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Abstract 
My aim with this essay is to analyse how the theme of sexuality and love in two dystopian novels –

 We (1924), by Yevgeny Zamyatin and Kallocain (1940), by Karin Boye – relate to “the modern project”, 

a term I use to identify a cluster of important ideas that profoundly impacted society in the first decades of 

the 20th century. My analysis is based on a theoretical point of view claiming that dystopian novels 

present a critical perspective on society, and that they deal with issues, problems and values specific to 

the period in which they were written. Using a comparative method, where “the modern project” works as 

an “Ansatzpunkt”, I explore a variety of texts studying the theme of love and sexuality 

in We and Kallocain from different perspectives. I further discuss how both novels criticize societies 

where some of the ideas from “the modern project” are realized in unexpected ways: the “bourgeois 

family” is gone and the state performs some of its duties, sexuality is reduced to biological needs and 

reproduction, and love relationships are seen as egotistical and irrational. Even though these societies are 

trying hard, they can’t stop their citizens from using love and sexuality as a means to connect to one 

another and build a resistance. My conclusion is that both Zamyatin and Boye most likely were inspired 

by the writings of Sigmund Freud, who at that time was highly influential. In this light their novels can be 

interpreted as presenting the human libido (We) and insights gained through psychoanalysis (Kallocain) 

as defences against collectivistic totalitarian states.  

 

 

 
Jag märker till min ledsnad att det jag åstadkommer inte blir ett harmoniskt, strängt matematiskt poem till 

Den Enda Statens ära utan istället något slags fantastisk äventyrsroman. Om det åtminstone vore en 

roman och inte mitt nuvarande liv med dess många obekanta, dess irrationella storheter och dess felsteg 

och förnedring. [---] Och alldeles som barn kommer ni att utan att skrika svälja allt det bittra som jag ger 

er först om det överdragits av äventyrens tjocka sockerlag…  

Jevgenij Zamjatin, Vi 

  

Jag medger, att det är en osannolik fantasi, och ville jag fråga mitt förnuft, borde jag säkert tillbringa 

resten av mitt liv i förtvivlan. Då jag nu inte gör det, visar det kanske bara, att min självbevarelsedrift 

tvingar mig att söka tröst i bländverk. Själv sa Rissen innan han dömdes: ’Jag vet att var jag är tar vägen 

någonstans.’ Jag är inte säker på hur han menade. 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.  

Karin Boye, Kallocain 

 

In the final analysis, the most important contribution of dystopian thought may be to provide opposing 

voices that challenge utopian ideals, thus keeping those ideals fresh and viable and preventing them from 

turning into dogma.  

M Keith Booker, The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism 
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1 Inledning 
Under den första hälften av 1900-talet skrivs en rad dystopier. Jevgenij Zamjatins Vi 

(1924) brukar räknas som ett portalverk i genren som fick efterföljare i bland annat Du 

sköna nya värld av Aldous Huxley (1932), Kallocain av Karin Boye (1940), 1984 av 

George Orwell (1949) och Farenheit 451 av Ray Bradbury (1953).  

 Genom att måla upp en bild av ett skräckinjagande framtida samhälle som kan bli 

verklighet om vi inte ser upp med vissa fenomen som redan finns i samtiden, fungerar 

dystopierna både som varningar och som samhällskritik. Exempel på företeelser som 

kritiseras i ovanstående dystopier är integritetskränkande övervakning, överdriven 

konsumtion, enögd vetenskapsdyrkan, miljöförstöring etc. Att uttryck ur populära 

dystopier, exempelvis ”Storebror ser dig”, har blivit allmängods när vi vill förmedla 

bilden av ett övervakningssamhälle visar också på de dystopiska berättelsernas 

betydelse som varnande exempel. Artiklar och reportage som skildrar hur olika stater 

kränker den personliga integriteten innehåller ofta någon referens till 1984, eller 

deklarerar helt frankt att den dystopiska framtiden redan är här.  

 I många av de tidiga dystopierna står ett kärlekspar (eller en kärlekstriangel) i 

centrum av berättelsen. I Vi möter vi berättaren D-503, hans sexuella partner O-90 och 

kvinnan som han blir våldsamt förälskad i I-330. Vi får följa de invecklade relationerna 

mellan Bernard, Lenina och John i Du sköna nya värld. I 1984 kretsar handlingen kring 

kärleksparet Winston och Julia. I Kallocain misstänker vetenskapsmannen Leo länge att 

hans hustru Linda i själva verket är förälskad i hans chef Rissen. Eftersom 

kärleksrelationen utgör en central del av handlingen i dessa dystopier, så är utforskandet 

av detta tema inte helt ovanlig i litteraturvetenskapliga texter. Dessa undersökningar har 

ofta lagt tyngdpunkten på att analysera hur skildringen av kärlek och sexualitet i det 

dystopiska samhället förhåller sig till verklighetens totalitära (kommunistiska och 

nazistiska) eller kapitalistiska samhällsskick. Jag hoppas kunna tillföra något nytt 

genom att istället jämföra den litterära skildringen av kärlek och sexualitet i två tidiga 

dystopier med det nya synsätt, bland annat i dessa frågor, som ”det moderna projektet” 

introducerar. Många av idéerna från ”det moderna projektet” lever i hög grad kvar idag,  

om än i en något förändrad form, och kan därför bidra till att öppna upp dystopiernas 

skildringar mot vår samtid.  

 Jag har valt att studera Jevgenij Zamjatins Vi (1924) och Kallocain av Karin Boye 

(1940) eftersom dessa båda verk har tydliga kopplingar till 1900-talets första decennier 
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och den period då influenserna av ”det moderna projektet” var starka. Vi förekommer i 

flera internationella litteraturvetenskapliga studier och Boyes Kallocain har studerats i 

många svenska uppsatser. Jag har dock inte hittat någon komparativ litteratur-

vetenskaplig studie av Zamjatins Vi och Boyes Kallocain, och tycker därför att det är 

extra intressant att göra just detta.  

 

2 Syfte och metod 

2.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att besvara följande frågeställningar: 

• Hur skildras kärlek och sexualitet i Vi och Kallocain?  

• Går det att se en överensstämmelse mellan denna gestaltning och de nya idéer 

kring kärlek och sexualitet som är centrala i ”det moderna projektet”? 

 

2.2 Metod  

Utgångspunkten för min analys av Vi och Kallocain är att dystopier kan läsas både som 

en kritik av den egna samtiden och som en varning för hur det kan gå om man inte ser 

upp med utvecklingen inom vissa områden. Jag ansluter mig här till teorin om dystopins 

samhällskritiska funktion som Keith M. Booker presenterar i The Dystopian Impulse in 

Modern Literature: Fiction as Social Criticism (1994), ett teoretiskt perspektiv som 

Erika Gottlieb delvis utvecklar i Dystopian Fiction East and West: Universe of Terror 

and Trial (2001). Gottlieb menar dessutom att litteraturvetenskapliga analyser av 

dystopier i för liten utsträckning belyser det historiska ögonblick då verken skrevs.1 Jag 

återkommer till den teoretiska bakgrunden längre fram i uppsatsen, men vill här notera 

att Gottliebs resonemang kring nödvändigheten av att uppmärksamma ”the issues, 

problems and values particular to that period” har varit av betydelse såväl i mina 

metodiska överväganden, som i urvalet av de källor som ingår i min uppsats.2  

 Jag har valt att jämföra skildringarna av kärlek och sexualitet i Vi och Kallocain 

med idéer som är centrala för ”det moderna projektet”. Min användning av begreppet 

”det moderna projektet” syftar till att länka samman min analys med den historiska 

verklighet som Gottlieb talar om, men också till att skapa en relevant komparativ 

utgångspunkt från vilken de båda verken kan betraktas – ett försök om man så vill att 

                                                
1 Erika Gottlieb, Dystopian Fiction East and West: Universe of Terror and Trial, Quebec City 2001, s. 283. 
2 Gottlieb, s. 283. 
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svara på Jonathan Cullers fråga: ”What, in this newly globalized space, justifies 

bringing texts together?”.3 Culler syftar på att den komparativa litteraturvetenskapen för 

alltid är behäftad med frågor om vari det komparativa bör ligga, och om det 

överhuvudtaget är möjligt att jämföra texter sprungna ur olika kulturella världar.  

The intertextual nature of meaning – the fact that meaning lies in the differences 

between one text or one discourse and another – makes literary study essentially, 

fundamentally comparative, but it also produces a situation in which comparability 

depends on a cultural system, a general field that underwrites comparison.4  

Jag är medveten om att min jämförelse av Vi och Kallocain kommer att påverkas av det 

kulturella system som jag själv tillhör. Jag hoppas ändå till viss del kunna synliggöra 

denna påverkan bland annat genom att, som Culler påpekar, använda Erich Auerbachs 

begrepp ”Ansatzpunkt” i min komparativa metod.5 Auerbach diskuterar begreppet 

”Ansatzpunkt” i essän “Philology And Weltliterature” (1952), och beskriver hur en 

ansatspunkt kan användas av den litteraturvetenskapliga forskaren som ett slags 

plattform utifrån vilken undersökningen kan utvidgas och synteser skapas mellan olika 

texter. ”The characteristic of a good point of departure is its concreteness and its 

precision on the one hand, and on the other, its potential for centrifugal radiation.”6 

Auerbach varnar dock forskaren för att välja en alltför abstrakt eller generell 

utgångspunkt, en varning som jag tar på allvar eftersom min egen ”Ansatzpunkt” är ”det 

moderna projektet”. Samtidigt säger min intuition, vilken enligt Auerbach också är en 

nödvändig förutsättning för litteraturforskaren, att ”det moderna projektet” ger mig en 

hävstång för att ta mig in i min undersökning, eller som Auerbach uttrycker det: ”a 

handle, as it were, by which the subject can be seized.”7  

 Min användning av begreppet “det moderna projektet” sammanfattar de centrala 

idéerna om ett nytt samhälle och en ny människa som starkt påverkar synen på 

sexualitet och kärlek i såväl Ryssland som Sverige. Begreppet blir en brygga mellan två 

litterära verk skrivna i olika kulturer, på olika språk och vid olika historiska tidpunkter. 

En “Ansatzpunkt” som jag använder för att – via andra texter som ur olika perspektiv 

beskriver denna förändrade syn på kärlek och sexualitet – fördjupa min förståelse av de 

båda verken. Några rader ur förordet till Mimesis (1946), där Arne Melberg beskriver 

hur Auerbachs verk har påverkat litteraturforskare efter honom, får tjäna som en 

                                                
3 Jonathan Culler, ”Comparative Literature, at Last” ur Comparative Literature in an Age of Globalization. Red. Saussy, Haun. 
Baltimore 2006, s. 242. 
4 Culler, s. 243. 
5 Ibid., s. 244. 
6 Erich Auerbach, ”Philology And Weltliteratur”, East Lansing 1969, s.14. 
7 Erich Auerbach, Mimesis, Stockholm 1999, s. 14. 
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ledstjärna för mitt arbete. ”Han demonstrerar att textförståelsen kan och bör vidgas till 

samhälle och historia, samtidigt som han i sin filologiska praxis inskärper att denna 

’utstrålning’ bara kan göras på textens och textläsningens villkor.”8    

 

3 Teorier, begrepp och tidigare forskning 

3.1 Dystopier 

I detta avsnitt diskuterar jag först de teorier om den dystopiska genren som ligger till 

grund för min ansats att läsa Vi och Kallocain som samhällskritik, därefter kommer jag 

endast kortfattat att beskriva den dystopiska genren. För en mer utförlig beskrivning av 

genren och de verk som ingår i min egen analys, förutom de källor som jag själv 

använder mig av, hänvisar jag till den litteraturvetenskapliga forskningen kring 

dystopier som på senare år har tagit ny fart. En lång rad texter i ämnet har producerats 

enbart i Sverige. Bland dessa utmärker sig Sarah Ljungquists doktorsavhandling, Den 

litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940 (2010), där hon kartlägger 34 svenska 

verk i den utopiska/dystopiska genren. Ljungquists avhandling innehåller också en 

längre analys av Kallocain.  

 

3.1.1 Dystopin som samhällskritik 

Keith Booker är i sin breda studie av den dystopiska genren, The Dystopian Impulse in 

Modern Literature: Fiction as Social Criticism, speciellt intresserad av att visa på 

dystopins samhällskritiska funktion och dess förankring i en verklig situation.  

I emphasize throughout this study that the treatment of imaginary societies in the 

best dystopian fiction is highly relevant more or less directly to specific 

”realworld” situations and issues.9 

Booker anser att dystopiernas samhällskritik är besläktad med den skepticism mot 

utopiska ideologier, inklusive marxismen, som uppstod efter första världskriget och som 

utmynnade i en misstro mot rationalitet i sig. En sådan misstro formulerades exempelvis 

i Upplysningens dialektik av Theodor Adorno och Max Horkheimer.10 Adorno och 

Horkheimer hävdade att vetenskap och rationalitet, som initialt setts som redskap för att 

befria människan, hade kommit att förslava henne. Booker pekar på att Adorno, men 

                                                
8 Auerbach,1999, s. 9.  
9 M Keith Booker, The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism, Santa Barbara 1994, Loc. 105. 
10 Adorno och Horkheimer använder begreppet upplysningen för att beskriva den tanketradition som lett fram till den moderna 
civilisationen och det moderna vetenskapliga tänkandet. 
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också Nietzsche och Heidegger, såg konsten som en boning för det sunda förnuftet med 

potential att demaskera det irrationella i den förment rationella världen.11 Det finns ett 

samband mellan dessa samhällskritiska tankar, som bland annat gav upphov till 

Frankfurtskolans kritiska teori, och det ökande antalet skönlitterära dystopiska 

skildringar under 1900-talet, menar Booker.12  

 Erika Gottlieb poängterar dystopins samhällskritiska funktion i sin 

sammanfattning i Dystopian Fiction East and West: Universe of Terror and Trial. 

Gottlieb ifrågasätter också huruvida den hållning som vissa postmoderna kritiker intar 

är lämpad för att tolka moderna dystopier som exempelvis Vi. ”Insisting that language 

is, by definition, subversive of meaning seems to me particularly counterproductive 

when analysing dystopian literature […]”.13 Gottlieb kritiserar, bland annat Booker, för 

en bristande förmåga att belysa ”the issues, problems and values particular to that 

period.”14 Jag uppfattar Gottliebs kritik som i många stycken diffus och ogrundad, 

möjligen mynnande ur delvis fördomsfulla bilder av den postmoderna tanketraditionen. 

Jag delar dock hennes uppfattning att litteraturvetenskapliga analyser av dystopier i 

högre grad borde belysa företeelser och värderingar som var aktuella i samhället då 

verken skrevs. Analyser som alltför snävt fokuserar på dystopiernas relation till, och 

kritik av, totalitära samhällsskick som sovjetstaten och nazityskland, missar att de också 

kan säga oss något samhällsutvecklingen på vägen dit. Min ansats att jämföra 

skildringarna av kärlek och sexualitet i Vi och Kallocain med centrala idéer i ”det 

moderna projektet”, syftar till att komma närmare dystopiernas historiska verklighet för 

att tydliggöra vad deras samhällskritik riktar sig mot.  

  

3.1.1.1 Vi som samhällskritik 

Enligt Booker var dystopiska berättelser en relativt populär genre i Ryssland under 

perioden närmast efter revolutionen 1917, vilket han menar kan förklaras av de mycket 

stora samhällsförändringar som uppstår till följd av bolsjevikernas försök att förverkliga 

en utopisk marxistisk stat. Det kulturella klimatet var relativt tillåtande under dessa år 

vilket dock snart skulle förändras. Vi brukar räknas som det första exemplet på en 

modern dystopisk roman och berättelsens centrala tema är den avhumaniserande effekt 

som teknologi och rationalitet kan ha på ett samhälle. Detta bildar en skarp kontrast mot 

                                                
11 Booker, loc 117. 
12 Ibid., loc 268. 
13 Gottlieb, s. 281. 
14 Ibid., s. 283. 
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den stora tilltro till vetenskap och teknik som Lenin och övriga revolutionära ledare 

visade upp.15 Booker argumenterar för att Vi ska läsas som en kritik av den egna 

samtiden och menar också att Zamjatin i sin berättelse förutser utvecklingen mot det 

stalinistiska Sovjet:  

The One State of We is ostensibly set a thousand years in the future, but – as with 

all good dystopian fictions – the real referent of Zamyatin’s book is his own 

historical present. [---] And in light of later developments (notably Stalin), 

Zamyatin’s warnings in We of the potential degeneration of any revolution into 

stagnation and tyranny show a striking foresight.16 

Thomas Horan har i sin avhandling Sexual revolutions: Desire as redemption in the 

twentieth-century dystopian novel (2006) undersökt sex dystopier från 1900-talet, 

däribland Vi. Horan använder begreppet ”projected political fiction” för att diskutera en 

speciell typ av dystopiska skildringar där han menar att sexualitet och lust leder till 

politiskt uppvaknande och en möjlig väg ur förtryck.17 Horan menar att såväl Vi som 

Ayn Rands Anthem (1937) speglar författarnas förbittring över det kollektivistiska 

samhälle som tog sin början efter den ryska revolutionen. ”Both Rand and Zamyatin 

suffered badly during the Russian Revolution1, and their similar backgrounds account 

for the parallels in their projected political fictions. Both show a strong resentment 

toward the sort of collectivism enforced on them by the Bolsheviks.”18  

 

3.1.1.2 Kallocain som samhällskritik 

Barbro Gustafsson Rosenqvist har analyserat Karin Boyes författarskap och beskriver i 

Att skapa en ny värld hur Boyes samhällssyn, kvinnosyn och intresset för djuppsykologi 

hela tiden har varit närvarande i det hon skriver. Gustafsson Rosenqvist visar i sin 

avhandling hur Boye genom sitt liv och författarskap ville medverka till att skapa en ny 

värld. Men också att Boyes bild av hur denna nya värld skulle se ut förändrades under 

hennes livstid. I sin forskningsöversikt redovisar Gustafsson Rosenqvist en lång rad 

tolkningar av Boyes roman Kallocain och påpekar att de flesta uppfattar romanen ”inte 

bara som en beskrivning av det samtida Europa och dess krigförande, totalitära stater 

utan även som en desperat varning, en profetia om hur världen kommer att gestalta sig, 

ifall den nuvarande utvecklingen fortskrider."19 Från min utgångspunkt är Gustafsson 

                                                
15 Booker, loc. 333. 
16 Ibid., loc. 343. 
17 Thomas Horan, Sexual revolutions: Desire as redemption in the twentieth-century dystopian novel, The University of North 
Carolina at Chapel Hill 2006, s. 1. 
18 Horan, s. 65. 
19 Barbro Gustafsson Rosenqvist, Att skapa en ny värld, Stockholm 1999, s. 19. 
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Rosenqvists avhandling speciellt intressant eftersom den beskriver Boyes egen 

utveckling; från övertygad socialist under Clartétiden, till besvikelse och bestörtning 

över vad som hände i det stalinistiska Sovjet och slutligen hur den blinda tron på olika 

ideologier omvandlas och mognar till en personlig livshållning, en livshållning som 

också kommer till uttryck i Kallocain.  

 Patricia Dunphy diskuterar reproduktion men även sexualitet och kärlek ur ett 

genusperspektiv i sin C-uppsats ”Den nya generationen: Dystopisk reproduktion: En 

tematisk genusanalys av Karin Boyes Kallocain, Aldous Huxleys Du sköna nya värld 

och George Orwells 1984” (2010). Dunphy menar att även om det samhälle som 

Kallocain beskriver kan verka jämställt till det yttre, så är kvinnans viktigaste uppgift 

trots allt att vara ett slags reproduktionsmaskin i statens tjänst. Samtidigt framstår denna 

kvinnliga förbindelse med det naturliga och biologiska som en motkraft till det 

teknologiserade och rationella dystopiska samhället.20  

 

3.1.2 Dystopin som genre 

Dystopin uppkommer som begrepp långt efter att de första verk som vi idag benämner 

som dystopiska blev skrivna. Det är J. Max Patrick som 1952 föreslår att termen utopi 

kan reserveras för skildringar av ett gott samhälle och att det av honom påhittade 

begreppet dystopi istället kan användas för berättelser om mardrömssamhällen.21 

Gottlieb menar att dystopin som genre är en sekulariserad variant av berättelser vars 

centrala konflikt handlade om den gudstroende människans frälsning eller fördömelse: 

”[…] in our secular modern age this drama has been transposed to the conflict between 

humanity’s salvation or damnation by society in the historical arena.”22 Rester av de 

religiösa berättelsernas himmel och helvete finns kvar i dagens dystopier, hävdar 

Gottlieb och pekar på likheterna mellan Den gudomliga komedin av Dante och 

dystopiernas narrativa strukturer. På samma sätt som läsaren i Den gudomliga komedin 

tillsammans med Dante får skåda gruvligheten i helvetets alla nio kretsar för att sedan 

oskadd stiga upp till paradiset ledd av Beatrice, så leds hen av Zamjatin, Orwell eller 

Huxley genom det dystopiska samhällets fasor för att bringas till insikt om hur 

nödvändigt det är att vända en viss utveckling i den egna samtiden. Innan det är för 

sent.23  

                                                
20 Patricia Dunphy, Den nya generationen: Dystopisk reproduktion: En tematisk genusanalys av Karin Boyes Kallocain, Aldous 
Huxleys Du sköna nya värld och George Orwells 1984, Södertörns högskola 2010, s. 31.  
21 Gottlieb, s. 4. 
22 Ibid., s. 3. 
23 Ibid., s. 3. 
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Dystopiska berättelser beskriver ofta hur en från början utopisk vision om samhällets 

utveckling har gått snett, menar Gottlieb.24 Det ömsesidiga beroendet och växelverkan 

mellan utopi och dystopi är något som även Booker konstaterar.  

Not only is one man’s utopia another man’s dystopia, but utopian visions of an 

ideal society often inherently suggests a criticism of the current order of things as 

nonideal, while dystopian warnings of the dangers of ”bad” utopias still allow for 

the possibility of ”good” utopias, especially since dystopian societies are generally 

more or less thinly veiled refigurations of a situation that already exists in reality.25 

Såväl Gottlieb som Booker pekar på hur dystopins narrativa mekanism, som placerar 

berättelsen och läsaren i två olika tidsplan, ger plats för kritiken. Gottlieb talar om ”ett 

fönster till historien” som gör det möjligt för dystopins huvudperson att peka på vilka 

händelser i det förgångna, som ju är läsarens samtid, som ledde fram till det mardröms-

samhälle som dystopin beskriver. Den ideala läsare som Gottlieb föreställer sig, 

uppfattar varningen och förstår att utvecklingen mot det dystopiska samhället faktiskt 

kan stoppas.26 

 

3.2 Moderniteten eller ”det moderna projektet”  

Jag har föresatt mig att undersöka hur skildringarna av kärlek och sexualitet i Vi och 

Kallocain förhåller sig till de nya ideal som formuleras i brytningstiden mellan det 

förmoderna och det moderna samhället. I detta avsnitt vill jag därför ringa in den 

betydelse som jag i min uppsats lägger i mångfacetterade begrepp som ”moderniteten” 

eller ”det moderna projektet”. Eftersom Karin Boye, en av författarna i min studie, var 

en del av Spektrum-gruppen tycker jag att det är intressant att titta närmare på hur Johan 

Svedjedal sammanfattar det moderna projektet i Spektrum – den svenska drömmen.  

Termen är central i flera olika idéströmningar [---] Men hur disparata 

idétraditionerna än är, förenas de av tanken på en radikal förändring av 

människans psykologi och villkor. Av hoppet om en annorlunda morgondag. En 

viktig del var också föreställningar som fanns om ”den nya kvinnan”. Den nya 

människa som kretsen kring Spektrum drömde om kan politiskt placeras långt till 

vänster, men inte inom kommunismen, utan snarare i det breda området från 

vänsterliberalism till vänstersocialism. En ”ny människa” blev man både genom en 

viljeakt och genom samhällets goda och rationella verkan.27 

                                                
24 Ibid., s. 8. 
25 Booker, loc 205. 
26 Gottlieb, s. 8. 
27 Johan Svedjedal, Spektrum – den svenska drömmen. 1931-1935, Stockholm 2011, s. 11. 
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Sociologen Eva Illouz påpekar i Därför gör kärlek ont – en sociologisk förklaring 

(2014) att modernitetens genombrott, som pågick från mitten av 1800-talet till 1900-

talets början, brukar beskrivas som en övergång från den ”gamla” till den ”nya” världen, 

där den ”nya” världen förde med sig ”hisnande förändringar, sekularisering, förlust av 

gemenskapsband, ökande krav på jämlikhet och en vacklande identitet”. 28 Att studera 

hur synen på kärlek förändras är centralt för studiet av moderniteten i stort, hävdar 

Illouz vidare. Hon menar att uppkomsten av ett reflexivt känslomässigt jag, är en av de 

viktigaste förändringarna som moderniteten medför, och hon pekar också på att detta 

jag till stora delar är en produkt av den freudianska kultur som genomsyrar vårt 

samhälle.29  

 När jag talar om ”det moderna projektet” eller ”moderniteten” i denna uppsats är 

det alltså dessa övergripande tendenser som jag talar om. Viljan att från grunden 

förändra och förnya. Inte bara samhället, utan också människan själv. Det konkreta 

innehållet i denna strävan varierar, som Svedjedal påpekar, mellan olika idétradioner 

och sammanhang. Jag kommer därför också att, genom olika typer av texter, 

exemplifiera hur ”det moderna projektet” förhöll sig till sexualitet och kärlek i Ryssland 

efter revolutionen 1917 samt under 20- och 30-talet i Sverige. Dessa exempel kommer 

bland annat att hämtas ur Alexandra Kollontays Den nya moralen (1923), historikern 

Orlando Figes De som viskade – Tystnad och terror i Stalins Sovjet (2009) samt ur den 

ovan nämnda tidskriften Spektrum.  

 I detta sammanhang är det också viktigt att nämna att ”moderniteten” eller ”det 

moderna projektet” inte ska förväxlas med begreppet ”modernism”, även om här finns 

vissa gemensamma nämnare. Modernismen som begrepp brukar istället användas för att 

beteckna en strömning inom litteratur, konst, arkitektur och musik som ofta har 

kritiserat just vetenskapen och rationaliteten som förknippas med ”det moderna 

projektet”: 

De modernistiska rörelserna söker ett alternativ till den moderna 

naturvetenskapliga världsbilden såsom den utvecklas inom fysik, astronomi och 

kemi. [---] Modernismens konstnärliga äventyr var ett slags alternativ, där språket 

och bilden i sig blev en ny åskådningsvärld, en magisk och visionär verklighet som 

trotsade rationalismen.30 

 

                                                
28 Eva Illouz, Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring, Göteborg 2014, s. 19. 
29 Illouz, s. 23. 
30 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Stockholm 2005, s. 472. 
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4 Analys  

4.1 Bakgrund  

Genom att inledningsvis placera Vi och Kallocain i ett litterärt och historiskt 

sammanhang vill jag ge mina läsare en introduktion till det Gottlieb beskriver som ”the 

issues, problems and values particular to that period”, och i och med detta också ett 

större utbyte av den analys som följer.31 Jag kommer avslutningsvis i detta avsnitt också 

att kort sammanfatta handlingarna i Vi och Kallocain.  

 

4.1.1 Kärlek och sexualitet i litteraturen 

Författare har ägnat sig åt att försöka skildra kärleken, om inte i evig tid, så i alla fall 

väldigt länge. Vad är kärlek egentligen och hur hör den ihop med vår sexualitet? Vi 

kommer att få olika svar på frågan beroende på vilken historisk tidsperiod vi vänder oss 

till, men också beroende på om perspektivet som tillämpas är idéhistoriskt, religiöst, 

psykologiskt, politiskt etc. När Sapfo skrev sin kärlekslyrik gjorde hon det exempelvis i 

en tid då kärleken sågs som en utifrån kommande kraft, styrd av gudar som Eros och 

Afrodite. Tomas Hägg påpekar att ”Sapfos kärleksdikter klär känslan i denna mytiska 

dräkt men kan också ge direkt uttryck för åtråns fysiologiska symtom.”32 Men kärleken 

och den fysiska sexualiteten är under olika epoker inte alltid sammanlänkande. Ronny 

Ambjörnsson påpekar att kärleken i Petrarcas lyrik uttrycker längtan efter ett 

ouppnåeligt objekt och mest är sätt att utforska och förfina det egna jaget: 

Kärlekens sexuella fullbordan är inte något reellt mål i denna erotik; dess livsluft 

är längtan och saknad. Karakteristiskt för denna kärlek är också att den nästan 

alltid återfinns utanför äktenskapet, som i första hand uppfattades som en 

ekonomisk förening, vars ingående inte kunde göras avhängigt av tillfälliga 

känslor.33 

Ambjörnsson menar vidare att en ny inomäktenskaplig syn på kärlek och sexualitet 

uppkommer i puritanska kretsar under 1600- och 1700-talen. I handboken Of 

Domestical Duties (1622) betonas att äktenskapet i första hand skulle vara en gudomligt 

inspirerad gemenskap byggd på ömhet och aktning mellan makarna, en förening där 

anden inte heller skulle utesluta kroppen. Denna nya kärleksuppfattning kommer att få 

sin stora spridning via 1700-talsromanen, menar Ambjörnsson och pekar bland annat på 

                                                
31 Gottlieb, s. 283. 
32 Tomas Hägg, Kärlek, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärlek (2016-05-16). 
33 Ronny Ambjörnsson, Kärlek, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärlek (2016-05-16). 
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Samuel Richardsons Pamela (1740–41) där berättelsens moral utmynnar i att ”(d)en 

sexuella attraktionen förenas med aktning, ömhet och förståelse.”34  

 I samband med de realistiska och naturalistiska strömningarna inom 

romankonsten som uppträder vid slutet av 1800-talet blir sexualiteten en allt viktigare 

del av kärleksskildringen, påpekar Ambjörnsson. I början av 1900-talet blir litteraturen 

också starkt influerad av Freuds teorier: ”Budskapet från Freud tolkades ofta så att 

individens frigörelse förutsätter en sexuell frigörelse. Inte sällan förknippades denna 

uppfattning med en mer eller mindre starkt uttalad kulturkritik.”35 

 

4.1.2 Idéströmningar i ett Europa mellan två krig 

Jevgenij Zamjatin (1884 – 1937) och Karin Boye (1900 – 1941) levde och verkade i en 

tid präglad av efterdyningarna av det första världskriget. Zamjatins Vi kommer ut några 

år efter att det första världskriget är över och knappt 20 år senare, strax efter andra 

världskrigets utbrott, publiceras Boyes Kallocain.  

 Första världskriget var en chockerande och omvälvande erfarenhet för stora delar 

av Europas befolkning. I litterära kretsar talades det om den europeiska kulturens 

undergång och den pacifistiska övertygelsen växte sig stark.36 1919 utkommer romanen 

Clarté, av författaren Henri Barbusse, där kapitalismen förklaras vara orsaken till kriget. 

En internationell fredsorganisation uppstår därefter i Clartérörelsen vars syfte är att 

förhindra nya krig genom att verka för en socialistisk omvandling av samhället.37 

Bolsjevikerna kom till makten efter oktoberrevolutionen 1917, och de futuristiska 

diktarna som stödde revolutionen var språkligt lika nydanande som det nya samhälle 

och den nya människa man ansåg sig vara med om att skapa. Den ryska futurismen 

hyllade maskinen, staden, revolutionen och proletariatet.  

 Zamjatin ingick i författarsällskapet Serapionsbröderna som accepterade det nya 

Ryssland men ”reagerade mot den starka politiseringen av kulturlivet.”38 

Serapionsbröderna höll föredrag och seminarier i Konsternas Hus i Leningrad och 

publicerade texter i den litterära tidskriften ”Röd nyodling”, som startades av det 

kommunistiska partiet 1921. Zamjatin hade själv deltagit i den revolutionära rörelsen 

men började snart oroa sig för att revolutionen skulle övergå i konformism, vilket han 

                                                
34 Ambjörnsson, Kärlek, Nationalencyklopedin. 
35 Ibid. 
36 Olsson, Algulin, s. 467. 
37 Svedjedal, s. 27.  
38 Nils Åke Nilsson, Rysk litteratur från Tjechov till Solsjenitsyn, Stockholm 1973, s. 100. 
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också uttryckte i artikeln ”Jag är rädd” (1920).39 Upproret mot det etablerade, också 

inom litteraturen, blir ett huvudtema i Zamjatins författarskap som etablerar 

”neorealismen” – ”en realism som arbetade med djärva ovanliga kameravinklar, med 

bilder och symboler, med ett koncentrerat expressivt språk, med musikaliska effekter 

(ledmotiv, ljudupprepningar).”40 

 Även i Sverige vinner socialismen mark och Boye kommer att bli en av den nya 

generationens viktigaste röster i spridningen av dessa idéer. Under studietiden engagerar 

hon sig i Svenska Clarté-förbundet och 1931 kommer hon tillsammans med bland andra 

Joseph Riwkin, Gunnar Ekelöf och Erik Mesterton att starta tidskriften Spektrum. Johan 

Svedjedal har i Spektrum - Den svenska drömmen skildrat verksamheten och gruppen av 

unga radikaler som var knutna till den. På omslagets baksida finns en sammanfattning 

av vad Spektrum stod för:  

DE DRÖMDE OM  

– ett nytt samhälle, en ny människa, en ny litteratur.  

– en ny sorts rättvisa, saklighet och öppenhet.  

Deras tidskrift och förlag gjorde epok.41 

När Kallocain skrevs hade det andra världskriget brutit ut, vid den tiden hade mycket av 

den samhälleliga optimism och framtidstro som uttrycktes i Spektrum också 

försvunnit. ”Det moderna projektet” som strävade efter att skapa en ny människa i ett 

nytt samhälle präglat av jämlikhet, jämställdhet, frihet och fred hade, i alla fall delvis, 

utmynnat i två totalitära samhällssystem, krig och förintelse.  

 

4.1.3 Sammanfattning av handlingen i Vi 

Vi utspelar sig i en avlägsen framtid där endast 0,2 procent av befolkningen överlevt det 

Stora Tvåhundraåriga kriget mellan land och stad. Medborgarna i Den Enda Staten 

kallas nummer och lever ett strömlinjeformat liv i sina lägenheter av glas, där varje 

sekund regleras av Tim-Lagtavlan och övervakas av Beskyddarna. Den kaotiska och 

oförutsägbara naturen gör sig ibland påmind bakom Den Gröna Muren, men ditut har 

ingen vågat sig på flera hundra år. Samhällets ledare, Välgöraren, väljs en gång per år 

på Enhällighetens dag.  

 D-503, matematiker och konstruktör av rymdskeppet Integral, har efter en 

uppmaning i Statstidningen bestämt sig för att skriva om Den Enda Statens skönhet och 

                                                
39 Nilsson, s. 100 – 101. 
40 Ibid., s. 101. 
41 Svedjedal, omslagets baksida. 
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storhet. All litteratur ska tjäna staten och D-503s text ska tillsammans med verk 

författade av andra medborgare lastas på rymdskeppet och användas för att ”lägga 

förnuftets välsignelsebringande ok på de okända väsen, som bebor andra planeter”.42  

I 40 dagboksanteckningar får vi följa hur D-503, som till en början ter sig som lycklig 

mönstermedborgare i Den Enda Staten, förändras när han förälskar sig i I-330.  

 Kärleken till I-330 drabbar D-503 som en sjukdom. Hela hans värld är förändrad 

och det är på en gång fantastiskt och fruktansvärt obehagligt. Trots att svartsjukan är 

utrotad i Den Enda Staten, och Lex Sexualis ger honom rätt att ha sex med vem han än 

har lust till, blir han svartsjuk på de män som han ser i sällskap med I-330. Han känner 

heller inte längre någon sexuell lust till O-90, kvinnan som har abonnerat på hans 

nummer nu i tre år. Han går till Medicinska Byrån och där konstateras att han har fått en 

själ!  

 Den Enda Statens ledare, Välgöraren, väljs en gång per år på Enhällighetens dag. 

Det finns bara en kandidat till posten och vanligtvis räcker alla medborgare unisont upp 

sina händer, men inte detta år. I-330 visar sig vara ledaren för den revolutionära rörelsen 

MEFI vars medlemmar röstar mot Välgöraren. Motdraget från Den Enda Staten är ett 

beslut om att alla nummer skyndsamt ska genomföra den Stora Operationen. Ingreppet 

syftar till att avlägsna fantasin som står i vägen för det rena förnuftet. Och sålunda göra 

alla till maskiner.  

 De sista dagboksanteckningarna är kaotiska. I-330 ber D-503 om hjälp att kapa 

Integral och försöket ser först ut att lyckas men vänds sedan i nederlag och rymdskeppet 

tvingas landa igen. På gatorna i Den Enda Staten pågår ett uppror och D-503 blir kallad 

till Välgöraren men befinner sig strax därefter i frihet igen. Den Gröna Muren raseras 

och D-503 träffar I-330 en sista gång. I den sista dagboksanteckningen har D-503 

genomgått den Stora Operationen och I-330 har blivit tillfångatagen. Han ser på när hon 

torteras och vet att hon ska avrättas nästa dag, men är nu övertygad om att det är rätt. 

Romanen slutar med orden. ”Ty förnuftet måste segra”.43 

4.1.4 Sammanfattning av handlingen i Kallocain 

Kallocain har undertiteln ”En roman från 2000-talet” och är en tillbakablickande 

berättelse i jag-form av kemisten Leo Kall. Han befinner sig i fångenskap och har 

bestämt sig för att ”skriva ner mina minnen från en viss innehållsrik tid i mitt liv.”44 

                                                
42 Jevgenij Zamjatin, Vi, Stockholm 2015, s. 15. 
43 Zamjatin, s. 218. 
44 Boye, s. 10. 
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Innan Leo Kall togs som krigsfånge av Universalstaten levde han i Världsstaten 

tillsammans med sin fru Linda och deras barn, Mary och Laila. Sonen Ossu, som med 

sina åtta år är äldst i syskonskaran har redan förflyttats till barnlägret och kommer bara 

hem på besök. Leo Kall känner att äktenskapet med Linda saknar intimitet, dessutom 

lider han av svartsjuka och inbillar sig att Linda egentligen är kär i Edo Rissen.  

 Det blir Rissen som utses till Leo Kalls kontrollchef för de tester som ska utföras 

med den sanningsdrog som Kall har uppfunnit. Kallocain är ”ett medel, som får vilken 

människa som helst att blotta sina hemligheter” och testerna avslöjar snart en 

motståndsrörelse som misstänks vara farlig för Den Enda Staten.45 Dessa ”invigda” är 

ute efter att finna en annan livshållning som bygger på förtroende människor emellan.46 

Leo Kall tar intryck av det han får höra under testerna och blir motvilligt intresserad av 

det budskap som ”dårsekten” verkar ha.47   

 Under berättelsens gång blir Leo Kall allt mer fientligt inställd till Rissen och mer 

svartsjuk på Linda. Till slut bestämmer han sig för att ta reda på sanningen med hjälp av 

Kallocain. Under drogens inverkan talar Linda om för honom att hon också känner sig 

ensam i deras äktenskap. ”Jag har aldrig kunnat tala med dig. Du är rädd, och jag är 

rädd, alla är rädda.”48 Trots det övergrepp som injektionen av kallocain innebär så 

uppstår, som en följd av Lindas bekännelse, ett mer förtroendefullt förhållande makarna 

emellan. Leo Kall bestämmer sig ändå för att fullfölja sin plan om att ange Rissen, som 

han misstänker sympatiserar med motståndsrörelsen. Han lämnar in en skrivelse till 

polischefen Karrek men ångrar sig sedan – då är det dock redan för sent.  

 Leo Kall blir starkt påverkad av Rissens rättegång och den tro på människan och 

en möjlig ny värld som han uttrycker under kallocainets inflytande. ”– Jag ville så gärna 

tro, att där fanns ett grönt djup i människan, ett hav av oskadd växtkraft, som smälte alla 

döda rester i sin väldiga behållare och läkte och skapade i evighet…”49 När Leo Kall 

återvänder hem har Linda försvunnit och samma kväll blir han själv tillfångatagen då 

Universalstaten anfaller Världsstaten. Leo Kall blir erbjuden ett liv i fångenskap istället 

för döden i utbyte mot sin uppfinning, kallocainet, och tackar ja. Kallocain slutar i ett 

slags förtröstan om att Leo Kall, trots att han till synes är ofri, ändå bidrar till att skapa 

                                                
45 Ibid., s. 19. 
46 Ibid., s. 124. 
47 Ibid., s. 155. 
48 Ibid., s. 183. 
49 Ibid., s. 209. 
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en ny värld. ”Jag gav dem min uppfinning därför att jag helt enkelt ville att den skulle 

vara kvar.”50  

 

4.2 Kärlek och sexualitet i Vi och Kallocain 

4.2.1 Kärleksrelationen som en förändrande kraft  

Den övergripande intrigen i Kallocain och Vi har många likheter. Romanerna är skrivna 

i jag-form och huvudpersonerna D-503 och Leo Kall är båda vetenskapsmän i tjänst hos 

en totalitär stat. De har dessutom båda två ansvaret för en innovation som kommer att 

vara av stor betydelse för att ytterligare öka statens makt. Såväl Leo Kall som D-503 

uppträder till en början som lydiga medborgare och av deras berättelser att döma är de 

övertygade om den ideologi som den totalitära staten vilar på. Under berättelsens gång 

förändras deras hållning och de kommer båda två att bli indragna i motståndsrörelser, 

som visserligen använder sig av ganska olika metoder. Det förändrade synsätt som 

uppträder hos huvudkaraktärerna är starkt förknippad med en kärleksrelation, som också 

utgör ett centralt tema i de båda romanerna.  

 Gottlieb påpekar att en intrig liknande den i Vi också förekommer i flera dystopier 

som Du sköna nya värld, 1984 och Farenheit 451:  

Like in many other dystopian works of fiction, Zamiatin’s novel reveals a process 

in which the protagonist, originally in a fairly prestigious position and reasonably 

well adjusted to an oppressive society, experiences a quasi-mystical awakening to 

his true self through a woman […]51  

Gottlieb menar att det är förälskelsen som frigör de bortträngda krafterna i D-503:s 

medvetande och som startar denna förändringsprocess. Booker hävdar däremot att D-

503:s förändring är en följd av hans sexuella uppvaknande. ”But it is in his vertiginous 

sexual encounters with I-330 that D-503 at last breaks free of his obedience to 

bureaucratic control, discovering for the first time the energies of a natural passion with 

no authorizing pink coupon from the state.”52 När det gäller Kallocain så menar 

Gustafsson Rosenqvist att det är ”(k)ärleken mellan Linda och Leo, mellan Edo Rissen 

och hans besläktade själar är grunden för befrielseundret.”53 

 Även om Gottlieb, Booker och Gustafsson Rosenqvist inte är överens om 

huruvida det är sex eller kärlek som utlöser förändringen hos huvudkaraktären, så 

                                                
50 Ibid., s. 224. 
51 Gottlieb, s. 59. 
52 Booker, loc. 458. 
53 Rosenqvist, s. 248. 
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betonar de alla tre temats betydelse i den dystopiska intrigen. 54 Genom min analys av 

skildringen av kärlek och sexualitet i Vi och Kallocain, som sker mot bakgrund av ”det 

moderna projektet”, hoppas jag bidra till en förklaring av varför det här temat är så 

viktigt. Eftersom familjen och den privata sfären ofta utgör förutsättningarna för kärlek 

och sexualitet så kommer jag att inleda min analys här.  

 

4.2.2 Avskaffandet av den borgerliga familjen 

Historikern Orlando Figes beskriver i De som viskade: Tystnad och terror i Stalins 

Sovjet (2009) de bolsjevikiska värderingar som växte sig starka i Ryssland strax efter 

revolutionen 1917. ”Det moderna projektet” handlade för bolsjevikerna om att skapa en 

ny sorts människa vars prototyp blev ”den osjälviske revolutionären”, en ”’kollektiv 

personlighet’ som vigde sitt liv åt det som tjänade alla och som skulle befolka det 

framtida kommunistiska samhället.”55 En rättrogen bolsjevik förväntades tjäna partiet 

och dess sak, vilket innebar att familjen och privata intressen fick stå tillbaka. ”Den 

borgerliga familjen”56 ansågs också vara socialt skadlig. Den var konservativ, 

materialistisk, egoistisk och ”ett fäste för religion, vidskepelse, okunskap och fördomar 

[…] och den innebar förtryck av kvinnor och barn.”57 Bolsjevikerna inrättade 1918 en 

ny äktenskaps- och familjelag som avskaffade kyrkans inflytande, en enkel registrering 

hos en statlig myndighet blev nu tillräcklig för att gifta och skilja sig. Antalet äktenskap 

och skilsmässor steg explosionsartat och 1926 var skilsmässotalen i Sovjetunionen de 

högsta i världen.58 

 I Zamjatins Vi har ”den borgerliga familjen” helt avskaffats, men D-503 har 

parallellt med sin vän R-13, valt att abonnera på O-90 under sina sexualdagar. D-503 är 

inte svartsjuk på R-13, tvärtom anser han att denna situation har stärkt banden dem 

emellan. De är trots allt en liten familj:   

Och ändå bildar jag, han och O en triangel, ingen likbent triangel kanske men i alla 

fall en triangel. Vi bildar, för att tala våra förfäders språk (kanske är detta språk 

mer begripligt för er, mina planetariska läsare), en familj. Och det känns skönt att 

                                                
54 Thomas Horan pekar särskilt ut den sexuella lusten som individens nyckel till frigörelse från den totalitära statens förtryck. ”The 
sexual potential of the docile body is of primary importance to both Zamyatin and Huxley. Both authors question whether sexuality 
is the last potentially self-determinant zone of the otherwise completely docile self.” s. 141. 
55 Orlando Figes, De som viskade: Tystnad och terror i Stalins Sovjet, Lund 2009, s. 31. 
56 Hans Norman förklarar i Nationalencyklopedin hur familjen kan typologiseras efter produktionsförhållanden, könsroller och 
arbetsfördelning. “Den borgerliga familjen” är en familjetyp som uppstår i samband med urbaniseringen och där mannen är ansvarig 
för den ekonomiska försörjningen medan kvinnan förutsätts vara maka och mor. Hushållsarbetet sköts av tjänstefolk. Denna 
familjetyp blev en förebild för de lägre sociala grupperna. Ett förhållningssätt som bolsjevikerna, enligt Figes, ville förändra. Se 
vidare: Familj, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/familj (hämtad 2016-06-10)  
57 Ibid., s. 35. 
58 Ibid., s. 37f. 
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någon gång, om också bara för en kort stund, få vila ut, att i en enkel stark triangel 

få stänga sig ute från allt som… 59 

I Kallocain existerar familjen fortfarande men dess viktigaste syfte är barnavel. I 

Världsstaten är det varje medborgares ansvar att ”avla nya medsoldater”.60 Leo Kall 

beskriver hur han i början av sitt äktenskap inte haft något emot detta, eller vetskapen 

om att han kunde vara övervakad under de tillfällen då han hade sex med sin fru:  

Snarare har det varit en sporre. Över våra nätter förr hade det legat ett skimmer av 

festlig föreställning, där vi två inte var annat än högtidligt gripna och 

ansvarsmedvetna fullbordare av ett ritual i Statens egen åsyn.61 

Leo Kall, och senare också hans fru Linda, uttrycker dock sin oro och olust över att de 

måste skiljas från sina barn så tidigt.62  

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de idéer om familjens minskade 

betydelse som ingår i ”det moderna projektet” återspeglas i såväl Vi som i Kallocain. 

Lojaliteten förväntas ligga hos staten och frånvaron av nära relationer skapar en 

otrygghet hos medborgarna. Gustafsson Rosenqvist skriver om Leo Kall att han: 

”längtar efter samhörighet med hustrun, efter att få behålla sina barn hos sig, efter 

sådana band som anses farliga och förbjudna.”63 Denna otrygghet kompenseras i viss 

mån i Vi ändå av att D-503 skapar sig en alternativ familj som bygger på vänskap och 

sexuella relationer.  

 

4.2.3 Den krympande privata sfären 

En del av ”det moderna projektet” var idéer om ett mer rationellt samhälle, där staten 

skulle ta hand om en stor del av de hushållsrelaterade sysslorna för att kvinnan skulle 

kunna gå ut i arbetslivet. Bolsjevikerna ansåg dessutom att eftersom allt var politik 

skulle inte heller privatlivet skiljas från det offentliga. Tvärtom skulle den personliga 

sfären övervakas för att eventuell kontrarevolutionär verksamhet snabbt skulle kunna 

upptäckas och utrotas.64 Vissa ryska arkitekter förespråkade att den privata sfären skulle 

utplånas helt och att kollektiva boenden (doma kommuny) skulle uppföras där allt –

ägodelar, hushållsgöromål och barnpassning skulle delas av de boende. ”Alla skulle 

dessutom sova i en stor sovsal, uppdelad efter kön, och i anslutning till den skulle det 

                                                
59 Zamjatin, s. 53. 
60 Boye, s. 40 
61 Ibid., s. 39. 
62 Dunphy menar att det är moderskärleken som leder Linda till att våga ifrågasätta Världsstatens auktoritet. ”[…] detta 
känslomässiga band mellan kvinnan och hennes barn som får henne att upptäcka den naturliga kraften inom sig.” s. 35.  
63 Gustafsson Rosenqvist, s. 114. 
64 Figes, s. 31. 



  
 

 18 

finnas privata rum för sexuellt umgänge.”65 De mest radikala idéerna stannade på 

papperet men kollektivhus med privata lägenheter och gemensamma utrymmen för 

matlagning, måltider, tvätt och annan service som exempelvis daghem och skola 

uppfördes såväl i Ryssland som i Sverige.  

 Tidskriften Spektrum ägnar år 1932 två hela nummer åt ämnet arkitektur och 

samhälle. En av artiklarna, ”Kollektivhuset – Ett Centralt Samhällsproblem”, skrivs av 

arkitekten Sven Markelius.66 Tankegångar i artikeln påminner om bolsjevikernas 

uppfattningar om familjen och hemmet som en grogrund för okunskap och fördomar. 

”Bostadens och hemlivets problem är mer än andra frågor sammanflätade med 

vanetänkande och förutfattade meningar.”67 Markelius anser också att man i 

kollektivhuset bör inrätta barnavdelningar med utbildad personal där barnens behov och 

uppfostran kan tillgodoses på bästa sätt: ”[…] mycket tala för att barnavdelningen i det 

kollektiva bostadshuset gives formen av internat, m. a. o. barnen komma att tillbringa 

även natten inom barnavdelningen.”68  

 I Vi bor alla nummer i kollektivhus med gemensam matsal och små enskilda rum 

som med sina väggar av glas gör det enkelt att övervaka de boende. Endast under de 

Privata Timmarna, en sista rest av privatliv, har medborgarna rätt att göra ett undantag 

och dra för gardinerna. Värt att notera är dock att första gången D-503 och I-330 har sex 

så sker det inte i något av Den Enda Statens kollektivhus utan i Gamla Huset, en 

byggnad som är bevarad från en äldre tid med våningar inredda med bland annat 

”blänkande speglar, ofantliga skåp, outhärdligt brokiga soffor, en väldig ’öppen härd’, 

en stor mahognysäng.”69 Det här är en inredningsstil som ligger långt ifrån 

funktionalismens vision, som också kan ses som en del av ”det moderna projektet”, om 

”en ny och friare livsstil […] (med) ljusa, rena ytor och enkla linjer”.70  

 Tvårumslägenheten som Leo Kall delar med hustrun Linda och två av deras tre 

barn påminner mycket om det kollektivhus som Markelius beskriver, vilket också 

Gustafsson Rosenqvist påpekar.71 Barnen tillbringar dagarna i barnvåningen och hämtas 

av hembiträdet när det är dags för middagen, som också tillagas i ”husköket”. Den 

privata sfären är dock hårdare beskuren än i Vi. I lägenheten finns ”polisörat” och 

                                                
65 Ibid., s. 37. 
66 Markelius ritar sedermera också Kollektivhuset som uppförs på John Ericssongatan 6 på Kungsholmen i Stockholm 1935. 
67 Sven Markelius, ”Kollektivhuset – Ett Centralt Samhällsproblem” ur Spektrum Nr. 7 – 8. Arkitektur och Samhälle, 1932, s. 62f. 
68 Markelius, s. 61f. 
69 Zamjatin, s. 39. 
70 Gustafsson Rosenqvist, s.104. 
71 Ibid., s.105. 
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”polisögat” som ser och hör allt, även det som försiggår i föräldrarummet, och familjens 

hembiträde avlägger varje vecka sin rapport till polischefen.  

 Idéer som fanns i ”det moderna projektet” kring hemmets rationalisering, och i 

viss mån också övervakning, återfinns i Vi och Kallocain. Den krympande privata 

sfären har i båda fallen blivit ett hinder för att ostört kunna ägna sig åt sexuella 

aktiviteter. Även om vi ser att D-503 snart bryter mot reglerna. Den hårda bevakningen 

som medborgarna ständigt utsätts för gör det också svårt för dem att tala fritt med 

varandra, vilket i sin tur leder till en förlust av intimitet, förtroende och som en följd av 

detta också kärlek.   

 

4.2.4 ”Fria förbindelser” ersätter en föråldrad sexualmoral  

En följd av att den borgerliga familjen avskaffades var att det ”patriarkaliska 

äktenskapet med dess åtföljande sexualmoral skulle dö ut för att istället ersättas av ’fria 

kärleksförbindelser’”, menar Figes.72 Han hävdar också att ”sexuell vidlyftighet” bland 

bolsjevikisk ungdom sågs som ett sätt att frigöra sig från borgerliga moralregler och 

”som ett tecken på ’sovjetisk modernitet’. Förälskelser ansågs bryta upp kollektivet och 

leda till en försämrad partilojalitet, promiskuiteten kunde därför också ses som en 

strategi för att motverka parrelationer. 73 Avskaffandet av en föråldrad sexualmoral 

debatteras även i Sverige, även om det här, som i andra delar av ”det moderna 

projektet”, sker med större försiktighet än i Ryssland.  

 Karin Johannisson beskriver i Den sårade divan – Om psykets estetik (och om 

Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) hur ett nytt kvinnoideal tar form i början av 1900-

talet. ”Den Nya kvinnan” skulle inte vara som sin mamma: ”Hon förhåller sig fri till 

traditioner och patriarkala maktordningar, försvär sig hellre åt sitt yrke eller sin konst än 

åt hustru- och modersrollen.”74 Även om den nyvunna friheten kom tillsammans med en 

hel rad nya krav, och ofta var rätt ytlig, kunde kvinnorna på 20-talet i högre utsträckning 

välja vem de ville vara. Denna nya och friare syn på sex avspeglar sig också i Vi och 

Kallocain. 

 Sex är inget man behöver skämmas för i Den Enda Staten eller Världsstaten, men 

det är heller inte meningen att det ska vara en intim handling. I takt med att Leo Kalls 

längtan efter verklig närhet till Linda växer, så blir han också mer störd av polisögat. 

Han känner sig skyldig men vet inte riktigt till vad: 

                                                
72 Figes, s. 36. 
73 Ibid., s. 38. 
74 Karin Johannisson, Den sårade divan – Om psykets estetik, Stockholm 2015, s. 33. 
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Jag började ana, att min kärlek hade tagit en otillbörlig privat vändning, och det 

besvärade mitt samvete. Äktenskapets mål var ju barn, vad hade det med 

vidskepliga drömmar om nycklar och herredömen att göra! Kanske var denna 

farliga vändning i mitt äktenskap ännu ett skäl att skiljas. Och för mig själv 

undrade jag, om andra skilsmässor runtomkring oss kunde ha samma orsaker…75 

Gustafsson Rosenqvist påpekar att äktenskapen i Världsstaten präglas av främlingskap 

och att gemenskap anses vara av ondo: ”och bruket är att man efter att ha skaffat en 

barnkull, skiljer sig, gifter om sig och skaffar ytterligare en uppsättning.”76 

 Zamjatin skildrar mycket noggrant hur sexualiteten i Den Enda Staten regleras 

genom Lex Sexualis som har inrättats för att avskaffa avund och svartsjuka genom att 

sätta matematiskt uträknad rättvisa i dess ställe. Sexualbyrån fastställer genom en 

blodanalys hur mycket sex varje medborgare behöver och upprättar en Sexualdagtabell 

som anger hur ofta det bör ske: 

Och just det som för de gamla var en källa till tallösa idiotiska tragedier, har på så 

sätt förvandlats till en harmonisk angenämt nyttig funktion för organismen, på 

samma sätt som sömnen, det fysiska arbetet, intagandet av föda, defekationen 

o.s.v.77 

Det är fritt att ansöka om att få prenumerera på vilket eller vilka nummer som helst. 

Rosa talonger märkta med det önskade numret fungerar som inträdesbiljetter, men bara 

under sexualdagarna och mellan de klockslag där de Privata Timmarna infaller.  

 Trots att skildring av sexualiteten i Vi framstår som futuristisk så är den i själva 

verket ett bra exempel på hur förankrad Zamjatins berättelse är i sin egen samtid, menar 

Booker. ”These attempts officially to administer and control sexual energies in The One 

State represent an obvious satire of the arrant rationalism and materialism advocated by 

many in post revolutionary Russia and a warning of the potential consequences of this 

attitude.”78 I såväl Den Enda Staten som Världsstaten är medborgarna sexuellt frigjorda 

på ett sätt som påminner om de idéer som finns i ”det moderna projektet”. Men 

sexualiteten är ändå inte fri. Tvärtom tillåts den endast vara rationell och praktisk, den 

får bara fylla kroppens och statens behov. Om den utvecklas till en intim handling som 

skapar fasta och exklusiva band mellan människor blir den farlig.79 Som vi ska se nedan 

kan också förälskelsen vara farlig på samma sätt.  

                                                
75 Boye, s. 40. 
76 Gustafsson Rosenqvist, s. 175. 
77 Zamjatin, s. 34. 
78 Booker, loc. 432. 
79 Horan påpekar också att exklusiva band mellan individer ses som ett hot av Den Enda Staten. ”[…] the government of OneState 
recognizes that monogamy can undermine the state by introducing a competing familial loyalty, while sexual deprivation can induce 
volatile jealousy.” s. 83.  
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4.2.5 Illojal förälskelse byts ut mot ”kamratkärlek” 

Alexandra Kollontay, som tillhörde den inre kretsen runt Lenin och utsågs till 

folkkommissarie för sociala frågor efter revolutionen 1917, ger uttryck för en viss oro 

kring utvecklingen mot den utbredda promiskuiteten i texten ”Bered plats åt den 

bevingade Eros – brev till en arbetarkvinna” (1923).80 Kollontay talar om att det ryska 

folket under inbördeskriget inte haft kraft att ägna sig åt annat än ”Eros utan vingar”, 

d.v.s. fria sexuella förbindelser utan inbördes förpliktelser: ”där drivkraften var 

fortplantningsinstinkten i sin rena form utan någon dekor av ömmare känslor”81. 

Kollontay understryker att hennes mening inte är att det ryska folket nu ska återgå till en 

borgerlig ideologi kring kärleken som utgår från ”äganderättsinstinkten” och förutsätter 

att man ger sitt hjärta helt och fullt till en annan person. Hon pläderar istället för 

kamratkärleken som återupprättar ”Eros med vingar” men som samtidigt inte: ”avskiljer 

och isolerar det förälskade paret från resten av gemenskapen. Detta sätt att särskilja ’det 

förälskade paret’, denna moraliska isolering från en gemenskap där intressena, 

arbetsuppgifterna och bemödandena hos alla medlemmar bildar ett komplicerat och 

slutet nätverk, kommer inte bara att bli överflödigt utan rätt och slätt psykologiskt 

ogörligt.82  

 Denna strävan hos de tidiga bolsjevikerna att sätta kärleken i det allmännas tjänst 

och uppfattningen om att parrelationerna utgjorde ett hot för kollektivet återspeglas 

tydligt i Zamjatins Vi. När D-503 blir häftigt förälskad i I-330 och som en följd av detta 

också ordentligt svartsjuk på de män som finns i hennes närhet, så vet han samtidigt att 

denna svartsjuka är fel eftersom: ”(v)arje nummer har rätt till varje annat nummer 

såsom sexualprodukt”.83 D-503 beskriver sin svartsjuka som onormal och osolidarisk ett 

flertal gånger i berättelsen bland annat när han talar om sina känslor inför misstanken att 

I-330 och S-4.711 har ett förhållande. ”Jag försöker för övrigt här att återge mina 

dåvarande onormala känslor. Nu, när jag skriver ner detta inser jag mycket väl att allt är 

fullkomligt i sin ordning och att han som varje annat nummer har samma rätt till glädje 

och att det skulle vara orättvist… Allt detta är ju förresten självklart.”84 Att kärlek i Den 

Enda Staten framförallt är kollektiv till sin natur och inte ska handla om att äga någon 

annan framgår också tydligt i dialogen nedan mellan O-90 och D-503: 

                                                
80 Alexandra Kollontay, ”Bered plats åt ’den bevingade Eros’ – Brev till en ung arbetarkvinna” i Den nya moralen, Stockholm 1967. 
81 Kollontay, s. 105. 
82 Ibid., s. 131. 
83 Zamjatin, s. 34. 
84 Ibid., s. 63. 
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– Ni är så olik er, ni är inte som förr, ni är inte min längre! 

– Vilken barbarisk terminologi: ”min”! Jag har aldrig varit… 

Jag kom plötsligt av mig. Jag kom att tänka på att jag visserligen inte hade varit 

det tidigare, men att jag antagligen nu… Nu levde jag ju inte längre i vår 

förnuftiga värld utan i den gamla förvirrade irrationella värld som hängde samman 

med roten ur minus ett. 85 

D-503 är också bekymrad över den motvilja han känner inför att bli uppvaktad av 

kollektivhusets kontrollant U. Han borde istället vara lycklig inför den heder som det 

innebär ”att få bidraga till att förgylla en människas levnadsafton”.86  

 I Världsstaten är, om möjligt, förhållningssättet till kärlek mellan individer ännu 

mer förbjudande, men vi kan ana att där ändå finns en längtan hos Leo Kall: 

De hade lyckats rycka med mig sig ut i sin asociala värld, lösriven ur det enda 

stora sakramentet för alla: gemenskapen. [---] Avund var det enda jag kunde ge 

dem, och avund fanns det nog också i det missnöje jag trodde mig urskilja bland 

de båda ungdomarnas kamrater – avund, och också en smula förakt för att så 

mycket tid och krafter slösades på en enskild människa. 87 

Ytterligare ett exempel på att förtroliga relationer mellan medborgarna inte uppmuntras 

av Världsstaten får vi prov på under experimenten med Kallocain. En av 

försökspersonerna har valt att inte ange sin man, trots att han anförtrott henne att han 

agerat illojalt mot Världsstaten. Edo Rissen antyder att kvinnans lojalitet mot sin man 

kan vara av godo, men Leo Kall utbrister. ”– Men det här fallet var väl just ett 

skolexempel på vart det leder, om de enskilda är för fast knutna till varandra! […] Då 

brister lätt det viktigaste bandet av alla, bandet till Staten!”88 

 D-503 och Leo Kall vet att det är asocialt att vara förälskad och att det är fel att 

känna en större lojalitet till en annan medborgare än till staten. De lider båda två av 

samvetskval när deras känslor eller beteenden inte motsvarar de ideal som de förknippar 

med ett nytt förnuftigt samhälle. Denna uppfattning om att en del av ansvaret i 

förverkligandet av ”det moderna projektet” ligger hos individen fanns, enligt Svedjedal, 

också i gruppen bakom Spektrum: ”En ’ny människa’ blev man både genom en viljeakt 

och genom samhällets goda och rationella verkan.”89   

 

                                                
85 Ibid., s. 82. 
86 Ibid., s. 123. 
87 Boye, s. 28. 
88 Ibid., s. 83. 
89 Svedjedal, s. 11. 
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4.2.6 Den ”avförtrollade” kärleken 

Sociologen Eva Illouz hävdar att kärleken under 1900-talet har ”avförtrollats”.90 Illouz, 

som har lånat termen av Weber, menar att övergången till moderniteten karaktäriseras 

av ett slags tillnyktring som blir allra tydligas inom just kärlekens område. Den 

moderna människan har visserligen blivit friare och mer jämställd, men moderniteten 

har också bidragit till att avmystifiera kärleken genom begrepp som det omedvetna, 

sexualdrift, hormoner, arternas överlevnad eller hjärnkemi: ”I skydd av vetenskapliga 

förklaringsmodeller urholkade dessa referensramar synen på kärlek som en obeskrivlig, 

unik, kvasimytisk och osjälvisk känsla.”91 Gustafsson Rosenqvist hänvisar också till 

Webers teori om hur den för ett modernt samhälle så karaktäristiska rationaliseringen 

och byråkratin kan leda till en ”avförtrollning”. I Världsstaten menar Gustafsson 

Rosenqvist att denna ”avförtrollning” lett till att: ”(t)änkandet präglas av pragmatism, 

och man har frigjort sig från varje form av magi och förtrollning. Människorna är 

innerst inne vilsna i tillvaron och saknar något, fast de inte vet vad.”92 

 Resonemanget som Illouz och Gustafsson Rosenqvists för om den ”avförtrollade” 

kärleken och verkligheten stämmer bra överens med Zamjatins satiriska beskrivning av 

sexualdagtabeller och skära talonger, men också med Leo Kalls funderingar kring att 

kärleken blivit ”ett romantiskt föråldrat begrepp”, som han ändå väljer att fortsätta 

använda:  

Jag förmodar att det är på sin plats att använda ordet kärlek, när man mitt i 

hopplösheten ändå håller fast vid varandra, som om trots allt ett under kunde ske – 

då själva kvalfullheten har fått ett slags värde och blivit ett vittnesbörd om att man 

åtminstone har ett gemensamt: väntan på något som inte finns.93 

Leo Kall återvänder till resonemanget om att något gått förlorat när han betraktar sina 

barn: ”(k)lart och tydligt gick det upp för mig att det var Ossu och Laila, som var den 

nya tidens barn. Deras inställning var den sakliga och riktiga, medan min var ett utslag 

av föråldrad romantik.”94 Trots denna insikt om att kärlek och romantik är något som 

gått förlorat i Världsstaten, möter vi redan i Kallocains inledning en längtan hos Leo 

Kall efter något mer i förhållandet till Linda. Denna längtan tar sig bland annat uttryck i 

en svartsjuka mot Edo Rissen som tilltar under berättelsens gång. Leo Kalls förvirrade 

och ofta upprörda känslor kan också tolkas som en sådan vilsenhet som Gustafsson 

                                                
90 Illouz, s. 226. 
91 Ibid, s. 226. 
92 Gustafsson Rosenqvist, s. 111. 
93 Boye, s. 18. 
94 Ibid., s. 23. 
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Rosenqvist pekar på. Den ger sig till känna i misstro, slutenhet och rädsla – och den står 

i vägen för den intimitet som Leo Kall och Linda båda längtar efter: ”Jag har aldrig 

kunnat tala med dig. Du är rädd, och jag är rädd, alla är rädda”, bekänner Linda när hon 

blivit drogad med Kallocainet.95  

 

4.2.7 Ett freudianskt perspektiv på kärlek och sexualitet  

I de föregående avsnitten i min analys har jag pekat på hur skildringen av kärlek och 

sexualitet i Vi och Kallocain kan förknippas med idéer som förekommer i ”det moderna 

projektet”. Jag har visat hur skildringarna kan tolkas som kritik av bland annat: 

familjens avskaffande och en krympande personlig sfär, en sexualitet reducerad till 

biologiska behov och reproduktion, synen på att förälskelse och kärlek mellan två 

individer är egoistisk och irrationell ur ett kollektivt perspektiv. Men parallellt med 

denna samhällskritik framstår också skildringen av kärlek och sexualitet i Vi och 

Kallocain som en motkraft mot en alltför rationell och kollektivistisk 

samhällsutveckling. Här har Zamjatin och Boye förmodligen hämtat stöd i en för ”det 

moderna projektet” viktig vetenskaplig teoretiker nämligen Sigmund Freud.  

 I dagboksanteckning nr 5, alltså relativt tidigt i romanen, berättar D-503 om att 

någon av ”forntidens vise” ska ha sagt: ”Det är kärleken och hungern som behärskar 

världen”.96 Zamjatin refererar i denna textrad troligtvis till Friedrich von Schillers dikt 

”Die Weltweisen” (1795), som enligt Freud själv inspirerade honom till hans teori om 

drifterna som först presenterades i Die Traumdeutung (1900): 

In what was at first my utter perplexity, I took as my starting-point a saying of the 

poet philosopher, Schiller, that ‘hunger and love are what moves the world’. 

Hunger could be taken to represent the instincts [Triebe] which aim at preserving 

the individual; while love strives after objects.97 

D-503 påstår inledningsvis att Den Enda Staten har lyckats besegra Hungern och 

Kärleken, dvs. människans drifter, men Zamjatins berättelse visar att detta inte stämmer. 

När D-503 för första gången har sex med I-330 överensstämmer hans skildring av denna 

erfarenhet inte med Den Enda Statens uppfattning om vad sex bör vara nämligen en: 

”harmonisk angenämt nyttig funktion för organismen”.98 I detta möte gäller inte  

längre Lex Sexualis, här upphör Den Enda Staten att existera. 
                                                
95 Boye, s. 183. 
96 Zamjatin, s. 33. 
97 Citatet är hämtat ur Patricia Cottis artikel ”Hunger and love: Schiller and the origin of drive dualism in Freud’s work” där hon 
beskriver hur Freud arbetade med denna teori i slutet av 1800-talet. Patricia Cotti, ”Hunger and love: Schiller and the origin of drive 
dualism in Freud’s work” ur The International Journal of Psychoanalysis 2007. 88:167–82, s. 168. 
98 Zamjatin, s. 34. 
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Fullkomnandets ögonblick. Oemotståndligt – järnet och magneten – smälte jag in i 

henne i ljuv underkastelse under släktets eviga oföränderliga lag. Ingen rosenröd 

talong, ingen bokförd tilldelning. Den Enda Staten existerade inte längre.99 

När kopplingen till Freud en gång är fastställd så är det inte svårt att se hur hela 

berättelsen i Vi kan tolkas som en illustration av Freuds teorier om människan (Jaget/D-

503) som ständigt slits mellan sina drifter (Detet/I-330) och samhällets regler och de 

internaliserade normerna (Överjaget/Välgöraren).100Ambjörnsson påpekar att 

litteraturen från 1900-talets början blir starkt influerad av Freuds teorier: ”Budskapet 

från Freud tolkades ofta så att individens frigörelse förutsätter en sexuell frigörelse. Inte 

sällan förknippades denna uppfattning med en mer eller mindre starkt uttalad 

kulturkritik.”101 Johannisson skriver också om tidens psykologiska radikalism och 

menar att: ”20-talets psykoanalytiskt inspirerade livshållning där nakenhet, befrielse 

från sexualhämningar och libido-mantra ingick i revolten mot borgerlighetens 

präktighet”.102 Johannisson pekar också särskilt på att Spektrumgruppen hyllade 

psykoanalysen. 

 Att Kallocain är influerad av Freuds teorier och kanske främst av psykoanalysens 

möjligheter är inte heller svårt att se. Kanske ville Boye genom kallocainets verkningar 

skildra det psykoanalytiska samtalets förmåga att öppna upp människans inre och 

frigöra hämningar? Sanningsdrogen som får alla att yppa sina innersta hemligheter, 

verkar först gynna Världsstaten men visar sig sedan snarare befria människor och skapa 

tillit mellan dem. ”De invigda” som Leo Kall och Edo Rissen kommer på spåren tack 

vare testerna med sanningsserumet söker en annan livshållning.  

De är bilder av ett förtroende människor emellan. Redan det anser jag vara 

statsfientligt. [---] Fanns det grund och skäl för förtroende människor emellan, så 

skulle aldrig någon Stat ha uppstått. Den heliga och nödvändiga grunden till 

Statens existens är vår ömsesidiga välgrundade misstro till varandra.103 

”Jag gav dem min uppfinning för att jag helt enkelt ville att den skulle finnas kvar”, 

medger den tillfångatagna Leo Kall i berättelsens slutskede.104  

 

                                                
99 Ibid., s. 79. 
100 Den sexuella driften är centralt placerad i Horans begreppskonstruktion: ”Projected political fiction suggests that the libido is the 
part of us that can’t be fully colonized, and therefore always retains its revolutionary potential.”(s. 10f.) Med tanke på detta är det 
kanske förvånansvärt att han inte uppmärksammat den starka kopplingen till Freuds teori om drifterna som finns inbäddad i 
Zamjatins berättelse.  
101 Ambjörnsson, Kärlek, Nationalencyklopedin.  
102 Johannisson, s. 45. 
103 Boye, s. 124. 
104 Ibid., s. 224. 
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5 Slutdiskussion  
5.1.1 Vi och Kallocain, en jämförelse 

Den snälla rara U. Hon hade naturligtvis rätt, jag var oförnuftig. Jag var sjuk, jag 

hade fått en själ och blivit en mikrob. Men är inte blomningen en sjukdom? Gör 

det inte ont när knoppen brister? Är inte spermatozoen den hemskaste av alla 

mikrober?105  

Raderna ovan kan läsas som en protest mot strävandena i Zamjatins samtid som går ut 

på att göra sexualiteten och kärleken nyttig. Allt som är liv och utveckling kommer 

också göra ont, tycks Zamjatin mena, inklusive kärleken. Är det en tillfällighet att 

textraden ”Gör det inte ont när knoppen brister?”106 i Vi påminner så mycket om Boyes 

dikt ”Ja visst gör det ont?” i samlingen För trädets skull (1935)? Kanske kan vi läsa 

Boyes dikt, och även till viss del Kallocain, som ett svar på Zamjatins fråga. Gustafsson 

Rosenqvist konstaterar i artikeln ”Dystopiker med smak för hängivelse”107 att likheterna 

mellan Vi och Kallocain är så påfallande att Boye förmodligen hade läst Zamjatins 

roman. I min analys har jag påpekat att det finns stora likheter mellan de båda verken. 

Både i hur intrigen är uppbyggd och i den samhällskritik som framkommer i 

skildringarna av kärlek och sexualitet, men här finns också en del skillnader.  

 I Den Enda Staten är familjen helt avskaffad och sexualiteten som ytligt sett är fri, 

är i själva verket noggrant reglerad. I Världsstaten finns familjen, äktenskapet och den 

monogama sexualiteten kvar, dock med det enda syftet att ”avla nya medsoldater”.108 

Dessa skillnader kan förmodligen delvis förklaras av olikheter i de samhällen där 

Zamjatin och Boye verkade. Vi skrevs strax efter den ryska revolutionen 1917 och 

präglas starkt av bolsjevismens ideal kring ”den osjälviske revolutionären”, 

avskaffandet av den borgerliga familjen och idéerna om att förälskelse och parbildning 

kan vara ett hot mot proletariatet. Boye skrev Kallocain i ett Sverige där ”det moderna 

projektet” visserligen också syftade till avskaffandet av föråldrade borgerliga 

värderingar men på ett mindre radikalt sätt. En anledning till dessa skilda 

samhällsutvecklingar kan, enligt Peter Luthersson, vara att det första världskriget inte 

fick så stora återverkningar i Sverige:  

Kriget hade på kontinenten varit en högst påtaglig upplevelse som underblåste en 

maximalistisk uppfattning om krisen för det västerländska värde- och 

                                                
105 Zamjatin, s. 128. 
106 Ibid., s. 128. 
107 Gustafsson Rosenquist, “Dystopiker med smak för hängivelse” ur Svenska Dagbladet, 2016-04-16, 
http://www.svd.se/dystopiker-med-smak-for-hangivelse (2016-05-18) 
108 Boye, s. 40. 
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samhällssystemet, en maximalistisk uppfattning som i sin tur framkallade sympati 

för åtgärder av mer fundamentalt och omstörtande slag.109  

En annan förklaring till skillnaderna i hur kärlek och sexualitet skildras i de båda verken 

är att Kallocain tillkommer 20 år efter Vi, under en period då mellankrigstidens 

öppenhet och tolerans kring frågor som bland annat sexuell frihet hade övergått till i ett 

mer konservativt synsätt.    

 Vi och Kallocain porträtterar samhällen där lagar och normer syftar till att ställa 

kärlek och sexualitet i statens tjänst. Starka känslomässiga band mellan medborgarna är 

inte önskvärda, tvärtom anses sådana band störa deras lojalitet gentemot staten. Ändå är 

det just med hjälp av kärlek och sexualitet som förändringen till slut uppstår i D-503 

och Leo Kall. En förändring som sedan sprider sig till andra delar av samhället.  

 Mycket tyder på att Zamjatin och Boye har inspirerats av Freuds teorier, såväl i 

sin kritik av samhället som i vägen de presenterar bort från den ”avförtrollning” som de 

ser i sin samtid. Därför är det också intressant att notera att Illouz inkluderar psykologin 

och psykoanalysen bland de vetenskaper som har ”avförtrollat” kärleken. I Vi är det 

framförallt de mänskliga drifterna som framställs som, om inte okuvliga så i alla fall 

revolutionära krafter att räkna med i kampen mot ett förtryckande samhälle. I Kallocain 

är det snarare psykoanalysens introspektion och samtal som kan stå som modell för hur 

individen ska befrias människan från rädsla och hämningar. Det största hindret i 

Kallocain är inte främst den totalitära statens övervakning, kärnfamiljens upplösning 

eller ens Världsstatens normer kring en ”föråldrade romantik”. Istället är det 

människans egen rädsla och brist på tillit som gör det omöjligt för oss att på djupet lära 

känna en annan människa, och älska på riktigt. När vi vågar säga sanningen till varandra 

så kan vi också förändra oss själva och vår omvärld, tycks Boye mena.  

 

5.1.2 Varför ska dystopier läsas som samhällskritik? 

 Det är viktigt att påpeka att min drivkraft i detta arbete inte har varit att finna 

anledningar till en generell kritik av de förändrade attityder till kärlek och sexualitet 

som ”det moderna projektet” medförde. Här håller jag med Illouz, som är noga med att 

understryka att hennes analys av den moderna kärleken och varför den gör ont, inte får 

förväxlas med att hon skulle anse den vara sämre än den förmoderna. ”Jag har valt att 

utelämna den moderna lyckliga kärleken för att de olyckliga varianterna är i större 

                                                
109 Svedjedal, s. 74. 
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behov av vetenskaplig uppmärksamhet.”110 Att undersöka vad dystopiernas 

samhällskritik kan säga om vårt förhållningssätt till kärlek och sexualitet framstår som 

angeläget, inte bara för att dessa frågor är viktiga ur ett allmänmänskligt och 

existentiellt perspektiv. De friheter, rättigheter, regler och normer som kringgärdar 

sexualitet och kärlek i vårt västerländska moderna samhälle är också, men inte enbart, 

resultatet av politiska strävanden vars syften inte alltid är så lätta att tolka. Ett nutida 

exempel finns i RFSU:s idéprogram:  

Sexualitet är en politisk fråga som påverkar välfärd, samhällsliv och hur 

människor interagerar med varandra. Samhället ska därför erbjuda människor den 

kunskap och de verktyg de behöver for att åtnjuta sin frihet att vara, välja och 

njuta. Det innebär att välfärdssystemen måste tillgodose sexuell hälsa och sexuella 

rättigheter.111 

Texten förmedlar en positiv bild av sexualiteten och dess betydelse i samhället, men vad 

betyder egentligen uttryck som ”de verktyg de behöver för att åtnjuta sin frihet att vara 

[…]”? Jag försöker inte misstänkliggöra RFSU:s avsikter. Jag vill enbart använda denna 

text som ett exempel på att det alltid finns krafter som vill skapa ”en ny människa” eller 

”ett nytt samhälle”, och påminna om att dystopiernas samhällskritik kan hjälpa oss att 

granska vad som faktiskt döljer sig bakom dessa, och andra, förföriska begrepp.  

 

5.1.3 Hur kan den litteraturvetenskapliga analysen utvecklas för att bättre belysa 

dystopiernas samhällskritik? 

Gottlieb påpekar att många av 1900-talets dystopier skildrar ett samhälle vars 

utveckling mot en utopisk dröm har tagit en katastrofal vändning. Hon menar också att 

flera av dessa dystopier vill beskriva, och varna för, utvecklingen i Sovjetunionen men 

senare också i östblocket, efter den ryska revolutionen:  

Through the works of Marx, Engels, and the explication and analysis of their 

work, socialism became the foundation of one of the most comprehensive and 

compelling thought systems ever created. The spectacle of this utopian aspiration 

buttressed by such a powerful theory turning into dystopian societies of terror and 

dictatorship produced a veritable onslaught of dystopian fiction in our century.112 

Men räcker det med att, som Gottlieb gör ovan, konstatera att många dystopier skildrar 

hur den socialistiska drömmen förvandlats till mardröm? Jag hävdar att denna slutsats är 

för enkel och att den faktiskt motsäger det Gottlieb själv hävdar är viktigt, nämligen att 
                                                
110 Illouz, s. 324. 
111 Idéprogram för RFSU (2015), s. 14. 
112 Gottlieb, s. 9. 
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tolkningarna av dystopiernas samhällskritik bör belysa ”the issues, problems and values 

particular to that period”.113 I min uppsats har jag valt att använda mig av begreppet 

”det moderna projektet” för att fånga in idéer kring sexualitet och kärlek som är centrala 

under den period i historien som Vi och Kallocain skrevs. Genom att välja ett mindre 

värdeladdat begrepp än exempelvis socialism, kommunism eller för den delen nazism 

och istället försöka komma åt de ”moderna” idéer som präglade tiden, så hoppades jag 

kunna precisera dystopiernas samhällskritik och göra den mer relevant för vår egen 

samtid. Många av de idéer som ingick i ”det moderna projektet” är fortfarande aktuella 

idag, om än ibland något modifierade.   

 Hur kan litteraturvetenskaplig analys av dystopisk litteratur bättre belysa den 

samhällskritik som genren ger uttryck för? Gottlieb menar, en smula provokativt, att 

postmoderna teorier inte lämpar sig bra för denna uppgift: ”Yet it is precisely because 

they tend to regard our entire civilisation as dystopic that postmodern critics do not 

bother to search for the target of the particular writer’s social-political criticism, which, 

I believe, constitutes the vital impetus for dystopian fiction.”114 Booker hävdar å andra 

sidan att vi kan ta hjälp av dystopiernas kritiska perspektiv för att fortsätta tänka 

utopiskt. ”In the final analysis, the most important contribution of dystopian thought 

may be to provide opposing voices that challenge utopian ideals, thus keeping those 

ideals fresh and viable and preventing them from turning into dogma.”115 I min uppsats 

har jag gett ett exempel på hur en komparativ metod kan fungera för denna uppgift. Jag 

hoppas därmed ha inspirerat andra till fortsatta funderingar kring hur vi inom 

litteraturvetenskapen bättre kan belysa den samhällskritik som genren ger uttryck för. 
 

6 Sammanfattning 
Jevgenij Zamjatin och Karin Boye levde och verkade i en tid präglad av efterdyningarna 

av det första världskriget. Zamjatin skriver Vi åren efter den ryska revolutionen (1917) 

när socialistiska, pacifistiska och feministiska rörelser, i såväl Sverige som Ryssland, 

strävade efter att skapa ett nytt samhälle och en ny människa. De modernistiska 

rörelserna inom litteratur och konst söker ”en magisk och visionär verklighet som 

trotsade rationalismen” och inspireras bland annat av Freuds teorier om människans 

omedvetna och bortträngda drifter.116 På 30-talet övergår mellankrigstidens öppenhet i 

                                                
113 Ibid., s. 283. 
114 Gottlieb, s. 283. 
115 Booker, loc 2395.  
116 Olsson, Algulin, s. 472. 
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ett mer konservativt synsätt. När Kallocain kommer ut (1940) befinner sig världen 

återigen i krig.  

 Jag har i min uppsats jämfört skildringarna av kärlek och sexualitet i Vi och 

Kallocain med idéer som är centrala för det ”moderna projektet”. Min utgångspunkt har 

varit att dystopier kan läsas som en kritik av författarnas egen samtid, och jag har 

strävat efter att belysa ”the issues, problems and values particular to that period” som 

Gottlieb föreslår.117 Min användning av begreppet “det moderna projektet” har fungerat 

som en brygga mellan två litterära verk skrivna i olika kulturer, på olika språk och vid 

olika historiska tidpunkter. En “Ansatzpunkt” som jag nyttjat för att – via andra texter 

som ur olika perspektiv beskriver denna förändrade syn på kärlek och sexualitet – 

fördjupa min förståelse av de båda verken. 

 Jag har diskuterat hur skildringarna av kärlek och sexualitet i Vi och Kallocain 

kan tolkas som kritik av vissa idéer som är centrala i ”det moderna projektet” som: den 

borgerliga familjens avskaffande, en krympande personlig sfär, sexualitet reducerad till 

biologiska behov och reproduktion, och synen på förälskelse och kärlek mellan två 

individer som egoistisk och irrationell. Min analys har visat att kärleksrelationen är en 

förändrande kraft i såväl Vi som Kallocain. Det ”uppvaknande” som de manliga huvud-

karaktärerna i båda romanerna upplever är starkt förknippad till en kärleksrelation. I Vi 

karaktäriseras mötet mellan D-503 och I-330 av en häftig förälskelse och stark sexuell 

åtrå. I Kallocain längtar Leo och Linda Kall efter tillit, gemenskap och öppenhet. Boye 

och Zamjatin har sannolikt hämtat inspiration i Freuds teorier för att skildra dessa 

relationer som uppstår trots de hinder som finns i samhället. När det gäller Vi ligger 

tonvikten på Freuds teori om drifterna. I Kallocain hjälper sanningsdrogen människor 

att öppna sig i något som påminner om det psykoanalytiska samtalet. I båda 

berättelserna återupprättas banden mellan individerna med hjälp av kärlek och/eller 

sexualitet, och möjliggör därmed motståndet mot ett totalitärt kollektivistiskt samhälle. 

 Min uppsats har också diskuterat hur litteraturvetenskapliga analyser av dystopier 

kan utvecklas och den ger ett exempel på hur en komparativ metod kan användas för att 

belysa dystopiernas samhällskritik. Jag hoppas ha inspirerat andra att göra detsamma. 

                                                
117 Gottlieb, s. 283. 
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