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Inledning 
 

Karin Boye är för många mest känd för sina dikter och mindre för sina prosaverk. Jag 

kommer i den här uppsatsen att belysa hennes sista roman Kallocain som hon skrev året 

innan sin död 1941. Denna roman räknas som den första dystopin i svensk 

litteraturhistoria och nästan den enda som fått internationell spridning i den här genren. 

Den har utkommit i flera upplagor i många länder men trots att den är en värdig 

representant för litterära utopier har inget skrivits om den i internationell utopiforskning. 

Det finns mycket i Boyes biografi som pekar fram mot romanen och hennes självmord. 

Hon genomgick ett flertal kriser i sitt liv där hon sökte sig till psykoanalys, den radikala 

vänstern och bejakade sin dragning till andra kvinnor. Hon var en mycket begåvad, djupt 

kritiskt tänkande och principfast kvinna. Hon ställde mycket stora krav på sig själv och 

sökte hela sitt liv efter det rena och oklanderliga, men hennes yttre, den hon ville vara och 

hennes inre, den hon var kontrasterade mycket starkt mot varandra. Tyvärr medför denna 

egenskapskombination ofta en depressiv och självdestruktiv läggning. Hon försökte förena 

sina två stridande krafter och allt i hennes författarskap lyser av självanalytiska 

experiment. Men först och främst var hon en människa som sökte frihet, kärlek och balans 

i sitt liv.  

Men det är inte i första hand en biografisk läsning av Kallocain som jag vill göra i den här 

uppsatsen. Romanen kan skrivas in i en lång historia av litterära utopiska genrer där 

Kallocain har sin givna plats.  

I kapitel ett redogör jag för Karin Boyes biografi och litterära produktion. Presentationen av 

hennes liv, dikter och romaner får bilda en fond mot vilken Kallocain avläses.   

Kapitel två är teoribaserat och behandlar genreproblematiken runt begreppen utopi och 

dystopi. Ett flertal exempel ur världslitteraturen lyfts fram och diskuteras. 

Slutligen görs en analys av dystopiska drag i Kallocain – det sker i kapitel tre. Först 

beskrivs romanens intrig och berättarstruktur. Sedan behandlas det samhälle som 

romanen skildrar och tilltron till sanningsdrogen kallocain vilken de makthavande har till sitt 

förfogande. Därefter lyfts det kvinnliga perspektivet fram som ett exempel på en 

befrielsestrategi för att bryta sig loss och börja på nytt. 
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Kapitel I  Karin Boye  
 

Karin Boye kan kategoriseras som svensk feminist, litteraturkritiker, romanförfattare och 

poet. Hon räknas till modernisterna inom litteraturen. Deras konstnärliga normer krävde 

sanning i litteraturen, de såg det som sin uppgift att beskriva verkligheten som den är och 

därmed öppet kritisera samhället: ”Rörelsen och uppbrottet, törsten efter en tro och ett sätt 

att leva, drev henne genom liv och författarskap”.1 Hon letade efter en gud i människans 

inre. 

För att sammanbinda Karin Boyes liv och hennes roman Kallocain (1940) är det väsentligt 

att känna till hennes biografi, dikter och övriga romaner. Och för att försöka skapa detta 

övergripande sammanhang har jag i det här kapitlet framför allt hämtat fakta från avsnittet 

om Boye i Lärarbok: Alla Tiders Klassiker.2 

 

1.1. Biografi  
 

I den här levnadsteckningen vill jag främst peka på de livskriser som Boye genomgår och 

som är väsentliga för förståelsen av min analys av Kallocain.  

Karin Boye föddes i Göteborg år 1900 och dog i Alingsås den 23 april 1941, samma dag 

som tyska trupper marscherade in i Grekland. Hon var då en mycket känd författare och 

kulturpersonlighet, en kvinna som genom sina dikter men också prosatexter påverkade 

många. Hon var perfektionist och jagades hela sitt liv av kravet på moralisk renhet och 

oklanderligt levende och hon kämpade för sina ideal i en kaotisk, ångestfylld värld. Hon 

växte upp i ett tidsskede med stora sociala förändringar i det svenska folkhemmet rörande 

kvinnorättigheter som kulminerade år 1919 i rösträtt för kvinnor i allmänna val.3 Hennes 

föräldrahem präglades av böcker. För båda hennes föräldrar var litteratur självklar och 

nödvändig. Hennes mor var feminist och inom hemmets väggar rådde jämställdhet. 

                                                           

1
 Den svenska litteraturen, Modernister och arbetardiktare 1920-1950, (red.) Lars Lönnroth, Sven 

Delblanc, (Sthlm 1989), s.35.  

2
 Hans-Eric Ekengren, Brita Lorenzon–Ekengren, ”Karin Boye” i Lärarbok: Alla Tiders Klassiker , 

(Sthlm 1996), s.33-44.  

3
 Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 

kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921, (Sthlm 2004), webbplats: 

www.ub.gu.se/kvinn/portaler  

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler
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Hon längtade efter en livstro och ett sätt att leva på. Som ung gymnasist funderade hon 

mycket över religiösa frågor och fascinerades både av filosofen Schopenhauers 

pessimistiska livsfilosofi och av buddismens drömmar om nirvana, dvs. drömmen om 

själens totala vila, befrielsen från att födas igen till denna värld. Arthur Schopenhauer 

(1788-1860) filosofi grundas på att människan styrs av viljan och att den mänskliga 

tillvaron pendlar mellan begär och tristess. Det man önskar sig gestaltas i viljan som 

ansvarar för människans elände. Karin Boye fann att hennes skarpa livssyn och kritiska 

tänkande skulle leda henne den snåriga och svåra vägen genom livet. I ett brevutkast till 

en vän, norrmannen Inge Krokann skriver Boye: 

Mig förefaller det som om vi på något sätt närmade oss den urkristna tiden – 

som om en stor motsättning fanns mellan å ena sidan dem, som ser alltings 

mål och mening i den skapande makten, som driver oss inifrån, och dem 

som låter sig mekaniseras, dvs. drivas utifrån. Våra innersta och yttersta 

problem är och förblir livsåskådnings- och trosproblem.
4
 

I artonårsåldern vände hon ryggen åt buddismen och blev en djupt troende kristen 

människa. Kristendomen kunde dock inte släcka hennes törst och tillfredsställa hennes 

innersta oro och längtan, det var något annat som drog. Hon upptäckte sin bisexualitet och 

att vara sexuellt avvikande på den tiden var både skamligt och förnedrande och helt i 

motsats till hennes skarpa och rena livssyn. Homosexualitet ansågs vara en sjukdom ända 

fram till 1979 I Sverige. 

Under sina år i Uppsala deltog hon i ett litterärt sällskap där hon blev känd för sitt sätt att 

suggestivt personligt och fängslande deklamera dikt. Hon deltog också i Clarté, en 

förening av radikala studenter där hon bidrog i deras tidskrift med brännande artiklar, 

riktade mot den förstockade, högfärdiga och struntförnäma borgerligheten. Studenterna i 

Clartérörelsen hade ett viktigt mål för sin verksamhet, de ville införa ett nytt samhälle, 

byggt på socialismens grundvalar.  

Hon såg sig aldrig som politiker, när hon tog till orda - i Clarté handlade det om litteratur, 

konst, utbildning och religion. Hon övergav rörelsen i slutet av 1920-talet efter en resa till 

Sovjetunionen då hon började tvivla på socialismens förträfflighet. Hon fann sig en mer 

passande krets och började skriva i den radikala tidskriften Spektrum. Spektrumgruppen 

bestod av ett antal unga radikala skribenter med gemensamma intressen som var tidens 

konst och idéer. Spektrum blev de unga vänstersinnade vännernas språkrör. 

                                                           

4
 Crister Enander, ”Karin Boye”, ur Relief – författarporträtt (Legus 1995), se Karin Boye Sällskapet, 

webbplats: www.karinboye.se  

http://www.karinboye.se/
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Karin Boye var inte bara diktare utan också en frän och skarp kulturjournalist som med sin 

vassa penna inte lämnade någon oberörd. Hon gav sig i kast med den radikala 

kulturkritiken. I kåserier, recensioner, analyser och allehanda debattartiklar trädde hon 

fram på kulturjournalistikens arenor. Hon ville tränga in i konstverk och försöka upptäcka 

någonting annat och djupare bakom de vackra orden. Lyfta fram de subtila trådar som 

författaren vävt in i sin text. Enligt henne var författarens politiska inställning avgörande för 

om recensenterna skulle hylla eller ösa galla över en bok. Hon satte författarens verk i sitt 

politiska, sociala och historiska sammanhang, hennes omdömen är underbyggda, hon var 

både pedagog och kritiker i bästa förening. 

I början av 1930-talet råkade Boye in i en allvarlig kris och sökte sig till Berlin för att gå i 

psykoanalys hos Walter Schindler.   

Karin Boye är den första av våra diktare för vilken psykoanalysen blir 

livsåskådning. Den s.k. öppna livsstilen sammanhänger hos henne med 

psykoanalysens människosyn, med teorierna om det undermedvetna och om 

överjagets censur av de underkuvade drifterna.
5
 

Hon var där åtskilliga gånger för behandling under längre perioder, men terapin var inte 

nog. Hon fann inte den inre ro och självförståelse som hon sökte genom psykoanalysen 

vilket ledde till att hon analyserade sig själv i fyra romaner från 1930 till 1936, mest öppet i 

den stora självbiografiska romanen Kris (1934), där hon gestaltar sin bisexuella läggning. 

Bokens Malin älskar en klasskamrat, Siv. Detta var en mycket djärv bekännelse som 

naturligtvis chockerade den tidens läsare. All sexuell avvikelse från ”normen” var 

tabubelagd och homosexualitet var straffbelagd ända fram till 1944 i Sverige. Kärlek till det 

egna könet ansågs onaturligt, främmande och direkt hotande. För Karin Boye innebar 

denna förbjudna kärlek en konfrontation mellan kraven på renhet och moralisk korrekthet, 

som var hennes två oförenliga principer i livet. 

År 1935 gav hon ut diktsamlingen För trädets skull, som betraktas som en av de mest 

värdefulla i den svenska lyriken. Trädet är här såväl som i andra diktsamlingar en symbol 

för allt som växer, förändras och utvecklas. Med sina rötter, sin stam och sin grönskande 

krona blir trädet sinnebilden för människans växande, mognad och vissnande. Många av 

dikterna i samlingen är erotiska. Den mest älskade dikten heter ”Ja visst gör det ont”. Det 

gör ont att växa, det är smärtsamt att växa upp och slitas mellan det som andra vill att man 

ska vara och den människa man själv vet att man är. Så här lyder några av de mest 

välkända raderna: 

                                                           

5
 Allmän och svensk litteraturhistoria, Epoker och diktare 2 1900-1970, (Sthlm 1972), s.528. 
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 Ja visst gör det ont när knoppen brister, / ont för det som växer / och det som stänger.
6
 

  

Man blir aldrig någonsin den man innerst inne drömmer om att vara. Men man måste våga 

lita på sina egna känslor och leva i försoning med och lyssna på sig själv. Rikta sig efter 

sina egna känslor och sin övertygelse. I Karin Boyes liv, liksom i trädets, döljer sig en 

dödsdrift. Bakom det pulserande livet, bakom jubel och livsberusning, lurar vissnandet. 

Det är oundvikligt. Så är livets och växandets villkor. Att mogna är en strävan från mörker 

till ljus, att mogna är glädje och smärta.  

Hennes sista verk och största författartriumf är dystopin Kallocain från 1940. ”Under 

invärtes kräkningar” skapade hon sin skräckskildring av den omänskliga totalitära Staten. 

Hon skrev den som en varning för framtida konsekvenser av Stalins och Hitlers 

skräckvälden, hur det kunde gå om förnuftet sattes ur spel, om stater som Sovjetunionen 

och Tyskland inte hindrades i sin förödande maktkamp.7 Hon hade själv bevittnat och i 

början fascinerats av nazismens uppgång i Tyskland när hon var i Berlin för behandling i 

början av 1930-talet men åter igen blev hon besviken för mycket snart såg hon hur den 

förödande effekten spred sig som en dödlig epedemi över hela landet. Hon förstod 

nazismens ideologi, och såg med tårar i ögonen mardrömmen realiseras i Europa. Hon 

ville kämpa emot men kände hur liten och maktlös hon var och fastlåst i sina egna 

problem. 

Berlin är en hemsk stad, skriver hon 1932 till Thomas Olesen-Løkken, men 

lärorik. Här är Europas kokande gryta av arbetslöshet och elände. 

Imponerande är det onekligen, men tröstlöst. Av den litteratur som 

rekommenderas en får man samma intryck. Här är en döende värld, eller 

mittpunkten och koncentratet av en döende värld.
8
 

I sin desperation fattade hon det enda vapen hon hade, pennan, och skrev den dystopiska 

romanen Kallocain. Romanen är en varning till mänskligheten om hur det kan gå om vi 

inte ser upp. Den är en mycket negativ skildring av framtiden som den såg ut i början av 

andra världskriget i Europa och denna framtid är realiteten i många stater i vår värld i dag. 

Berättelsen handlar om ett frihetsuppror i en totalitär stat som tycks vara dömt att 

misslyckas.  

                                                           

6
 Karin Boye, ”Ja visst gör det ont” i  För trädets skull, (Sthlm 1935). 

7
 “Karin Boye” i Lärarbok: Alla Tiders Klassiker, s.33-36. 

8
 Enander,”Karin Boye”, ur Relief – författarporträtt. 
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Parallellt med arbetet på Kallocain skrev hon också dikter som publicerades efter hennes 

död. Diktsamlingen fick namnet De sju dödssynderna (1941). Dessa dikter skrev hon till 

sin älskade livskamrat allt från ungdomsåren Anita Nathorst, som var döende i hudcancer. 

Kärnan i diktsamlingen är ett slags oratorium eller kantat där Avunden, Dryckenskapen, 

Girigheten, Högmodet, Lättjan, Vreden och Vällusten uppträder i en otäck dans. De sju 

dödssynderna kan liknas vid ett drama om vad som egentligen är rätt och fel i människans 

liv. Karin Boye öppnade sitt gröna djup och sa det som hon uppriktigt menade.9  

Här fullbordas trädsymbolen som alltid var den röda tråden genom Boyes diktning, det 

underjordiska trädet- det förkvävda begäret – slår slutligen ut i blom:  

             Vad är det för djup i oss, där allt det gångna finns? 

            Eller är det bara ditt väsen, din röst jag minns? 

             Du var mitt livs fullbordan. Hur mognade den till slut? 

             Ett kvävt träd, ett våndans träd, slog äntligen ut.
10 

 

 

1.2. Dikter 
 

1922 Diktsamlingen Moln 

1924       Diktsamlingen Gömda Land 

1927                Diktsamlingen Härdarna 

1935       Diktsamlingen För trädets skull 

1941                Diktsamlingen De sju dödssynderna  

                       (skriven parallellt med Kallocain, utkommer postumt) 

 

Kort sagt innehåller Karin Boyes första diktsamlingar i huvudsak lyrik i traditionell form där 

en kristen kämpande idealism gestaltas. Efter erfarenheterna från den vänsterradikala 

gruppen kring tidskriften Clarté på 1930-talet – och efter att hon intresserat sig för Freuds 

teorier och genomgått psykoanalys sker en frigörelseprocess hos henne där hon övergav 

                                                           

9
 “Karin Boye” i Lärarbok: Alla Tiders Klassiker, s.38. 

10
 Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1900-1960, Vida världen bd.3,(Höganäs 1993), s.429. 
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den kristna idealismen för en mer öppen livsstil och för en friare versform. Hon läste 

modernistisk poesi och översatte bl.a. T S Eliots bok Det öde landet (1922) till svenska.  

I sin sena lyrik gav hon uttryck för och speglade motsättningarna i sin egen personlighet 

där längtan efter helhet och befrielse blev det bärande temat. Denna längtan och strävan 

återfinns också i Kallocain där ett flertal ”samhällsfiender” till det totalitära samhället alla 

bär på ett hopp om ett rent, öppet och kärleksfullt liv. I det här avsnittet om Boyes dikter vill 

jag peka på några sådana dimensioner i hennes lyrik. 

Karin Boye var pionjär som kvinnlig diktare när hon utkom med sin första diktsamling Moln 

(1922). Ledmotivet i denna samling är varm kristen tro, skönhet, hänryckning och 

förtrollning. Hon var en produktiv poet. Hon fick ganska goda recensioner även om en del 

recensenter, manliga förstås, höjde på ögonbrynet när de såg en kvinnas namn på 

omslaget. 

Diktsamlingen Moln följdes upp av två andra samlingar, Gömda land (1924) och Härdarna 

(1927). Hon blev en banbrytare i övergången från den traditionella dikten till den 

modernistiska. Även versrytmerna är annorlunda och nya. Hon var en kvinnlig pionjär i 

den svenska författarkretsen. I kretsen av manliga modernister drev hon en ”medveten 

feministisk linje i sin kulturkritiska verksamhet och diktning”. Hon försökte ensam bland 

sina manliga diktarkollegor attackera och bryta sönder männens traditionella bild av 

kvinnan som sexobjekt. Hon såg framför sig en kvinna som var jämställd med mannen, en 

kamrat på lika villkor. Denna kvinnokamp ledde henne fram till att kvinnan är unik och att i 

hennes väsen bor andra krafter som måste frigöras till gagn för såväl samhället som 

människorna.11 Hon var djupt fascinerad av vatten och hav. Havsdjupet var för henne en 

symbol för drömmen. Havssymboliken var ett sätt för henne att försöka nå medvetandets 

hemlighetsfulla drömland. Många av hennes dikter talar även om havsvattnets läkande 

krafter och friska gudomliga renhet. 

O hav, hav, 

hur stark den dryck du bräddar! 

Din stora kyla 

är helg rening klar. 

Din ljusfamn är hälsa sval för människors barn, för oss som 

läkedom älska.12 

                                                           

11 “Karin Boye” i Lärarbok: Alla Tiders Klassiker, s.34. 

12
 Karin Boye, ”Till havet” i Gömda land, (Sthlm 1924). 
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Men inte bara havsvattnet skänker ro och vila. Det gör också vattendroppen och 

daggkåpans blad liksom det klara, friska källvattnet. 

”I rörelse” är den mest kända dikten i samlingen Härdarna. Hennes liv var ett konstant 

uppbrott och i denna dikt talar hon direkt till de unga och uppmuntrar dem att använda sin 

livskraft för att söka nya banor och vidder i livet, att leva livet som de själva vill och inte 

låta sig tryckas in i ett förstockat system som de inte känner sig nöjda i. De är de unga och 

deras är livet och framtiden. Dikten uppfattades som en kampsignal för ett helt nytt 

samhälle, en ny människouppfattning, en ny värld. Den berättar om en annorlunda tid, en 

ny framtid. I själva rörelsen framåt ligger utvecklingen, rörelsen tar läsaren vid handen och 

visar vägen till morgondagen. Generationer av ungdomar har funnit styrka och kraft i dess 

ord och lyssnat till hennes manande om uppbrott och mod. 

Nog finns det mål och mening i vår färd- 

men det är vägen, som är mödan värd. /---/ 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr.
13

 

 

En vårdag 1941 tog Karin Boye sitt liv. Hennes efterlämnade dikter blev postumt utgivna 

under titeln De sju dödssynderna. Och precis som i Kallocain skildras hur Boye in i det 

sista försökte stå på ”livets sida” och bekämpa de destruktiva krafterna och bejaka de 

livgivande.   

1.3. Romaner 
 

1931  Astarte 

1933  Merit vaknar 

1934  Kris 

1936  För lite 

1940  Kallocain 

                                                           

13
 Karin Boye, ”I rörelse” i Härdarna, (Sthlm 1927). 
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Karin Boye debuterade med sin roman Astarte (1931) som tilldelades Stora Nordiska 

Romanpriset 1931. I denna roman och de tre följande Merit vaknar (1933), Kris (1934) och 

För lite (1936) behandlar hon samhällskritiskt människans villkor i olika situationer i det 

själsligt deformerade kapitalistiska samhället - exempelvis gör hon en psykologisk 

äktenskapsstudie och söker formulera villkoren för en ny könsmoral i Merit vaknar. 

Romanen Astarte publiceras år 1931, och visar vilken skarp, kritisk och fundamental syn 

hon hade på samhällsstrukturen och könens jämställdhet, för temat är lika aktuellt nu som 

då, mer än för 70 år sen: 

Prosadebuten Astarte (1931) var något så ovanligt som en feministisk 

kollektivroman, en satir över masskulturens sterilitet och ytliga kvinnoideal, 

med skyltdockan som galjonsfigur och symbol. Djärva illusionsbrytningar och 

en montageteknik inspirerad av stumfilmen gjorde läsare och kritiker 

konfunderade.
14

 

Kallocain måste ändå betraktas som hennes mästerverk och författartriumf. Här varnar 

hon för hur vår framtida värld kan komma att se ut om den kritiskt tänkande människan 

förintas i den omänskliga totalitära staten, där inget vekt och avvikande tolereras. Andra 

världskriget var ett faktum och hon hade med egna ögon bevittnat hur slug och kraftig 

propaganda, välformulerade tal, diciplinerade militära massuppvisningar och hårda svarta 

stövelklackar kan förleda människor.  

Ett vanligt inslag i flera dystopiska romaner är att skildra ett nödvändigt men samtidigt ett 

omöjligt uppror. Detta är temat i bl.a. engelsmannen Aldous Huxleys välkända roman Du 

sköna nya värld (1932) som slutar djupt pessimistiskt – den ledande upprorsmannen inser 

det hopplösa i att göra motstånd och tar sitt liv. Gestaltningen av ”det omöjliga upproret” 

återfinns också i Kallocain där det skildras hur en stat skaffar sig tankekontroll över sina 

medborgare och där kemisten Leo Kall experimenterar med sanningsdrogen kallocain. 

Boyes roman andas ändå ett hopp då huvudpersonen börjar ana hur människofientlig 

hans forskning är – men även hans upprorsförsök misslyckas.  

I nästa kapitel, som handlar om den utopiska genren, kommer jag att gå igenom vad 

begrepp som utopi och dystopi står för och diskutera lite om genreavgränsningar samt 

exemplifiera med några klassiska verk för att sätta in Kallocain i sitt historiska och litterära 

sammanhang. 

 

                                                           

14
 Den svenska litteraturen, Modernister och arbetardiktare 1920-1950, (Sthlm 1989), s.84. 
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Kapitel II Den utopiska genren   
 

Den utopiska genren har litteraturvetaren Sarah Ljungquist förklarat på ett begripligt och 

bra sätt i sin artikel ”Den enes utopia - den andres dystopia” i tidskriften 00TAL. Där säger 

hon bland annat att historien har lärt oss att organiserad godhet kan få de förfärligaste 

konsekvenser. Myndighetens omtänksamhet slår ofta över i tyranni, men att kanske finns 

det ändå en idealvärld någonstans, utom räckhåll för klåfingriga människor. Som en röd 

tråd genom historien löper drömmen om den goda världen. Antikens paradisberättelser 

om Guldåldern och Eden är mytologiska tecken för denna dröm. Med Platons Staten (ca 

400 f.Kr) tar tanken på att skapa en god värld bestående av högtstående moral, förnuft 

och rättvisa sig mer konkreta uttryck. Platons text kan betraktas som ett utkast, en skiss, 

till en tänkt idealvärld.  

Med Thomas Moors Utopia (1516) kan man säga att den skisserade idealvärlden sätts i 

funktion i fiktion. Men det har också gjorts åtskilliga försök att förverkliga drömmen om den 

goda världen, försöka att stifta utopia i verkligheten. Bildandet av Sovjetstaten i det tidiga 

1900-talet är ett känt exempel på hur man sökt konkretisera drömmen om ett samhälle 

styrt av jämnlikhet och alla människors lika värde (socialismens grundvalar). Detta var 

samhällsstrukturen som fascinerade Boye, men gjorde henne sedan djupt besviken när 

hon stiftade närmare bekantskap med den under vistelsen i Sovjet i slutet av 1920-talet.  

Även samhällsvisionen om det goda folkhemmet i Sverige kan betraktas som en strävan 

efter att etablera en ideal värld på jorden. Ser man till resultaten av de många försök som 

gjorts att realisera en sådan värld förefaller det inte så. Sovjetunionens kollaps och de 

otrevligheter i form av rasbiologiska experiment med mera som utfördes på baksidan av 

folkhemmet tyder på att utopia som den goda världen inte tycks tåla att bli verklighet.  

Varför är det så svårt att skapa en god värld av vår verklighet? Ett intressant svar får vi i 

1900-talets antitotalitära litterära dystopier. Här synliggörs nämligen mer tydligt än någon 

annanstans hur hårfin gränsen är mellan en god värld och en ond värld. Hur lätt den enes 

utopia blir den andres dystopia. Med all önskvärd tydlighet går 1900-talets dystopi i dialog 

med den klassiska utopins idealvärldar och visar därmed hur idén om det goda samhället 

blir en grogrund för totalitarism. Dystopin vänder sig mot idén om det goda samhället 

organiserat av människan och menar att denna idé alltid står i motsättning till människans 

fria vilja. Mot utopins skildringar av goda världar där strikt uppsatta lagar reglerar allt från 

arbetets organisation till människans sexualitet, ser dystopin en negativ styrning av 
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människan. Är då utopin helt omöjlig? Även på denna fråga ger dystopin ett intressant 

svar då den genom att formulera sin egen utopi visar en annan väg till godheten. 

Som ett alternativ till utopins organiserade idealvärld framställer dystopin den goda 

världen som en vagt definierad drömvärld, som ett paradis beläget på en plats dit den 

mänskliga makten inte når. Då den litterära dystopin vänder sig mot och ifrågasätter 

utopins idealvärldar skall detta alltså inte läsas som att godhet är något helt omöjligt. Det 

dystopin visar oss är bara att vi inte uppnår godhet då vi söker planlägga och detaljplanera 

hur en god värld bör se ut – för gör vi det överskider vi ofrånkomligt den hårfina gränsen till 

den onda, totalitära världen. Dystopins recept för att finna godhet är istället att leta efter 

dess trådar i det lilla oorganiserade livets ursprunglighet. Det är först i en tillvaro där ingen 

äger makt över någon annan som godheten til slut kan blomma ut. Detta är dystopins svar 

på utopins möjligheter i vår verklighet.15 

Följande sentens av psykologen Viktor E Frankl (1905-97) tycker jag på ett slående sätt 

uttrycker den insikt som den västerländska människan fått ta ställning till efter det andra 

världskriget, efter de totalitära ideologiernas och staternas kollaps. 

Efter Auschwitz vet vid vad människan kan göra. 

Efter Hiroshima vet vi vad som är av betydelse.
16

 

 

Om vi går till Kallocain och till bokens tema om det omöjliga upproret så tror jag att Boye 

ställde liknande existentiella frågor som Frankl: Vilka är de faktorer som inverkar på en 

människas förmåga att klara av kriser och svåra levnadsförhållanden? Vad är det som gör 

att vissa överlever med en bibehållen, och ibland även fördjupad, känsla av 

meningsfullhet? Jag återkommer till denna problematik i kapitel tre i den här uppsatsen 

när jag behandlar huvudpersonen Leo Kall och hans kommentarer i slutet av romanen. 

 

2.1.  Genreavgränsning 

 

Genregränser är ofta flytande och både litterära utopier och dystopier bygger på en en 

slags visionär grund. Begreppet litterär utopi kan ses som överordnat dystopibegreppet - 

                                                           

15 Sarah Ljungquist, “Den enes utopia - den andres dystopia” i 00TAL, 8(2001), s.80-82.  

16
 V.E. Frankl, Leitin að tilgangi lífsins, (Reykjavík 1996), s.130.  
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en litterär framställning som skildrar en fiktionell idealvärld eller en mardrömsvärld. En 

litterär utopi skall ha en genomtänkt politisk och/eller moralisk/religiös uppfattning vilken 

ligger till grund för kritik mot tendenser och företeelser i utopiförfattarens verklighet. Vid 

sidan av de definierade dragen finns också flera andra mer eller mindre genomgående 

karakteristika hos utopin och dystopin.  

I den klassiska utopin ges t.ex. ofta ingående beskrivningar av den okända, tänkta 

världen. På den punkten avviker ofta den litterära dystopin, som inte lägger fram ett mer 

eller mindre detaljerat alternativ till våra samhällsordningar utan presenterar en förskjuten 

och förvriden bild av vår egen verklighet. Gemensamt för utopin och dystopin är att vår 

egen värld görs främmande, och att texten stimulerar läsaren till engagemang till hennes 

eller hans egen verklighet.17 

 

2.2. Utopier – idealvärldar 

 

Begreppet utopi kan föra tankarna till ett tänkt idealsamhälle. I litterära sammanhang är en 

utopi ett verk som skildrar ett framtidssamhälle med positiva undertonar. Ordet kommer av 

boken Utopia som skrevs av Thomas Moore år 1516. Ursprungligen betyder utopi 

”ingenstans” och är alltså inte värdeladdat. Anledningen till att det har kommit att ha en 

positiv klang är att Moore i sin bok beskriver ett drömsamhälle. 

Men ingen utopi utan dystopi - för båda dessa tillstånd finns i människan, som alla andra 

positiva och negativa egenskaper vi bär med oss. Vad som än händer i livsloppet så bor 

såväl den skapande kraften som den destruktiva i människan själv. Både tro och vilja till 

varje form av motstånd för att förändra svåra och tillsynes hopplösa situationer till 

personlig utveckling och positiv erfarenhet men också motsatsen, kapitulation och där med 

död. Den goda viljans kamp mot den onda måste fortsätta så som den gjort så länge 

människan vandrat på jorden. Vi måste alla vara medvetna och kritiska på det samhälle vi 

bor i, vi måste nära våra positiva sidor och trycka ner de negativa, för det är vi själva, 

människorna som bestämmer hur vi vill att vårt samhälle ska se ut och fungera. Det 

handlar om det lilla fröet, som börjar spira och blir grönt någonstans i själen, när tillvaron 

blir för svår och den inre rösten gör sig gällande, då är det dags att bryta upp och kräva 

                                                           

 
17 Sarah Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940,(Hedemora 2001), s.21. 
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förändring. Drömmen om ett bättre liv, Eden, Ökenstaden eller den goda världen som alla 

religioner baseras på måste alltid leva med oss, för den drömmen är mänsklighetens enda 

hopp om en positiv människovänlig och bättre framtid. 

 

2.3. Dystopier – totalitära framtidsvärldar  
 

Eftersom den här undersökningen i huvudsak behandlar Kallocain och den dystopiska 

genren vill jag ge en liten utförligare definition:  

En dystopi är en fiktiv framtidsskildring av ett mardrömsliknande samhälle, 

ofta med politiskt budskap. Ordet kommer av grekiskans toupeia som 

betyder plats och ordet dys som betyder dålig alltså ”dålig plats”. En dystopi 

är utopins motsats, en negativ framtidsvision.
18

 

Dystopin kan i början synas vara en utopi – exempelvis i ett kritiskt ögonblick i en nations 

svårigheter som i mellankrigsårens Tyskland, när rikets regering var maktlös och inte 

kunde garantera minimala mänskliga rättigheter. Det var kaos, arbetslöshet, hopplöshet, 

rädsla, och hunger. Nationen låter sig ryckas med i den maktgalne och vansinnige 

diktatorns färd till ett nytt rent Tyskland. På otroligt kort tid får han total kontroll över folket. 

Välformulerad gripande propaganda, sympatiserande med nationen, organiserad godhet, 

lika för alla, arbete och högkonjunktur. Ett till synes bättre liv för utvalda erbjuds på 

bekostnad av död och förintelse av de uteslutna. Och helt plötsligt finns det inget 

återvändo för när hierarkin är ordnad så slår den lätt över till mardröm. Utopin slår över till 

dystopi. När alla sitter klämda i samma fälla utan att förstå eller ha någon översyn över 

situationen är det enkelt att sortera upp och organisera ett totalitärt skräcksamhälle. Även 

om folkmassan som finns i Sovjetunionen och Kina fattades i Tyskland blev resultatet som 

vi alla vet, obeskrivligt fruktansvärt och för evigt obotligt.  

De som ifrågasätter plockas bort och rädslan sprider sig. Ingen vågar fråga, man lägger 

sig inte i och stänger ögonen för det som försiggår. Människorna är verktyg för den onda 

maktens syften och maktens horisontella kraft, där alla blir sin egen och andras 

övervakare flödar ut över befolkningen med förlamande effekt. 

                                                           

18
 Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s.20- 21. 
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Dystopin ligger på många nivåer - den kan vara både lömsk och latent. Den kan riktas mot 

enstaka minoritetsgrupper och t.ex. innebära systematisk sterilisering eller styrning av 

bildningsteg för vissa grupper, allt till förmån för staten. Men i alla dystopier finns 

alternativ, en liten strimma av hopp för det lyckas aldrig helt att stöpa alla i samma form. 

Det finns människor som trots allt tänker kritiskt, bildar medvetna och omedvetna grupper 

för att motarbeta det totalitära samhället och har gemensamma drömmar om frihet och 

mänskliga rättigheter. Människor får kontakt med varandra, med någon som står utanför, 

från gränslandet eller den gamla världen och de upplever något nytt, känner friska vindar 

av längtan, nyfikenhet, kärlek, gemenskap och frihet. Det lilla gröna fröet börjar spira. 

Som bakgrund till min analys av romanen vill jag sätta in Kallocain i sitt genrespecifika 

historiska sammanhang genom att presentera en dystopisk historisk översikt. De mest 

kända dystopiska romanerna är Aldous Huxleys Brave new world (1932), George Orwells 

1984 (1948), Ray Bradburys Fahrenheit 451 (1953) och Anthony Burgess A Clockwork 

Orange (1962). 

 

1932  Aldous Huxley            Brave new world 

1940  Karin Boye                Kallocain 

1949  Georg Orwell              1984  

1953  Ray Bradbury             Farenheit 451 

1962 Anthony Burgess        A Clockwork Orange 

 

En intressant frågeställning, som jag emellertid inte behandlar i den här undersökningen, 

är i vilken grad Boye varit påverkad av Huxley, liksom om Orwell, Bradbury och Burgess i 

någon mån influerats av Boye. Som tidigare framgått och som illustreras här nedan, där 

jag i korthet redogör för intrigerna i dystopierna, så finns starka intertextuella referenser 

mellan böckerna.  

Brave new world (1932) är skriven 30 år före upptäckten av DNA och handlingen förläggs 

till en världsstat där allt är noggrant planerat. Människor ”odlas” fram genom biologisk 

manipulation av embryon i provrör till önskvärda egenskaper beroende på var de ska 

passa in i systemet. Alla tillhör i förväg en grupp av intellekt från alfa till epsilon och 

officiellt finns inga misstag. 

http://susning.nu/susning.fcgi?action=edit&id=Ray_Bradbury
http://susning.nu/Anthony_Burgess
http://susning.nu/Bok/A_Clockwork_Orange
http://susning.nu/Bok/A_Clockwork_Orange
http://susning.nu/Bok/A_Clockwork_Orange
http://susning.nu/Anthony_Burgess
http://susning.nu/Bok/A_Clockwork_Orange
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Huxley använder idén om amerikaniseringen av Europa, det hypereffektiva  

konsumentsamhället, där allt bygger på industrialisering av slit och släng produkter. Detta 

gäller också om människor, alla lever sjukdomsfria I 60 år. Lyckopillret Soma delas 

obegränsat ut i den sköna nya världen. Människorna hålls lugna och fria från negativa 

känslor och tankar. Världshistorien har helt filtrerats bort, det finns ingen koppling till det 

förgångna, det som var innan teknologin, inga familjer, inga föräldrar, inga känslor eller 

smärta och ingen kärlek. Livet är en konstant konstgjord glädje och innehållslös 

underhållning.  

En kvinna, Linda, får kontakt med en man ”vilden” från ett naturreservat. Denne har levt på 

det gamla sättet och kan inte finna sig i den sköna nya världens sterila känslolösa liv. Han 

vill få vara olycklig, han vill få kontakt med gud, uppleva faror, frihet, sjukdomar, åldrande 

och synd. 

”Vilden” flyttar ut på landet och bosätter sig i ett gamalt fyrtorn, han odlar sin egen trädgård 

och straffar sig själv med ritualer bl.a. genom piskning för att rentvå sig från civilisationens 

förgiftning. Han längtar efter Linda och piskar sig. En reporter smygfilmar honom och hans 

själsliga tvister och plågor blir offentliga. Massor av människor strömmar till med 

helikoptrar och mitt i all mediafebern stiger Linda ut ur en helikopter och alla skriker ”vi vill 

se piskan”, Linda går emot honom med öppna armar och han piskar henne och ropar, 

”Oh, kroppen, döda den, döda den” I förtjusning över skådespelet härmar 

människomassan hans rörelser, dansar och sjunger ”Orgy-porgy, Orgy...” Alla längtar efter 

att känna något, smärta och sveda. När helikoptrarna lyfter ligger han helt utmattad, helt 

urblåst av Soma. När han vaknar dagen därpå kommer han med en rysning ihåg allting 

som hänt med. När folket läser om ”försoningens vilda fest” i tidningarna samlas de vid 

fyrtornet och upptäcker att han hängt sig.   

I romanen 1984 (1949), som publiceras nio år efter Kallocain, kan man se att Orwells intrig 

och tema har stora beröringspunkter med Boyes roman. Handlingen utspelar sig i London 

som nu kallas Flygbas 1 och är huvudstad i Oceanien, ett av världens tre länder. En 

revolution på 50-talet tog död på det gamla systemet och ”partiet” har övertagit makten 

med en makthavare som ingen känner men som kallas Storebror. Bilder på hans stränga, 

bistra nuna är överallt och hans vaksamma ögon stirrar ner på befolkningen. Det finns tre 

myndigheter som kontrollerar alla förehavanden. Sanningministeriet sköter propagandan 

och ser till att det som partiet gjort fel försvinner, allt ändras och rättas till efter den 

propaganda Storebror driver. Fredsministeriet håller i gång krigen mot de andra länderna 

och kärleksministeriet har hand om tortyr och avrättning av förrädare och brottslingar. Alla 

övervakas av stora teleskärmar och barn uppfostras till att spionera och ange sina 

föräldrar till ”tankepolisen”. Det ska inte finnas något som inte kan kontrolleras, inga 
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familjeband, inga känslor, ingen kärlek, inget privat tänkande. Enda tillåtna glädjen för 

befolkningen är över Oceaniens segrar mot fienden som deklameras dagligen på de stora 

teleskärmarna. Men det finns en legend om ett Brödraskap som vill störta Storebror och 

hans diktatur. 

Titeln Fahrenheit 451 syftar på den temperatur som papper självantänds vid, dvs. 451 

grader Fahrenheit. Boken skildrar ett samhälle där all litteratur i tryckt form är strikt 

förbjuden, och den som försöker tillägna sig böcker eller försöker bevara dem genom att 

hålla dem gömda sopas effektivt bort från samhällsarenan. Den utspelar sig i en framtid 

där alla hus är brandsäkra, så brandkårens enda uppgift är därför att vid larm åka till en 

plats som befunnits misstänkt för litteraturinnehav, och med sina fotogensprutor helt 

sonika bränna upp litteraturen tillsammans med byggnad och allt – och i vissa fall även 

försyndarna när de vägrar att lämna sina böcker. Detta förbud har emellertid inte införts av 

något totalitärt styre utan blivit en följd av den allmänna opinionen som i sin nöjessträvan 

funnit litteraturen alltför tungsint och missmodsbringande. I stället har man stora interaktiva 

TV-skärmar för att få underhållning. 

Själva handlingen är inriktad på en person, Montag, som är anställd vid brandkåren. Han 

börjar efter upprepade samtal med en besynnerlig flicka odla en nyfikenhet till böckernas 

värld och att i smyg rädda enstaka exemplar av böcker undan förstörelse vid brandkårens 

räder. Hans nyfikenhet stimuleras än mer när han börjar läsa i böckerna och han börjar 

hysa ett tvivel mot brandkåren och samhällssystemet. Hans fru är helt oförstående men 

han framhärdar ändå i sitt dolda trots. Han inleder ett samarbete med en gammal och rädd 

litteraturhistoriker.  

Till slut har hans trots gått så långt att han själv blir misstänkt och hans hus blir nerbränt. 

Detta driver honom till vansinne och han bränner ihjäl brandchefen och några till i ett 

vansinnesdåd. Han får sedan ta till flykten och jagas genom hela staden, men genom att 

kasta sig i floden lyckas han undkomma. Han slår följe med en grupp litteraturintresserade 

som håller sig gömda utanför staden, och när det länge förmodade kriget bryter ut och 

drar förbi gör gruppen sig i ordning att återinföra litteraturen som de lärt sig utantill. 

A Clockwork Orange (1962) är en lite annorlunda berättelse om ett framtidssamhälle där 

hänsynslösa tonårsgäng utövar en godtycklig, ritualiserad sadism som en form av normal 

fritidssysselsättning. Huvudpersonen Alex leder sitt gäng i nattliga orgier av mord, 

misshandel och våldtäkt, ett slags ultravåld, tills han en dag tas om hand av samhället och 

utsätts för en lika mördande grym behandling. Samhället tar sin egen produkt och 

oskadliggör den, dvs. börjar sanera sig inifrån. Hela hans personlighet fråntas honom, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Totalit%C3%A4r
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hans känsloliv stympas, handlingskraften dödas. När han kastas tillbaka ut i samhället är 

han ett viljelöst objekt. 

 

 

Kapitel III Kallocain som dystopisk roman 
 

I Kallocain beskriver Karin Boye vår egen värld på ett förvridet och främmande sätt. Det 

som gör det dystopiska skräcksamhället så realistiskt och påträngande är att 

komponenterna är förankrade i fundamentet för vårt samhälle, i själva samhällsstrukturen. 

Komponenterna har bara förstorats upp i dystopin. Vi kan tänka oss vårt eget samhälle. 

Det är dyrt att leva, vi slösar för mycket, arbetar för mycket och tänker för lite. Vi sitter slöa 

och trötta och tittar på allt som framförs i TV helt utan kritik, vi låter matas och sövas ner 

av medierna. Barnen går på dagis och sedan i tioårig allmän skola. Vi är alla upplärda och 

till stor grad indoktrinerade av det system som vi tillhör. Vi är alla invecklade i diverse 

personregister både statliga och genom olika prenumerationer och intressen och vi filmas 

utan att veta av övervakningskameror i affärer och på gator. Och hur är det med central 

hälso- och sjukvårdsdata? Hur enkelt är det egentligen att kartlägga en individs liv? Vilka 

ska tas ut av listan och elimineras?  Allt finns på plats så om vi inte ser upp och håller vakt 

om demokratin kan vårt ”idealsamhälle” plötsligt slå över och bli ett skräcksamhälle, en 

stat som ser den egna populationen som den största och farligaste fienden. 

Den dystopiska Världsstaten i Kallocain bygger på total kontroll, totalt nedbrytande av allt 

mänskligt och står i fullständig motsats till människans natur. Befolkningen bor i 

underjordiska celler, alla likadana, där mat ransoneras och brev läses av veckans 

hembiträde. Allt övervakas av ”polisöron” och ”polisögon”, alla är på alerten, ingen vill få 

anmärkning i Statens register. Människorna vet inte sin geografiska position, var de är 

någonstans i förhållande till andra städer eller länder och kanske först och främst andra 

nationer, som alla kategoriseras av Staten som ”fiende”. Det enda som påminner om 

naturen är berggråa och ängsgröna pressenningar som används för att täcka över staden 

när fienden attackerar. All kommunikation mellan Världsstatens olika industristäder är för 

säkerhets skull underjordisk. Ingen onödig information delas ut enbart den som tjänar 

Statens syften, krigföringen mot Universalstaten och de Statsmekanismer som kräver nya 

medsoldater glorifieras. Ingen kan vistas länge utomhus för luftflottan har oavbrutna 

övningar och larmet är bedövande.  

Samhällsstrukturen bygger på arbete och förpliktelser vid övervakning på ”lediga” kvällar. 

Vardagen är monoton och färglös, arbeta-äta- arbeta mer-sova. Uppspelta högtidliga 
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fester med riklig mat i lokaler dekorerade med Statens flagga på bord och väggar när 

kullar av unga män skickas iväg till kriget eller unga flickor till arbete i skoindurstrier eller 

livsmedelsfabriker i andra städer. Föräldrar vet att de aldrig kommer att se eller få kontakt 

med sina barn igen, för den som skickas i väg kommer aldrig tillbaka. Alla måste stå på 

sig, delta och inte visa sentimentalitet under vaksamma ögon, glädje är obligatorisk. 

Rädslan och människornas totala isolering från varandra är maktens två kraftigaste och 

säkraste verktyg för att hålla styr på massan. För om alla är rädda, litar man inte på någon 

inte ens på sin make eller barn och som enskild kan man inte göra Staten stor skada. 

Den drivande kraften och syftet med Världsstaten är krigföring mot Universalstaten. All 

styrka riktas mot den annalkande finala sammandrabbningen mellan de två staterna. Alla 

är medsoldater och bär uniform. Mellan befolkningen och Makten finns många långa 

korridorer och stängda dörrar, allt för att skapa och behålla befolkningens respekt och 

rädsla och för att poängtera distansen mellan Makten och folket. Mänskligheten och 

människan som kritiskt tänkande varelse har i stort sett gått under. Allt är organiserat av 

Makten, den enskilda människan har inte något värde i sig själv utan tjänar enbart som en 

slit- och släng produkt för Statens krigsmaskin.   

Det finns inget som heter privatliv, perversionen är fullkomlig för allt försiggår under 

övervakning. Makars sexualliv är enbart till för att producera soldater för Staten. 

Människorna är som djur i burar under konstant bevakning. Makar litar inte på varandra, 

ingen kärlek, ingen nära gemenskap, familjerelationer håller successivt på att utplånas. 

Barn indoktrineras från födelse och övas i krigslekar och strategier i särskilda 

barnvåningar och senare, när de når sju års ålder och automatiskt tillhör Staten, i 

barnläger och sedan ungdomsläger där de indoktrineras för att bli villigt kanonfoder eller 

frivilliga i offertjänsten eller något annat brukligt, allt efter Statens behov, ingen frågar vad 

de själva vill. Barnlösa äktenskap löses upp för Staten anser dem meningslösa. Familjen 

har ett par kvällar tillsammans i veckan och allt övervakas av hembiträdet vars uppgift är 

att spionera på allt som försiggår inom hemmets väggar och rapportera till Staten - men 

kanske är hon en tänkande människa.   

 

3.1 Romanens intrig och berättarstruktur 
 

Romanen äger rum under 2000-talet och är den ihärdige kemisten, och i början perfekte 

medborgarsoldaten, Leo Kalls memoarer och livshistoria berättad i jag-form. Händelserna 

skildras i kronologisk ordning, med tillbakablickar och är skrivna tjugo år efter att de ägde 

rum. Hans blick, tankar och handlingar ger oss insyn i händelseförloppet och vi tar del av 
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hans utveckling, övergången från att vara Statens lojale medsoldat till hans erkännande 

inför sig själv mot slutet att han i grund och botten är en kritiskt tänkande, känslofull individ 

av kött och blod, med huvudet fullt av förbjudna Statsfientliga tankar. Han analyserar sig 

själv och konkluderar: ”vad innehåller hela min bok annat än berättelsen om min feghet!”19  

I slutet av boken lämnar vi honom ensam i sin cell i Universalstaten grubblande över om 

Världsstaten fortfarande finns kvar och om hur det gick för hustrun och barnen. Han är fullt 

medveten om att det han skrivit kommer att censureras men vill ändå skriva sina 

memoarer för att han anar att trots allt kommer någon att läsa dem någon gång i 

framtiden, han skriver en varning till framtiden. Hans slutreplik är: 

Men det händer mig, när jag sitter på min brits med slutna ögon, att jag 

lyckas se stjärnorna glimta, och höra vinden susa som den natten, och jag 

kan inte, jag kan inte utrota den illusionen ur min själ, att jag ännu trots allt, 

är med om att skapa en ny värld.
20

 

Leo Kall vill och måste tro att han sökt något meningsfullt och utvecklande i den hopplösa 

situationen, att han till slut vågat göra det bästa möjliga. Att han upptäckt och tagit till sitt 

förfogande de möjligheter som låg i den på alla sätt nattsvarta realiteten. Han har skrivit 

sina minnen, sina känslor och vi har läst dem ocensurerade. Att ha och hålla fast i sina 

minnen är att ha rötter. Denna aspekt hjälper honom att bevara sin mänskliga stolthet och 

sitt egenvärde, att hålla sitt inre intakt även om det yttre utsätts för förnedring och våld. 

Hans utveckling och det att han till slut vågade lyssna på sitt inre har lett honom den långa 

vägen från den underjordiska Världsstaten upp till de blinkande stjärnorna. För även om 

han fortfarande befinner sig i fängelse är hans ande fri. Han är inte tillintetgjord, han har 

mod och kraft att se uppåt, han har en dröm. Han har trots allt hittat sin egen ”Ökenstad” 

och håller fast i den. 

Genom Universalstatens representant ”censors” efterskrift till Leo Kalls memoarer, som 

utgör sista avsnittet i romanen, vet vi att det som är kvar av Världsstaten kallas ”landet 

bredvid” och innevånarna ”varelser”. Kriget är över och man vill bevara och gömma undan 

fakta om det som hände i Världsstaten kanske för att garantera att det som hände aldrig 

kan hända igen? Önskan om att mänskligheten går en bättre värld till mötes eller i 

dystopisk anda och tyvärr mer realistiskt, för att fortsätta vår vägfärd med vapen mot 
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mänskligheten, mot oss själva för vi är ”den egna populationen” och för vidareutvecklingen 

av totalitarismen:  

 

I betraktande av det på många sätt omoraliska innehållet i förevarande skrift 

har Cencorsämbetet beslutat lägga densamma till de farligförklarade 

manuskripten i Universalstatens Hemliga Arkiv. Att den icke helt och hållet 

förstörts beror på att just detta omoraliska innehåll av mera pålitliga forskare 

torde kunna användas som material, då det gäller att klarlägga mentaliteten 

hos de varelser som bebo landet intill vårt.
21 

Leo Kall tror att han är perfekt och helt igenom lojal mot Staten, men han är blind för sig 

själv. Han är uppvuxen i Världsstaten och har genomgått hela den Statliga 

indoktrineringsprocessen och det tar honom förtio år innan han börja ”se”. Som barn lekte 

han krig i barnvåningens leklåda och senare med större och kraftigare vapen i 

barnsoldatlägret och ungdomslägret, men han hade aldrig något stort intresse för det 

militära. Och då han själv deltog i kriget, var han aldrig en machotyp. Staten saknade 

kemister under hans uppväxtår och han utsågs som lämplig kandidat. Han fick leka med 

kemikalier för att bli intresserad och utbildades sedan till en förträfflig kemist. Han är stolt 

över sitt arbete och känner sig verkligen betydelsefull och på rätt plats i livet.  

Skickliga kemister är absolut nödvändiga för att överträffa fienden i krigföring, för de 

framställer djävulens mest effektiva vapen, cyklongas, antrax och alla de andra biologiska 

vapnen och så naturligtvis atomvapen i sina laboratorier. Leo Kall tänker inte på sig själv 

och sitt arbete som ett led i krigföringen mot Universalstaten. Han är omedveten om att 

han är en stor-liten kugge i Statens krigföringsmaskin som dock först och främst förs mot 

den egna befolkningen. Han tänker bara på att göra sitt bästa för Staten, för att få beröm 

och kunna klättra lite högre upp i hierarkin. Han försöker övertyga sig själv att han är glad 

och lycklig och att allt är så fint och utomordentligt bra organiserat i Världsstaten. Men ett 

frö av tvivel har omedvetet börjat spira. 

Han hade varit gift förut men det äktenskapet gav inga barn och upplöstes därför av 

Staten. Nu är han gift med Linda Kall som arbetar på livsmedelsfabrik i Livsmedelsstaden 

och de har tre barn, pojken Ossu som är åtta år och bor i barnläger och småflickorna Laila 

och Maryl. Det är familjekväll och veckans hembiträde har dukat fram den typiska 
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krigsmaten potatissoppan, hämtat flickorna och åttaåringen har åkt ensam en lång väg 

med tunnelbanan för att vara hemma några timmar. Hembiträdet är ovanligt sympatiskt 

och säger när hon tillfrågas, att hon kommer utifrån. Leo Kall undervärderar henne och tror 

att hon kommer från någon av Världsstatens provinser som han inte har någon kunskap 

om och att hon inte har ”Statlig utbildning”, att hon är av lägre intelligens. I själva verket 

tillhör hon ”drömsekten” och blir förskräckt när han skryter med att han uppfunnit 

sanninsserumet, kallocain. Denna gröna vätska som kommer att få alla Statens fiender att 

berätta sina innersta tankar och hemligheter när de injiceras. 

Han är stolt över att ha hittat den sista länken till Statens totalitära kedja, nu slipper ingen 

misstänkt undan. Även tankarna tillhör Staten för om de blandas samman med känslor 

föds ord och handlingar. Han har hittat sättet att bryta sig in i mänsklighetens sista 

gömställe. 

Dagen därpå ska han få påbörja mycket oetiska experiment med mänskligt material från 

Frivilliga offertjänsten under översikt av en kontrollchef. Denne heter Edo Rissen och 

arbetate tidigare ihop med Linda i livsmedelsfabriken. Leo tror att Linda och Rissen haft ett 

kärleksförhållande och att det kanske fortfarande är på gång. Han är svartsjuk trots att han 

inte har några  bevis alls, bara sina egna fantasier och en känsla av att de har något 

gemensamt. Han får in det första mänskliga materialet, ett ganska begagnat sådant vilket 

gör honom besviken. Han ville ha färskt material för sin banbrytande uppfinning, men han 

är angelägen att börja experimenten och injicerar kallocainet i armen på mannen. Under 

påverkan av drogen känner mannen mycket välbefinnande för nu släpper 

självbehärskningen och han kan säga och göra som han tycker. Mannen börjar gråta och 

erkänner att han är rädd, olycklig och ensam och att Frivilliga offertjänsten inte är den 

fantastiska arbetsuppgift som Staten sa att och han trodde själv den skulle vara, han 

blottar sitt inre totalt.  

Denna bekännelse gör Leo Kall rädd och han, vilket hans namn antyder, reagerar med 

kyla, ironi och arrogans mot mannen. Han fortsätter ivrigt att experimentera med 

sanningsserumet på försökspersoner. Han tränger sig in i äktenskap och ställer makar mot 

varandra i experiment som på förhand utgår ifrån att att de anger varandra. Men när han 

injicerat kallocainet i en ung kvinna berättar hon om ett nytt sätt att leva. Hon beskriver 

den undermedvetna själen, naturens alltomfattande helhet, och att de som har samma 

visioner omedvetet hittar varandra:  

Vi söker ingen organisation. Det som är organiskt behöver inte organiseras. 

Ni bygger utifrån, vi byggs inifrån. Ni bygger med er själva som stenar och 

faller sönder utifrån och in. Vi byggs inifrån som träd, och det växer ut broar 
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mellan oss som inte är av död materia och dött tvång. Från oss går det 

levande ut i er går det livlösa in.
22

 

Det organiska, naturliga som bor i varje människa har ingen samhörighet med den 

organiserade Staten utan det bor i den alltomfattande helheten, tankar och känslor som 

förenar människor kommer aldrig att kunna styras.  

Leo Kall får i stort sett alltid samma svar, alla försökspersonerna vittnar att de bär på en 

önskan om frihet och solidaritet och att de tillhör en hemlig sekt som kommer samman i 

tystnad och stänger ögonen även om det ligger en kniv emellan dem, de bygger upp 

förtroende för varandra. Vi vet inte om sekten finns eller om det är en kollektiv dröm, men 

det att medsoldaterna har denna andliga gemenskap utgör det största hotet mot Staten. 

Han blir helt förskräckt och ventilerar en idé med Rissen om att årligen injicera alla 

medsoldater för att kontrollera deras lojalitet mot Staten för att eliminera alla 

tankeförbrytare. Han är angelägen att visa sin egen fullkomliga lojalitet. 

Men i sitt undermedvetna vet han att han själv är en tankeförbrytare för när han två 

månader innan var vid övervakning på en stor avskedsfest kände han stark sympati med 

en trött kvinna som fångade hans intresse i människohavet när hon tog farväl av sin 

dotter. Han kände sorg i sitt hjärta när han såg två unga människor leta och hitta varandra 

i den stora salen och hur de strålade av kärlek till varandra när de möttes och omfamnade 

varandra omedvetna om den stojande folkmassan runtomkring. Han vet att han tillhör en 

annan dimension, tankeförbrytarna, de oorganiserade och hans inre mjuka röst börjar 

försiktigt viska i örat på honom, att allt kanske inte är så förträffligt. 

En person som väcker hans avsky på festen är en liten ful man som visar den sorgsna och 

trötta mamman enträget intresse och vill på ett lömskt sätt åt de tankar och känslor hon 

bär på. Mannen har naturligtvis rätt resonerar Leo, mannen tänker självfallet på Statens 

bästa. Han vill bara avslöja kvinnan som bär på skadliga, privata och asociala känslor. 

Han försöker tvinga henne till bristningsgränsen, göra henne vek för att få henne till att 

gråta eller säga något förhastat "så att han senare kunde peka på henne och säga: Se, 

vad vi ännu har och måste tåla bland oss!"23 

Leo Kall blir så hänryckt och känsloladdad av alla dessa upplevelser att han bestämmer 

sig för att rikta ett hugg mot den lille mannen. När han senare på kvällen håller ett 
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avskedstal försvarar han mänskligheten och talar om sorgen i hjärtat på dem som skiljs åt, 

mor och dotter, kamrat och kamrat. Kallocainet, sanningen har redan börjat sippra ut 

genom hål i hans hårda fasad. Hans färd till fullständig människa har börjat. 

Han drömmer en utopisk dröm om ”Ökenstaden”, en sönderbombad, förgiftad och till 

synes livlös stad. Han känner att han måste gå in bland ruinerna, där hör han röster som 

leder honom fram till en källarport där gröna slingerväxter breder ut sig på båda sidor. Han 

hade hållit andan men nu när han ser allt det gröna vågar han andas ut och känner 

mycket välbefinnande. En kvinna vinkar åt honom att komma ner och plötsligt befinner han 

sig i ett utrymme utan tak, där solen skiner på den gröna växtligheten och han känner sig 

trygg, här vill han stanna. Han rör vid något med foten och upptäcker att tvärs över 

jordgolvet rinner en klar källåder. Kvinnan säger att det är här som livet rinner upp. Han 

befinner sig i livets sköte och för detta känner han obeskrivlig tacksamhet. Det kommer 

alltid en vår igen, naturens kretslopp fortsätter och vad som än händer så börjar livet alltid 

någonstans igen. Något liknande har Hannah Arendt uttryckt i slutrepliken i boken The 

Origins of Totalitarianism:  

Men det kvarstår också sanningen att med varje förintelse i världshistorien 

följer en ny begynnelse; denna början är förväntan, det enda ”meddelande” 

som förintelse någonsin kan medföra. Hon säger att denna begynnelse är 

garanterad varje gång ett barn föds; i själva verket för varje människa denna 

begynnelse med sig.
24

 

Leo Kall bestämmer sig för att göra uppror och går ut för att hitta likasinnade, men allt är 

tyst i Världsstaten och svartklädda män som talar ett främmande språk griper honom, 

Universalstatens invasion har startats. 

Förutom det dystopiska övergripande genreperspektivet så kan romanen också läsas i det 

lilla formatet, som en tragedi vilken riktar blicken mot en enskild familj och dess 

upplösning. Fadern, som representeras av Leo Kall, går mot sin undergång och familjen 

upplöses. Den framstående vetenskapsmannen tappar kontakten med sin fru och tre små 

barn när Staten invaderas. Han blir tillfångatagen och efter att ha suttit tjugo år i 

Universalstatens arbetsläger där han arbetar med kemi, vet han fortfarande ingenting om 

familjens öde.  
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Kallocain är även på flera plan en kärleksroman som gestaltar starka känslor mellan 

människor som inte hade möjlighet eller frihet att fullt utveckla sin kärlek och sin vilja att 

medverka i att skapa en människovänligare värld.  

 

 

3.2 Världsstaten och sanningsdrogen kallocain  

 

Världsstaten är systematiskt organiserad patriarkalisk stat där allt kontrolleras. Alla 

människor har en liten roll någonstans i den enorma mekanismen för att  bibehålla och 

försvara den. Människorna har inte något värde i sig själva utan enbart så länge de är 

brukliga för Staten som slit- och släng produkter.  Ändå bygger systemet på en hierarki där 

soldaten värderast högst och kvinnan lägst. Det att försvara Staten är den viktigaste 

uppgiften, kvinnan har enbart en funktion, att föda fram nya soldater, men eftersom denna 

enda kvinnliga funktion är kostbar för Staten, utnyttjas hon till alla andra arbeten också.   

Allt är väl i Världsstaten, maskineriet kör runt på smorda rälsar, alla marionetterna 

marscherar i takt. Men Staten bygger på sand eftersom de mänskliga egenskaperna och 

olikheterna inte är intecknade i strukturen, därför är den dömd till undergång. Ingen regim, 

oavsett ideologi, kan i längden överleva om den förtrycker sitt folk. Ingen ideologi kan vara 

rätt om den inte förstås av människorna. 

Leo Kall skapar kallocainet på grund av sin egen rädsla. Hans inre röst är inte överens 

med den han vill vara på utsidan och han vill och måste få veta om andra bär på samma 

motstridiga kontraster. Han speglar sig i sina experiment, både med individer och så med 

gifta försökspersoners integritet. Han går alltid längre och längre tills han injicerar både sin 

kontrollchef Rissen och sin fru Linda. Allt för att han vill analysera sin osäkerhet om sin 

ställning i äktenskapet med Linda och sin inre röst som skriker högre och högre om uppror 

mot Staten. När han injicerar Rissen får han veta att även denne bär på en dröm om att 

det trots allt finns ett grönt djup i människan. Att alla människor har positiva, skapande och 

livgivande egenskaper i sitt inre jag. Drogad av kallocain erkänner Linda att hon bär på en 

framtidsvision om en ”mödrande värld”, en könlös eller en tredjeköns värld där 

människans alla positiva inre egenskaper högaktas, där det yttre höljet man eller kvinna 

inte är av något värde.   

Leo Kall är feg och rädd, han vågar inte bryta upp och följa sin inre övertygelse. Han är 

också till det yttre en vetenskapman och drar inte slutsatser förrän han är helt övertygad 

om resultaten. Kallocainet tvingar fram det som ska vara naturligt för varje människa. Det 
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att ha känslor och privata tankar, kunna tycka och tänka vad man vill utan att tvingas stå 

till svars inför någon annan, men också friheten att säga sin mening och visa sin vilja utan 

att behöva vara rädd för bestraffning. Detta kallar vi demokrati men Makten i Världsstaten 

kallar det tankeförbrytelse och asocialitet. Staten bygger på människor som inte har 

yttrandefrihet och är där som levande döda, stela rädda ansikten som alla stirrar i samma 

riktning. Leo Kall vill tro att han med sanningsserumet, som skapar oordning i det totalitära 

systemet, bidragit till att skapa en ny tillvaro för mänskligheten. Att Kallocainet är 

mänsklighetens och där med hans egen förlösande nyckel ut ur det omänskliga 

skräcksamhället. 

Kallocainet skapar oro för det orsakar att människorna uppför sig på ett främmande och 

okontrollerat sätt och visar på så sätt det omänskliga och hårt strukturerade samhället. De 

kallocainberusade säger den sanning som bor i deras inre, att de är olika människor av 

kött och blod som både tycker och tänker på olika sätt. Detta lyfter fram det 

oorganiserade, det som är omöjligt att kontrollera.  

Människorna har omedveten gemenskap med varandra som sprids med blickar och 

utstrålning och känslor av samhörighet breder instinktivt ut sig mellan dem och skapar 

välbefinnande. Denna spontana gemenskap utgör det förintande hotet mot Staten. För 

den kan inte fångas in, den är bara en förnimmelse av inre samhörighet, något svävande, 

mjukt och helande för dem som är mottagliga, ett led i att överleva och behålla sin 

mänskliga stolthet i ett skräcksamhälle. Alla olikartade känslor som människor bär på kan 

inte tryckas in i de normer som denna samhällsstruktur grundas på och därför vet Makten 

inte hur den ska tampas med denna dolda men starkt närvarande helhet, dessa frön av 

uppror som sväva i luften. 

 

3.3 Det feministiska perspektivet   

 

Den patriarkatiska Världsstaten bygger på att ”skydda” innevånarna från fienden, men 

priset är att människorna förlorar sin individualitet, alla särdrag slätas ut. Detta system är 

djupt indoktrinerat i individerna och kräver total lydnad och dess makt låser fast 

människorna i en ond cirkel som är svår att bryta. Det finns ingen plats för kärlek, omsorg 

eller känslor, allt mänskligt och individuellt som är svårt att sätta fingret på är förbjudet. 

Allas plikt är att enbart tänka på Statens yppersta välbefinnande, men inte sitt eget. Det är 

enklast för Makten att styra om alla går i samma takt och inga personliga känslor eller 

problem ställer till besvär.  
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Män löser problem med krig, kvinnor pratar sig ifrån dem, om kvinnor fick makten vore 

inga krig. I detta samhälle lider det kvinnliga mest för det är enbart de ”starka männen”, 

som inte alls alla är så starka, och soldaterna som är av betydelse, de är Statens söner 

födda av kvinnor. Människan har både manliga och kvinnliga egenskaper, men i det 

patriarkatiska systemets trånga perspektiv hyllas enbart det manliga höljet och de manliga 

egenskaperna hos mannen. Detta är djupt indoktrinerat i människorna. Det är enklast att 

styra utan inblandning av kvinnor. Kvinnor är känslovarelser och har andra synpunkter och 

perspektiv som ofta ligger utanför männens förståelse eller interesse och därför är enkelt i 

denna samhällsstruktur att bagatellisera och slå bort kvinnliga åsikter, män som har 

kvinnliga åsikter tiger. Därför är det enkelt att generalisera att alla män är starka och har 

stark och konkret målmedvetenhet och alla kvinnor är veka, diffusa och opålitliga och 

utestänga dem.  

Kvinnor osynliggörs totalt, de får inte utveckla sig eller vara kvinnor, alla bär uniform, en 

typiskt manlig klädsel, och alla har samma plikter men kvinnan har den lilla oanseliga 

extraplikten, att föda barn. Denna särskilda kvinnliga egenskap att föda barn, tillintetgörs 

fullständigt för i Världsstaten existerar kvinnan enbart som ett bihang till mannen, hon är 

en påse för att bära, nära och föda fram först och främst söner och så döttrar för att 

behålla reproduktionen i samhället. Män förstår inte känslorna som växer fram mellan 

blivande mor och barnet hon bär under graviditeten och smärtan och sambandet av glädje 

och rädsla när barnet föds. Detta finns inte med i det maskulina vokabuläret och då finns 

det inte. 

Kallocain genomsyras av feminism för det kvinnliga är den djupa och starkt markerande 

motsatsen till den kalla, hårda strukturen i Världsstaten. Sexualiteten är den instinktiva 

drivkraften i livet. Kvinnan företräder mannen, hon påminner ständigt om hans härkomst 

och hans passion, denna sanning förträngs i den mansinriktade Världsstaten för officiellt 

finns ingen passion. Kvinnan har enbart rätt till existens för att hon föder nya soldater och 

om man kunde plocka ur henne äggstockarna för att producera söner och slänga bort 

resten skulle man göra det. Linda Kall är helt medveten om detta, men hennes inre 

människa kräver fulla mänskliga rättigheter, hon är en av den andra hälften av invånarna. 

Hon vill vara synlig och ta sin plats, hon vill få vara kvinna, älska sin man och sina barn. 

Hon vill inte längre delta i att föda  slit- och släng produkter för Staten som rensar bort allt 

det mjuka naturliga och mänskliga i barnen så fort som möjligt och pressar in strategiska 

blickar, ensamhet, rädsla och grymhet i stället. 

Hon har fött tre barn, det första och viktigaste en son, sedan två av det andra könet. Det är 

svårt för henne som mamma att veta att barnen inte tillhör henne. Hon måste distansera 

sig från dem för från sju års ålder tillhör de Staten. Hon försöker att inte hålla dem i 
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handen. Hon hoppades att sonen skulle ge henne ett eget värde som människa och hon 

öppnar sig och anförtror sin make Leo Kall sina innersta tankar och frustrationer: 

Minns du, när jag gick med Ossu? Minns du, att vi hela tiden hade klart för 

oss, att det måste bli en pojke? Jag vet inte, om du bara gick in på min 

önskefantasi, men åtminstone sa du, att du också trodde det skulle bli en 

pojke. Vet du jag tror att jag skulle blivit förfärligt förolämpad, om det hade 

blivit en flicka, jag skulle ha uppfattat det som en oförrätt mot mig, mig, som 

var en så lojal medsoldat, att jag själv gladligen skulle ha dött, om ett medel 

hade blivit uppfunnet, så att kvinnor blev överflödiga. Ja, för jag uppfattade 

dem som ett nödvändigt ont, ännu så länge nödvändigt. Visst hade jag reda 

på att vi officiellt betraktades som lika värdefulla eller nästan lika lika 

värdefulla som män, men bara i andra hand, bara därför att vi kunde föda 

nya män, och nya kvinnor också förstås, som i sin tur kunde föda nya män. 

Och hur det än sved i min fåfänga, man vill ju så gärna ha ett litet, litet värde, 

nei det är inte sant, man vill ha ett stort värde.
25

 

Det blir allt svårare för Linda att hålla barnen på avstånd. Hon vaknar upp när hon får 

Maryl som är annorlunda,fri och stark, mänsklighetens befriare. Hon är det jordnära 

och naturliga barnet som håller sin integritet intakt, hon låter sig inte påverkas av den 

yttre situationen, hon är överlevaren. Linda Kall fortsätter och talar om sina känslor för 

och kring Maryl. Hon belyser bågen mellan generationerna, att människan är inte ett 

objekt eller en robot. Hon har djup förankring i det förflutna, rötter som sitter djupt och 

hon bär med sig minnen, karaktärsdrag och nedärvt beteende från sina urföräldrar och 

det kan aldrig utplånas. Framtiden är försäkrad i det förflutna i varje barn som föds: 

[…] då Maryl föddes, var jag själv förvånad över hur lugnt jag tog att hon var en flicka, 

Kanske inte bara lugnt för resten: jag var till och med nöjd. Hon var inte i första hand 

Statens så mycket som en pojke skulle varit, hon var mer min – hon var mer jag, eftersom 

hon var flicka.  

 Och lite senare säger hon:   

Så länge måste jag tala, och ändå vet jag inte om du förstår mig. Jag menar: om du förstår, 

att det är något under och bakom oss. Att det skapas i oss. Jag vet att det här inte får 

sägas, för det är bara Staten, som äger oss. Men jag säger det ändå till dig. Allting är 

meningslöst annars.
26

 

                                                           

25 Boye, Dikter, Kallocain, Kris, s.247. 

26 Ibid., s.250. 
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Linda talar öppet om sina känslor och tankar. Leo Kall vet att hon är en tankeförbrytare 

precis som han själv, men han är rädd och full av ångest och vågar inte öppna sig och 

anförtro sig för henne, de är så nära varandra men ändå så avlägsna. Han är den veke, 

hon är den starka. Hon är den nya framtidens budbärare. Han tyr sig till henne och visar 

sina känslor och sitt förtroende genom att lägga sitt huvud i hennes knä, hon lägger sin 

hand på hans huvud och de är ett, ensamma i universum.  

Linda har en vision om en ny början en positiv, heterogen värld som bygger på allas 

jämlikhet, där alla människor visar omsorg och kärlek för varandra utan att det påverkar de 

egna behoven. Där samhället bygger på kärlek, känslor och allas välbefinnande. Att 

mödra är att vara moderlig, älska alla barn jämlikt utan fördomar. I ett mödrande samhälle 

får var och en möjlighet att utvecklas som unik individ. Alla är av lika stort värde för vår 

planet, vi måste lita på att, som Boye uttrycker det, ”allt vilar i den tillit / som skapar 

världen.”27 

 

Avslutning 
 

I denna uppsats har jag belyst Karin Boyes sista roman Kallocain. Romanen räknas som 

den första dystopin i svensk litteraturhistoria och nästan den enda som fått internationell 

spridning inom denna genre. 

Uppsatsen delas upp i tre kapitel där jag har gått igenom och analyserat Karin Boye och 

de faktorer i hennes privatliv och samtid som leder fram till Kallocain. 

I kapitel ett redogör jag något ingående för Karin Boyes biografi. Hon var perfektionist och 

ställde hårda krav på sig själv om moralisk renhet och oklanderligt levende. Denna livssyn 

harmoniserade illa med hennes bisexualitet, det skamliga, dolda och förbjudna begäret. 

Hennes livskriser och självskådning återspeglas starkt i hennes litterära produktion. Hon 

fördjupar sig i och försöker analysera gränsen och konflikterna mellan den inre och yttre 

människan och hur samhället vänder sig mot och systematiskt motarbetar individualismen, 

den mänskliga oordningen.  

Genomgående tema i hennes författarskap är kampen för livets grundläggande faktorer, 

människan som del av naturens kretslopp och den ständiga förvandlingen där den sista 

                                                           

27 Ibid., s.311. 
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förvandlingen är döden. Hon strävade efter befrielsen, bort från kulisserna och hennes liv 

var ett konstant uppbrott. Hennes djupa tänkande gav henne ingen ro och hon letade i 

olika riktningar efter ett sätt att leva på och en väg bort från sin låsta situation till en 

meningsfull, inre frid. Hon sökte sig bland annat till psykoanalysen, som teoretiskt bygger 

på det undermedvetna och överjagets censur av de underkuvade drifterna, Kallocain är 

skriven under starkt inflytande av denna teori. 

I kapitel två behandlas genreproblematiken runt begreppen utopi och dystopi och ett flertal 

exempel ur världslitteraturen lyfts fram. Kallocain är en typisk dystopi som beskriver vår 

egen värld på ett förvridet och främmande sätt för komponenterna är förankrade i 

fundamentet för vårt samhälle, vilket är skrämmande och stimulerar till eftertanke. 

Genreavgränsning mellan litterära dystopier och utopier, är mycket flytande och bygger på 

en visionär grund. Den utopiska idealvärlden ligger farligt nära den dystopiska 

skräckvärlden men på en smal linje mitt emellan ligger drömtillvaron, tillståndet i livets 

början och slut. Denna diffusa och begärliga tillvaro i själen, Eden eller Ökenstaden är 

människans totala frihet, nollpunkten, när hennes inre och yttre är i balans, där alla känslor 

och passioner är likvärdiga.   

I kapitel tre gör jag en analys av dystopiska drag i Kallocain. Där beskrivs romanens intrig 

och berättarstruktur, samhället och tilltron till sanningsserumet kallocain. Slutligen lyfter jag 

fram det feministiska perspektivet. Den kvinnliga sidan i människan som inte får grönska 

tillika med den manliga. Varför hyllas det hårda, omänskliga i världen när sanningen är att 

det är det kvinnliga mjuka som för livet vidare? Varför är Gud en fader men inte en moder 

som är en mycket mer logisk filosofi? 

Karin Boye tar oss med i sitt kaotiska inre liv genom Leo Kalls memoarer. Berättelsen om 

den totalitära staten där allt är så fruktansvärt fel flätas samman med hennes egna liv. 

Besvikelserna och hur de själsliga tvisterna sliter henne mellan den hon är och den hon vill 

vara. Hur människorna som samhälle förtrycker sig själva genom att gynna det likartade 

och förneka det avvikande.   
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