernas språk förändras. Rebecka blir galen vilket påverkar 

hennes sätt att tala: hon övergår i att tala ”häftigt och i korta satser”, i skrik och svordomar (s. 

178). Mot slutet av ”Ghettot” eskalerar även berättarjagets meningsfrekvens då han skriver att 

han själv vill ”mörda och döda”. Denna upptrappning avbryts dock abrupt av ett ”Herregud. 

Vad är det jag skriver?” (s. 182), vilket åter fastställer honom som rationell i förhållande till 

sin omgivning.  Galenskap tar sig vid ett annat tillfälle uttryck genom ”förvirrat 176

stackatoprat” (s. 31). Aggressivt språk och ett allt hastigare tempo förtydligar på så sätt 

galenskap och sjuklighet hos karaktärerna och markerar en språkförbistring.  Galenskapen 177

uppstår till följd av att gestalterna i allt högre grad påverkas av den fiktiva världens struktur, 

antingen genom att de skadas av strålningen eller genom att de påverkas av myndigheternas 

propaganda, och rymmer därmed en kritik av både kärnvapen och totalitarism. I likhet med 

Strålen skildras därtill även talspråklighet i viss mån som negativt, vilket framkommer i det 

 Medieutlåtanden benämns som ”propagandafraser”, ”tomma ord” (s. 95) och ”en hallåmans smatter i 174

mikrofonen” (s. 59).

 Meyers 1980, s. 200.175

 Berättarjaget återgår på så sätt till att uppfattas som en tillförlitlig agent som reagerar på omvärldens förfall.176

 I gestaltningen av massan förekommer även grotesken som symbol och befolkningen, som påverkas av den 177

skadliga gasen, beskrivs ofta i djuriska termer: ”Massan hade blivit som en ylande vargflock. De var fullkomligt 
galna av skräck och myndigheterna hade själva börjat frukta folket” (s. 95).
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avslutande kapitlet, där Fredriksson som förefaller vara en av ”de troende”, i kontrast till det 

”intellektuella” berättarjaget, skriver kortfattat och talspråkligt (s. 206). I kontrast talar den 

amerikanska kaptenen som anländer till Metropol och som ifrågasätter statsministern, ”en 

prydlig engelska utan slangord eller svordomar” (s. 63) vilket åter skildrar talspråklighet som 

en språkform av lägre värde. 

 Ytterligare teman som figurerar i romanen, och som spelar in i språkförbistringen, är 

tystnad och svårigheter i att göra sig hörd. I romanens andra kapitel återberättar Gunnar Malm 

hur han, i det förfallna familjehemmet i Stockholm, mött familjens hushållerska, Agda, 

döende av strålning (s. 23).  Genomgående betonar Gunnar i denna del Agdas svårigheter i 178

att prata: begynnelsevis hur hon ”kunde fortfarande prata. I viskande, flämtande satser.” (s. 

23) men att Gunnar mot slutet ”inte kunde uppfatta ett ord av vad hon sa, det var bara de 

spruckna läpparna som rörde sig” (s. 25) varpå han skjuter henne. Medan Agdas döende 

främst gestaltas genom beskrivningar av hennes sönderfallande kropp, betonas även hennes 

växande oförmåga till att bli förstådd. Agda förfrämligas på så sätt genom att både hennes 

kropp och hennes talförmåga förändras vilket motiverar hennes övergång från subjekt till 

objekt, från levande till död. Hennes språk försvinner och döden förbinds således med 

tystnaden. Denna tystnad återkommer även senare i romanen: berättarjaget deklarerar att 

”efter oss finns ingenting. Det blir tomt och tyst.” (s. 14), de övergivna städerna är ”tysta” (s. 

13) och ”skogen stod tyst” (s. 40). I beskrivningen av både Gunnar Malms och hans flickvän 

Majs död skildras de dock båda ”skrika i dödsångest” vilket förtydligar det tragiska i 

ungdomens för tidiga död (s. 74). 

 I romanen uppkommer därtill en diskussion om språkets roll efter undergången. 

Berättarjaget menar att de varelser som i framtiden läser hans manuskript förmodligen inte 

kan svenska. Han vill därför bevara en ” ABC-bok och en lärobok i svenska” för den framtida 

generationen (s. 15). I denna del porträtteras språk som en nyckel till att förstå varandra, 

vilket sammanfaller med Anderssons teorier kring språkets centrala roll i att förstå det 

främmande.  I samband med detta nämns att olika fenomen förmodligen kommer att ha 179

försvunnit vilket kan försvåra inlärningen av språket: 

 I denna del anklagar Gunnar sina föräldrar för Agdas öde eftersom Agda stannat kvar i Stockholm i väntan på 178

familjen. Citattecken används runt både ”herrskapet” och ”frun” för att ironisera titlarna och för att föra en kritik 
mot hur socioekonomiska klyftor påverkar de med mindre medel negativt och försätter den arbetande i ett 
beroendeförhållande till sin arbetsgivare (som har råd att agera ovetande om detta förhållande).

 Andersson 2008, s. 109.179
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Visserligen finns det inga apor för ”A” då och de som kommer – om det någonsin kommer några – 
kanske inte vet vad en apa är för något. Men det finns många andra symboler i ABC-boken. 

Maskiner, båtar, flygplan, raketer, planeter. Med ledning av dem bör en intelligent varelse kunna 
lära sig svenska så att han kan ta del av Stålbergets innehåll. (s. 14) 

I romanen omnämns senare hur djuren dött ut och att ”skogen stod tyst” vilket även här 

antyds då ordet ”apa” blir svårförståeligt och oanvändbart. Ord förbundna med teknik och 

rymden förväntas dock vara enkla att förstå, vilket förmedlar en idé om att dessa fenomen 

kvarstår oavsett om mänskligheten försvinner. Att olika tekniska fenomen ses som bestående 

och som enkla att förstå för ”intelligenta” förmedlar en optimistisk tekniksyn som till större 

grad sammanfaller med tekniksynen inom mer traditionell science fiction. I De sista skymtas 

dock, som nämnts, även en kritisk inställning till kärnkraft och atomvapen och romanen 

ansluter sig därmed även till efterkrigstidens pessimistiska teknikskildringar.  Överlag för 180

romanen dock främst en diskussion kring mänsklig ondska, snarare än teknikens negativa 

påverkan på människan. Protagonisterna i romanen består dessutom av vetenskapsmän som 

står i strid mot en ignorant folkmassa. Detta skiljer romanen från Strålen som innehåller en 

relativt negativ tekniksyn och vars forskare gestaltas antagonistiskt. 

 I samband med ABC-boken hoppas berättarjaget att den framtida läsaren ber för hans 

generation. Han poängterar dock att det för hans tid, men inte för honom själv, förmodligen är 

av stor vikt vilket språk bönen utförs på. Genom denna kommentar adresserar och kritiserar 

romanen meningsskiljaktigheter mellan olika religioner. I romanen förs en kritik mot 

religionsförtryck såväl som rasism och antiintellektualism och denna splittring människor 

emellan porträtteras som en av huvudorsakerna till samhällets negativa utveckling. 

Berättarjaget hoppas därför att varelsen istället ska ”humma” (s. 15). Musiken blir, i kontrast 

till de olika språken, en symbol för något allmängiltigt mänskligt. Detta följs dock direkt av 

att berättarjaget hoppas att bönen inte framförs med klassiska instrument utan istället genom 

”atonal eller elektronisk” musik, då det blir mer representativt för mänsklighetens splittring. 

Det atonala, som liknar en viss språkförbistring, symboliserar en förfrämligad mänsklighet. 

Klassisk musik sammanbinds med kultur och det civilicerade medan det moderna 

elektroniska antyds vara ociviliserat och av lägre värde. Kulturens och civilisationens förfall 

liknas på så sätt vid en metallisk kakafoni: en (av berättaren) oförståelig ansamling ljud. Den 

 Claeys 2010, s. 107.180
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nya mänskligheten förvandlas till barbarer och oförståelsen för dem ses motivera kritiken av 

dem. I linje med Andersson blir musik, och språk, därmed definierande för det oförstådda och 

det främmande.  181

Sammanfattning 

En tematisering av nyspråk framkommer till viss del genom regeringens propaganda, som 

utgörs av ett förskönande språk som majoriteten av befolkningen, under merparten av 

romanen, manipuleras av. Nyord, i form av olika namn, används dock även av ”de sista” som 

ett verktyg för att kritisera regeringen och ”de troende”. I romanen används därmed 

omskrivningar, som vanligtvis återfinns inom nyspråk, av både den antagonistiska och den 

oppositionella sidan. Hur den statliga propagandan förskönar verkligheten exemplifieras 

sällan och motsägs allt oftare och läsaren medvetandegörs därmed ständigt om dess 

oförenlighet med den fiktiva verkligheten. Medan gestalterna tillhörande massan tydligt 

påverkas av regeringens retorik skildras berättarjaget, en ”intellektuell”, stå utanför dess 

manipulerande kraft. Däremot påverkas han, likt gestalterna omkring honom, av 

radioaktiviteten som har en negativ effekt på hans språk. Stackato-prat och tystnad används 

därtill för att betona galenskap och död vilket skildrar hur det oförstådda språket förfrämligar 

individen. Medan en viss kärnkraftkritik framkommer i romanen kan dock, till skillnad från 

Strålen, en stark tilltro till vetenskapen urskiljas. Hotbilden utgörs istället av totalitarism, 

propaganda och den okritiska massan vars passiva konsumtion föranleder en moralisk förlust. 

2.3. 1967: Elektra. Kvinna år 2070 av Ivar Lo-Johansson 

”Han led av misstanken att hans ord och hans bildspråk,  
de poetiska metaforerna, som han en gång hade varit så  

stolt över, nu smakade mögel för alla de andra.” 
Elektra. Kvinna år 2070 (s. 23) 

Ivar Lo-Johanssons tvetydiga utopi Elektra. Kvinna år 2070 följer poeten Peter Bly som, efter 

att ha varit nedsövd i hundra år, vaknar upp till en framtid där samhället till synes utvecklats 

mot det bättre. Arbetet har blivit en bristvara i och med den tekniska utvecklingen, idrotten 

glorifieras som en ärofylld samhällsplikt och varken mat eller bostad (i form av 

 Andersson 2008, s. 109.181
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genomskinliga höga hus) fattas längre någon (s. 27, 178). Bly förväntas observera denna nya 

värld i en månad för att sedan åter gå i sömn. Samtidigt observeras han av det framtida 

samhället. Bly, som egentligen uppmanats bedöma samhällets tekniska utveckling, försöker 

bestämt utröna hur män och kvinnor älskar. Sina rapporter framför Bly till ingenjör Hausmann 

men också till Anna Brisman, även kallad Elektra, som Bly inleder en kärleksaffär med. Bly 

undersöker det nya samhället, besöker sitt gamla förlag, Gröna Lund och ett boxningsinstitut, 

och möter både framtidsmänniskor och människor som påminner honom om hans egna tid. 

När Bly sedan ger sin slutliga rapport till Hausmann förkunnar han att den framtida världen är 

positiv i dess tekniska utveckling och i dess avskaffande av krig men att han ställer sig osäker 

till samhällets hantering av mer existentiella frågor och att han är beklämd över litteraturens 

avtagande betydelse och bristen på poesi. Han menar därtill att det nya samhället visserligen 

är lyckligt men betonar kärlekens väsentlighet, varpå Hausmann bryter ihop och menar att Bly 

tagit Elektra ifrån honom. Som svar proklamerar Bly att kärleken trots allt inte är död. Efter 

ett sista kärleksmöte med Elektra faller han sedan åter i sömn. 

 Romanens narrativ förs av en heterodiegetisk berättare med Bly som fokalisator. Bly, 

som blir representativ för en äldre värld, är vid vissa tillfällen otillförlitlig då flera av hans 

möten påverkas av att hans äldre världssyn och språk som inte längre överensstämmer med 

den nya världen.  Hans föråldrade syn och språkbruk kontrasteras mot det nya vilket 182

framkallar en tvetydighet i vad som anses vara positivt och negativt. Dock förespråkas ofta 

Blys världssyn, framförallt hans syn på kärlek, i och med hans roll som romanens protagonist, 

och mot slutet främjas även denna syn av både Hausmann och Elektra.  

Nya ord, förlorade begrepp och förändrade meningar 

I sitt första möte med ett framtida Stockholm uppmärksammar Bly att språket förändrats: 

[o]rdklimatet tycktes ha bistrat till ordentligt. De medresande använde inte några bilder i sitt språk. 
De använde inte heller några gester, när de talade. De flesta av passagerarna sa visserligen 
ingenting. Men när någon yttrade sig var det i form av idrottstermer. Småbarnen jollrade 
idrottsspråk. – Är du groggy? frågade en mor. – Black out, svarade minsten, som just höll på att 

lära sig tala. (s. 32) 

 Johansson 2007, s. 14 f.182
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Inledningsvis antyds således att det framtida språkbruket består av ett idrottsspråk, ett språk 

som läsaren visserligen får en vag uppfattning om men vars egentliga uppbyggnad, vare sig 

lingvistisk eller grammatisk, inte förklaras.  Detta språk antyds vara en förändrad form av 183

svenska där idrottstermer, inte sällan i form av anglicismer, används alltmer frekvent för att 

beskriva övriga fenomen i samhället. Utefter Beauchamps kriterier är det fiktiva språket 

visserligen inte ett fullständigt trovärdigt nyspråk men däremot motiverar språket det fiktiva 

samhällets uppbyggnad och används, i enlighet med Sisks argument, för att betona den fiktiva 

världens negativa sidor. Vad som kritiseras i detta sammanhang är idrottens företräde över 

kulturen.  Idrottens inflytande, som underförstått har förorsakat en språkförbistring, har 184

blivit så totalt att även barnen använder sig av dess terminologi. Att det okända språket blivit 

såpass allrådande förfrämligar läsaren från den fiktiva världen samtidigt som denne 

medvetandegörs om potentiella risker i sin egen tids idealisering av idrotten. Enligt Nilsson, 

som tidigare uppmärksammat idrotten som tema i Lo-Johanssons statarromaner, ansågs 

idrotten, som modernt kulturfenomen, ha en negativ effekt på både kulturen och ungdomen 

och bidra i skapandet av den ”fördummade” massmänniskan.  Språkets förändring till följd 185

av idrottens ökande inflytande utgör därmed ett orosmoment vilket föranleder att läsaren 

uppmuntras att betänka sin egen samtid och dess förhållande till idrotten. Bly anmärker i 

samma del att ”när människor länge bara hört och lärt sig vissa ord och uttryck, så ändrade de 

sig själva efter språket” (s. 32) vilket skönjer hur stort språkets inflytande på människors 

världsbild ses vara. I samband med detta nämns hur flera gestalter omkring Bly ”inte [hörde] 

på vad som yttrades, utan [bara kände] behovet av att höra ljud” (s. 32). I likhet med De sista 

framkommer i dessa beskrivningar en genomgående negativ syn på massan som lättpåverkad 

och manipulerbar. Denna uppfattning anknyter till de teorier kring massans psykologi och 

dess roll som potentiellt hot mot kulturen som uppkom under sekelskiftet och fick stort 

inflytande genom teoretiker som Gustav Le Bon, Sigmund Freud och Oswald Spengler.  186

 I samband med idrottsspråket nämns även hur musiken nu består av ”oljud” och ”samma ton i ett” vilket i 183

likhet med det atonala i De sista, används för att förtydliga vad som uppfattas vara en kulturell försämring. 
Denna musik omöjliggör även Blys förmåga att bedöma sina ”medpassagerares intellektuella nivå” (s. 32).

 Se Beauchamp 1974, s. 463; Sisk 1997, s. 162. Lo-Johansson har även kritiserat idrotten i tidigare alster, 184

däribland i skriften Jag tvivlar på idrotten (1931). Se Ivar Lo-Johansson, Jag tvivlar på idrotten (1931), Malmö: 
Arx, 2014.

 Nilsson 2003, s. 216 f.185

 Staffan Källström, ”Massan, eliten och civilisationens framtid” i Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria 186

1900-talet, Nils Runeby (red.), Stockholm: Natur & Kultur, 2002, s. 27 ff.
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 Vid flera tillfällen används lingvistisk relativism för att förklara och motivera den 

fiktiva världens samhällsstruktur: språket påverkar hur de litterära gestalterna uppfattar sin 

omvärld och förlusten av vissa ord har, enligt förespråkare för den nya världen, lett till att 

dessa fenomen försvunnit.  När Bly introduceras till den nya världen, vägleds han av en 187

bibliotekarie som menar att ordet ”krig” ”förlorat sin mening och därför fallit i glömska” och 

att bruket av ordet förbjudits då det ”visat sig, att själva ordet innehöll magi. Så länge man 

uttalade ordet krig, blev det också krig” (s. 70). Hypotesen blir således ett sätt att motivera 

framtidens brist på krig. Att ordet fortfarande består i bibliotekets arkiv motiveras därtill med 

att det är ett ”historiskt ord”, tillgängligt för vetenskapen men bedömt som farligt för 

allmänheten. Detta sammanfaller med vad Millward ser som en förvrängning av en äldre tid 

till förmån för den nya: krig definierar den äldre tiden, medan den nya tiden definieras av dess 

obefintlighet.  De förlorade begreppen introduceras för Bly genom en ”bok som upptar 188

språkminnesmärken”, vilket ytterligare befäster orden som tillhörande en äldre tid (s. 74). Det 

första ordet som Bly påträffar i denna är ordet ”ensam” vilket ger sken av att den framtida 

världen är en värld utan ensamhet. Ordet ”ensam” uppkommer dock frekvent hos Bly som 

känner sig ”huggen av ensamhetskänsla” (s. 31) och som i sina försök att förföra olika 

kvinnor med poesi använder ensamhet som tema. Att hans förförelsekonst inte får gehör 

hävdar han bero på att ordet inte längre förstås (s. 83). Senare används dock ordet av en flicka 

som Bly möter vartefter han reflekterar över hur ”barn använde ju alltid förbjudna ord” (s. 

77). Exkluderingen av ett ord, vars betydelse är av vikt för romanens protagonist, ger, i linje 

med Meyers argument, romanen en dystopisk prägel då den innehåller en form av 

språkkontroll där ett språks naturliga tendenser förhindras.  Dessa tendenser förtydligas då 189

ett barn omedvetet använder ordet. Därtill har ”lycka” blivit ett privat ord (s. 226) som i den 

nya kollektiviserade världen inte längre är av betydelse, ”kärlek” har blivit ett ”hopplöst” 

ämne (s. 232) och ”hem” ett främmande koncept (s. 248). Denna begreppsförlust förtydligar 

en värdeförskjutning i det framtida samhället, där känslor och mänskliga relationer inte längre 

är av lika stor vikt. Ljunggren, som uppmärksammat att en ny känslosamhet kom att blomstra 

under sextio- och sjuttiotalet, menar att välfärdssamhället under denna tid anklagades lida av 

 Sisk 1997, s. 12.187

 Millward 2013, s. 99.188

 Meyers 1980, s. 194 f.189
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ett känslounderskott.  Detta utgör en central tematik och hotbild i Elektra: samhället är 190

visserligen teknologiskt avancerat och i högsta grad rationellt, ett fulländat folkhem, men det 

lider av en känsloförlust och ett försvagat driftliv hos gestalterna (s. 72). Under ett sextiotal 

där propagerandet för den fria sexualiteten och den naturliga driften kommit att bli allt större 

ter sig förlusten av dessa ord därmed som både negativt och alienerande för en samtida läsare. 

Trots att ett utopiskt folkhem ter sig ha realiserats har hemkänslan därtill förlorats, vilket 

anknyter till den samtida rädslan för att livsvärlden, det mänskliga livet, allt mer skulle 

övertas av den rationella systemvärlden.  191

 Kärleken är det fenomen som förordas främst av Bly, men i sina försök att undersöka 

den nya världens kärlekssyn misslyckas han ständigt: ”Har ni någonsin varit förälskad i en 

man? // Nu blev flickan ursinnig. // – Snusk, sa hon. Ni utsätter mig för obehag med att tala 

om snusk” (s. 62). Genom att kärlek uppfattas som ”snusk” och ”hopplöst” framkommer att 

begreppet har genomgått en omvärdering där dess betydelse i den nya världen är negativ. 

Denna interaktion förtydligar dock även en värdeförskjutning vari Blys kvinnosyn 

uppmärksammas som förlegad; hans idé om kvinnor som känslosamma och som automatiskt 

mottagliga för hans närmanden stämmer inte längre. Denna förändring anknyter Bly sedan, 

positivt, till att kvinnoemancipationen i framtiden kunnat fulländas och han säger sig 

skämmas över att ”han någonsin betraktat kvinnan som en könsvarelse” (s. 60). Genom Bly 

uppmärksammas på så vis den bristande jämställdheten i författarens samtid som i ett framtida 

fiktiva samhälle kunnat åtgärdas. Medan Bly därmed reflekterar och ifrågasätter sitt beteende 

och sin kvinnosyn centreras dock hans underliggande oro för att kärleken försvunnit i och 

med denna förändring (s. 64). 

Namn 

Det egennamn som främst omnämns och diskuteras är det namn som även kommit att utgöra 

romanens titel. ”Elektra” symboliserar såväl den tekniska utvecklingen som den Nya kvinnan. 

Dock förtydligas att namnet inte härstammar från Euripides tragedi, utan endast betyder 

”ström, megawatt” (s. 40). Namnet belyser således både teknologins framstående ställning 

och litteraturens borttynande i det nya samhället. Det har därmed en tydligt symbolisk 

 Ljunggren 2017, s. 20.190

 Ljunggren 2017, s. 21. Uppdelningen mellan livsvärlden och systemvärlden härstammar från sociologen 191

Jürgen Habermas som menade att det naturvetenskapliga och objektivistiska övertagit alltfler arenor i samhället. 
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funktion, där Elektra även fastställs som en arketyp för den ”Nya kvinnan”, samtidigt som det 

personifierar den litterära gestalten.  Smeknamnet är för Brisman dock allt annat än 192

välkommet och mot romanens slut, som svar på Blys försök till smicker (”– Elektra betyder 

den strålande”) utbrister hon: ”– Kalla mig inte Elektra […] Jag har fått nog av det där. Jag 

vill heta Anna. Det betyder kvinna” (s. 280). Brisman motsätter sig därmed smeknamnet och 

poängterar dess alienerande effekt. Alienationen relaterar till teknokratins avhumanisering och 

i kritiken av namnet framkommer en viss rädsla för teknikens påverkan på människan. Dock 

understödjer den även Blys ideal över hur en kvinna bör vara. Medan den Nya kvinnan i flera 

avseenden skildras positivt ses hon därmed vara i behov av de känslor som Bly förespråkar. 

 Elektra kontrasteras även med Eva Uhr, en äldre prostituerad kvinna som Bly möter 

och vid ett tillfälle följer med hem, och som av honom beskrivs vara en atavism ”vars hela typ 

han tyckte sig känna igen” (s. 84). Eva Uhr blir genom sitt namn, med dess bibliska 

anknytning och förbindelse till tidens gång (via det tyska uhr), representativ för den äldre 

tiden, och gestaltas genomgående som både negativ och tragisk. Det kroppsliga hos Uhr 

framställs därtill som falskt uppmålat och föråldrat groteskt medan Elektra associeras med 

den unga, friska kroppen.  I jämförelsen mellan sitt eget namn och Elektras beskriver Bly 193

även Elektra som ”tyngdlös”, levande ”i sin lätthets glans”, medan han själv känner sig ”stöpt 

i bly” (s. 87). Namnen används på så vis för att förtydliga skillnader mellan de litterära 

gestalterna, där dessa blir representativa för olika tider, där Elektra står för den spekulativa 

framtida världen och Uhr och Bly för en reflekterande bild av en föråldrad tid.  

 En ytterligare gestalt som blir representativ för det nya samhället är överingenjör 

Hausmann, vars titel och namn anknyter till både den sociala ingenjörskonsten och det 

svenska folkhemmet. Idrottens inflytande på den nya människan får därtill sin form i den 

kolossala Cro-Magnusson, en överstark, närmast grotesk, idrottare som uppträder på Gröna 

Lund, som benämns som både naturligt mänsklig och övermänskligt gudomlig (s. 163). Under 

uppvisningen pågår en tävling om varför denne idrottare kallas ”Cro-Magnusson”. Tävlingen 

resulterar i förslag som ”kromosom”, ”kolossal” och ”kooperativ”, vilka alla förkastas som 

”naiva”. Förslagen anspelar dock på den framtidsbild som redan målats upp för läsaren: 

världen år 2070 är en värld där den fysiskt vältränade kroppen idealiseras och där samhället är 

 Windt-Val 2012, s. 278 f.192

 Både Brisman och Uhr närmast begränsas till sina kroppar genom berättarens narrativ och medan Brismans 193

intelligens visserligen påpekas förringas den ständigt som ett för Bly ytterligare sexuellt attraktivt element.
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påfallande kollektivistiskt. Enligt den vetenskapliga juryn härstammar namnet dock från 

”Cro-Magnon”, den första människan, som Cro-Magnusson är son till då ”han i sig rymmer 

alla människor” (s. 168). Namnet används på så vis för att framställa det framtida samhället 

som ursprungligt och naturligt. Detta uttalande framstår dock som otillförlitligt i 

sanningsfiktionen då läsaren är medveten om att Cro-Magnusson endast är ett framtida 

fenomen. Åter skymtas en negativ syn på massan, där denna gestalt i sin groteska form blir till 

en symbol för en fördummad men potentiellt våldsam kollektiv.  Genom denna figur 194

framställs åter idrotten, och populärkulturen, som ett hot mot vad Bly anser vara verklig 

kultur, vilket anknyter till 1900-talets syn på massan som ett hot mot kulturen.  Parallellt 195

med kritiken mot idrotten har författarna därtill förlorat sina namn, då de, enligt förläggaren 

på Blys gamla förlag, helst bör vara anonyma (s. 233), vilket ytterligare förtydligar 

författarens och konstnärens förlorade status. 

 I romanen diskuteras även platsnamn. Handlingen utspelar sig i Stockholm, en stad 

som huvudkaraktären själv vuxit upp i. Staden har dock förändrats vilket leder till att Bly, 

stundom nostalgisk och överraskad, stundom förfrämligad, reflekterar över de olika 

platsnamn som han kommer i kontakt med. Mest markant är då Bly observerar att 

tågstationerna bibehållit sina gamla namn:  

De hade namn på ”näs”, där det inte fanns sjö. De slutade på ”torp”, där det reste sig skyskrapor. 

[…] De hette något på ”skog” på ställen, där inte ens ett träd syntes till. Som klokt var, hade 
däremot både tåg och vägsträckningar bara sina nummer, alldeles som människorna. (s. 31 f) 

Likt tidigare dystopier uppmärksammas hur närheten till naturen försvunnit, men även hur det 

urbana vuxit sig allt större.  Återigen, likt i Strålen, skildras en viss utarmning av naturnära 196

miljöer som, satt i samband med gestalternas alienation och anonymitet genom numreringen, 

förmedlar en kritik av en alltför omfattande urbanisering, där storstadens expansion ses ha en 

ödesdiger effekt på det naturliga, kreativa och autentiska.  197

 Cro-Magnusson introducerar sig själv med orden ”Jag är massan, som rymmer allt i ett enda stort Magnusson. 194

[…] Men jag blir alla människor i mig. Jag vill frälsa alla genom min kraft.” Cro-Magnussons kropp framställs 
även i excess, med sin ”väldiga kropp”, en ”fruktansvärd grimas”, stora läppar, mejselliknande tänder och 
svårkontrollerade lemmar (s. 164).

 Källström 2002, s. 23.195

 Naturens förlorade värde framkommer även i citatet ”djunglernas blad, stäppens gräs, präriebufflarnas tramp 196

nämndes nu bara som protein” (s. 71).

 Se Wiklund 2006, s. 307; Ljunggren 2017, s. 21.197
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Censur och språkkontroll 

Utöver lexikonet, där orden undanhålls från allmänheten, omnämns censur relativt lite och 

aldrig lika uttryckligt som i de tidigare dystopierna. Dock påverkas befolkningen, likt i De 

sista, starkt av kommunikationsmedier som undanhåller information om väsentliga frågor och 

endast visar underhållningsprogram. Massmedia behandlar enbart ”brott och sensationer, och 

så naturligtvis idrott” (s. 302) och reklamen är ständigt närvarande i form av ”spökröster” och 

”skywriters” (s. 228). I samspel med sin tid och i likhet med De sista framkommer en oro för 

massmediernas framväxt och dess påverkan på kulturen, samt en misstro till dessa då de anses 

kunna användas som medel för propaganda. En annan hotbild som framkommer är att 

kommersialiseringen riskerar att försämra kulturlivet. Till viss del tematiserar romanen även 

verbal hygien och Bly reglerar vid ett flertal tillfällen sitt språk efter sin omgivning. Mötet 

med framtiden leder till att Bly räds för att ”hans ord och hans bildspråk, de poetiska 

metaforerna, som han en gång hade varit så stolt över, nu smakade mögel för alla de andra” (s. 

23). Hans yttranden uppfattas därtill som störande, idiotiska och som ”snusk” (s. 62). I 

kommunikativa möten reflekterar Bly därmed kritiskt över sitt eget språk till följd av tidigare 

negativa reaktioner från andra gestalter.  Genom denna reflektion förtydligas i sin tur den 198

negativa språkliga förlusten. 

Språkförbistring och språkformer 

Bly upplever, som tidigare nämnt, att en språkförbistring skett i det nya samhället. Det nya 

språkbruket framställs som direkt, hårt, hastigt och korthugget, till skillnad från Blys poetiska, 

bildliga och metaforiska språk. Med sin natursymbolik och sina känslouttryck finner Bly ej 

förståelse hos de människor han möter: den nya tiden ”har inte tid med poesi” (s. 14). I 

samhället råder därtill en groende analfabetism. Vakten på Blys gamla förlag kan inte läsa, 

och på brottningsinstitutet där de nya idrottsstjärnorna tränas är läsning inte längre en del av 

utbildningen, då det ej är av vikt för deras sportsliga framgång (s. 262). Den litteratur som 

läses består av atomlitteratur och deckare, snabbläsning uppmuntras, och endast högt uppsatta 

(som Elektra och Hausmann) har tillgång till klassisk litteratur (s. 302). Det är ”mord, mord 

och åter mord” (s. 66). Genomgående i romanen finns därmed en kritik av att mer 

populärkulturella fenomen, som idrott och deckare, riskerar att fördumma människor och 

 Cameron (1995) 2012, s. 9.198
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konkurrera ut poesin, som i kontrast anses kultivera människor.  Bristen på poetik skildras 199

tydligt som något negativt och i likhet med tidigare diskuterade dystopier leder bristen på 

känsloord och ord relaterade till natur och kultur till en förminskad mänsklighet hos 

karaktärerna. Det tekniska språket förfrämligar därmed framtidsgestalterna från både Bly och 

läsaren. 

 Blys språk blir ett reflekterande och till synes förlegat språk, medan det framtida 

idrottsspråket är spekulativt.  Språkförändringarna leder dessutom till missförstånd mellan 200

Bly, som är representativ för en äldre värld som överensstämmer med den samtida läsarens, 

och de övriga karaktärerna, vilket skapar meningsskiljaktigheter mellan det rådande samhället 

och Blys egna perspektiv. Mot slutet välkomnas dock Blys äldre språkbruk av Elektra som vill 

att Bly ska tala ”som du brukade förr” när Bly försöker charmera henne i enlighet med den 

nya tidens språk: ”Hela din kropp är som ett kraftverk, som skickar mig all ström” (s. 306). 

Motivet till att han försöker förmedla sina känslor på ett nytt sätt beror på att: 

Peter kände trots allt en viss käkstelhet när han skulle tala sin tids kärleksspråk med den nya tidens 

kvinna. Han trodde att det skulle vara nya bilder, nya ord, något slags nynakenhet i själva 
uttryckssättet. Han fann dem inte. Han tänkte på fusion, på andra termer. (s. 306) 

Det nya samhällets språk ses inte som kompatibelt med de känslor som romanen idealiserar, 

där framförallt kärleken. Det faktiska språk som Bly i denna del använder är dock inte enbart 

poetiskt utan även grovt och tydligt sexuellt. Bly reflekterar därtill över uppslagsverket och 

nämner hur ”[h]an kände sig mitt i sina tankars villervalla glad över att ordet bra trots allt inte 

var svartlistat, utan levde kvar som ett jaord, ett smekord. De lena orden var kroppar, som diat 

av seklers modersmjölk” (s. 308). Det sexuella språket, om än i form av ett relativt alldagligt 

”bra”, porträtteras som mänskligt och naturligt. Även det poetiska språket likställs tydligt med 

det romantiska och anknyts till driften, som i romanen genomgående förbinds med Blys 

heterosexuella begär.  Det poetiska språket används därmed som ett medel för att främja 201

Blys egna känsloideal, där kärleken och den fria driften idealiseras. Likt sextiotalets 

främjande av autenticiteten förespråkas det sinnliga framför det rationella. Därtill blir 

 Nilsson har uppmärksammat liknande skildringar i Lo-Johanssons statarromaner. Se Nilsson 2003, s. 216.199

 Millward 2006, s. 39.200

 Genomgående omnämns Blys (misslyckade) förförelser av kvinnor och hans väsentligaste fråga angående den 201

nya världen är hur kvinnor och män (underförstått tillsammans) älskar.
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hämmandet av driften, som även skymtas hos Dahlquist-Ljungberg, till ett tydligt hot mot 

realiseringen av genuina mänskliga relationer. Genom språket förmedlas på så vis driftens vikt 

och uppfattade naturlighet. Poetiskt språk har genom romanen porträtterats som förförelsens 

språk, men när allt kommer omkring får de grova sexuella orden företräde: ”Han försökte 

själv forma ord. Men de blev bara till ett läte, djuriskt, människolikt. Det var rått, ömt av 

åtrå.” (s. 309). Detta ”kärleksspråk” alluderar dock till både våldtäkt och kvinnlig 

underkastelse, där underkastelsen simultant porträtteras som både framtvingad och frivillig.  202

Medan det i romanen förs en diskussion om kvinnlig frigörelse och nya könsroller kvarstår 

därmed en idé om att kvinnan, i en därtill normaliserad heterosexuell relation, förväntas 

underkasta sig mannen. 

Sammanfattning 

I Elektra uppkommer nyspråk i form av det idrottsspråk som omnämns. Därtill förtydligas att 

språket överlag har förändrats, men detta exemplifieras endast sporadiskt i texten. 

Genomgående skildras dock språket, i samspel med samtidens språkfilosofi, ha en stark 

inverkan på romanens gestalter. Språkkontroll framkommer i form av det fiktiva lexikonet och 

i undanhållandet av klassisk litteratur. Därtill upplever Bly en tydlig språkförbistring som 

förfrämligar honom, och på så sätt även läsaren, från den fiktiva framtiden. Förlegade ord som 

omnämns berör främst känslor som för både Bly och för läsaren ter sig vitala vilket ger 

romanen en dystopisk prägel. Andra hotbilder är idrotten och populärkulturen, som anses ha 

en fördummande effekt på människor, samt kommersialiseringens skadliga effekt på 

kulturlivet. Massan ses därtill som enkelt manipulerbar och utgör därmed ett ytterligare hot 

mot kulturen. Trots en relativt positiv tekniksyn skymtas därtill en oro för att en alltför 

utbredd teknokrati riskerar att avhumanisera människan, vilket gestaltas genom poesins och 

känslornas förminskade betydelse. Ännu ett orosmoment tar sig form i den försvagade driften 

vilket belyser den centrala roll som kärleken får i romanen. 

 Romantiseringen av våldtäkt och våldsam sexualitet, om än stundvis tvetydig, framkommer även i en annan 202

dialog mellan Bly och Elektra: ”– Förr var män också brutala. Ibland var det nog ett slags våldtäkt. Kvinnan var 
inte alltid med på noterna. // – O, vilken ljuvlig tid. Det inträffar ju inte. En kvinna får inget tillfälle att visa, om 
hon ens är med på noterna eller inte.” (s. 306).
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2.4. 1970: Klotjorden av Kerstin Strandberg  
”Talet utmynnar i meningslös vånda.” 

Klotjorden (s. 16) 

Kerstin Strandbergs Klotjorden utspelar sig efter att en mängd naturkatastrofer och 

kärnkraftsolyckor lämnat världen i ett sönderfallande skick. Romanen, som är uppdelad i två 

delar, följer Anna Virginia Paradoxelle i hennes färd genom de sargade landmassorna av Stora 

Pangea mot landet Dementia, ett land där evinnerlig lycka utlovas. Anna Virginia beskrivs 

genomgående ha en vilja att berätta om sitt liv för andra, en tendens att ljuga och en 

kapitalistisk företagsamhet som tenderar att skada människorna i hennes närhet. Den första 

delen av färden åtföljs hon av karaktären Stenbjörn Galler Parallell, som hon hyser en 

obesvarad kärlek till, och dessa två ansluter sig till en större grupp som försöker ta sig till 

Dementia.  I inledningen till den andra delen exploderar ett kärnvapenlager och jordens yta 203

lämnas obeboelig. Stenbjörn dör i explosionen men några få överlevande, däribland Anna 

Virginia, beger sig ner i ett par underjordiska tunnlar. Resten av romanen följer deras färd 

under jord. Under denna färd introduceras Sir Hugh Macintosh Foot, en parodierad hjältefigur 

som inte tappat hoppet om att finna Dementia. Medan färden benämns som en sällskapsresa 

påverkas dock gestalterna alltmer av radioaktivitet, svält och galenskap. Samtidigt växer Anna 

Virginias vinstintresse och hon omvandlas till romanens anti-hjälte: hon inser att ett 

valutasystem kan införas även under jord och upprättar ett klassamhälle. Mot slutet av 

romanen anordnar hon sedan en dekadent fest med föremål som hon stulit från de övriga i 

sällskapet. Festen avslutas med vad som liknar en dance macabre där Anna Virginia faller 

ihop av utmattning medan de sista överlevande allt vildare dansar omkring henne. 

 Den värld som porträtteras är främst en förfallen värld, utan tydliga stater eller 

styrelseskick. Dock finns vissa inslag, som Anna Virginias och Stenbjörns möte med en polis 

(s. 34), som antyder att någon form av stat fortfarande existerar. Romanen skildrar dock 

främst de sönderfallna landskap som Anna Virginia stöter på under sin färd samt hennes inre 

känsloliv. Romanens narrativ förs av en heterodiegetisk berättare med Anna Virginia som 

fokalisator. Hon är flerspråkig och självreflekterande men även lögnaktig. Därmed utgör hon 

en relativt otillförlitlig gestalt vars sanningsenlighet kan ifrågasättas. Stundvis sker växlingar 

 Strandberg anknyter relationen mellan Anna Virginia och Stenbjörn till en egen romans som hon reflekterar 203

kring i den kommenterade utgåvan (s. 196 f). 
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mellan Anna Virginias, omgivningens och berättarens uppfattning av den situation som 

gestaltas, där den allvetande berättaren ges mer förtroende som representativ för romanens 

auktoriserade innehåll.  Då Anna Virginia av berättaren framställs som alltmer antagonistisk 204

desto längre handlingen fortskrider blir även hennes perspektiv otillförlitligt. Medan Anna 

Virginia till viss del liknar den flerspråkiga gestalt som Millward omnämner, genom vilken 

olika språk introduceras för läsaren, skiljer hon sig från denna roll då hennes språk beskrivs 

vara oförståeligt.  205

 I den kommenterade utgåvan skriver Strandberg att det i skapandet av romanen ”var 

viktigt för stämningen att material från vår tid hölls undan” (s. 181). För att lyckas med detta 

har Strandberg lånat ”egendomligt formade meningar och otidsenliga fakta” ur äldre litteratur 

samt använt ord som hon hört sina barn yttra. Strandberg kommenterar därtill den vikt som 

hon funnit i att låta ”det ociviliserade” träda fram (s. 180). Genom dessa uttalanden kan ett 

tydligt försök till att förfrämliga läsaren urskiljas, vilket Strandberg påtalar med 

kommentaren: ”För övrigt är det inte meningen att Anna Virginia skall komma nära Dig.” (s. 

165). Strandberg nämner dock att hon i Klotjorden ”inriktat blicken på den anda av 

samförstånd som [hon] byggt upp mellan [sig] och läsaren – nämligen att bägge parter vet att 

det som påstås är lögn” (s. 184). Förfrämligandet i romanen är därmed inte menat att vara 

oförståeligt utan förutsätter att läsaren är medveten om vad Strandberg ämnar göra. 

Nya ord, förlorade begrepp och förändrade meningar 

Till skillnad från tidigare diskuterade romaner innehåller Klotjorden två explicita nyspråk: 

Volapük och Dadda. Dessa språk och deras lingvistiska struktur beskrivs relativt ingående och 

de fastställs ha en betydande roll i den framtida världen. Språken har uppkommit då ”de förut 

existerande språken” varit bristfälliga i att adekvat beskriva ”de erfarenheter som människan 

gör i sin sista stund” (s. 55). I analogi med Beauchamps teorier anpassas därmed språket 

utefter den samhälleliga utvecklingen.  Trots att språkens struktur tillägnas ett större 206

utrymme begagnas de dock sällan av gestalterna och i likhet med Sisks argument är deras 

främsta funktion istället att kommentera och kritisera det fiktiva samhället.  207

 Johansson 2007, s. 13.204

 Millward 2013, s. 99 f.205

 Beauchamp 1974.206

 Sisk 1997, s. 18.207
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 Volapük introduceras när Anna Virginia och Stenbjörn anländer till byn Mohole där 

invånarna talar detta språk: ”ett säreget mörkt språk […] som låter som hyskor och hakar” (s. 

40). Språket försvårar invånarnas försök att be om hjälp, dess terminologi är massiv och 

språket varierar i form beroende på dialekt. Alla ord har i sin tur ”bundits till en specifik 

innebörd” och inom språket kan ett ord således inte bytas mot ett annat utan att 

”begripligheten, som är liten, går helt förlorad” (s. 56). Ett ords betydelse blir på så vis fast 

och oföränderligt, vilket Meyers menar förhindrar gestalternas möjligheter att ge ord ny 

mening, då de befintliga orden strikt regleras.  Volapük skildras även huvudsakligen 208

negativt: det orsakar ”stämbandsvibrationer, som gör ont” (s. 56), består av oöversättbara 

”bittra, djävliga ord” (s. 56) och är ”ohanterlig[t]” (s. 108). Därtill konstateras att ”[p]refix 

som betecknar tillstånd eller ett kritiskt stadium av förändring kan kombineras med alla 

substantiv” och att ett flertal ord innehåller ”de för språket typiska bindestrecken som vittnar 

om klyvning och djup splittring” (s. 56). Språket blir på så vis representativt för den nya tiden 

och för världens splittring; en chockreaktion symboliserad i förändrade prefix och 

bindestreck. Likt Orwells kritik av det engelska språket skildras hur språket försämras och 

tillkrånglas genom att samhället upplever ett förfall.  209

 Utifrån Millwards uppdelning av dystopiska språk är volapük ett spekulativt språk: det 

är främst ämnat att spegla framtiden och har ingen (i romanen uttalad) koppling till fiktionens 

dåtid.  Däremot alluderar volapük-språket bitvis till ett högmodernistiskt formspråk, med 210

anknytningar till fyrtiotalets modernism. Denna modernism hade kritiserats skarpt redan 

tidigare under sextiotalet av ett antal samtida författare, däribland Sonja Åkesson och P.C. 

Jersild, i ”Front mot formens tyranni” (1960). I detta manifest kritiserades att formen fått 

företräde över ”det spontana uttrycket och engagemanget”.  Volapük-språket anknyter till 211

denna kritik då det till sin form är överdrivet komplicerat vilket försvårar karaktärernas 

möjligheter till att framföra både budskap och känslor. Det är därmed ett språk som frångår 

det samtida propagerandet för öppen konst och som nästan helt omöjliggör spontanitet.  212

Även den ”kreativitetsfientlighet” som Lundin omnämner urskiljs således tydligt i detta 

 Meyers 1998, s. 200.208

 Orwell (1946) 1968, s. 128.209

 Millward 2006, s. 39.210

 Sonja Åkesson et al., ”Front mot formens tyranni”, Dagens nyheter 1960-08-29, s. 4.211

 Agrell 1993, s. 141.212
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språk.  Den skriftliga versionen av språket, som än tydligare alluderar till det 213

högmodernistiska, är även tydligt vilseledande: ”[f]örvända meningar, skenbar logik, 

ordknutor, elliptiska satser staplas ovanpå varann. Så liknar de sin tid” (s. 56). För den 

muntliga formen innebär därtill ”att allt sådant som den talande verkligen menar allvar med, 

måste gömmas under bisatser” (s. 108). Förskönande och förvillande samtidigt som det ter sig 

forcerat kan volapük-språket liknas vid Orwells nyspråk. Likt Orwells och Zamjatins nyspråk 

innehåller volapük dock vissa paradoxala element: det är ”ett mycket oskyddat språk, som ger 

hugg på sej” och som får Anna Virginia att avslöja sin sorg över och sin kärlek till Stenbjörn 

(s. 118). Det värnlösa i språket beror på dess ”karaktär av stämbandsexplosion”. Trots 

språkets strikta form innefattar det därmed konträra aspekter som gör det möjligt för 

karaktärerna att uttrycka sina känslor. Anna Virginias sorg över Stenbjörn är därtill såpass 

vital för handlingen att den måste komma till uttryck i ett ödeskri. 

 Volapük-språket nämns även vara ”konstgjort” vilket befäster en idé om nyspråket 

som ett icke-naturligt och påtvingat språk. I samma mening förtydligas det dock vara 

inneboende ”mänskligt såtillvida att det centrifugerats fram ur skräckupplevelser” (s. 56) 

vilket, i likhet med språkförbistringen i De Sista och i Strålen, förknippar språkförändringar 

med de mentala påfrestningar som karaktärerna utstår. Språket har således utvecklats 

organiskt till följd av samhällets förfall. I viss mån är det därmed ett naturligt men 

förfrämligande språk som förtydligar gestalternas övergripande oförmåga att hantera den 

situation som de befinner sig i. Att det nya språket uppkommit till följd av konfrontationen 

med en hemsk verklighet kommenteras även med att det, i den framtida världen, ”[e]nbart för 

begreppet ”skräck” finns hundratals synonymer, noggrant graderade efter hur högtempererad, 

vit, skräcken är och efter vad som skrämmer” (s. 56). Språket skildrar därmed tydligt den nya 

världens negativa och splittrade karaktär. I gestalternas oförmåga att förstå det nya 

världstillståndet skymtas dessutom en varning till läsaren om hur förödande en kärnkatastrof 

skulle vara och romanen alluderar därmed till samtidens kapprustning och dess potentiellt 

ödesdigra konsekvenser.  214

 Lundin 2012, s. 101.213

 Att den största katastrofen i romanen uppstår då ett kärnvapenlager sprängs av misstag påvisar ytterligare 214

rädslan för att mänskligheten inte längre har kontroll över den teknik som skapats. Se Claeys 2010, s. 107 f.
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 Dadda-språket, till skillnad från volapük-språket, är ett förenklat och barnsligt språk: 

”det språk föräldrarna talade till dem när de var barn däruppe på Gården” (s. 108).  Detta 215

språk framkommer, i större utsträckning än volapük-språket, i gestalternas dialoger, genom 

uttalanden som ”–Tittadaddageggamojja lalla, sorgsenhet primärt, hungerkötta, säger hon 

eftersinnande som om hon räknade upp skälen för sin hunger” (s. 135). Analogt med volapük-

språket är dadda-språket främst ett spekulativt språk. Emellertid kan det till viss del även 

tolkas som ett reflekterande språk då det grundas i det språk som en tidigare generation, 

gestalternas föräldrar, använt.  Språket består dock inte av ett språkbruk som är vedertaget 216

eller vardagligt för läsaren, utan framstår som ett barnsligt svammel alternerat med lösryckta 

termer. Det blir på så sätt till ett tragikomiskt språk som försvårar förståelsen för gestalterna. 

Här framträder dock även samtidens orena estetik då dadda i påfallande grad är ett formspråk 

där högt och lågt blandas. Språkets namn kan därtill anknytas till dadaismen, till dess 

förfrämligande karaktär och dess uppkomst som reaktion på ett kritiskt samhällsläge. Likt 

dadaismen har dadda-språket en djupt existentialistisk karaktär där det försöker behandla det 

mänskliga tillståndet i en värld där allt ter sig främmande.  De nya språken beskrivs även 217

potentiellt vara ”besläkta[de] med de första urspråken” (s. 55) och romanen anknyter på så vis 

språken till ett ociviliserat stadium som de fiktiva gestalterna påstås ha övergått till. I linje 

med Hobsbawms teorier om barbarism gestaltas därmed ett civilisationsförfall, som tar sig 

uttryck i språket, där gestalterna förfrämligas genom att göras oförstådda och på så vis 

förvandlas till barbarer i ordagrann mening. Språket blir, i enlighet med Andersson, en markör 

för ett främlingskap som oroar.  Detta främlingskap framträder än tydligare hos Anna 218

Virginia som, i samband med att dadda-språket presenteras, är: 

noga med att framhäva att hon är en bildad heterozygot ifrån Europas trakter, använder bisatser 
som till konstruktionen är så hänsynslösa att de stundom närmar sej skriftvolapüken. (Dadda är 
klass-skillnad.) Volapükspråket, som genom sin låsta uppbyggnad egentligen är människofientligt i 
det att ingen kan förstå det, det talar hon nu flytande jämfört med den gången i Jèroen. (s. 109) 

 ”Gården” refererar här till livet ovanför jord då världen tidigare benämnts som Klotgården.215

 Millward 2006, s. 39.216

 Matthias Konzett (red.), ”Dadaism” i Encyclopedia of German Literature, Milton: Taylor & Francis Group, 217

2000, s. 205; Elizabeth Benjamin, Dada and Existentialism, The Authenticity of Ambiguity, London: Palgrave 
Macmillan, 2016, s. 1 ff.

 Hobsbawm 1994, s. 45; Andersson 2008, s. 109.218
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Språket används på så sätt för att förtydliga klasshierarkier, där volapük-språket, som anses 

finare än dadda-språket, blir till en symbolisk statusmarkör. Genom att betona volapük-

språkets människofientlighet belyser citatet Anna Virginias antagonistiska roll, där hon även 

blir representativ för en kapitalistisk överklass. Återigen kritiseras det försvårade språket 

vilket antyder ett förespråkande för ett öppet språkbruk genom vilket läsarens relation till sin 

omvärld blir mer direkt. I likhet med samtidens kulturdemokratiska förhållningssätt kritiseras 

därmed de språkformer som förhindrar detta. Romanen framför även en kritik av litterär 

elitism då ett försvårat formspråk motverkar författarens sociala och politiska roll, vilket 

framkommer genom Anna Virginia som ständigt misslyckas i att kommunicera med sin 

omgivning på grund av sitt språk. 

 Utöver de nya språken har även kärleken, som i Strålen och Elektra, blivit ”okänd”. 

Detta beror på att ”mysteriet med förälskelse- eller kärleksupplevelsen” försvunnit till följd av 

katastroferna.  Fenomenet introduceras dock på nytt av Anna Virginia som trots att hon 219

fastställts ”inte begripa vad det är” sedan förklaras ”återuppfinna kärleken” genom sin 

förälskelse till Stenbjörn (s. 18). Kärleken förespråkas återigen som något vitalt vilket blir än 

tydligare då Anna Virginia ristar in Stenbjörns initialer på sina ben: kärleken befästs på så sätt 

både i namnet och i det kroppsliga (s. 28). Förlusten av kärleken, först i och med insikten att 

den är obesvarad och sedan genom Stenbjörns död, leder även indirekt till hennes 

kapitalistiska företagande i romanens andra del. Känsloförlusten motiverar därmed hur Anna 

Virginia kunnat förvandlas till en anti-hjälte, vilket sammanfaller med den modernitetskritik, 

som även framkommer i Elektra, där världen till följd av kommersialisering och materialism 

ansågs lida av ett känslounderskott.  Här framträder dock även den totala uppgång i 220

kärleken som Strandberg kritiserar i den kommenterade utgåvan. 

Namn 

De namn som förändrats i Klotjorden är främst de geografiska. Världen refereras till som 

”Klotjorden” och stundom även ”Klotgården” och de landmassor som karaktärerna färdas 

över benämns som ”Pangea”. Återkomsten av superkontinenten förtydligar hur nationer och 

länder förlorat betydelse i den fiktiva värld som gestaltas. Medan den geografiska 

 Förälskelsen beskrivs dock även bero på bakteriekulturer i kroppen och liknas därmed vid en sjukdom. I den 219

kommenterade utgåvan diskuterar Strandberg hur kvinnor ofta indoktrinerats till att idealisera kärleken och att 
detta även påverkat henne i skrivandet av romanen.

 Ljunggren 2017, s. 20.220
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kartläggningen är främmande nämner dock berättaren ibland Europa, äldre städer och 

Stockholm (s. 130). Läsaren uppmärksammas därmed kontinuerligt om att den fiktiva världen 

är en framtida version av deras egen. Att länder och städer förlorat sin betydelse förfrämligar 

således läsaren från den fiktiva världen och förtydligar dess sönderfall. I likhet med De sista 

betonas därtill hur nationalstater inte är evigt beständiga och romanen avslutas med: ”I 

mörkret räknar Anna Virginia hektiskt upp städer i olika länder. Alla hon lärt. // Sista gången 

de nämns” (s. 162). Det eftersökta landet ”Dementia” har i sin tur ett markant ironiskt namn 

då namnet antyder att platsen endast är en önskedröm. Dock relaterar Anna Virginia namnet 

till två ord: dement som i ”åldrad, förvirrad” och dementi som i ”att man tar tillbaka allt man 

sagt” (s. 113). Enligt Strandbergs kommentarer symboliserar Dementia därtill den 

”oåterkalleliga vuxenheten” (s. 190) vilket antyds i Anna Virginias andra definition. Namnet 

blir på så vis framförallt representativt för en idé snarare än en faktisk plats.  Dementia har 221

därför flera funktioner: för gestalterna ter det sig vara en reell plats, men i fiktionssanningen 

gestaltas det som en hägring till följd av gestalternas förvirring. Därtill är det en symbol för 

något som aldrig kan återfås, vilket i fiktionen kan tolkas vara både världen innan katastrofen 

och Anna Virginias ungdom och liv innan det vuxna livet och kärleken till Stenbjörn.  222

Censur och språkkontroll 

Till skillnad från de andra romanerna råder ingen uttrycklig censur eller språkkontroll i 

Klotjorden. Detta beror delvis på att den fiktiva världen till skillnad från de andra 

fiktionsvärldarna inte har en lika tydlig maktapparat. Den splittring och det förfall som 

figurerar i romanen omöjliggör därtill allrådande kontroll. Däremot finns en inneboende 

kontrollerande funktion i volapük-språket: det är såpass försvårat att det hindrar gestalterna 

från att förmedla sina känslor och därmed från att använda språket kreativt.  Då dadda-223

språket delvis uppstår som motreaktion till detta, och därmed får en upprorisk roll, skymtas en 

kreativ potential i detta språk. I och med dess osammanhängande form kan dock inte heller 

detta språk användas för att förmedla genuina känslor. Därtill tematiseras även verbal hygien 

 Windt-Val 2012, s. 278 f.221

 Anna Virginia Paradoxelle och Stenbjörn Galler Parallells namn är också symboliska. Anna Virginia är genom 222

sin motsägelsefullhet paradoxal och Stenbjörn, som motsätter sig en relation med henne, skapar ett symboliskt 
galler mellan de båda. I deras relation möts de heller aldrig på samma plan och Stenbjörn blir i Anna Virginias 
ögon således till en parallell linje som hon aldrig når då ”[p]arallella linjer träffas först bortanför solen” (s. 17).

 Meyers 1980, s. 208.223
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genom Anna Virginia, som upplever att hon tenderar att missförstås och därmed reflekterar 

över sitt språkbruk.  Genom hennes reflektioner medvetandegörs läsaren om språkets 224

oförenlighet med det autentiskt mänskliga. Medan Anna Virginia inte agerar som en direkt 

tolk mellan den fiktiva världen och läsaren faller hon därmed delvis in i rollen som Millwards 

tvåspråkiga gestalt då språkets förfrämligande effekt betonas genom henne.  225

Språkförbistring och språkformer 

Brist på förståelse blir i romanen en markör för främlingskap och redan i romanens inledning 

beskrivs hur Anna Virginia: 

uttrycker sej krångligt i ofullbordade satser och tycks inte mena detsamma med orden som andra. 
Talet är inte längre en tillgång och även tigandet har hon misslyckats med. Hon talar och talar och 
alla försök rätta till vad hon sagt leder till nya serier av missförstånd som skapar kylig distans. För 

varje pryd förklaring blir kontakten skevare. Talet utmynnar i meningslös vånda. (s. 16) 

Anna Virginia förstås inte av sin omgivning och blir på så sätt en främling för de andra 

gestalterna. Detta språkliga främlingskap förenas med hennes tilltagande ”företagsamhet” 

som bidrar till de övriga gestalternas utsatthet. I hög grad sammanfaller denna gestaltning 

med vad Wiklund uppmärksammat som en samtida kritik inom vänsterkretsar av ”den 

borgerliga människans främlingskap inför andra människor och för sina egna intressen och 

behov”. Alienationen ansågs, enligt Wiklund, bero på den ”materialism, kommersialism och 

konkurrens mellan individer” som råder inom det kapitalistiska samhället.  Anna Virginia 226

blir, genom sin företagsamhet och sitt utnyttjande av sina medresenärer, tydligt representativ 

för denna borgerliga människa. Genom att använda det oförståeliga språket, främst volapük-

språket, som en klassmarkör kan Strandberg därmed kritisera kapitalismen för dess 

alienerande effekt på människan. Utöver volapük-språket används även engelskan som en 

klassmarkör: ”När hennes tjänarinna befinner sej i närheten kommenterar alltid Anna Virginia 

vederbörandes uppträdande på det Engelska språket” (s. 156).  Engelskan, som tydligt 227

 Cameron (1995) 2012, s. 9.224

 Millward 2013, s. 99.225

 Wiklund 2006, s. 175.226

 I samma del ber en bifigur tjänarinnan att vila vartefter Anna Virginia utbrister ”Oh no no no! She’s paid!” (s. 227

156). Strandberg nämner i sina kommentarer att denna replik är tagen från en middagsbjudning hos ett 
överklasspar, då värdinnan använde engelska för att servitrisen inte skulle förstå att de konverserade om henne 
(s. 179).
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särskiljer sig från det övriga språkbruket, sammanbinds därmed till Anna Virginias 

kapitalistiska förhållningssätt. Medan engelskan inom den fiktiva världen används som en 

statusmarkör blir dessa uttalanden för läsaren dock komiska. Sammanvävda i daddaiska 

repliker blir artighetsfraser som ”– How dadda you idag!”(s. 153) och ”how do lalla do you, 

dadda you do?” (s. 159) markant ironiska. Engelskan, som påstått sofistikerat språk, blir på så 

vis till ett angreppsmål som satiriseras genom kombinationen med det barnsliga dadda-

språket.  228

 Anna Virginia och Stenbjörn har inledningsvis ett eget språk, bestående av ”mjuka 

klara satser” som ibland tar sig form i ”barnsligt småprat om livet efter detta i en mellan dem 

nu utbildad språkstil som utan att vara from och djup som ämnet bjuder dock är språkligt fullt 

korrekt. Tonen präglas av en dold erotism vilken inte ens Stenbjörn genomskådar” (s. 25). Det 

är ett gemensamt språk som aldrig missförstås. Detta språk fallerar dock när förälskelsen visar 

sig vara ensidig, vilket skymtas när det erotiska endast upplevs av Anna Virginia, men även 

framkommer längre fram då Anna Virginia kommer till insikten att ”deras hemliga 

blomsterspråk […] inte helt utesluter oklarheter och osämja” och att av de två hanterar hon 

det ”skickligast” (s. 32 f). Denna del förtydligar ytterligare språket som en arena för 

missförstånd och främlingskap, då Anna Virginia upplever sig själv som förfrämligad i och 

med bristen på förståelse.  Att den obesvarade kärleken gestaltas genom en successiv 229

språkförbistring sammanbinder därtill känsloförlusten med den språkliga och kreativa 

förlusten. Utöver de kommunikativa svårigheterna inom nyspråken har en ytterligare 

språkförbistring uppstått genom att sarkasmen, som beskrivs som ett ”stickvapen”, gått 

förlorad (s. 83). Att sarkasmen liknas vid ett vapen befäster språkformen som ett politiskt 

medel med vilket människor kan ifrågasätta sin omvärld. Det dystopiska samhället skildras 

därmed, likt Strålen och Elektra, tydligt förminska språkets kreativa och politiska potential 

vari möjligheten att kritisera sin omvärld genom humor och förnuft förgås. 

Sammanfattning 

Bland de romaner som analyserats är Klotjorden den enda vari nyspråken namnges. Medan 

Volapük inte implementeras av en totalitär makt som i de andra romanerna, utgör det i dess 

strikta form ett tydligt nyspråk i linje med Orwells och Zamjatins. Det är dock inte 

 Frye (1944) 2016, s. 40.228

 Andersson 2008, s. 110.229
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förskönande utan speglar främst den rädsla som existerar i den fiktiva världen. 

Språkförbistringen i romanen är därtill en reaktion på de katastrofer som världen utsatts för: i 

likhet med Orwells argument, påverkar världens förfall språket och gör det omöjligt för 

människorna att uttrycka annat än ”bittra djävliga ord”. Genom språket förfrämligas därmed 

gestalterna från varandra. Likt tidigare diskuterade dystopier uppehåller sig romanen även vid 

kommunikationssvårigheter: språkförbistringen försvårar förståelsen och Anna Virginia 

lyckas varken i sin kommunikation med Stenbjörn eller i sitt försök att för sin omgivning göra 

sig förstådd. Det ”vidöppna kommunikationssystem” som Sarrimo menar att Strandberg 

förespråkat fallerar i Klotjorden: det svåra språket och de obesvarade känslorna omöjliggör 

Anna Virginias försök att förena det individuella med det språkliga på ett förståeligt plan.  230

Romanen speglar även det samtida samhällsklimatet och atombombshotets påtagliga närvaro. 

Därtill kritiseras både kapitalismen och det högmodernistiska formspråket för dess 

oförenlighet med det mänskliga. 

2.5. 1979: Järnblommorna av Jenny Berthelius 
”Familjen. Det fanns inga familjer.  

Det hade inte funnits några familjer på länge,  
men Kim visste vad ordet betydde.” 

Järnblommorna (s. 38) 

Järnblommorna av Jenny Berthelius utspelar sig år 2040 i Staden, ett totalitärt 

övervakningssamhälle som avskärmats från den yttre världen med en stor gul kupol. 

Samhället har uppdelats i fyra klasser: regeringen, medhjälparna, folket och ”de gamla”. 

Barnen, som tidigare odlats i provrör, uppfostras av staten och veckovis tilldelas varje 

medborgare en ny arbetsplats, sovsal och matbespisning för att de på så sätt inte ska lära 

känna varandra. Äldre människor ses på med misstänksamhet då de representerar ”Den Gamla 

Tiden” och alla över åttio intas med tvång på vårdhem. På stadens torg står Järnblommorna: 

en väldig metallskulptur som liknas vid människohänder som sträcker sig mot skyarna.  

 Vid denna skulptur tar romanens sin ingång då den sjuttiofemårige Anders faller ihop 

efter en hjärtattack. När protagonisten Kim försöker hjälpa honom får han ett hemligt föremål 

av Anders. Kim som är uppvuxen i Staden och som aldrig gjort något olagligt tar emot 

föremålet, som visar sig vara en klarinett. Genom denna händelse kommer han i kontakt med 

 Sarrimo 2000, s. 168 f.230
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en hemlig motrörelse, där han möter Eja, ledaren för en revolutionär fraktion av rörelsen, som 

han känner en stark dragningskraft till. Han återgår till samhället men efter ett sexuellt 

uppvaknande genom regeringens ”avelstjänst” beger han sig åter till Eja. Under kärleksmötet 

får Kim reda på Regeringens negativa sidor. När ett terrorattentat sker och Kim inser att Eja 

ligger bakom dådet börjar han emellertid tvivla på motrörelsen. Eja hävdar dock att dådet 

varit nödvändigt och avslöjar att alla invånare över åttio likvideras och att hon tidigare 

tvingats arbetat som älskarinna åt Jarl König, en högt uppsatt person inom regeringen.  Mot 231

slutet tar sig Eja in i Regeringshuset och Kim följer efter henne. Väl där konfronterar Eja Jarl 

König och de båda dör i en skottlossning. En politiker vid namn Grim tar över makten och 

romanen avslutas med att Kim, undangömd i en källare, försöker lära sig spela klarinett. 

 Narrativet förs av en heterodiegetisk berättare och fokaliseringen sker främst genom 

Kim. I romanen introduceras dock andra röster, i form av olika karaktärer, som ifrågasätter 

detta perspektiv men som även förmedlar både tillförlitlig och otillförlitlig fakta. Framförallt 

uppstår ibland en diskrepans mellan Ejas uttalanden och Kims perspektiv och när hennes 

utsagor ifrågasätts av Kim blir hon otillförlitlig utifrån det dominerande perspektivet.  I och 232

med dystopins genrestruktur uppfattar läsaren även uttalanden från medhjälpare och 

Regeringen som huvudsakligen otillförlitliga. Romanen innehåller därtill ett dubbelperspektiv 

uppdelat mellan Regeringen (den organiserade världen) och motrörelsen.  Mellan dessa två 233

perspektiviska fiktionssanningar blir Kim till en rörlig punkt, som går från att begynnelsevis 

vara positivt inställd till Regeringen till att bli alltmer ifrågasättande. Kims initiala kritik mot 

Den Gamla Tiden undermineras därtill av att Kim endast fått sin information via Regeringens 

propaganda, vilket gör att han fäller otillförlitliga värdeomdömen.  Dock gör även relationen 234

till Eja honom delvis otillförlitlig i och med den förblindande kärleken. Efter terrorattentatet 

uppstår sedan ett alternativt perspektiv hos Kim där de två dominerande fiktionssanningarna 

(Regeringens och motrörelsens) ifrågasätts. 

 Likviderings-motivet har vissa likheter med Carl-Henning Wijkmarks Den moderna döden (1978), en satirisk 231

skiss av ett projekt där människor som ansågs improduktiva skulle avlivas för att minska trycket på sjukvården, 
som kritiserade det svenska samhället för överdriven rationalism och avsaknad av humanism. Se Wiklund 2006, 
s. 284; Carl-Henning Wijkmark, Den moderna döden. Från människans slutskede, Lund: Cavefors, 1978.

 Johansson 2007, s. 15 ff.232

 Ljungquist 2001, s. 274.233

 Johansson 2007, s. 18.234
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Nya ord, förlorade begrepp och förändrade meningar 

Järnblommorna innehåller inte något utförligt nyspråk. Däremot omnämns vissa förändrade 

uttryck. Främst förs en diskussion, genom Kims reflektioner, om hur ”vakter”, ”poliser” (s. 

20), ”brottslighet” (s. 41) , ”straff” och ”tortyr” (s. 98) försvunnit. Dessa är ord som tillhört 

det gamla samhället och som inte längre behövs då fenomenet de refererar till, enligt Kim, 

upphört att existera. Istället har ”medhjälpare”, ”folkets vänner och hjälpare”, uppkommit (s. 

20). Nyordet för ordningsmakten belyser hur övervakning och totalitarism i det fiktiva 

samhället normaliserats till den grad att det inte längre uppmärksammas som ett inkräktande 

på det individuella. Denna nya term blir dock markant satirisk, och genom att Kim försäger 

sig och benämner medhjälparna som ”vakter”, medvetandegörs läsaren om att begreppen är 

analoga och att medhjälpare endast är en förskönande och ironisk term.  Eufemismen 235

anknyter även till en övergripande fråga om makt och frihet som figurerar i romanen, där en 

viss frihet gått förlorad utan invånarnas vetskap. Till viss del relaterar detta till den samtida 

kritiken av den svenska demokratins brister, som också framkommer i Strålen och De sista, 

där samhället ses riskera att övergå till en skendemokrati.  236

 Kims beskrivning av sitt samhälle är idealiserande: det är en trygg och 

omhändertagande stat som vill medborgarnas bästa och där alla är lyckliga. I kontrast ställs 

Den Gamla Tiden som varit ”alltigenom ond”. Därtill förklaras medhjälparna medföra en 

trygghet som tidigare inte existerat. Individualismen, som likställs med ensamhet och 

kapitalism (genom ordvalet ”en evig, allt uppslukande konkurrens”), anses ha gett upphov till 

brottslighet (s. 22, 36). Det framtida kollektivistiska kontrasteras därmed mot en äldre 

individualism. Denna individualism förespråkas dock av motståndsrörelsen samt i diegesen då 

Kims idealiserade bild avslöjas som falsk. Genom Kims tankar framkommer på så vis att 

Regeringen, genom ett propagandistiskt språk som liknar en form av nyspråk, förmedlar en 

förvrängd bild av Den Gamla Tiden samtidigt som den egna tiden förskönas. Denna tematik 

liknar den förvrängning av dåtiden som framkommer i Elektra och samstämmer med den 

omskrivning av en äldre tid som enligt Millward ofta förekommer i dystopier.  Bilden av 237

den äldre tiden, som är menad att sammanfalla med läsarens egna tid från andra världskriget 

och framåt, är dock inte helt förvrängd, utan överensstämmer delvis med en verklig historisk 

 Frye (1944) 2016, s. 40.235

 Wiklund 2006, s. 198.236

 Meyers 1980, s. 200; Millward 2013, s. 99.237

 68



situation. Inom fiktionen uppmärksammas på så sätt även läsarens samtids brister. Dock 

framkommer att flertalet av dessa äldre fenomen inte, som påståtts, försvunnit utan att de 

ersatts av andra aspekter som är minst lika negativa (konstant övervakning, likvidering och 

biologisk manipulation). Det hot som tydligast framkommer genom dessa fiktiva 

språkförändringar och propaganda är dock att totalitära tendenser riskerar att normaliseras till 

en sådan grad att friheten inskränks och individen förlorar sin identitet. Trots den negativa 

klang som dåtiden får åberopas denna tid därmed framför den till synes lyckliga framtiden, då 

individualism och vikten av sociala relationer förespråkas framför ett teknologiskt avancerat 

och skenbart tryggt samhälle. 

 Ett annat begrepp som föråldrats är ”familjen” som kommer på tal då en medhjälpare 

anmärker att ”[f]amiljen är samlad” när Kim sitter vid samma gestalter som dagen innan (s. 

38). När Kim frågar vad som menas svarar medhjälparen: ”’Ja, det är ett gammalt uttryck. Ni 

håller ihop, ser jag?’ […] ’Det är en slump’, sa han med tjock röst. ’Vi känner inte varann.’ // 

’Nej, varför skulle ni göra det?’ sa medhjälparen och skrattade.” (s. 38). I samband med det 

fiktiva samhällets övergripande struktur, en stad där relationer omöjliggörs genom konstant 

rotation och angiveri, och där provrörsbarn blir alltmer ”defekta”, blir förlusten av familjen 

central för romanens samhällskritik. Därtill har ord som mor, syster, älskarinna, bröder och 

vänskap föråldrats (s. 74, 154). Likt Arendts hypotes om att individen, inom totalitära stater, 

måste hållas isolerad, är invånarna i Järnblommorna berövade alla sociala band.  Här kan 238

även en kritik mot det svenska folkhemmet urskiljas; den fiktiva staden är, i viss likhet med 

Anstalten i Strålen och det framtida Stockholm i Elektra, en plats där social ingenjörskonst 

blivit såpass allrådande att även biologiska relationer gått förlorade.  Detta till trots 239

uppkommer flera av orden hos Kim: ”Han visste inte ens varifrån han hade fått 

formuleringen; han hade levat i en värld, där inga som helst vänskapsrelationer 

existerade.” (s. 74). Till viss del grundar sig därmed dystopin på en svagare form av 

lingvistisk relativism, där språket delvis ses styra gestalternas världsbild.  Kim har även 240

svårt att formulera sina känslor, och Järnblommorna rymmer därmed en känslotematik som 

liknar den som figurerat i analysens tidigare dystopier. Dock görs detta mer subtilt genom 

 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (1976), New York: Schocken Books, Random House Inc., 238

2004, s. 429.

 De ”defekta” provrörsbarnen relaterar till den samtida misstron för tekniken men även till rädslan för ett 239

kontrollerande av människan med hjälp av biologisk manipulation. Se Claeys 2010, s. 109 ff.

 Sisk 1997, s. 12.240
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Kims reaktioner, i stycken som ”[h]an erfor en svindlande känsla av frihet och gemenskap, 

men han hade inte kunnat formulera den i ord, även om han försökt” (s. 67 f) och ”Kim greps 

återigen av stolthet, denna nya känsla som han inte kunde ge namn åt eftersom han inte kände 

till ordet.” (s. 79). Trots Kims ovisshet medvetandegörs läsaren därmed om vad som fattas 

honom. I fokus står medkänslan och gemenskapen som har en tydligt positiv effekt på Kim 

när han erfar dem vilket betonar förespråkandet av känslor inom romanen. Känsloförlusten 

anknyts till det totalitära samhället och romanen ansluter sig därmed, analogt med Strålen och 

Elektra, till den samtida kritiken mot rationalism och teknokrati, till vilka känslor och 

kreativitet utgjorde tydliga motsatser.  241

Namn 

Som i Strålen numreras även gestalterna i Järnblommorna, i detta fall med ett personnummer 

som tatueras in i rött på deras armar, vilket omvandlar individen till objekt. Till skillnad från 

de anonyma patienterna i Strålen har gestalterna emellertid förnamn. Dock saknar de 

efternamn då dessa förklaras tillhöra den äldre tiden (s. 27). Detta alluderar återigen till en 

förlorad samhörighet som skett genom splittringen av familjen; gestalterna har ingen vetskap 

om vilka deras föräldrar är och har därmed inga efternamn. Även förnamnen markerar en 

skillnad mellan den nya och den äldre tiden och namn som ”Anders, Margareta, Marie, 

Martin” ses av Kim som ”[u]nderliga främmande namn från en underlig främmande vansinnig 

värld. // En sjuk värld som gått under. En värld som aldrig skulle återuppstå.” (s. 35). Med 

hjälp av en förändring i namn, där de äldre namnen ter sig familjära för en samtida läsare, 

förtydligas således att berättelsen utspelar sig i en främmande framtid. 

 Regeringen går under flera namn och benämns stundvis som Myndigheterna och 

Organisationen (s. 7). Den antagonistiska sidan hålls på så sätt ospecificerad: det är en övre 

makt som erbjuder föga insyn och som invånarna förlitar sig blint på. Regeringen blir således 

till en arketyp, som definieras av sin totalitära karaktär men som till synes kan utgöras av 

olika politiska konstellationer, vilket åter anknyter till rädslan för att även demokratiska 

styrelseskick kan övergå till att bli totalitära. Jarl König speglar därtill, genom sitt namn, 

Regeringens patriarkala och auktoritära karaktär. Platsnamnen i ”Staden” är i sin tur 

anonymiserande och adresser benämns i stil med ”Huset nr 82 vid Femtiosjätte gatan” (s. 32). 

 Wiklund 2006, s. 301.241
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Utöver att förtydliga hur kreativiteten brister till följd av rationalismen finns här även en 

urbanitetskritik som sammanfaller med den tematik som uppkommit i Strålen och Elektra, 

och som liknar alternativrörelsens kritik av samtiden, där den expanderande stadsmiljön ses 

som negativ och skadlig för människan.  242

Censur och språkkontroll 

Allteftersom Kim blir involverad i motrörelsen tilltar hans reflektioner kring sitt språkbruk, 

vilket framkommer i ett ifrågasättande över deltagandet i avelstjänsten: ”’Har jag något 

val?’ // Orden undslapp Kim mot hans vilja, trängde igenom hans hämmande filter av rädsla 

och vaksamhet.” (s. 89), men även i reflektionen över mindre, till synes oviktiga, ord: 

”[o]rden hade kommit mot hans vilja, till och med det gammaldags uttrycket ’okej’” (s. 37). 

Hos Kim framkommer på så sätt en form av internaliserad språkkontroll. Verbal hygien verkar 

som ett hämmande hinder som upplöses allteftersom Kim blir medveten om samhällets 

brister; han reflekterar inte enbart över det negativa i att dessa ord undslipper honom utan 

även varför de uppkommer. Det främlingskap som Kim upplever i samband med de äldre 

orden (som för läsaren inte ter sig främmande) har en förändrande effekt som får honom att 

reflektera över sin egen världsbild (som för läsaren ter sig främmande).  Successivt upphävs 243

därmed Kims alienation. Att Kim använder ord utan intentionen att göra så relaterar även till 

Camerons argument om ”the power of the creative imagination”, där den fria tanken finner sin 

väg trots extern kontroll. Samtidigt skymtas i den övergripande skildringen dock en generell 

rädsla för att språk kan kontrolleras.  Verbal hygien figurerar tydligt i romanens handling 244

och till följd av det rådande angivarsamhället analyseras även språkbruket kritiskt av 

omgivningen. Dessa inslag anknyter till romanens övergripande kritik av övervakning och 

totalitarism. I Järnblommorna återkommer därtill den tematik som bland annat Sisk, Meyers 

och Millward uppmärksammat som vanlig inom dystopier, då den antagonistiska och 

auktoritära makten i romanen erkänner språket som ett potentiellt hot.  245

 Språkkontrollen relaterar i flera fall till förhindrandet av ett äldre reflekterande 

språkbruk, tillhörande Den Gamla Tiden. Detta språkbruk begränsas genom att Regeringen 

 Wiklund 2006, s. 306.242

 Andersson 2008, s. 111.243

 Cameron (1995) 2012, s. 155.244

 Sisk 1997, s. 2; Meyers 1980 s. 194 f.; Millward 2013, s. 99.245
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framställer ”de gamla” som en främmande grupp som den övriga befolkningen bör hålla 

avstånd till. I likhet med Meyers strategier försvåras därmed kontakten med ett visst 

språkbruk. De gamla gestaltas därtill av Kim som lögnaktiga, då ”lögnen var ett arv från Den 

Gamla Tiden, om än på väg att utrotas.” (s. 10). Medan detta är ett otillförlitligt värdeomdöme 

från Kims sida, då hans uttalande grundar sig på Regeringens propaganda, visar det återigen 

hur utsagorna om den äldre tiden förvrängs för att passa den nya världsbilden. Därtill figurerar 

ett flertal av Meyers exempel på språkkontroll. I samhället råder en stark kontroll av 

utbildningsväsendet (s. 21) och genom att kontrollera sociala relationer, däribland 

familjerelationer, förhindras även den didaktiska relation som anses kunna uppstå inom dessa. 

Regeringen kontrollerar därtill både Stadens kommunikationsmedel, invånarnas resande samt 

arbetar aktivt för att hindra motrörelsen från att sprida sig.  Implicit undanhålls även viss 246

litteratur från karaktärerna: Kim kommer i kontakt med äldre böcker som ”inte liknade de 

skrifter och broschyrer som [han] tidigare kommit i beröring med” först genom Eja (s. 103) 

och naturliknelser uppkommer först då en annan gestalt fått låna en bok av de äldre (s. 69). 

Romanen skildrar därmed hur den fiktiva Regeringen på olika sätt försöker förhindra 

kommunikation mellan människor för att på så sätt bibehålla makten. När Regeringens makt 

sedan brister, och den gula kupolen går sönder, skildras hur ”[f]olk pratade mer med varann 

än vanligt. Det var som en frisk fläkt hade gått genom gatorna.” (s. 125). Språkkontrollen 

upplöses på så sätt genom att gestalterna kommer närmare varandra. 

Språkförbistring och språkformer 

I Järnblommorna återkommer en av Millwards strategier ständigt: bilden av Den Gamla 

Tiden förvrängs och Kim påtalar ideligen hur motrörelsens utsagor om dåtiden inte stämmer 

med den negativa bild som han är uppvuxen med (s. 22). Motrörelsen, och där främst de 

gamla, får därmed en tolkningsroll som liknar Millwards tvåspråkiga gestalt: som 

representativa för ett äldre språkbruk introducerar de en alternativ tolkning av fiktionsvärlden 

för både Kim och läsaren.  I fiktionen motverkas dock detta språkbruk av Regeringen och 247

det äldre språket blir därmed till ett förlegat språk som representerar en tid som gått förlorad. 

 I romanen har även ord relaterade till naturen förändrats och förlorats vilket 

framkommer då Kim benämner småfåglar, katter och hundar som ”onyttiga djur” som har 

 Meyers 1980, s. 200.246

 Millward 2013, s. 99.247
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utrotats (s. 63). Staden under kupolen, är helt utesluten från naturen: det varken regnar eller 

blåser, och när taket förstörs och den verkliga himlen skymtas av Kim anmärker han endast att 

”det finns ett annat tak ovanför det gula, ett blått glastak…” (s. 123). Kim förstår inte heller 

de naturmetaforer som Dana, en gestalt som han delvis förälskar sig i, begagnar sig av: 

…Vi kommer bara att vara som skum på vågorna eller som solrök som försvinner upp i det 
blå.” // Kim såg förvånat på henne. Hon använde ord som inte hade någon som helst innebörd 

på honom. ”Skum på vågorna”, ”solrök som försvinner upp i det blå”. Han hade aldrig sett 
havet, han visste ingenting om himlen som fanns ovanför det gula glastak som var spänt över 
Staden. (s. 68) 

Förlusten av naturen beskrivs likt en språkförbistring, vad läsaren uppfattar som målande 

metaforer är för karaktärerna betydelselösa. I linje med alternativrörelsens pessimistiska 

visioner om naturens borttynande till följd av industrialisering och miljöförstöring har naturen 

i Järnblommorna, likt den i Strålen och Elektra, förlorat sitt värde i den framtida världen. 

Som Wiklund uppmärksammat anknöts naturen inom alternativrörelsen ofta till det autentiska, 

känslosamma och kreativa, som sedan kontrasterades mot det teknologiska och omänskliga.  248

En liknande kritik framkommer i denna roman då omvärderingen av naturen gestaltas bidra 

till en språklig förlust, där de kreativa liknelserna inte längre är förståeliga. Järnblommorna, 

som skulptur i metall, blir även symbolisk för samhällets övergång från det organiska till det 

mekaniska. 

Sammanfattning 

I Järnblommorna uppkommer till viss del nyspråk i form av fiktiv propaganda om en äldre 

tid. I likhet med Bookers teorier har denna propaganda dock två funktioner: inom de fiktiva 

ramarna är språket menat att bibehålla befolkningens lojalitet till Regeringen medan det för 

läsaren är menat att tydligt ses som propaganda.  Språkkontroll skildras sällan uttryckligen, 249

men framkommer i samband med den övergripande gestaltningen av samhällets totalitära 

uppbyggnad samt genom en viss tillämpning av verbal hygien. Romanen förlitar sig även till 

viss grad på en svagare form av lingvistisk relativism och likt samtidens språkdiskussion 

skymtas en stark tilltro till språkets inflytande på människans världsbild. Denna kritik 

 Wiklund 2006, s. 307.248

 Booker 1994, s. 85 f.249
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förmedlas delvis genom tematiseringen av en språkförlust, vari begrepp förknippade med 

känslor, sociala relationer och natur förlorats. Dessa begrepp tillhör i sin tur ett reflekterande 

språkbruk. De fenomen som orden representerar gestaltas emellertid som såpass inneboende 

mänskliga att de uppkommer hos gestalterna trots försöken att stävja dem. Begreppen är 

såpass familjära att den påstådda förlusten av dem förfrämligar läsaren från den fiktiva 

världen. Kims svårigheter i att tyda sina känslor och sina ordval skildrar hur även de litterära 

subjekten förfrämligas i det framtida samhället. Framförallt figurerar en rädsla för totalitära 

stater som begränsar individens frihet och möjligheter till att skapa genuina relationer och 

därmed motverkar människans sociala och kreativa sidor.  Romanen för därmed en skarp 250

kritik mot totalitära samhällsförhållanden. 

2.6. Slutdiskussion 

Få av författarna begagnar sig av lika utförliga nyspråk som Orwell och av de fem romaner 

som analyserats är Klotjorden den enda vari nyspråken namnges och beskrivs mer ingående. 

Dock innehåller samtliga romaner nyspråk i bemärkelsen vilseledande språk: i Strålen 

förskönas den skadliga radioaktiviteten, i De sista döljer propagandan världens undergång, 

idrottsspråket i Elektra fördummar befolkningen, Volapük-språket i Klotjorden närmast 

omöjliggör direkt kommunikation och i Järnblommorna förvrängs det förflutna genom 

propaganda. I linje med Beauchamps teorier speglar dessa språk den fiktiva framtidens 

uppbyggnad samtidigt som de betonar dess negativa sidor. Dock figurerar de endast 

sporadiskt, och används därmed, i samstämmighet med Sisks argument, främst som ett 

didaktiskt och samhällskritiskt medel för att poängtera skillnader mellan det fiktiva samhället 

och författarens egen tid. Utöver propaganda och eufemismer, som förskönar den dystopiska 

världen, förekommer flera omskrivningar där ett för läsaren familjärt begrepp omvärderas till 

det negativa. För att lyfta fram ord vars innebörd förändrats eller som försvunnit ur den 

vardagliga terminologin sätts dessa vanligtvis inom citattecken, vilket temporärt abstraherar 

dem från meningen och därmed ökar läsarens medvetenhet om ordets förändrade betydelse. 

Detsamma gäller användandet av versaler för första bokstaven i vissa ord. Dessa två tekniker 

 Järnblommorna ansluter sig även, i följden av verk som Ivan Illichs Medical Nemesis (1977) och Wijkströms 250

Den moderna döden, till en allmän kritik av sjukvårdens effektivisering och rationalisering. Berthelius kan i 
denna kritik ses förhålla sig till den debatt kring sjukvårdens monopol som blev allt vanligare under 1970-talet. 
En liknande misstro, som grundas i en rädsla för övergrepp på individens autonomi, figurerar i Strålen. Då denna 
kritik främst framkommer i romanernas övergripande handling, och inte specifikt genom språkdiskussionen, 
behandlas den dock inte i denna uppsats.
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stärker dystopins didaktiska funktion: läsaren uppmärksammas om ordets förändrade 

innebörd och förfrämligas på så vis från det, vilket i sin tur får läsaren att betänka sin egen 

definition och ifrågasätta den nya. Nyspråken framhäver således dystopiernas förfrämligande 

effekt då de belyser en förändring som inom fiktionen normaliserats men som för läsaren ter 

sig främmande. Volapük-språket i Klotjorden speglar dock öppet framtidens fasor och skiljer 

sig därmed från de nyspråk som figurerar i de andra romanerna. Trots denna skiljaktighet har 

även detta språk en förfrämligande effekt då språket behandlar fenomen som för gestalterna är 

omöjliga att hantera. Strandbergs språk får därmed en fundamental roll i romanens 

övergripande förfrämligande. Oförståelsen för Anna Virginia föranleder därtill kritiken av 

henne och den ideologi som hon representerar. Liknande temata uppkommer i de andra 

romanerna där obegripligheten blir central för ifrågasättandet av den fiktiva världen. I 

samstämmighet med Anderssons teorier uppmuntras läsaren därmed till att begrunda hur 

främlingskapet påverkar de litterära gestalterna. 

 Även språkkontroll och censur utgör ett centralt tema och Meyers och Millwards 

exemplifierade strategier förekommer i samtliga romaner: kontakt med olika språk förbjuds, 

ord regleras, kommunikationsmedier kontrolleras, sociala relationer förhindras och konträra 

åsikter tystas ned. Utöver Klotjorden, och till viss del även Elektra, utspelar sig samtliga 

romaner i samhällen med totalitära tendenser, där utsagor om sagda samhälle kontrolleras för 

att uppehålla illusionen av dessa som omhändertagande och trygga. I Elektra och 

Järnblommorna förvrängs även historien för att motverka att det nya samhället ifrågasätts. I 

de romaner där språkkontroll tydligast figurerar har den dystopiska världen en centraliserad 

maktapparat som kan utöva denna kontroll. Det är därmed genom denna tematik som det 

totalitära hotet framträder som tydligast.  Därtill framkommer en rädsla för totalitära staters 251

användning av kommunikationsmedier som medel för social kontroll.  252

 Med undantag för De sista och Klotjorden skildras en påtvingad anonymitet hos de 

olika gestalterna; de förvägras namn och familjeband, numreras och objektifieras. Denna 

anonymitet anknyts till totalitarismens alienerande effekt, vari det litterära subjektet begränsas 

i sina möjligheter att forma en identitet. I viss mån blir det privata och individuella även en 

 Som tidigare nämnts utgör Klotjorden ett undantag då dess handling inte rymmer ett tydligt styrelseskick som 251

kan utöva en lika omfattande språkkontroll.

 En viss diskrepans kan dock urskiljas i romanernas tekniksyn: medan den genomgående är negativ i Strålen 252

och Järnblommorna är den relativt optimistisk i De sista och Elektra. I dessa två ses tekniken istället som ett 
bevis på civilisationens utveckling och utgör inte ett hot i sig så länge den inte prioriteras över mänskligheten.
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förutsättning för det sociala; för att kunna positionera sig själv gentemot andra måste det egna 

kunna definieras. Namn anknyts därmed, i linje med Windt-Val, tydligt till identitetskänsla. I 

samtliga romaner är tillgången till litteratur begränsad vilket även försvårar gestalternas 

möjligheter att skapa en nyanserad bild av sin omvärld. Litteraturens och språkets revoltära 

potential erkänns således av de fiktiva makthavarna som arbetar aktivt för att motverka dess 

spridning. Genom denna tematik framträder litteraturen som ett medel för att synliggöra 

konventioner och möjliggöra politiskt engagemang. Medan Elektra delvis skiljer sig från de 

andra romanerna, då det är en kritisk utopi, utgör dess reglerande av historiska ord och 

begränsande av litteratur en tydlig form av negativ språkkontroll. Denna utopi besitter därmed 

vissa dystopiska drag som framkommer i romanens diskussion kring språk. 

 I samtliga romaner figurerar verbal hygien i olika former och flera gestalter reflekterar 

kritiskt över sitt språkbruk. Dessa kritiska reflektioner förtydligar hur språket förändrats samt 

vilken inverkan detta har på det fiktiva samhället och det litterära subjektet. För flera av 

gestalterna innebär detta ett ifrågasättande av den egna världsbilden. För T. i Strålen och Kim 

i Järnblommorna föranleder det en omvärdering av deras tidigare världssyn medan andra 

gestalter, som berättarjaget i De sista och Peter Bly i Elektra, i huvudsak står fast vid sina 

initiala principer.  De två sistnämnda är dock genomgående representativa för de värden 253

som förespråkas inom romanerna; berättarjaget i De sista är den intellektuelle som reagerar 

mot en fördummad omgivning medan Bly är den ensamma poeten som reagerar mot en 

kommersialiserad framtid. Dessa två nyttjas därmed kontinuerligt för att betona negativa 

samhällsförändringar för läsaren. I Strålen och Järnblommorna framträder dessa förändringar 

däremot successivt genom gestalternas uppvaknande. Åter skiljer sig Klotjorden från de 

övriga romanerna då Anna Virginia istället blir allt mer otillförlitlig ju längre handlingen 

fortskrider. Gestalternas självrannsakan påverkar i sin tur narrativet; medan de fäller 

otillförlitliga värdeomdömen om sin omvärld belyser deras inneboende osäkerhet kring dessa 

omdömen omgivningens negativa karaktär. Denna osäkerhet blir än tydligare när gestalternas 

uppfattning i sin tur ifrågasätts av andra röster. Illusionen bryts således genom introducerandet 

av alternativa perspektiv. 

 Medan nyspråk och språkkontroll får en central roll uppehåller romanerna sig dock 

främst vid vad Millward benämner som obsolete language. Det är det förlorade och 

 I både Strålen och De sista utsätts dock protagonisterna mot slutet för galenskap vilket påverkar deras 253

tillförlitlighet negativt och gör att de frångår de värden som förespråkas i romanerna. 
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förglömda som oroar. Detta förlegade språk utgörs vanligtvis av ett reflekterande språk som 

hänvisar till dystopins dåtid, som i Elektra och Järnblommorna, som i sin tur anknyts till 

författarens samtid. I merparten av romanerna introduceras detta språk med hjälp av en 

inskriven utanförvärld genom vilken läsaren medvetandegörs om vad den dystopiska världen 

motverkar. Denna utanförvärld varierar dock i form: i vissa fall består den av en faktisk plats, 

som Terapeuten i Strålen, i andra fall blir flerspråkiga gestalter representativa för den, som 

Sima i Strålen och de gamla i Järnblommorna, och i vissa fall står fokalisatorn för detta 

alternativa perspektiv, som berättarjaget i De sista och Peter Bly i Elektra. Flera av författarna 

begagnar sig därmed av alternativa rum och översättande gestalter för att betona de värden 

som förespråkas inom romanen men som förvägras gestalterna. Det är i diskussionen kring 

förlorade begrepp som förlusten av kärlek, moral och natur uppdagas. Begreppsförlusten 

förorsakar i sin tur en språkförbistring; det kreativa och poetiska i språket anses försvinna då 

känslor och natur försummas. Medan den språkliga förlusten inte har en lika direkt orsak 

inom fiktionen som språkkontrollen antyds den därtill bero på en tilltagande rationalisering 

där humanistiska värden gått förlorade. Det kalla vetenskapliga i Strålen, det överdrivet 

rationella i Elektra och det kapitalistiska i Klotjorden föranleder en känsloförbistring som 

förtydligas genom de förlorade begreppen. Begreppsförlusten omöjliggör en sanningsenlig 

och autentisk relation till omvärlden och förlusten av kärleken, familjen och vänskapen 

gestaltas genomgående negativt. Gestalternas oförmåga att formulera sina känslor anknyter 

även till individens rätt till ett autentiskt och känslomässigt liv, ett liv som inom de fiktiva 

världarna motverkas. Svårigheter i att förhålla sig till omvärlden uppkommer ständigt och 

gestalterna besitter ofta en oviss saknad efter något som berövats dem. Parallellt med läsaren 

förfrämligas därmed det litterära subjektet. 

 Genom detta förfrämligande uppkommer språk som en arena för orosmoment; det är i 

de förlorade orden som osäkerheten smyger sig fram, blir påtaglig och alienerar gestalten från 

det välbekanta. I reflektionerna kring detta främmande språk uppstår en ny position vari 

gestalterna (och läsaren) tvingas bemöta sin omvärld, ifrågasätta det främmande såväl som det 

bekanta och således omvärdera sin egen världsbild. Mötet med de försvunna begreppen har i 

huvudsak en positiv effekt på de litterära subjekten, då det fyller ett tomrum, vilket framkallar 

en negativ reaktion mot den dystopiska världen. Medan Peter Bly, till skillnad från de andra 

gestalterna, inledningsvis visserligen reagerar positivt till den nya värld som han möter har 
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istället insikten om begreppsförlusten en djupt negativ effekt på honom. Språket blir således 

till en arena där det dystopiska kan ifrågasättas. Skapandet av ett handlande subjekt som kan 

kritisera och agera mot det totalitära verkar i sin tur för att betona den politiska potential som 

läsaren besitter. Flera av gestalterna är i viss mån även konstnärliga: O. är poet, berättarjaget i 

De sista och Peter Bly är båda författare och Anna Virginia vill inget hellre än att dela med sig 

av sina berättelser. Här finns en underliggande metadiskurs kring författarens roll där en 

tydlig oro för en försämring av det kulturella fältet framkommer. Hotbilden mot kulturen ter 

sig dock olika; i Strålen och Järnblommorna är det främst det totalitära samhällsskicket som 

inskränker på den kulturella friheten medan det i De sista och Elektra främst är massan, 

kommersialiseringen och den passiva konsumtionen av kultur som hotar. Klotjorden däremot 

för en skarp kritik mot kapitalismens alienerande effekt på både människan och språket. 

Gemensamt för romanerna, trots Rundbergs och Lo-Johanssons pessimistiska syn på massan, 

är dock att de genomsyras av sextiotalets demokratiska kultursyn; kulturen är menad att 

engagera människan i sin samtid, synliggöra konventionerna och vara tillgänglig för alla. 

 Samtliga romaner är tydligt samhällskritiska. De utspelar sig i framtider som utsatts 

för kärnkraftkatastrofer, är teknokratiska och som har mer eller mindre totalitära styrelseskick. 

På så vis anknyter de till samtidens rädslor. Det finns en underliggande oro för vad tekniken 

gör med människan, att individen ska försakas i det kollektiva och att kultur och natur förlorar 

sitt värde i ett alltför rationaliserat och teknokratiskt samhälle. I viss mån förekommer även en 

kritik av det svenska folkhemmet, framförallt i Strålen, Elektra och Järnblommorna, där den 

sociala ingenjörskonsten dragits till sin spets. Överlag skönjs en kritik av socialdemokratins 

utopiska arv: det ideala folkhemmet är visserligen rationellt men kallt, högteknologiskt men 

avhumaniserande, en plats där det centrala begreppet ”hem” förlorat sin betydelse. I samma 

romaner uppkommer därtill motsättningen mellan socialdemokratins idealiserade trygghet och 

propagerandet för en intensifiering av känslolivet. I de fiktiva världarna har båda försummats; 

känslorna har försakats för tryggheten, som endast är villkorlig och hämmar det individuella. 

Utöver dessa hotbilder för majoriteten av romanerna även fram en viss urbanitetskritik. Med 

Staden som utgångspunkt har naturnära miljöer försvunnit vilket har lett till att bildspråket 

utarmats. Då naturen ses som vital för en god livsmiljö blir förlusten av den hälsovådlig för 

människans kreativitet. Kommersialiseringen anses därtill påverka kulturen negativt, 

författarnas sociala roll försvinner och livsvärlden, inbegripande det konstnärliga och 
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kreativa, försummas till fördel för den rationella systemvärlden. I flera fall sker även en 

uppdelning mellan bildande och fördummande kultur: idrott och deckarlitteratur anses 

avtrubba intellektet medan poetiskt språk och klassisk musik kultiverar och civiliserar. Den 

fiktiva framtiden utgörs därtill av samhällen som markant frångått sextiotalets propagerande 

för öppen konst, autenticitet och kulturdemokrati. Språkförbistringen och bristen på kultur 

försvårar gestalternas möjligheter till att nyanserat reflektera kring sin omvärld vilket 

omöjliggör det som Orwell benämner som political regeneration. Den öppna demokratin 

hotas av propaganda som passivt konsumeras och det totalitära accepteras genom förlusten av 

sociala begrepp. Det är en värld där människan begränsas snarare än utvecklas. Genom att 

föra en öppen diskussion kring den begreppsförlust som råder inom de fiktiva världarna 

kritiseras dock det dystopiska. Flera av de hotbilder som figurerar i romanerna framkommer 

därmed genom tematiseringen av nyspråk, språkkontroll och språklig förlust. 

 I de romaner som jag analyserat utgör språk ett centralt tema. Detta tema iscensätter 

ett potentiellt kulturellt förfall som infaller då känslor försummas och totalitära samhällsskick 

tillåts kontrollera individen. Medan romanerna skiljer sig åt i flera avseenden binds de 

samman i sin oro för att humanistiska värden ska försakas och att detta i sin tur ska föranleda 

en språklig förbistring. Det positivistiska, rationalistiska och totalitära orsakar ett samhälleligt 

och mänskligt förfall och en negativ omvärdering av det konstnärliga. Mellan 

samhällsutvecklingen och språket finns dock en växelverkan och analogt med Orwells teorier 

utvecklas dessa i symbios: förlusten av begrepp antyds förorsaka en omedveten acceptans av 

ett känslokallt och naturfrämmande futurum. I sin tur utgör denna framtid källan till 

språkförbistringen. Språket förtydligar således fiktiva värdeförskjutningar vari det välkända 

förfrämligas. Mötet med det främmande språket skapar även orosmoment, varigenom läsaren 

tvingas ifrågasätta sin egen definition av olika begrepp. Den negativa omvärdering som 

läsaren därigenom blir medveten om får denne att ställa sig kritisk till den värld som 

porträtteras. Då den i sin tur relateras till den verkliga bjuds läsaren in i en samhällskritisk 

position där aspekter av den egna omvärlden kan kritiseras. 

 Denna uppsats har undersökt hur nyspråk och språkkontroll används som ett 

samhällskritiskt tema i ett urval dystopier. Områden som kan vara av intresse för ytterligare 

forskning inbegriper bland annat anglicismer, det polyfona berättandet och språktematikens 

närmare relation till sextiotalets kulturdebatt. 
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3. Sammanfattning 

Mitt syfte har varit att undersöka användningen av nyspråk och språkkontroll som ett medel 

för samhällskritik i fem dystopiska romaner från 1958 till 1979. Uppsatsarbetet har inletts 

med att sammanställa en mindre bibliografi över svenska framtidsromaner från denna period. 

Från denna har dessa dystopier valts för närmare analys: Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs 

Strålen (1958), Arvid Rundbergs De sista (1962), Ivar Lo-Johanssons Elektra. Kvinna år 

2070 (1967), Kerstin Strandbergs Klotjorden (1970) och Jenny Berthelius Järnblommorna 

(1979). I uppsatsen använder jag mig av en tematisk och komparativ analys för att besvara 

min frågeställning. Uppsatsen utgår ifrån dystopin som en samhällskritisk och didaktisk genre 

som genom en förfrämligad bild av verkligheten verkar för att medvetandegöra läsaren om 

samtidens brister. Nyspråk har en central roll i detta förfrämligande då det är ett förskönande 

och propagandistiskt språk som förvränger gestalternas världsbild. Detta nyspråk har dock två 

separata funktioner; en fiktiv och en didaktisk, där den senare verkar för att förtydliga 

dystopins negativa sidor för läsaren. Utöver nyspråk och språkkontroll analyseras även 

språklig förlust som tematiskt inslag, som likt nyspråk har en förfrämligande effekt. I 

samband med dessa teman berör jag även litterär onomastik och otillförlitligt berättande. 

 I de romaner som analyserats har språket en central roll. Varierande former av nyspråk 

uppkommer i samtliga romaner och medan de enbart figurerar sporadiskt har de en tydligt 

samhällskritisk och didaktisk funktion. Språkkontroll tematiseras därtill i majoriteten av 

romanerna för att belysa ett totalitärt hot. I centrum står dock det förlegade och förglömda 

språket. Förlusten av centrala begrepp förtydligar vad det framtida samhället saknar och 

genom denna förlust förfrämligas såväl läsaren som de litterära subjekten från den fiktiva 

världen. Detta språk belyser en värdeförlust varigenom en skarp modernitetskritik 

framkommer. I denna tematik framträder en tydlig rädsla för att samtiden riskerar att utsättas 

för ett kulturellt förfall, vari litteraturen, poesin och bildspråket förgås. Hotbilder uppkommer 

i form av totalitarism, kärnkraft, kommersialism och teknokratiska styrelseskick. Dessa 

fenomen ses som hotfulla då de föranleder en negativ omvärdering av naturen och mänskliga 

känslor. Framförallt står det skapande och känslomässiga subjektet i fokus. Det är denna 

individ som riskerar att förgås under rationalismen och totalitarismen. Språket framställs dock 

som en subversiv kraft som ej kan hejdas och, i samspel med sin tid, belyses författarens och 

konstnärens vitala roll i samhället. 
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4. Bilagor 

4.1. Bibliografi över svenska framtidsromaner 1950–1979 

Denna bibliografi grundar sig främst på Sam J. Lundwalls Bibliografi Över Science Fiction & 
Fantasy. 1741–1996 (1997), men har till viss del även kompletterats med Jerry Määttäs Science fiction 
i Sverige 1950–1968. En bibliografi (2008). I sin bibliografi behandlar Lundwall inte enbart litteratur 
med svenska som originalspråk, utan även internationella verk som översatts till svenska.  Han är 254

därtill inte alltid kontinuerlig i vilken information som ges kring litteraturen och vissa verk saknar 
genrebeteckning. Jag har därför gått igenom bibliografin i sin helhet och tagit ut framtidsskildringar 
och annan utopisk litteratur som getts ut på svenska, i originalspråk och inte i översättning, från 1950 
till 1979, för att därefter avgöra vilka romaner som kunnat klassificeras som dystopier. Viss litteratur 
har, av Lundwall, fått genrebeteckningen ”dystopi”, ”utopi”, ”framtidsskildring” och ”framtidsroman”, 
och har därmed klassificerats som relevanta för denna förteckning. Andra verk har getts kortare 
beskrivningar där det framkommit att de utspelar sig i framtiden. För den litteratur där uppgifterna 
varit otillräckliga har jag gjort en egen undersökning för att fastställa om de kunnat klassificeras som 
dystopiska. Då skiljelinjen mellan utopi och dystopi ibland är svårdragen har jag dock valt att 
inkludera både dystopier och tvetydiga (eller kritiska) utopier i denna bibliografi. Genrebeteckningen 
”framtidsromaner” är, i Lundwalls bibliografi, också vanligt förekommande för såväl utopier som 
dystopier under denna tid och jag har därmed valt att inkludera alla romaner som haft denna 
genrebeteckning. Bibliografin innefattar således framtidsromaner som övergripande genre, vari både 
utopier och dystopier ingår, medan uppsatsens analys främst består av dystopier. Dock bör anmärkas 
att även majoriteten av de romaner som står att finna i denna förteckning primärt är dystopiska. 
 Med tanke på uppsatsens begränsade omfång har jag inte haft som syfte att sammanställa en 
fullständig bibliografi över svensk dystopisk litteratur. Den lista över framtidsromaner som här följer 
är därmed främst skapad som en översiktlig litteraturförteckning, vari jag kunnat urskilja en majoritet 
av de dystopier som skrivits under min avsedda tidsperiod samt vilka av dessa som behandlat språk 
och därmed har varit av relevans för min undersökning. Med viss förhoppning kan denna bibliografi 
dock vara till användning för framtida forskning inom ämnet. 
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