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Abstract 

This paper investigates the science fiction novels of Swedish crime writer Per Wahlöö, most 

famous for his collaboration with his writing partner Maj Sjöwall on the ten Martin Beck 

mysteries. During two important years, 1964 and 1968, Wahlöö wrote the novels Murder On 

the 31st Floor and The Steel Spring, set in a near future land ruled by a social fascist power 

structure where political opposition is eradicated. The pretexted notion of this paper is that 

these novels consists of extensive quantities of criticism against the Swedish welfare state and 

the monopoly-capitalistic Swedish press during the sixties. Through the lens of science fiction 

theory and the notion of the novels as historical sources this paper concludes that Per  

Wahlöö´s science fiction becomes a bridge between the classic Swedish detective novel and 

the new social critic crime fiction in the style of Sjöwall-Wahlöö and others. The novels are 

also representations of the historical process in the mid-sixties during the radical turn: the sci-

fi novels as social criticism of the contemporary society – an utopian flare. Other conclusions 

of this paper are the connections between Wahlöö´s novels and marxist critical theory as well 

as their relation to the Swedish labour literature´s view on the individual in the modern 

society. Especially Murder On the 31st Floor forebodes a lot of the radical marxist criticism 

so widely spread in the latter part of the sixties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English title: Future Land Murders. The Science Fiction of Per Wahlöö. 
 
 
Key words: 1968, deckare, dystopi, Darko Suvin, Herbert Marcuse, marxism, modernitetskritik, 
Per Wahlöö, science fiction, Sjöwall-Wahlöö, situationism, social fiction, veckopress, 
vänsterpolitik. 
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1. Inledning 

En av de mest omvälvande politiska perioderna under förra seklet var 1960-talet. Eller 

närmare bestämt från 1965 och framåt, då ungdomar födda på 1940-talet blev vuxna och 

vällde in på universiteten och blev fyllda av en allt större medvetenhet om sin omvärld. 

Litteraturvetaren Karl Erik Lagerlöf kallar åren efter 1965 för ”strömkantringens år”, en tid då 

författare och intellektuella fick en allt större roll i samhället. Samtidigt var det en tid då 

moderniteten firade ständiga triumfer. Sverige hade haft högkonjunktur sedan slutet av 40-

talet, framtiden såg ljus ut. Men inte för alla. Omvärlden trängde sig på, kolonialism och 

utsugning av tredje världen började i allt större utsträckning ses som problem, Vietnamkriget 

blev den stora väckarklockan för de breda massorna, precis som fascistregimen i Spanien och 

fransmännens krig i Algeriet varit det tidigare för många äldre politiskt aktiva.  

   Året 1965 innebar inte bara en radikal vändning, då 60-talet gick över från att ha varit ett 

liberalt dominerat 60-tal till att luta mer åt vänster, det var också året då de båda författarna 

och journalisterna Maj Sjöwall (1935-) och Per Wahlöö (1926-1975) släppte sin första 

polisroman Roseanna, den första boken om Martin Beck. En lågmäld och försiktig 

kriminalpolis som för in Sverige från det gamla till det nya och själv står mitt i historiens 

strömvirvlar och tillsammans med sina kollegor löser det ena brottet efter det andra i tio 

romaner om brott. Den dekalogiska svit som Sjöwall-Wahlöö kom att skriva under de så 

kallade rekordåren, alltså 1965-1975, kom därmed att kallas Roman om ett brott. Men innan 

de politiska virvelvindarna drog över Sverige och världen skrev Per Wahlöö egna romaner 

med vänsterpolitiska förtecken. En av dem hette Mord på 31:a våningen och kom ut året 

1964, alldeles innan radikaliseringen bröt igenom på allvar. I den finns embryot till det som 

senare skulle bli Martin Beck, den magsårslidande lågmälde kommissarien Jensen som skulle 

återkomma fyra år senare i ännu en roman, Stålsprånget (1968).  

   Dessa båda böcker, framtidsromaner som jag valt att kalla dem i den här studien, skrevs mitt 

i den politiska radikaliseringens omvälvningar, men likväl omnämns de sällan i samband med 

litteraturöversikter från den här tiden. Istället dominerar författare som P. O. Enquist, Lars 

Gustafsson, P. C. Jersild, Sven Delblanc och en mängd andra mer experimentellt orienterade 

skönlitterära författare vars verk ansågs vara mer komplexa med sina blinkningar till den nya 

romanens estetik. Wahlöös romaner är tack vare sina uttalade politiska incitament och sin 

genretillhörighet mer tidsbundna och, enligt mig, därför desto mer intressanta att ha som 

idéhistoriska studieobjekt, för att analysera politiska idéer från 60-talet och även för att 

placera in texterna i en bredare kontext än tidigare historiker gjort, vare sig de är litteratur-
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historiker, filmhistoriker eller sciencefictionhistoriker. Wahlöös båda framtidsromaner skulle 

man därmed kunna se som samtidsdokument vilka helt enkelt förtjänar en noggrannare 

genomlysning än vad populärlitteratur från 60-talet normalt har fått inom vetenskapen.  

 

Syfte och frågeställningar 

En utgångspunkt för den här uppsatsen är övertygelsen att en väsentlig del av diskussionen 

om modernitets- och kulturkritik förs inom skönlitteraturen och att den som är intresserad av 

dessa frågor har all anledning att fördjupa sig i litterära berättelser. Min inställning till skön-

litteraturen är också att romanerna samspelar med samtida politiska och filosofiska 

föreställningar. Förmågan att göra sig bilder av framtiden, förutse människors handlande och 

därmed skapa berättelser av etisk, filosofisk och kritisk kaliber är något som vi främst hittar 

inom skönlitteraturen där författarens föreställningsförmåga ofta lever upp till detta. 

Litteraturvetaren Jonas Anshelm skriver bland annat att  

 

det litterära berättandet kan få en betydelsefull etisk funktion då det förmår att överbrygga avstånd i tid 

och rum och utmåla de framtida konsekvenserna av vårt handlande. Berättandet gör det möjligt för oss att 

gestalta tänkta händelseförlopp och laborera med alternativa bilder av verkligheten; det kan utvidga vår 

kunskap och vår förmåga att se tänkbara konsekvenser av mänskligt handlande, vilket kan leda till ett ökat 

mänskligt ansvarstagande.1 

 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka hur kritik av modernitet, kultur, samhällets 

maktstrukturer och individens förhållande till dessa strukturer gestaltar sig i Wahlöös båda 

framtidsromaner. Ytterligare en ambition är att studera dessa romaner ur ett science fiction-

perspektiv samt i viss mån även se hur de förhåller sig till en svensk arbetarlitterär tradition. 

En utgångspunkt är därför att de båda romanerna i någon mån är science fiction-romaner med 

en samhällskritisk udd. Jag noterar också att romanerna korresponderar med Wahlöös tidigare 

skönlitterära texter där internationella diktaturer avhandlas, liksom med hans journalistiska 

texter där viss kulturkritik finns att utläsa.  

   Jag intresserar mig alltså både för vad Wahlöös verk har att säga om tiden (samtiden – 

framtiden) och den kulturkritik som romanerna avhandlar. En grundläggande hypotes i denna 

uppsats är att Wahlöö faktiskt använder det litterära berättandet som ett uttrycksmedel för att 

diskutera det moderna samhällets problem i allmänhet och kulturell och politisk monopolism i 

synnerhet. Han har ett ärende och enligt mig är hans syfte av didaktisk och politisk natur trots 

                                                 
1 Jonas Anshelm (1990) Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i PC Jersilds författarskap, Stockholm: 
Bonniers, s.17f. 
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att (eller är det därför) han valt en underhållningsgenre för sin litterära framställning. En 

övergripande frågeställning jag ställer upp inför studiet av romanerna är: 

   - hur ser framtidsromanernas föreställningar och samhällskritik av det samtida Sverige ut? 

   Mer detaljerade frågor att besvara blir: 

   - hur förhåller sig romanerna till sf-genren? 

   - hur gestaltar romanerna kritik av: 

 a) moderniteten? 

 b) kulturen? 

 c) maktstrukturerna i samhället? 

 d) förhållandet mellan individ-struktur? 

Ytterligare en fråga är: 

   - hur förhåller sig texterna till arbetarlitteraturen? 

 

Källmaterial och avgränsning 

De källtexter jag har valt att undersöka i den här studien är de av Per Wahlöö författade 

romanerna Mord på 31:a våningen (nedan benämnd som M31), publicerad i september 1964, 

och Stålsprånget, publicerad i augusti 1968. Utgåvorna som ligger till grund för min analys är 

emellertid båda publicerade 1973 i Norstedts Pan-pocketserie varför den sidhänvisning jag 

använder mig av utgår ifrån just dessa upplagor. Båda romanerna har givits ut i flera upplagor 

genom åren, senast på 00-talet av Piratförlaget. Texterna i samtliga upplagor är identiska. 

1973 års upplaga av Mord på 31:a våningen rymmer 154 sidor fördelade på 28 kapitel medan 

Stålsprånget består av 148 sidor, också de fördelade på 28 kapitel. 

   Den kontextuella avgränsning jag tänker mig korresponderar närmast med romanernas 

publicerings- och produktionsår, dvs perioden 1964 till 1968 med en reservation för diverse 

utblickar mot såväl tidigare som senare årtal. Det är studiet av denna tidsperiods litteratur och 

politiska idéer som primärt har intresserat mig varför jag också ser romanerna som tids-

dokument. 

 

Disposition 

Jag börjar med att översiktligt gå igenom tidigare forskning inom tre centrala områden för 

min studie: Wahlöös författarskap, science fiction och 60-talsvänsterns modernitetskritik. 

Därefter följer ett teori- och metodavsnitt om romanen som källa för historiska studier. Sedan 

en biografisk exposé över Wahlöös liv och verk följt av ett avsnitt om science fiction. Sist i 

bakgrundsteckningen tar jag upp litteratur och politik under tidsperioden 1964-68. Därefter 
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följer undersökningen av de båda romanerna följt av en avslutning där jag summerar vad jag 

kommit fram till. 

 

2. Tidigare forskning 

För att kunna redogöra för forskning som är relevant för studiet av Per Wahlöös framtids-

romaner har jag valt att sönderdela denna översikt i tre separata fält där det första utgör 

forskning kring Wahlöö och hans verk, den andra forskning rörande science fiction och den 

tredje lite kort kring fältet modernitetskritik vari jag vill inordna de båda framtidsromanerna.  

 

Per Wahlöös författarskap 

Forskningen rörande Wahlöö som enskild författare, innan konstellationen Sjöwall-Wahlöö är 

lättöverskådlig. Förvånansvärt få studier har gjorts av hans romaner och inte minst av hans 

journalistik. Litteraturvetaren Lars Wendelius inordnar i sin studie Rationalitet och kaos 

(1999) Wahlöös framtidsromaner i en samhällskritisk kontinuitet som så småningom mynnar i 

Roman om ett brott med dess syfte att riva ner välfärdsstatens bedrägliga skynken med hjälp 

av kriminalromanens dramaturgi.2 Att som de flesta forskarna helt ignorera Wahlöös 

influenser från andra romangenrer, som t ex sf, förefaller vara en genomgående tendens i 

forskningen. Inte minst de forskare som ägnar sig åt kriminallitteratur verkar ha denna snäva 

syn.  

   En relativt kortfattad studie av romanen Stålsprånget är Katrin Raschkes i Tyskland 

publicerade (och till bristfällig svenska översatta) Samhällskritik i Per Wahlöös Stålsprånget 

(2006) där hon kortfattat går igenom Wahlöös kritik på tre områden: kapitalismen, 

välfärdsstaten och miljöfrågan. Raschke kommer fram till att romanen har en observerande 

och förment objektiv stil men ser den trots det som ett tendentiöst verk som enbart 

argumenterar för en marxistiskt färgad syn på samhället.3 Raschkes skrift lyckas, enligt mig, 

inte att knyta an Wahlöös resonemang till en vidare kontext i samtiden vilket får hennes 

resultat att te sig som relativt ytliga och utan mer gedigen historieförankring. 

   Betydligt mer omfattande är filmvetaren Michael Tappers avhandling Snuten i 

skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010 (2011) där han går 

igenom Wahlöös tidiga karriär som reporter, filmkritiker, filmförfattare och romanförfattare, 

för att sedan inlemma detta i den stora berättelsen om Sjöwall-Wahlöö och deras tio 

                                                 
2 Lars Wendelius (1999) Rationalitet och kaos. Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 1965, Uppsala: Gidlunds, 
s.66. 
3 Katrin Raschke (2006) Samhällskritik i Per Wahlöös Stålsprånget, Norderstedt: GRIN Verlag, s.15. 
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polisromaner i Roman om ett brott 1965-1975 vilka är Tappers egentliga undersöknings-

objekt.4 Framtidsromanerna får emellertid en betydande uppmärksamhet hos Tapper. Dock 

ser han dem mer som polisberättelser, och snarare som förstadier till det som skulle komma, 

än som sf-romaner vilket jag har för avsikt att göra. Det får också betydelse för läsningen av 

böckerna, vilket vi ska se. Tappers läsning av romanerna är kontextuellt verkningsfull, han 

knyter an till politiska idéer och händelser i tiden såsom försäljningen av tidskriften Folket i 

Bild där Wahlöö arbetade, liksom till hela den politiska bakgrunden till radikaliseringen med 

Vietnamkrigsdemonstrationer, monopolkritik, marxistisk indoktrineringskritik, alienations-

process och det teknokratiska samhället. En viktig distinktion Tapper gör är att lyfta fram hur 

högerns och vänsterns kritik mot folkhemmet sammanfaller i Wahlöös båda romaner liksom i 

den efterföljande deckarsviten. Här anknyter Tapper till tänkare som Herbert Marcuse till 

vänster och Roland Huntford till höger.5 

   Förutom ovan nämnda verk bör jag naturligtvis nämna mina egna båda kandidatuppsatser i 

journalistik respektive idéhistoria vilka avhandlar Wahlöö som journalist respektive 

Spanienskildrare. I sin roll som journalist kan man se en ideologisk rörelse från höger till 

vänster i Wahlöös texter från tidigt 50-tal till början av 60-talet. I uppsatsen ”Nu rasar 

diktaturerna!” Samhällskritiken i Per Wahlöös journalistik (2011) lyfter jag fram just denna 

ideologiska vindkantring som viktig för förståelsen av hans senare skrivande där gränsen 

mellan höger och vänster, precis som Tapper är inne på i sitt studium av framtidsromanerna, 

blir diffus. I uppsatsen Diktaturmänniskans fall. Bilden av Spanien i Per Wahlöös texter 

1951-1962 (2012) kan en likartad ideologisk rörelse ses i hans Spanienskildringar där 

innehållet förändras över en tioårsperiod från att vara relativt okritiskt till att bli mer politiskt, 

till viss del med inspiration från arbetarlitteraturen. Studiet av Wahlöös framtidsromaner kan 

ses som en fortsättning på båda dessa uppsatser. 

 

Science fiction 

Litteraturvetaren Sarah Ljungquists avhandling Den litterära utopin och dystopin i Sverige 

1734-1940 (2001) har Karin Boyes framtidsroman Kallocain (1940) som kronologisk 

slutpunkt, ett verk som Ljungquist benämner som den första svenska dystopin.6 Och det är i 

den traditionen vi främst bör inordna och förstå Wahlöös båda framtidsromaner. Den 

överordnade genre som Ljungquist främst ägnar sin uppmärksamhet åt är emellertid den 
                                                 
4 Tapper går igenom M31 och Stålsprånget på s.161-175 i Michael Tapper (2011) Snuten i skymningslandet. 
Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010, Lund: Nordic Academic Press. 
5 Tapper 2011, s.166-168. 
6 Sara Ljungquist (2001) Den svenska litterära utopin och dystopin 1734-1940, Hedemora: Gidlunds. s.261. 
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svenska utopiska skildringen. Kallocain förändrar genren för alltid med sin skildring av det 

som Ljungquist kallar för den ”extremtotalitära världen”. Hon inordnar Kallocain i en bredare 

internationell kontext av anti-totalitära litterära dystopier med milstolpar som Jevgenij 

Samjatins Vi (1920), Aldous Huxleys Du sköna nya värld (1932), Katharine Burdekins 

Swastika Night (1937), George Orwells 1984 (1949) och Ray Bradburys Fahrenheit 451 

(1953).7 

   Ett intressant inslag i sf-forskningen med anknytning till Ljungquists dystopiforskning är sf-

författaren Sam J. Lundwalls Utopia – Dystopia. Nedslag i framtidens politiska historia 

(1977) där Lundwall i två essäer går igenom utopier och dystopier genom historien med lite 

extra fokus på sovjetisk sf. De svenska bidragen inskränker sig enbart till tre dystopier: Boyes 

Kallocain (1940), Harry Martinsons Aniara (1956) och Olof Johannessons Sagan om den 

stora datamaskinen (1966).8 

   Akademisk sciencefictionforskning i Sverige är en förhållandevis ny och smal företeelse. 

Genren har sin stora läsar- och intressebas i den så kallade fankulturen vilken kringgärdat sf 

sedan storhetstiden på 50-talet. Det är främst i denna kulturs tidskrifter och fanzines som det 

mesta skrivits om sf tidigare.9 Under 2000-talet har emellertid en rad forskare, både 

litteraturvetare och idéhistoriker, intresserat sig för sf som akademiskt forskningsfält. Några 

av de mest tongivande verken är John-Henri Holmbergs bastanta tvåbandsverk Inre landskap 

och yttre rymd. Science fictions historia I-II (2002-2003) som går igenom både svensk och 

internationell sf genom historien, idéhistorikern Michael Godhes avhandling Morgondagens 

experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige 

under det långa 1950-talet (2003) som undersöker 50-talets sf i förhållande till 

populärvetenskapliga tidskrifter om teknik från samma tid, samt litteraturvetaren Jerry 

Määttäs avhandling Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950-1968 (2006) som går 

igenom all sf som publicerats i Sverige ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Dessa skulle 

kunna ses som de mest ambitiösa verken vilka tar upp sf i en svensk kontext. Även om 

Holmberg också går igenom internationell sf finns där utmärkta kapitel om Sverige och 

Godhe liksom Määttä har specialiserat sig helt på Sverige. 

   En mängd nordiska forskare har också slagit sig samman och presenterat sin forskning i 

olika antologier med tvärvetenskapliga ambitioner, bland annat Bruun, Lindberg & Inkinens 

Framtiden i nuet. Om konsten att möta det okända (2003) och Godhe & Ramstens Möjliga 

                                                 
7 Ljungquist 2001, s.264. 
8 Sam J. Lundwall (1977) Utopia – Dystopia. Nedslag i framtidens politiska historia, Stockholm: Delta. 
9 Se främst Jerry Määttä (2006) Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950-1968, Lund: Ellerströms, vars 
avhandling tar upp hela sf-bokutgivningen under perioden 1950-1968. 
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världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction (2010). Oftast berörs i den svenska 

forskningen sf:s förhållande till tekniken och framtidsvisionerna (Godhe), den litteratur-

sociologiska delen av genren och dess framväxt i Sverige (Määttä) eller som oftast den 

anglosaxiska sf-litteraturen. Mer filosofiskt intresserade förefaller emellertid de anglosaxiska 

sf-forskarna vara. Brittisk och amerikansk forskning är i dag avsevärt större än den svenska, 

men det är inget jag fördjupar i denna översikt. Dock bör ett par marxistiska sf-forskare 

nämnas, främst litteraturvetaren Darko Suvin som i sitt banbrytande verk Metamorphoses of 

Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre (1979) kopplar sf till 

begreppet kognitiv främmandegöring, alltså interaktionen mellan det främmande och det 

igenkännbara. Carl Freedman har i verket Critical Theory and Science Fiction (2000) och i en 

rad artiklar sedan 80-talet vidareutvecklat Suvins marxistiska teorier om genren genom att 

med förvånansvärd självklarhet koppla den till den kritiska teorin med rötter hos såväl Hegel 

och Marx som Frankfurtskolan. Jag utvecklar samtliga nämnda sf-forskares teorier mer i 

kapitel 5. 

   Wahlöös framtidsromaner är helt outforskade i det här sammanhanget. De nämns förvisso 

av flera forskare och går därmed att inordna i sf-genren.10 Men ingen inom fältet har fördjupat 

sig i vare sig Wahlöös författarskap eller någon av de andra författarnas verk inom så kallad 

okategoriserad sf.11 Undantaget är P.C. Jersild vars sf-romaner undersökts av Holmberg samt 

ännu mer utförligt av litteraturvetaren Jonas Anshelm i dennes avhandling Förnuftets 

brytpunkt. Om teknikkritiken i PC Jersilds författarskap (1990), dock inte ur ett sf-perspektiv. 

Märkligt nog är den mest omfattande studien av svenska framtidsskildringar ur ett sf-

pespektiv skriven av en tysk forskare, Ulrike Noltes doktorsavhandling Schwedische ´Social 

Fiction´. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur von Karin Boye bis Lars 

Gustafsson (2002) vid Münsters universitet. Nolte går främst igenom Karin Boye, Harry 

Martinson, P.C. Jersild och Lars Gustafsson och kommer fram till att social fiction är en 

typiskt svensk företeelse utan direkta motsvarigheter i andra länder där genren är hårdare 

uppbunden till enskilda författarskap. Det unikt svenska består enligt henne i att svenska 

författare i stor utsträckning gjort utflykter till sf-genren för att kunna skriva samhälls-

kritiskt.12 Hon nämner enbart Wahlöö vid enstaka tillfällen. Dels då hon talar om Sjöwall-

Wahlöös romaner som det mest bekanta exemplet på välfärdsstaten som lögnaktig och 
                                                 
10 Se bl a John-Henri Holmberg (2003) Inre landskap och yttre rymd. Science fictions historia. Del 2. Från J.G. 
Ballard till Gene Wolfe, Lund: Bibliotekstjänst, s.234 samt Määttä 2006, s.249, 388. 
11 För mer om okategoriserad sf, se kapitel 5 i denna uppsats. 
12 För en studie av Noltes avhandling se Jerry Määttä ”Svenska författare förnyade sf”, Svenska Dagbladet 
23.1.2004. Finns även på nätet: http://www.svd.se/kultur/understrecket/svenska-forfattare-fornyade-
sf_127260.svd (2013-04-27). 
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räddningslöst korrumperad13, dels då hon nämner Wahlöös båda framtidsromaner i en 

förteckning över svensk sf.14 Gällande Jersild lyfter Nolte främst fram den typ av kritik som 

även Wahlöö ägnar sig åt i sina framtidsromaner, det svenska folkhemmets konformitets-

tendenser, den sociala ingenjörskonsten och övertron på teknologi. Kort sagt det man kan 

kalla för modernitetskritik. 

 

60-talsvänsterns modernitetskritik 

I Wahlöös romaner skulle man kunna säga att trådarna från sf-genren sammanstrålar med 60-

talsvänsterns modernitetskritik. Två forskare som ägnat sig åt 60-talet är historikerna Martin 

Wiklund och Jens Ljunggren som båda har gjort studier med olika ingångar i vänsterns 

modernitetskritik.15 Ljunggrens bok Inget land för intellektuella (2009) behandlar i och för sig 

inte modernitetskritiken i sig utan snarare de intellektuellas roll och tillblivelse såsom 

specifikt vänsterorienterade i det som brukar kallas för 68-revolten. Därmed kommer man inte 

ifrån den kritik som dessa intellektuella också var bärare och producenter av. Martin Wiklund 

menar i sin avhandling I det modernas landskap (2006) att vänstern på 60-talet utvecklade 

alternativa berättelser om framtiden och moderniteten som tvärt kontrasterade mot 

välfärdsberättelsen som socialdemokratin så framgångsrikt mejslat fram. 

 

3. Romanen som idéhistoria 

Min utgångspunkt i denna idéhistoriska undersökning är att använda mig av Per Wahlöös 

båda romaner M31 och Stålsprånget som forskningsmaterial för att analysera deras kritik av 

föreställningar om en rad samtidsfenomen under perioden 1964-1968. Främst är det 

litteraturvetare och några historiker som tidigare ägnat sig åt denna typ av forskning. 

   Historikern Anna Williams har undersökt romaner av Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson, 

Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg och Jan Fridegård för att se hur de beskriver det 

moderna Sveriges framväxt och den nya människan i det moderna industrisamhället. En 

liknande ingång har jag anammat som en av utgångspunkterna till min undersökning av Per 

Wahlöös framtidsromaner. Skillnaden är emellertid att medan Williams undersöker roman-

ernas samtid genom deras syn på det förflutna så gör jag det motsatta, dvs undersöker hur 

                                                 
13 Ulrike Nolte (2002) Schwedische ´Social Fiction´. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur 
von Karin Boye bis Lars Gustafsson, Münster: Monsenstein und Vannerdat, s.181. 
14 Nolte 2002, s.346. 
15 Martin Wiklund (2006) I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det 
moderna Sverige mellan 1960 och 1990, Stockholm/Stehag: Symposion; Jens Ljunggren (2009) Inget land för 
intellektuella. 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella, Lund: Nordic Academic Press. 
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idéer om samtiden gestaltar sig som en fiktiv framtid.16 ”Med hjälp av sina egna erfarenheter 

gestaltar författarna sin samtids föreställningar, värderingar och attityder”, menar Williams 

vilket är ett synsätt jag delar, och jag ämnar här undersöka just de specifika föreställningar 

som synliggörs i just Wahlöös romaner.  

   Historikern Eva Österberg är en av dem som talat sig varm för ett ämnesöverskridande 

närmande mellan historia och litteraturhistoria. Hon argumenterar för att det är i en teori om 

sambandet mellan litterär genre och den allmänna kulturen i samhället som en enskild text får 

sin sociala och kulturella mening.17 Men Österberg varnar också för en farlig reduktionism i 

studiet av skönlitteratur; att röra sig för hastigt mellan enskild text och sociokulturell kontext 

istället för att noggrant undersöka genrebestämningen, intertextualitet och interdiskursivitet.18 

   Liksom Österberg betonar även litteraturvetaren Martin Kylhammar vikten av att förstå 

texternas genretillhörighet. Han påtalar även vikten av att läsa texter med insikten om att de är 

konstruktioner vilkas mening inte bara ligger i innehållet utan även i konstruktionen.19 En 

skönlitterär författare kan genom sina romaner säga oss så oändligt mycket mer om sin samtid 

än vilken vetenskapsman, filosof eller politiker som helst, framhåller Kylhammar.20 Han talar 

särskilt om en skönlitteratur där författarna velat tolka och reda ut sin samtid, en skönlitteratur 

som därför också är färglagd av livserfarenheter. Med rätt frågeställningar och ett lämpligt 

skönlitterärt källmaterial torde därför romanen vara ett utmärkt område för idéhistoriker att 

undersöka. Kylhammar talar särskilt om den starkt tidsbundna litteraturen som lämpligt 

forskingsobjekt. Men vad är då poängen med att undersöka just skönlitteratur? Kylhammar är 

tydlig:”Författare speglar inte bara sin tid [---], de uppträder också som aktiva hypotesmakare 

med ambitionen att presentera rimliga samhälls- och kulturanalyser.”21 I en annan uppsats 

lyfter Kylhammar fram just science fiction-genren som ”ämnad att härbärgera seriös och 

moraliskt uppfordrande samhällsanalys”, dvs att gestalta moderniteten och dess problem-

atik.22 Mer om science fiction och Wahlöös förhållande till denna genre i kapitel 5.  

                                                 
16 Anna Williams (2002) Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt : Ivar Lo-
Johansson, Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Eslöv: Symposion, s.12. 
17 Eva Österberg (2002) ”Litteratur och kultur, text och liv”, Historisk Tidskrift 122:1, 2002, s.62. För 
skönlitteratur som historisk källa se även Christer Ahlberger et. al. (red.) (2009) Historier. Arton- och 
nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Göteborg: Göteborgs Universitet. 
18 Österberg 2002, s.65. 
19 Martin Kylhammar (2002) ”Några reflexioner om skönlitteraturens plats i historieforskningen”, Historisk 
Tidskrift 122:1, 2002, s.66. 
20 Kylhammar 2002, s.67. 
21 Kylhammar 2002, s.68. 
22 Martin Kylhammar (2004) ”Om det fortfarande behovet av samverkan mellan idéhistoria, litteraturvetenskap 
och historia” i Kylhammar, Den tidlöse modernisten, Stockholm: Carlssons, s.202. Idéhistorikern Michael 
Godhe bör också lyftas in i det här sammanhanget: ”Vid läsningen av SF tillämpas ofta ett generellt mönster där 
den initierade läsaren tolkar berättelsen som en allegori över samtiden.” Michael Godhe (2003) ”Science fiction-
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   Historikern Torbjörn Nilsson talar om den fiktiva skönlitteraturen som en källa till ökad 

förståelse av historien, att romanen kan förmedla något som vetenskapen inte lyckas berätta.23 

Romanen kan därmed ses som ganska diskutabel såsom berättande källa, men desto mer 

värdefull som kvarleva där den kan uttrycka maktförhållanden och tänkesätt från en viss tid, 

menar Nilsson som framhåller romanernas styrka i att de kan gestalta ”mentala tillstånd och 

ideologiska strukturer som gör skeendet troligt.”24 En av Nilssons grundtankar är att ett 

författarskap bäst analyseras i den enskilda författarens roll som idémakare och samhälls-

tänkare. Han ser därmed författaren som en teoretiker, en tolkare av en tidsepok.25 Nilsson 

menar att romaner handlar om hur individer och strukturer samverkar i det historiska 

förloppet.26  

   Litteraturvetaren Carina Burman talar i sin uppsats ”Biografisk litteraturforskning” om ett 

samband mellan en författares liv och verk och att den biografiska litteraturforskningens 

grundtanke utgår från att en författares bakgrund och olika erfarenheter också gestaltar sig på 

olika sätt i texterna.27 Burman talar om en biografisk-psykologisk läsning av ett verk som kan 

göras med utblick mot andra metoder från idéhistoria eller litteratursociologi och därmed göra 

den biografiska metoden fruktsam. I den här uppsatsen har jag emellertid velat undvika en 

psykologiserande läsning som Burman talar om och i stället kombinerat den biografiska 

metoden med en idéanalytisk och idéhistorisk inriktning. Just kombinationen av biografiska 

fakta och den kontextuellt verkningsfulla analysen i en idéanalytisk metod med idéhistoriska 

utblickar torde därför vara den bästa metoden för att besvara de problem jag inledningsvis 

ställt upp. Denna ansats skiljer sig också gentemot tidigare forskning om Per Wahlöös 

författarskap då jag anser att det biografiska kan bidra till ökad förståelse för romanernas 

idéhistoriska innehåll. Främst är det Michael Tapper som gjort en idémässig analys av de 

båda framtidsromanerna och han har enligt mig bland annat inte använt sig tillräckligt av 

Wahlöös journalistiska bakgrund för att ge analyserna en vidare förståelse. Min analys utgår 

därmed även från ett utomlitterärt sammanhang, där omständigheter och kontextualisering blir 

extra viktiga.  

                                                                                                                                                         
berättelsen som utvecklingsroman” i Henrik Bruun, Fredrik Lindberg & Sam Inkinen (red.), Framtiden i nuet: 
om konsten att möta det okända, Helsingfors: Söderström, s.99. 
23 Torbjörn Nilsson (2002) ”Romaner som historisk källa eller konsten att ta fiktioner på allvar”, Tvärsnitt 
2002:1, s.60. 
24 Nilsson 2002, s.65. 
25 Nilsson 2002, s.66. 
26 Torbjörn Nilsson (2009) ”Skönlitteratur som tidsanda och historieteori” i Ahlberger (2009), s.225. 
27 Carina Burman (1998) ”Biografisk litteraturforskning” i Staffan Bergsten (red.) Litteraturvetenskap – en 
inledning. Lund: Studentlitteratur, s.67. 
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   Den metod jag kommer använda mig av är att när så krävs se vissa av Wahlöös biografiska 

omständigheter som verktyg till tolkningen av hans framtidsromaner. Känner man till 

exempel inte till att Wahlöö arbetade på kulturtidskriften Folket i Bild då den såldes till 

förlaget Åhlén & Åkerlund och att denna affär bildar själva ursprunget till den indignation 

som utgör innehållet i främst M31 så torde en betydande del av analysen gå förlorad, menar 

jag. Men denna metod bör användas försiktigt, menar Burman och jag instämmer i det.  

   Det jag är intresserad av att studera är de föreställningar och den kritik som romanerna 

gestaltar; däri inryms alltså det tankeinnehåll romanerna blir en representation av. En 

utgångspunkt som jag delar med den brittiske historikern Quentin Skinner är att han ser 

författarens skrivande som en dialogiskt meningsskapande process och att forskarens uppgift 

också är att undersöka varför författaren skrev som han skrev.28 Meningsskapandet 

(skrivandet) sker därmed i en kontext som också kan röja textens mening. Per Wahlöös 

framtidsromaner skulle därmed kunna ses som ideologiska riktningsvisare, där deras 

paranoida och bitvis uppblåsta föreställningar om det som sf-historikern John-Henri 

Holmberg benämner som närframtiden, bildar bas för en samtida samhällskritik. 

 

4. Författaren i framtidslandet 

När Wahlöö skrev sina framtidsromaner var han en etablerad författare och på god väg att 

skriva in sig i litteraturhistorien med tio stycken kanoniska polisromaner i sviten Roman om 

ett brott tillsammans med Maj Sjöwall. När han skrev M31 stod han på tröskeln till det stora 

genombrottet som kriminalförfattare som kom året efter. Innan dess var han mest känd för en 

rad diktaturskildringar med handlingen förlagd till utlandet, främst den spanska fascist-

diktaturen under Franco.29 Året 1964 markerar därför inte bara början på något nytt för 

Wahlöö, skrivandet av (inledningsvis sf-influerade) kriminalromaner, utan även slutet på hans 

karriär som journalist, ett yrke han haft sedan 1947 då han började som volontär på 

Sydsvenska Dagbladet i Malmö, en tidning hans far Waldemar Wahlöö arbetade på i Lund vid 

den tiden. Så småningom, 1949, hamnade Per Wahlöö på den nystartade Kvällsposten i 

Malmö där han arbetade som filmredaktör, kriminalreporter och slutligen sportreporter fram 

till 1953 då han slutade, enligt uppgift för att han inte klarade av fasta arbetstider på en 

                                                 
28 Quentin Skinner (2002) Visions of Politics. Volume I: Regarding Method, United Kingdom: Cambridge 
University Press, s.83. 
29 Vinden och regnet (1961); Lastbilen (1962); Uppdraget (1963). 
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redaktion.30 Det var sedan han började företa sina resor till Spanien där han lärde känna 

diktaturen inifrån efter att ha tillbringat ett par år i landet. Senare delen av 50-talet ägnade han 

mest åt teaterkritik och frilansskrivande, främst i Norrköpings-Tidningar men även i en rad 

andra dagstidningar spridda över hela landet. Mest skrev han om film och teater men också en 

stor mängd kulturkritik där våldslitteraturen och även science fiction lades under luppen.31 

   Året 1959 flyttade han från Malmö till Stockholm och började arbeta som socialreporter på 

veckotidningen Veckorevyn som ägdes av Bonniers förlag Åhlén & Åkerlund. På Veckorevyn 

skrev han längre åsiktsprydda reportage om allt från Sydafrikas apartheidsystem till svenska 

nynazister.32 Efter ett par år bytte han jobb till arbetarrörelsens tidskrift Folket i Bild (FiB), 

som drevs av Tidens förlag, som ideologiskt låg honom närmare än den kolorerade 

veckopressen. Vid årsskiftet 1962-63 köptes emellertid FiB upp av Åhlén & Åkerlund. FiB 

hade då drivits av den egensinnige chefredaktören Ivar Öhman sedan starten 1934 och därmed 

också varit ett uppskattat folkrörelseorgan spritt över hela landet där de stora arbetar-

författarna regelbundet skrev noveller och reportage. Året 1961 gick FiB med förlust för 

första gången och ledande socialdemokrater som satt i FiB:s styrelse beslutade att sälja 

aktiemajoriteten till Esselte och året därpå såldes FiB den vidare till Bonniers. Ivar Öhman 

var den enda i ledningen som reserverade sig mot försäljningen till Bonniers.33 Efter 

försäljningen såg allting ut att fortsätta i samma spår. Wahlöö arbetade kvar, nu med kontor i 

Bonnierskrapans sextonde våning, och tidningen bytte namn ett par gånger för att slutligen 

heta Fib-Aktuellt. Omslagen dominerades alltmer av lättklädda flickor istället för t ex 

personer som Olof Palme, spionen Wennerström, olika skådespelare och internationella 

politiker. Från 1964 var den visuella omgörningen av tidningen i stort sett färdig och några år 

senare började bilder av nakna flickor och olika sensationalistiska reportage från jordens 

krigshärdar ta allt större plats. Wahlöö hade återigen hamnat i den kolorerade veckopressens 

nav i skyskrapan med adress Torsgatan 21 i Stockholm. Försäljningen hade gått väldigt fort 

                                                 
30 Intervju Henrik Sjögren 2011-11-29. Den enda studien om Wahlöös journalistik är för övrigt Per Hellgren 
(2011) ”Nu rasar diktaturerna!” Samhällskritiken i Per Wahlöös journalistik, Huddinge: Institutionen 
kommunikation, medier och it, Södertörns högskola. 
31 Se t ex artiklarna ”1000 unga författare i återvändsgränd”, Aftonbladet 14.8.1954; ”En vanlig svensk grabb”, 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13.5.1954; ”Tonåringar och våldsleken”, Arbetaren 20.6.1954; 
”Stålmannens bättre jag”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8.7.1954; ”Våld som vardagsvara”, 
Norrköpings-Tidningar 16.1.1957; ”Våld i världsrymden”, Norrköpings-Tidningar 1.6.1956; ”Det universella 
våldet”, Norrländska Socialdemokraten 18.7.1957; ”Science-fiction – årsbarn med filmen”, Östersunds Posten 
6.8.1957. 
32 ”Sydafrika – en skamfläck”, Veckorevyn 1960:15; ”En droppe negerblod”, Veckorevyn 1960:16; ”Skåne-Hitler 
hotar med terror!”, Veckorevyn 1960:7. 
33 Se bl a kapitlet ”Epoken Folket i Bild” i Lars Furuland & Johan Svedjedal (2006) Svensk arbetarlitteratur, 
Stockholm: Atlas, s.233-235; samt för FiB-affären Karl Erik Gustafsson & Per Ryden (red) (2002) Den svenska 
pressens historia IV. Bland andra massmedier (efter 1945), Stockholm: Ekerlids, s.201-202. 
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och gjort ett närmast outplånligt ideologiskt intryck på Wahlöö och i slutet av 1964 

publicerades hans sista artiklar; först en serie i fem delar med namnet ”Slaget om Atlanten” 

(Fib-Aktuellt 1964:17-22) om sjökriget under andra världskriget, sedan artikelserien ”Kampen 

om Stalins arv” (1964:23-25) i två delar och sista artikeln ”Flygplan saknas” (1964:48) var ett 

utdrag ur ett filmmanus med samma titel som Wahlöö skrivit tillsammans med kamraten och 

författaren Arvid Rundberg som dessutom hade skrivit några sf-romaner åren innan.34 Samma 

år, 1964, skrev de också TV-pjäserna Mrs. Fulman och Idolen tillsammans, den sistnämnda 

ett kammarspel utan psykologiserande porträtt om några kriminella som gör en stöt 

tillsammans.35 

   Indignerad över arbetarrörelsens plötsliga försäljning av arbetartidskriften skrev Wahlöö 

M31 medan han fortfarande var anställd på Fib-Aktuellt för att sedan sluta och istället inleda 

en betydligt mer framgångsrik författarbana tillsammans med Maj Sjöwall, som även 

samarbetat med honom på de tidigare romanerna. Nu trädde emellertid paret fram tillsammans 

med polisromanen Roseanna (1965), en realistisk deckare i samtida miljö om ett 

poliskollektiv i Stockholm som utreder mordet på en ung kvinna som hittas död i Göta kanal. 

Mellan åren 1965 och 1975 skrev paret Sjöwall-Wahlöö tio romaner om detta poliskollektiv 

med kriminalaren Martin Beck i centrum. Samtidigt engagerade de sig alltmer politiskt. Året 

1965 gick de med i Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, och de lämnade partiet 1970.  

 

5. Science fiction  

Per Wahlöö och science fiction 

Förhållandet till sf har hos Wahlöö varit kritiskt ända sedan hans första artikel om saken 1951, 

“Trickfilmens pånyttfödelse” i Kvällsposten , då han arbetade som filmkritiker i Malmö.36 50-

talet var sf:s glansperiod och kom av Wahlöö senare under decenniet att kritiseras i samma 

andetag som den så kallade ”smutslitteraturen”, alltså kriminallitteratur och serietidningar av 

dålig kvalitet vilka Wahlöö, liksom en mängd andra kritiker, gick hårt åt.37 Men i just 

Kvällsposten-artikeln invänder inte Wahlöö på något sätt mot hela sf-genren som sådan, det är 

främst filmen han talar om där. Han har främst invändningar mot kvaliteten på den sf som 

                                                 
34 De sista (1962); Mr Bilks död (1963). 
35 Per Wahlöö & Arvid Rundberg (1964) ”Idolen” i Ernst Bruun Olsen, Per Wahlöö & Arvid Rundberg, Torborg 
Nedreaas, Ny nordisk TV-dramatik 1964. Nordvisionens teaterserie, Stockholm: Sveriges Radio, s.57-85. 
36 Per Wahlöö, “Trickfilmens pånyttfödelse”, Kvällsposten 5.1.1951. 
37 Se Nils Bejerot (1954) Barn-serier-samhälle, Stockholm: Folket i Bild, s.145-192 för en sammanfattning av 
seriedebatten under första halvan av 50-talet. Wahlöös bidrag sammanfattas av Bejerot på s.174-176. De tar 
emellertid inte upp sf i någon utsträckning utan främst kriminallitteraturens våldsprägling av unga deltagare i en 
novelltävling där Wahlöö var redaktör. 
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visas på biograferna. En djupare ideologisk kritik går emellertid att se i två senare artiklar från 

1956 och 1957 där han går särskilt hårt åt USA och dess imperialistiska ambitioner vilka 

Wahlöö anser avspeglar sig i främst sf-litteratur och film.38 Sf var på modet när Wahlöö skrev 

sina artiklar och han förefaller främst vända sig mot den intellektuella urlakning som 

kommersialiseringen bidragit med till sentida sf: 

 

Den viktigaste ingrediensen är enfald, och beklagligtvis måste man ganska snart konstatera att genrens 

kvantitativa renässans tillfört den mycket få kvaliteter. Sanningen är den att science-fiction som skrivs i 

dag är långt sämre än den som åstadkoms av Verne och Wells – trots att vi lever i en epok då flygande 

tefat blivit vardagsmat och då det redan bokas platser till de första månraketerna.39 

 

Som kulturkritiker med siktet inställt på sf visste han hur genren kunde göra politisk nytta i 

den moderna litteraturen istället för att enbart vara en banal underhållningsgenre. Detta 

utvecklande han själv emellertid inte förrän 1964 med framtidsromanen Mord på 31:a 

våningen. Då utan vare sig strålpistoler, tefat, blonda pinuppor eller utomjordingar.  

 

Dystopin - ett svenskt perspektiv 

Bestämningen av genre har flera historiker framhållit som central innan en studie av romaner 

påbörjas i historievetenskapligt syfte.40 Därför bör några genrebegrepp, genrer och deras 

historik diskuteras, om inte annat för att senare kunna använda genrernas konventioner och 

idémässiga grunddrag i en vidare analys av Per Wahlöös framtidsromaner.  

   Karin Boye skulle med sin roman Kallocain kunna ses som den svenska dystopins främsta 

exempel där en extremtotalitär värld tecknas med tydlig utgångspunkt i en kritik mot 

samtiden. Boye hämtade influenser från författare som Samjatin, Huxley och Burdekin och 

det är inte otroligt att Orwell i sin tur inspirerades av Boyes Kallocain som översattes till 

franska tidigt, ett språk som Orwell behärskade.41 Likheterna mellan romanerna är slående; 

allt utspelar sig i en totalitär polisstat, en kollektivismens diktatur, med ett latent krigshot 

närvarande. 

   Dystopin har gemensamt med utopin att de båda ”ställer på en skenbart implicit nivå den 

skildrade världen mot den verkliga, och kritiserar därmed indirekt samtidens tendenser och 

                                                 
38 Se t ex Per Wahlöö, ”Våld i världsrymden”, Norrköpings-Tidningar 1.6.1956; ”Det universella våldet”, 
Norrländska Socialdemokraten 18.7.1957. 
39 Per Wahlöö, ”Det universella våldet”, Norrländska Socialdemokraten 18.7.1957. 
40 Bl a Martin Kylhammar och Eva Österberg talar om detta, se kapitel 3. 
41 Ljungquist 2001, s.288. 
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företeelser.”42 I dystopin möter vi en främmandegjord värld, en förvrängd bild av vår 

verklighet där ett direkt skeende varvas med analyser, där allt ställs på sin spets.43 Den 

världsbild vi ser i dystopin är alltså något som ersatt vår verklighet, en kontrafaktisk 

konstruktion, en framtida extrapolerad värld som blir ”ett slags uppförstorad spegling av den 

samtida världens tendenser och företeelser. I berättelsen tar sig detta företrädesvis uttryck i ett 

intrikat spel med sporadiska eller indirekt införda referenser som hänvisar till verkets 

samtid.”44 Harry Martinson skriver i förordet till sitt rymdepos Aniara (1956) om ”ett skeende 

där verklighet och overklighet täcker varandra. Man föres in i en miljö som inte finns, men 

som man under läsningen vänjer sig vid och som man på det ena eller andra sättet snart 

känner igen. Den blir verklig, påträngande och fängslande och till slut omutlig och förtrogen: 

som en spegel.”45 

   Dystopins främsta kännetecken är konfrontationen mellan en organiserad och en icke-

organiserad värld, samt det orosmoment som ständigt ruvar under en helgjuten glasyr av 

lobotomerad kollektivism. Hotet mot den totalitära staten utgörs oftast av en revolutionär idé 

representerad av en icke-organiserad enhet, i Wahlöös romaner företrädd av kommunister, 

läkare och kulturjournalister. Dessa orosmoment är därför något som redan finns i den 

totalitära världen och som inte sällan representerar idén om frihetlighet inom totalsystemet. 

Med utgångspunkt hos Ljungquist kan vi därför destillera fram åtminstone sex punkter som 

kännetecknar dystopin: 

 

• Främmandegörandet av vår egen värld. 

• Kritikens ironiska udd. 

• Totaliteten – det allomslutande samhällssystemets diktatur. 

• Störningen – något inträffar som sätter bollen i rullning. 

• De två världarna – organiserade och icke-organiserade.  

• Konfrontation mellan världarna som tydliggör maktförhållanden.46 

 

Dessa punkter passar även in på den genre som omsluter dystopin vilken vi fortsättningsvis 

ska titta på, science fiction. Sf-historikern John-Henri Holmberg framhåller Platons Staten (ca 

385 f Kr) som den första litterära utopin och nästan lika gammal anser han dystopin vara, att 
                                                 
42 Ljungquist 2001, s.271. Ordet utopi kommer av grekiskan och betyder ”annan plats” medan dystopi betyder 
”dålig plats”. 
43 Ljungquist 2001, s.271. 
44 Ljungquist 2001, s.271. 
45 Harry Martinson ([1956] 1963) Aniara. En revy om människan i tid och rum, Stockholm: Aldus Bonniers, s.6. 
46 Ljungquist 2001, s.261-287. 
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de båda nästan är avhängiga varandra, att en utopi oftast skildrar något som är bättre än det 

rådande och därmed också kritiserar det rådande samhället.47 Hos Huxley, Bradbury och 

Orwell flyter genrerna samman i det som numera främst går under begreppet science fiction. 

Inom litteraturvetenskapen finns olika uppdelningar av genrer och subgenrer när det gäller 

denna typ av litteratur. Vissa sciencefictionforskare anser utopin och dystopin vara egna 

genrer48 i förhållande till sf medan andra anser utopin vara en del av sf.49 Den senare 

uppfattningen tycks råda i flera av de stora science fiction-bibliografierna men samtidigt kan 

flera olika genrebeskrivningar vara tillämpliga på ett och samma verk.50 På så sätt skulle man 

kunna t ex se Wahlöös roman M31 som både en deckare och en science fiction-dystopi liksom 

den är en press-satir.51 

   Så långt genrens historiska rötter tillbaka till antiken och en internationell fåra av stora 

författare som normalt inte är verksamma i sf-genren, men som ändå skrivit några av dess 

portalverk. Hur såg då läget ut i Sverige? Hur såg den litterära flora ut som omgav Wahlöös 

båda framtidsromaner, vilka traditioner stammade de ur och hur bör vi förhålla oss gentemot 

dem? 

   Man brukar tala om 1960-talet som en relativt död sf-period. Glansdagarna från 50-talet var 

över, den stora vågen med små förlag som gav ut böcker under etiketter som Galaxy och 

Atom-boken ebbade helt enkelt ut och först mot slutet av 60-talet återupptogs utgivningen av 

kategoriserad sf.52 Den sf-utgivning som ändå förekom, och som Wahlöö kom att bli en del 

av, kallas i forskningen för okategoriserad sf.53 Eller social fiction som litteraturvetaren 

Ulrike Nolte talar om i samband med svensk okategoriserad sf. Böckerna skrevs främst av 

författare som gjort sig kända för andra typer av litteratur. I slutet av 50-talet användes 

genrebeteckningen science fiction alltmer sällan och Jerry Määttä menar att det kan bero på 

att genren utgjorde ”en form av undermålig och kommersiell populärlitteratur, förknippad 

                                                 
47 John-Henri Holmberg (1977) Sf-guide. Om motiv i science fiction, Stockholm: Skandinavisk fören. för science 
fiction, s.24-26. För en lättöverskådlig historik över utopier se även Bengt Höglund, ”Utopismens renässans”, 
Bonniers Litterära Magasin 1966:6, s.431-434. 
48 Se t ex Patrick Parrinder i Ljungquist 2001, s.22. 
49 Se t ex Anne Cranny-Francis och Gary Saul Morson i Ljungquist 2001, s.22. 
50 Ljungquist 2001, s.23. 
51 Den engelske kriminalförfattaren och litteraturkritikern Julian Symons ställer i sitt standardverk Bloody 
Murder (1972) upp främst två kriterier som bestämmer vad som kan räknas som en detektivroman, hävdar 
litteraturvetaren Sara Kärrholm: (1) att den ska framställa ett problem och (2) att problemet ska lösas av en 
detektiv. Wahlöös framtidsromaner kvalificerar sig givetvis också in i dessa kriterier. Sara Kärrholm (2005) 
Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, Stockholm/Stehag: Symposion, 
s.33. 
52 Holmberg 2003, s.231ff. 
53 Både Holmberg och Määttä använder sig återkommande av begreppet. 
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med populärpocketutgivning, sf-tidskrifter och en säregen fankultur.”54 Tidiga exempel på 

okategoriserad sf som dök upp under 50-talet och som förlagen valde att distansera från sf-

genren kom bland annat från flera arbetarförfattare: Vilhelm Mobergs Det gamla riket (1953),  

Nils Parlings Korset (1957) och Folke Fridells Äldst i världen (1959).55 

   Bland de mest framstående verken i 60-talets våg av okategoriserad sf kan nämnas Sven 

Delblancs Eremitkräftan (1962) och Homunculus (1965), P.C. Jersilds Calvinols resa genom 

världen (1965) och Grisjakten (1968), Arvid Rundbergs De sista (1962) och Mr Bilks död 

(1963) samt Olof Johannessons (pseud. för Hannes Alfvén) Sagan om den stora 

datamaskinen (1966). Främsta kännetecknet för okategoriserad sf var att böckerna inte 

marknadsfördes som sf och var skrivna av författare som inte associerades med genren.56 

Oftast präglades romanerna tematiskt av att vara dystopiska närframtidsskildringar av 

totalitära stater – samtiden i lätt förklädnad för kritiska ändamål.57 Det vi ser är med andra ord 

en ganska kort svensk tradition med Karin Boyes Kallocain som tematisk urmoder. En 

tradition som under 60-talet blommade ut i en förvånansvärt enhetlig flora av romaner vars 

extrapolerande tendenser är snarlika oberoende av om författarna var liberaler, konservativa 

eller socialister. De flesta såg samma tendenser och ville varna för samma omänskliga, 

avindividualiserade, byråkratiserade och detaljreglerade framtid.58 

   Men även om Wahlöös båda romaner kan inordnas i denna litterära fåra i ett annars sf-

fattigt 60-tal kan vi även knyta dem till flera andra litterära traditioner. Under 50-talet 

blommade nämligen inte bara sf utan även den svenska detektivromanen hade sina glansdagar 

med författare som Stieg Trenter, H.-K. Rönblom, Vic Suneson och Maria Lang. Detektiv-

berättelsens förmåga till normerande eskapism snarare än dystopisk framtidsskildring, menar 

Määttä kan ha varit avgörande med tanke på den kalla krigs-tillvaro merparten av 

människorna i västvärlden levde i under 50-talet: 

 

Ska man tro tidens sf-entusiaster och många forskare utmärks science fiction, i alla fall när den anses vara 

som bäst, av en subversiv attityd och av ett kritiskt bejakande av tekniska och samhälleliga förändringar. 

Kanske var det genrens skenbart världsfrånvända tematik, dess inbyggda ifrågasättande av status quo och 

dess ibland till det omoraliska eller rentav antiintellektualistiska gränsande trolöshet som gjorde att 

science fiction, med sina omvittnade svindlande perspektiv och vildsinta spekulationer, istället för att 

                                                 
54 Määttä 2006, s.336. 
55 Määttä 2006, s.333. 
56 Määttä 2006, s.382f. 
57 Holmberg 2003, s.234. 
58 Holmberg 2003, s.259. 
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erbjuda välbehövlig tröst och normbekräftelse ansågs rucka på tryggheten och profanera mycket av det 

överenskommet värdefulla i en tid präglad av hotfulla internationella händelseutvecklingar.59 

 

Idén som hjälte – ett anglo-amerikanskt perspektiv 

Sedan 70-talet har det i främst USA och Storbritannien pågått en långdragen diskussion om 

hur man bör definiera sf som litterär genre. Man behöver inte läsa särskilt många 

forskningsartiklar för att inse att den som alla lutar sig emot eller kritiserar i det avseendet är 

den marxistiske sf-teoretikern Darko Suvin.60 Enligt Suvin är sf en litterär genre vars 

nödvändiga villkor är närvaron och interaktionen mellan det främmande och det igenkännbara 

och ”vars huvudsakliga formella kriterium är ett imaginärt ramverk som avviker från 

författarens empiriska miljö”.61 Enligt sf-historikern John-Henri Holmberg har Suvin 

formulerat det mest uppenbara vad sf ägnar sig åt: ”nämligen spekulationen i något som för 

närvarande inte existerar, vare sig det sedan är en uppfinning, en upptäckt, en teknologi eller 

de oförutsedda konsekvenserna av något som kanske redan finns.”62 

   Litteraturvetaren Jerry Määttä förklarar samma sak med att ”sf-litteraturen verkar genom en 

främmandegöring av den verkliga, empiriska världen samtidigt som fiktionsvärlden ändå är 

kognitivt sammanlänkad med den.”63 En sf-teoretiker som dröjt kvar vid teorin om 

främmandegöringen av det igenkännbara är amerikanen Carl Freedman som i Suvins 

efterföljd försökt bena ut sf-genrens gränser i flera artiklar och kanske mest djuplodande i 

boken Critical Theory and Science Fiction (2000).64 Länken mellan social teori, dialektiskt 

tänkande, och uppfinningsrik litteratur finns i sf-genren, menar Freedman som talar om sf 

som en litteratur där den marxistiska kritiska teorin har sin hemmahamn.65 Darko Suvin 

kopplar via begreppet främmandegöring ihop sf med den tyske dramatikern Bertolt Brechts 

                                                 
59 Määttä 2006, s.326f. 
60 Darko Suvin (1979) Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, 
London & New Haven: Yale University Press. 
61 John-Henri Holmberg (2010) ”Äventyret verkligheten” i Godhe & Ramsten (red) Möjliga världar. Tekniken, 
vetenskapen och science fiction, Stockholm: Carlssons, s.36. Holmbergs citat översatt från engelskans: “SF is...a 
literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction of estrangement and 
cognition, and whose main formal device is an imaginative framework alternative to the author´s empirical 
environment.” (Carl Freedman (2000) Critical Theory and Science Fiction, Middletown, Connecticut: Wesleyan 
University Press, s.16.) 
62 Holmberg 2010, s.37. 
63 Määttä, Jerry (2010) ”Kognitiv marknadsföring” i Godhe & Ramsten 2010, s.57. 
64 En artikel i samma ämne publicerades redan 1987: Carl Freedman (1987) ”Science Fiction and Critical 
Theory”, Science Fiction Studies, Vol. 14, No. 2, s.180-200. Boken är i sin tur en utveckling av artikeln och 
slutsatserna är desamma. 
65 Se även Carl Freedman (2003) ”The Strongest Link: SF as Social Register”, Science Fiction Studies, Vol. 30, 
No. 2, s.176-178. För Freedman inskränker sig inte kritisk teori till att enbart gälla Frankfurtskolan, han talar 
istället om en vidare tradition med rötterna i Kants och Hegels filosofi. Därmed inbegrips i Freedmans kritiska 
teori allt från Sigmund Freud till Louis Althusser, Jacques Derrida och Michel Foucault. 
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teaterteorier där främmandegöring (Verfremdung) utgör en central del där distanserings-

effekterna ska få publiken att bli medveten. Brecht ansåg att publiken genom sin inlevelse 

tenderade att förorena den objektiva verkligheten som han försökte gestalta i sina pjäser. 

Distanseringseffekterna, som kunde bestå av avbrott i pjäserna och skådespelare som abrupt 

vände sig till publiken, skulle alltså bryta den sceniska illusionen, den fjärde väggen, med 

jämna mellanrum och på så sätt hindra publiken från fullständig inlevelse och istället mana till 

eftertanke och till ett kritiskt seende av verkligheten.66 Brechts teaterstycken är därmed tänkta 

som didaktiska lärostycken (lehrstück) där medvetandegöringen och idéerna blir det viktiga. 

Pjäser som Mor Courage (1941) och Den goda människan i Sezuan (1943) skulle mycket väl 

kunna inlemmas under 40- och 50-talets sf-slogan hos kioskböckerna: ”idén som hjälte” [”the 

idea as hero”].67 

 

6. Tidsbild: Sverige 1964-1968 

Litteraturens radikalisering 
Under slutet av 50-talet och första halvan av 60-talet talade man om en förnyelse inom den 

svenska romanprosan. Runt 1960 skedde en omfattande politisering och internationalisering 

av den svenska litteraturen. Författare som Sara Lidman, Per Wästberg, Jan Myrdal och Sven 

Lindqvist reste ut i världen för att berätta om missförhållanden. Samtidigt skedde en annan, 

mer estetiskt orienterad rörelse, företrädd av andra författare som P. O. Enquist, Lars 

Gustafsson, P. C. Jersild och Per Olof Sundman bland andra. Det centrala problemet hos 

dessa författare, som alla debuterade åren runt 1960, var hur de inom ramarna för romanens 

estetik skulle förhålla sig gentemot verkligheten och därmed också till realismen.68 Lars 

Gustafsson och Lars Bäckström skrev boken Nio brev om romanen (1961) och Göran Palm 

publicerade sin ofta omnämnda artikel ”Den nya svenska romanen” i Bonniers Litterära 

Magasin, BLM, samma år och myntade därmed också den nya svenska romanen som 

begrepp.69 Centrala i den litterära diskussionen i samtiden var, enligt Palm, utländska 

föregångare som den franska Noveau roman, Englands unga arga män och Lawrence 

Durrell.70 När 60-talet gick mot sin mitt möttes dessa båda riktningar, den utlandspolitiska 

skildringen och den romanestetiska riktningen, och författarnas kritiska blickar kom därmed 

                                                 
66 Mats Ödeen (2005) Dramatiskt berättande. Om konsten att strukturera ett drama, Stockholm: Carlssons, 
s.114. 
67 Freedman (2000) s.22. Norstedts lanserade också både M31 och Stålsprånget under genrebenämningen 
”idéthriller”. 
68 Se Peter Hansen (1996) Romanen och verklighetsproblemet, Stockholm/Stehag: Symposion. 
69 Göran Palm, ”Den nya svenska romanen”, Bonniers Litterära Magasin 1961:6, s.450-459. 
70 Palm 1961, s.450. 
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också alltmer att beröra Sverige och det svenska samhället under socialdemokratin vars 

maktinnehav varat sedan 30-talet. Litteraturvetaren Karl Erik Lagerlöf talar om 1965 som ett 

slags gränsår, då debatten om Vietnamkriget tog fart och det politiska uppvaknandet blev mer 

allmänt, även inom konst, teater, film och litteratur.71 

   Just hos vänsterförfattarna har den kanske tydligaste kritiken mot socialdemokratin funnits 

sedan länge, långt före 60-talets radikalisering till och med. Inom 60-talets liberalt 

dominerade svenska sexualdebatt lyftes dock en tidig folkhemskritik fram som den svenska 

paradoxen: överlag framställdes svenskar som tråkiga och konformistiska, känslokalla men 

sexuellt utlevande.72 Det var en ny Sverigebild som etablerades under 50-talet, inte minst av 

utländska författare som Graham Greene och Taylor Caldwell.73 Främst liberala skribenter 

som Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius hakade på kritiken innan det ”liberala 60-talet” 

övergick i ett mer vänsterradikalt 60-tal. 

   En av de centrala startpunkterna för den svenska litteraturens uppvaknande i samband med 

the radical turn skulle kunna dateras till mars 1965 då Göran Sonnevis dikt ”Om kriget i 

Vietnam” publicerades i BLM74. Litteraturvetaren Lena Malmberg framhåller i en uppsats 

dikten som ett vittnesmål där Sonnevi kan ses som vittne till två idyllers sönderfall; dels USA 

som den gode hjälparen och dels bilden av Sverige som det goda folkhemmet.75 Kontrasterna 

mellan det som händer i världen och den svenska idyllen, villan, hemmet, är knivskarpa. På 

samma sätt använde Ingmar Bergman sig av televisionens chockartade nyhetsbilder där en 

vietnamesisk munk tände eld på sig själv i filmen Persona (1966).76 Den samtida verkligheten 

lyftes in i konsten med en distinkt klarhet och skapade kontrast som en del av budskapet. 

Malmberg talar om diktarnas ”sprängning av idyllen” där Sonnevis dikt är central. 

   En kritik mot socialdemokratin, som funnits ännu längre, stammade ur arbetarlitteraturen. 

Arbetarförfattare som Kurt Salomonson, Gunnar Adolfsson och Folke Fridell torgförde i 

romaner och artiklar en kritik mot tempoarbetet, arbetarrörelsen och socialdemokratin där 

individens frihet kontrasteras mot ett allomfattande (och förtryckande) kollektiv.77 I fokus står 

                                                 
71 Karl Erik Lagerlöf (1975) Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen, Stockholm: PAN 
Norstedts, s.28. 
72 Lena Lennerhed (1994) Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet, Stockholm: Norstedts, s.92. 
73 Lennerhed 1994, s.93-94. 
74 Göran Sonnevi, ”Om kriget i Vietnam”, Bonniers Litterära Magasin 1965:3. 
75 Lena Malmberg (2004) ”Det töar i världen men snöar i Lund” i Salomon, Kim, Larsson, Lisbeth & Arvidsson, 
Håkan (red) Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, Lund: Nordic Academic Press, s.222. 
76 Malmberg 2004, s.224. 
77 Per-Olof Mattsson, ”Arbetarlitteraturen konfronterar välfärdssamhället”, Tidsignal 2009:9, s.113-119. Även 
litteraturhistorikerna Lars Furuland och Johan Svedjedal är inne på denna kritik i sin bok Svensk 
arbetarlitteratur (2006), se bl a s.261f & s.305. De går till och med så långt att de hävdar Salomonson 
förebådade 60- och 70-talets litterära samhällskritik. (s.311). Mattsson drar klara paralleller mellan Fridells kritik 
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hos dem det moderna arbetslivets avigsidor, den negativa psykosociala inverkan på arbetar-

klassen som maskincivilisationen och välfärdskapitalismen hade lett till.78  

 

Det politiska 
Det talas ofta om 60-talets radikalisering som en annorlunda våg jämfört med tidigare. Här 

kom gnistan från tredje världen och den koloniala frigörelsen istället för ifrån intellektuella 

eller den rika världens industricentra. Nytt var också att 60-talets radikalism förhöll sig kritisk 

och självständig mot arbetarrörelsens båda huvudriktningar: ”den klassamarbetande 

reformistiska socialdemokratin och den förstenade stalinistiska kommunismen.”79 Ett 

samband som ofta åberopas är det mellan välfärdsstatens utveckling och ungdoms-

generationens post-materialistiska värderingar som orsak till de sociala rörelser som växte 

fram efter främst 1965.80 Misstroendet mellan socialdemokratin och den nya vänstern var 

dessutom ömsesidigt vilket slog igenom på bred front i mitten av sextiotalet med the radical 

turn.81  

   Vänsterledaren C. H. Hermansson frågade sig emellertid redan innan dess vad det var för fel 

på välfärdssamhället i en folkhemskritik som kulminerade i och med socialdemokraternas 

katastrofval 1964. En av idéerna var huruvida partiet i sin socialpolitik försummat vissa 

områden som låg utanför den materiella sfären.82  

   Avvägningen mellan miljö och sysselsättning framhålls ofta som ett problem för 

socialdemokratin med exempel som Vindelälvens utbyggnad, silikosens förbannelse och 

slutligen gruvstejken i Norrbotten. Saker som urbanisering och glesbygdspolitik diskuterades 

också allt mer.83 Bostadspolitiken var något som påtagligt visade en konflikt mellan 

medborgare och makthavare i 60-talets akuta bostadsbrist.84 Resultatet blev rivningar och 

protester mot dessa samt uppförandet av betongförorter där inga pengar fanns till annat än 

själva byggnationerna. Just bostadspolitiken såg många som ett omfattande misslyckande i 
                                                                                                                                                         
och gruvstrejken i Malmfälten (s.117). För Folke Fridells kritik mot kollektiv mentalitet, maskinsamhället och 
socialdemokratin se även Bill Sund ”Folke Fridell – taylorismen och den ”moderne fursten”” i Lars Furuland  
m fl. (1999) Arbetarförfattarna och syndikalismen, Stockholm: Federativs. 
78 Magnus Nilsson (2006) Arbetarlitteratur, Lund: Studentlitteratur, s.80. 
79 Kjell Östberg (2004) ”Radikaliseringens vågor” i Sörbom, Adrienne & Abrahamsson, Hans (red) Den tömda 
demokratin – och vägarna tillbaka till makten, Stockholm: Agora, s.120. 
80 Kim Salomon (1996) Rebeller i takt med tiden. FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, Stockholm: 
Rabén Prisma, s.21. Se även Ljunggren 2009, s.29 
81 Östberg 2004, s.123. Se även Kjell Östberg (2012) ”Vad har hänt med den fordistiska välfärdsstatens 
ingenjörer eller Var har socialdemokratin gjort av sina intellektuella” i Schmidt, Werner & Blomqvist, Håkan 
(red) Efter guldåldern: arbetarrörelsen och fordismens slut, Stockholm: Carlssons. 
82 Werner Schmidt (2006) CH Hermansson. En politisk biografi, Stockholm: Leopard, s.382. 
83 Kjell Östberg (2002) 1968 – när allting var i rörelse, Stockholm: Prisma, s.69. 
84 Ulf Bjereld & Marie Demker (2005) I vattumannens tid. En bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess 
betydelse i dag, Stockholm: Hjalmarson & Högberg, s.169. 
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mitten av sextiotalet, främst gestaltat av Erlanders berömda oförmåga att svara på en fråga i 

TV om hur ett gift par skulle kunna få en bostad.85  

   Kommersiella intressen och toppstyrning inom miljonprogrammet kritiserades liksom 

bilismens ökade utrymme kontra massrivningarna i stadskärnorna. Talet om ”sprickorna i 

folkhemmet” innebar en omfattande kritik mot socialdemokratin. Bland annat kritiserades 

byråkrati och maktmissbruk liksom centraliseringen av makten inom kommunerna i och med 

kommunsammanslagningarna. Även sammanslagningar av avdelningar inom LO till stor-

avdelningar kritiserades vilket skapade en känsla av avstånd mellan ledning och med-

lemmar.86  

   Många av de stora politiska och filosofiska frågorna i samtiden kom i någon mån att 

avhandlas i Wahlöös båda framtidsromaner och hur dessa framträder där är bland annat det vi 

nu ska undersöka. 

 

7. Exkurser: Mördaren i framtidslandet 

Denna undersökning har jag delat upp i två större avdelningar där varje bok utgör varsin del. 

Ytterligare indelningar utgörs av underavdelningar där frågeställningarnas olika teman 

tydliggörs och undersöks. De frågor som har väglett min läsning av romanerna är hur de 

genomgående förhåller sig till sf-genren respektive arbetarlitteraturen samt hur de gestaltar en 

kritik mot moderniteten, kulturen, maktstrukturerna i samhället och även hur de beskriver 

förhållandet mellan individ och struktur i detta samhälle. 

 

Mord på 31:a våningen (1964) 

M31 är en roman som på flera sätt bryter av mot Wahlöös tidigare romaner vilka mestadels 

utspelat sig i utländska diktaturer, främst Spanien och Latinamerika. Men alla hans romaner, 

från debuten med fotbollsromanen Himmelsgeten (1959) till de båda framtidsromanerna, är 

maktstudier av olika slag. Vinden och regnet (1961) och Lastbilen (1962) porträtterar den 

spanska fascistregimen medan Uppdraget (1963) på ungefär samma sätt visar upp en anonym 

latinamerikansk diktatur där individerna reducerats till brickor i ett politiskt spel.  

   I M31 berättar Wahlöö i ett framtidsperspektiv och på en behavioristiskt färgad prosa om en 

kafkabyråkratisk polisstat där huvudpersonen är kommissarie i sextonde distriktet och heter 

Jensen. I romanens inledning är han på väg till det stora tidningsförlagets skyskrapa som 

                                                 
85 Östberg 2002, s.70. 
86 Östberg 2002, s.69f. 
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blivit bombhotad. Motvilligt utrymmer förlaget huset, ingen bomb exploderar. Jensen blir i 

den efterföljande utredningen läsarens väg in i det stora förlagets borg av hemligheter. Det 

visar sig att tidningskoncernen har en närmast monopolartad position i landet och ger ut 144 

tidskrifter samtidigt som man värnar om samförståndet, dvs en stat där de politiska partierna 

uppgått i ett stort färglöst samgående, ett samhälle där stat och kapital svetsats samman i en 

jättelik maktkonstellation. Kommissarie Jensens uppgift blir att ta reda på vem som 

bombhotat tidningsförlaget. Genom en envetet noggrann undersökning borrar han sig fram 

genom fakta i ett samhälle som alltmer antar fascismens form. Ett ansiktslöst byråkrat-

samhälle där människor är rädda för polisen, där nativiteten är ständigt sjunkande, där det är 

förbjudet att dricka alkohol i det egna hemmet, där självmorden ökar trots att statistiken visar 

något annat. Slutligen finner Jensen den skyldige, en indignerad före detta kulturjournalist 

som arbetat på landets sista oberoende kulturtidskrift som köpts upp av förlaget. Han och de 

övriga anställda kulturkritikerna isoleras i tidningshusets 31:a våning där de får tillverka en 

kritisk tidskrift som aldrig släpps ut på marknaden. Romanen slutar med att ännu ett bombhot 

inkommer till förlaget, polisen utrymmer än en gång husets personal, utom kultur-

journalisterna på 31:a våningen. Jensen inser att förlaget passar på att mörda dessa sista 

kulturjournalister genom att själva placera ut en bomb i huset. Men det är för sent och 

bomben hinner explodera. 

   Titeln på romanen skvallrar mer om detektivroman än sf-roman, vilket också får en 

framåtsyftande betydelse då M31 i Wahlöös författarskap bildar genremässig brygga från 

politiskt orienterade thrillers till framtidsroman och deckare i ett enda svep. Samtidigt finns 

det politiska där liksom det kom att göra även i Roman om ett brott som Wahlöö och Sjöwall 

höll på att planera 1964. Sydsvenska Dagbladets kritiker Sigvard Mårtensson lyfte fram just 

den deckarromantiska titeln i sin recension av M31. Han såg den som ironisk och fräck 

eftersom den anspelade på en underhållningsbransch som i romanen drivs till sin yttersta 

konsekvens och får uttrycka visionen av framtidsstaten, dvs en tolkning av den tillvaro och 

den värld som existerade i samtiden.87 

   En slående namnmässig likhet finns också mellan Mord på 31:a våningen och filmen Mord 

i 20:de våningen, en amerikansk b-film som Wahlöö recenserade, och milt sågade, redan 

1952 i Kvällsposten.88 Filmen är mycket riktigt en deckare och namnlikheten är förmodligen 

ingen slump då Wahlöö hemvant sedan länge rörde sig i den hårdkokta romanens trakter med 

                                                 
87 Sigvard Mårtensson, ”Samförstånd till döds”, Sydsvenska Dagbladet 8.10.64. 
88 ”Mord i tjugonde våningen”, KvP 4.3.1952. [signaturen PFW] 



 26 

inspiration från amerikaner som Robert Penn Warren och Raymond Chandler.89 Den 

amerikanske litteraturvetaren John Cawelti talar om deckaren som formellitteratur vilken å 

ena sidan består av ”ett arketypiskt berättarmönster, å den andra en uppsättning sociala 

konventioner.”90 Sf skulle därför också kunna knytas till formellitteraturens arketypiska 

berättarstruktur, som gjord för massproduktion. 

  Deckarens avbildning av en stabil värld kom i början av 1960-talet att övergå i en 

gestaltning av tillvaron i upplösning. Det är också den iakttagelsen som gör att vissa författare 

skulle kännas hopplöst förlegade under senare delen av 60-talet, författare som Maria Lang 

och H.-K. Rönblom förmådde inte hänga med i förnyelsen och tappade således läsare. ”Deras 

värld finns inte längre”, som Wendelius uttrycker det.91 Brottet som en normförbrytelse mot 

tryggheten, något enskilt avvikande och tillfälligt, i sömniga idylliska småstäder är dessa 

klassiska deckares traditionella upplägg. I den hårdkokta skolan vänds den föreställningen om 

samhället upp och ner och istället framträder en tillvaro genomsyrad av kriminalitet och 

korruption, en hopplös värld där hjälten inte förmår förändra något mot bokens slut, en 

tillvaro där hederligheten och den goda moralen lyser med sin frånvaro.92 Det är här 

någonstans vi därför kan inordna Wahlöös framtidsland. 

   I samband med Wahlöös romaner skulle man därför kunna tala om en tröskel till den nya 

kriminalromanen och sf-litteraturen där formellitteraturen vitaliseras genom att via bland 

annat sociokulturella tillskott kompliceras och placeras i en främmandegjord miljö som 

accentuerar det moraliska budskapets effektivitet och samtidigt gör romanen igenkännbar för 

läsaren.93 Det Per Lysander kallar för ”den illusionslösa skepticismen” eller ”den illusionslösa 

realismen” är ett slags saklig ordknapphet som står i samklang med en grym våldsam värld 

som kännetecknar den ”hårdkokta” skolan inom kriminalitteraturen.94 M31 skulle kunna ses 

som ett svenskt exempel på denna process där den traditionella svenska deckaren 

korsbefruktas av samhällskritisk hårdkokt kriminalroman med storstadsanknytning av 

amerikanskt snitt. Samtidigt främmandegörs miljön vilket anknyter till sf-romanens klassiska 

strategier vilket vi ska återkomma till senare.  

 

                                                 
89 Henrik Sjögren, ”Studier i diktatur”, Kvällsposten 30.6.1962. 
90 Wendelius 1999, s.13. John Cawelti analyserar i Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art 
and Popular Culture (1976) Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Dorothy Sayers, Mickey Spillane och 
Georges Simenon med utgångspunkten att behandla populärkulturen som ”konst”. 
91 Wendelius 1999, s.51. 
92 Wendelius 1999, s.38. 
93 Wendelius 1999, s.14. 
94 Per Lysander, ”Sjöwall/Wahlöö och den svenska kulturindustrin. bland hundar, kvinnor och tjänstemän”, Ord 
& Bild 1976:2, s.75f. 
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Mottagandet av Mord på 31:a våningen    

Kritikernas mottagande av M31 var överlag positivt. Knut Ahnlund, Svenska Dagbladet, 

talade om den svenska syndens försvinnande i M31, att ”folket är dygdigt, utomäktenskapliga 

barn sällsynta, nativiteten i starkt sjunkande och till och med pornografien är avkönad.” 

Tanken om det politiska samförståndets kvävningsgrepp i framtidsvisionen ser Ahnlund som 

något Wahlöö borde fullfölja och utveckla mera: ”det handlar om den ständigt ökande 

entropin i samhällslivet” och ”demokratiens självstympning.”95 Jan Stenkvist, Aftonbladet, 

ansåg att Wahlöö ”har på ett kusligt sätt renodlat tendenser och ansatser i tiden, som i en inte 

alltför avlägsen framtid kan framstå som ödesdigra realiteter.” Stenkvist liknade kommissarie 

Jensen vid en strålkastare, ”en människa utan individualiserat liv som bara är till för att lysa 

upp vrårna i framtidsstaten.” Förvisso visade Stenkvist uppskattning av Wahlöös satiriska och 

samhällskritiska patos, som han dessutom ansåg ofta slog rätt, men samtidigt konstaterade han 

att ”så bra var inte tidningen” då han tyckte Wahlöö tillmätte FiB alltför stor betydelse.96 Per 

Persson, Dala-Demokraten, jämförde Wahlöö med George Orwell och hans dystopi 1984 

samt hade en känsla av att M31 var en nyckelroman.97 Mauritz Edström, Dagens Nyheter, var 

en av få som talade om sf och lyfte också fram Orwell som referens: ”Läsaren känner sig i 

förstone försatt till ett främmande sciencefictionland, men mycket snart smyger sig på honom 

ett obehagligt igenkännande.” Han beskrev också Wahlöös romanteknik som en ”viril 

metallglänsande stil” samt lyfte fram romanen som Wahlöös mest betydelsefulla bok.98 Tore 

Winqvist, Göteborgs-Tidningen, förlade också Wahlöös roman till en litterär dystopitradition 

av svensk-anglosaxiskt snitt: ”Samhället har samma myrstacksprägel som i Kallocain och 

1984 men rent tekniskt ligger Wahlöös samhälle närmare vårt liv än Boyes och Orwells.”99 

Artur Lundkvist, Stockholms-Tidningen, fastnade liksom Edström för Wahlöös berättarstil 

och beskrev boken som en ”stålskelettkonstruktion” med en ”genomförd konsekvens som 

sträcker sig från händelseschemat till materialbehandlingen och stilutförandet. Efter att 

förenklingens och avskalandets väg beträtts drivs läsaren otåligt fram mellan verben, under 

tilltagande ovilja mot adjektiv, mot beskrivningar.”100 

 

 

 
                                                 
95 Knut Ahnlund, ”Den dygdiga framtiden”, Svenska Dagbladet 21.9.1964. 
96 Jan Stenkvist, ”Äntligen en satiriker!”, Aftonbladet 21.9.1964. 
97 Per Persson, ”Samförståndsstaten skräckvision i svensk roman”, Dala-Demokraten 21.9.1964. 
98 Mauritz Edström, ”Folkhemmets 1984”, Dagens Nyheter 28.9.1964. 
99 Tore Winqvist, ”Skräckvision M/ Wahlöö: Samförstånd är andlig död!”, Göteborgs-Tidningen 30.9.1964. 
100 Artur Lundkvist, ”Samförstånd som mardröm”, Stockholms-Tidningen 21.9.1964. 
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Diktaturmänniskan och tjänstemannasnuten 

En av romanens centrala stråk, vilket också bildar grogrund för samhällskritiken, är hur den 

gestaltar idéer om förhållandet mellan individen och den moderna samhällsstrukturen. Detta 

ska vi undersöka lite närmare i följande avsnitt. 

   Som central maktinstans i samhället råder Samförståndet, en korporatistisk struktur där 

staten och kapitalet ingått ett förbund vilket anknyter till efterkrigstidens arbetarförfattares, 

och så småningom även nyvänsterns, föreställningar om och kritik mot LO-byråkratins 

”ansvar” i att disciplinera arbetarklassen efter Saltsjöbadsavtalet 1938.101 

 

I det ögonblick fackföreningsrörelsen och de privata arbetsgivarna nådde full enighet skapades en 

maktkoncentration utan motstycke. Den organiserade oppositionen försvann av sig själv. [---]  

Det fanns ju ingenting att opponera sig mot. Alla problem löstes, till och med bostadsfrågan och 

parkeringseländet. Alla människor fick det materiellt bara bättre och bättre, det föddes färre barn utom 

äktenskapen, brottsligheten avtog. De enda som kunde tänkas opponera sig eller kritisera den politiska 

fantomkombination, som åstadkommit detta ekonomiska och moraliska underverk, var en handfull 

misstänksamma yrkesdebattörer, såna som jag. Såna som kunde väntas ställa en mängd meningslösa 

frågor. På bekostnad av vad vanns det materiella överdådet? Varför föddes färre barn utom äktenskapet? 

Varför minskades kriminaliteten? Och så vidare. (131) 

 

Föreställningen om individen, människan, i framtidslandets byråkratiska struktur utgår i 

mångt och mycket från porträttet av kommissarie Jensen, en karaktärslös tjänsteman. Han är 

ett maktens verktyg och en vandrande regelbok som kan ses som en blandning av Georges 

Simenons kommissarie Maigret och Wahlöös auktoritetsbundne statstjänsteman Manuel 

Ortega i romanen Uppdraget (1963). Men där finns även släktdrag (liksom stildrag i 

romantekniken) med Per Olof Sundmans metodiskt undersökande kommunalmän och poliser 

i romaner som Undersökningen (1958) och Skytten (1960) eller noveller som ”Kontrollanten” 

(1957) och ”Vittnet” (1963). Porträttet av Jensen är skissartat och bjuder inte på några större 

detaljer: ”Jensen var ett medelålders polisbefäl med normal kroppsbyggnad och slätt 

uttryckslöst ansikte.”102 Hans uttryckslöshet är som hämtad ur etnologen Margareta 

Stigsdotters studie av tjänstemannaklassen där hon särskilt lägger märke till “avsaknaden av 

det expressiva och dramatiska och det jämngrå” eller ”nyttoinriktad och abstrakt istället för 

                                                 
101 Per-Olof Mattsson, ”Arbetarlitteraturen konfronterar välfärdssamhället” Tidsignal 2009:9, s.113. De 
författare Mattsson nämner är Folke Fridell, Kurt Salomonson och Gunnar Adolfsson. 
102 Per Wahlöö ([1964] 1973) Mord på 31:a våningen, Stockholm: PAN Norstedts, s.5. Nedan anges 
sidhänvisningar ur M31 inom parentes efter respektive citat istället för noter. 



 29 

känslomässig och personlig” som tjänstemannens kännetecken.103 Liksom de flesta andra 

individer i M31 är även Jensen en diktaturmänniska, en massmänniska, som präglats av den 

fascistiska statens repressiva villkor och präglats till en underlägsen individ, oftast utan egen 

politisk vilja eller sexualitet.104 Jensen kan även ses som slående lik Karin Boyes huvudperson 

Leo Kall i Kallocain (1940), också han en typisk representant för den osynliga 

förtryckarstatens fega medlöpare till tjänstemän som agerar av rädsla för att fastna i 

diktaturens repressionsapparat. 

   Men tvärtemot den hårdkokte hjälten, såsom Wendelius beskriver den i de amerikanska 

deckarna, är inte Jensen någon som föraktar etablissemanget därför att han ser ruttenheten i 

systemet. Jensen är snarare mer lik de klassiska detektivromanernas excentriska pusslare som 

aldrig på allvar försöker ifrågasätta det borgerliga samhällets normer.105 Trots det får man 

ändå känslan av att Jensen är en marginaliserad solitär, precis som de hårdkokta deckarnas 

hjältegestalter ofta är. Här vilar också en motsättning, eller en brytpunkt om man så vill, som 

mycket väl skulle kunna vara ett tecken på framtidsromanernas gränsöverskridande karaktär 

och deras roll som övergång mellan olika traditioner, den mellan klassisk och modern 

kriminalroman, ”den nya tiden” som Wendelius kallar det.106  

 

Byråkratin – livets motpol    

Precis som i sina tidigare romaner använder Wahlöö en antihjälte som språngbräda in i 

diktaturens etablissemang, i det här fallet en konformistisk polisstat och jättelik byråkrati som 

förmodligen anspelar på efterkrigstidens alltmer utbredda förment rationella förvaltnings-

samhälle där välfärdsstatens institutioner centraliserats i allt större utsträckning. Förstat-

ligandet av polisväsendet och bildandet av Rikspolisstyrelsen som centralt ämbetsverk och 

mängder av kommunsammanslagningar blev ofta föremål för debatt vid den här tiden. 

Litteraturvetaren Inge Jonsson talar i det här sammanhanget om byråkratin som livets 

motpol107 och Per Lysander om förskjutningar i den svenska staten i och med en byråkratisk, 

teknologisk expansion och framväxandet av en alltmer anonym statsapparat.108 Sociologen 

Joachim Israel talar om att byråkratins centralisering står i en motsatsställning till demokratins 

                                                 
103 Margareta Stigsdotter (1985) ”Den långa vägens män” i Jonas Frykman (red) Modärna tider: Vision och 
vardag i folkhemmet, Malmö: Liber, s.256. 
104 För teorin om diktaturmänniskan se Per Hellgren (2012) Diktaturmänniskans fall. Bilden av Spanien i Per 
Wahlöös texter 1951-1962, Huddinge: Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, s.39f. 
105 Wendelius 1999, s.39. 
106 Wendelius 1999, s.47. 
107 Inge Jonsson (1978) Maktens verktyg. Byråkrater och politiker i nutida svensk samhällsskildring, Stockholm: 
Liber, s.121. 
108 Lysander 1976, s.80. 
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decentralisering gällande maktrelationer i samhället och han talar om individens maktlöshet 

och förvandling till alienerat objekt när den byråkratiska produktionslogiken tar över.109 I 

M31 representeras detta främst av återkommande beskrivningar av kontorsmänniskorna i 

tidskriftsförlagets skyskrapa där en sekreterare har ett ”antiseptiskt utseende” (8), Jensen visas 

in till direktören av en annan sekreterare med ”slocknad blick” (36), sekreterarna är 

oengagerade och skrämda med flackande blickar (39) och en direktör (en av nittioåtta i 

koncernen) framställs enligt följande: ”Ansiktet var slätt och servilt, håret välkammat och 

blicken hundlik bakom kraftiga hornbågade glasögon. Jensen hade ofta sett sådana ansikten, 

särskilt på televisionen.” (9) Människor beskrivs genomgående som massvarelser i ett urbant 

samhälle av Kallocain-modell: 

 

Ut genom entrédörren pressades en till synes ändlös kolonn av människor. Den ringlade i en vid långsam 

slinga mellan bilraderna på parkeringsplatsen, fortsatte genom gallergrindarna i det höga 

ståltrådsstängslet, nerför slänten och diagonalt över långtradarcentralens grå cementplan. Bortom 

lastkajerna och de låga långsträckta packhusen löstes den upp och flöt ut till en grå diffus massa, till en 

dimbank av människor. (18) 

 

Eller som viljelösa konsumenter: ”På bänkarna satt folk som tydligen hade rast eller också 

gått av sina skift. De flesta bläddrade apatiskt i färggranna tidningsnummer, som antagligen 

just hade lämnat tryckpressarna.” (42) Vid slutet av arbetsdagen lommar arbetarna i 

tidningshuset ut genom svängdörrarna, de ”försvann mot sina bilar, skygga och framåtlutade.” 

(44) I hemmen smygsuper människorna och de som inte arbetar förflackas av förmiddagsteve 

(79), ett obefintligt inslag i Sveriges Televisions enda kanal 1964, eventuellt inspirerat av den 

amerikanska televisionens sjaskiga day-time-TV främst bestående av serieproducerade 

såpoperor. När Jensen knackar på dörrar i sin utredning och berättar att han är polis påverkas 

människorna: ”Mannens hållning och ansiktsuttryck förändrades. Han flyttade oroligt på 

fötterna och tycktes sjunka ihop. Blicken blev skrämd och flackande.” (62) Att dricka alkohol 

i hemmet är förbjudet i framtidslandet genom en ny lag och polisens gripande av 

spritdrickande människor upptar nästan hela deras tid och beskrivs som vilket rutinartat arbete 

som helst: 

 

På sextonde distriktets station hade man ännu inte klarat av de tidiga morgonsysslorna. Vid arrestintaget 

stod den grålackade buss som skulle frakta bort tredjegångsfylleristerna till kliniker och arbetsläger och i 

                                                 
109 Joachim Israel (1982) Alienation och byråkratisering – industrisamhället i omvandling, Stockholm: Almqvist 
& Wiksell, s.186-189. 
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källaren höll personalen just på att fösa ut morgonruggiga människor ur cellerna. Polismännen var 

glåmiga av nattvak och trötthet. Innanför dörrarna väntade de frisläppta i en lång tyst kö på att passera 

kontrollen och få sina avskedssprutor [---] De flesta av de nyutsläppta stod med händerna i fickorna och 

apatiskt hängande huvuden. Det fanns inte längre skräck eller förtvivlan i deras ansikten, bara tomhet. 

(77) 

 

Poliser klädda i gummikläder och som rutinmässigt skickar människor till arbetsläger för 

genast tankarna till den selektiva fasciststaten av närmast nazistisk modell. Polisen kallas 

också för ”civilpatrullen”, slående likt Francos spanska Guardia civil, och likt denna fruktade 

styrka har även Wahlöös nordiska poliser gröna uniformer. Jensens roll som viljelös och 

maktlobotomerad tjänstemannasnut understryks också av hans punktlighet då skildringen av 

utredningen ideligen avbryts av nästan mekaniskt återkommande tidsangivelser: ”Klockan var 

tjugo minuter över åtta.” (78) Tidspressen i arbetet är påkallad av det faktum att Jensen har 

order på att klara upp bombhotet under en veckas tid. Polisarbetets dövande monotoni 

understryks vidare av det frågebatteri Jensen drar fram då han träffar på sina förhörsoffer: När 

slutade ni er anställning? Varför slutade ni? Ni fick ett diplom, eller hur? Har ni det kvar? Och 

när någon berättar saker Jensen inte är intresserad av säger han robotlikt: ”Ni lämnar en rad 

överflödiga upplysningar.” (bl a 105) Upprepningen av Jensens inlärda fraser, fixeringen vid 

klockan, de ständigt återkommande detaljerna ur en tjänstemans vardag skvallrar alla om 

byråkratins inneboende monotoni, att allt händer igen och igen i all oändlighet.  

 

Den alienerade ”bilmänniskan” 

Föreställningen om alienationen, om människans manipulerade, undertryckta och 

materialistiska natur är något som går som ett centralt stråk genom M31. Tanken på  

människan som manipulerad av stat och kapital i det moderna samhället var också central hos 

situationisterna som Wahlöö tillhörde vid den här tiden. Tillsammans med konstnären Bengt 

Rooke och musikern Rolf Kronkvist bildade han 1963 konstaktivistgruppen KRW 

(Kronkvist-Rooke-Wahlöö). Hösten och vintern 1963-64 gjorde gruppen flera uppmärk-

sammade aktioner med politiska förtecken där de också samverkade med danska situationister 

som till exempel Jörgen Nash och Carl Magnus.110 Med utgångspunkt i Hegels och Marx 

idéer om alienation, där människan ses som ett offer präglat av omgivningens sociala villkor, 

ville situationisterna genom sina främmandegörande aktioner skapa revolutionära 

medvetanden istället för experimentell konst. De var dessutom inspirerade av Brechts teater 

                                                 
110 Bengt Rooke (2000) Tidsfasetter I. 1961-1969, s.18-23. [pdf-fil som finns att ladda ner på Bengt Rookes 
hemsida:  http://www.rooketime.se/tidsfasetter.html (2013-04-10)] 
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där åskådaren genom främmandegöringen tvingas till ett ställningstagande för att bryta den 

eskapistiska illusionen, eller alienationen, i den borgerliga kulturen.111 På så sätt skulle 

konsten skapa revolutionära medvetanden. Den typ av människa situationister som Wahlöö 

försökte väcka medvetandet på förekommer snart sagt överallt i M31. En passage där detta 

framkommer särskilt väl är följande: 

 

På trottoarerna syntes människor som tillfälligt hade lämnat sina bilar. De var som vanligt väl klädda och 

liknade varandra. De rörde sig snabbt och nervöst, som om de längtade tillbaka in i bilarna. Där inne 

stärktes deras integritetskänsla. Genom att bilarna sinsemellan var olika, till exempel till färg, storlek, 

karosseriform och hästkraftsantal, gav de sina ägare identitet. Dessutom åstadkom de en gruppindelning: 

Människor med likadana bilar fick omedvetet en känsla av att tillhöra en kategori av likställda som var 

mer överskådlig än samförståndssamhället i dess helhet. (35) 

 

Under 1950-talet blev Sverige det mest motoriserade landet i hela Europa, efter amerikansk 

förebild. Bilismen och ägandet av en bil var en given del av visionen för det framtida 

”Bilsamhället”.112 Bilarna i M31 är därför det som ger människorna identitet i livet. Michael 

Tapper talar i det här sammanhanget om ”bilmänniskan” och hänvisar till Lars Görlings 

novell ”Leva länge” som kom året före M31 och där motivet av den bilåkande människan är 

centralt.113 Bilarna blir för dess ägare också ett sätt att undvika livet när det är dags för det: 

 

Medan han [Jensen] väntade tänkte han på olyckorna som blev färre år från år samtidigt som antalet 

dödsfall i trafiken ständigt ökade. Experterna i kommunikationsministeriet hade för länge sedan löst 

denna statistiska gåta. Minskningen i fråga om kollisioner och materielskador kunde i någon mån 

förklaras av förbättrade vägar och skärpt trafikövervakning. Viktigare var emellertid den psykologiska 

faktorn: Människorna hade blivit mer beroende av sina bilar, de hanterade dem varsammare och reagerade 

mer eller mindre undermedvetet inför tanken på att mista dem. Den stigande dödskurvan berodde på att 

flertalet haverier med dödlig utgång egentligen borde rubriceras som självmord. Även här ansågs den 

psykologiska faktorn spela en avgörande roll: Folk levde med och för sina bilar och ville också dö 

tillsammans med dem. (110) 

 

                                                 
111 Jens Jørgen Thorsen (1966) ”The Communicative State in Art” i Carl Magnus, Jörgen Nash, Heimrad Prem, 
Hardy Strid & Jens Jørgen Thorsen (red) Situationister i konsten, Örkelljunga: Bauhaus situationiste 
(Drakabygget), Opag. 
112 Per Blomkvist, ”Transferring Technology – Shaping Ideology. American Traffic Engineering and 
Commercial Interests in the Establishment of a Swedish Car Society, 1945-1965”, Comparative Technology 
Transfer and Society, Vol. 2, Nr 3, September 2004, s.274f. 
113 Tapper 2011, s.165; Lars Görling (1963) ”Leva länge” i Lars Ardelius et. al. 20 berättelser för film, 
Stockholm: Bonniers/Norstedts, s.89-108. 
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Svensken som självmordsbenägen var en föreställning som funnits ända sedan 50-talet, inte 

minst representerad av utländska, mestadels amerikanska, författare och journalister som lade 

märke till denna välfärdsstatens baksida. Undertryckta individer bortklemade av trygghet och 

sexuell frihet som skapat kärlekslöshet och gudlöshet hade helt enkelt ihjäl sig själva på grund 

av slocknad livsglädje. Författaren Graham Greene skrev 1951: ”I staden i Norden 

[Stockholm, min anm] känner vi blott likgiltighet; det finns ingen plats för hoppet ty 

framtiden är redan där.”114 Journalisten Dorothy Thompson skrev i en artikel från 1955 om 

den låga nativiteten och flykten från landsbygden som stora problem i det ”rika men olyckliga 

Sverige.”115 Författaren Taylor Caldwell talade 1956 om Sverige som en ”förkromad 

mardröm, sterilt och tomt och utan ansikte” liksom hon även påtalade den höga 

självmordsfrekvensen och supandet.116 Wahlöö extrapolerar just dessa föreställningar i M31 

och det är tänkbart att den uppmärksammade boken Suicide and Scandinavia (1964) av den 

amerikanske psykiatern Herbert Hendin, ivrigt refererad i svensk press i februari 1964, kan 

vara bakgrunden till de diskussioner som ligger till grund för romanens betoning på 

självmordsstaten – nekropolen.117 Enligt Herbert Hendins teorier om självmordsproblemet är 

svenskens problem att han ”tiger ihjäl” sin indignation efter att ha känt sig förorättad tills det 

hela blir för svårt att hålla inom sig. Svensken skulle också, enligt Hendin, drivas av en 

önskan att få vara bäst, dock kan inte alla vara bäst och de som är mest besvikna tar sina 

liv.118 Anmärkningsvärt hos Hendin är att han avlivar myten att det är välfärdsstatens 

förmynderi som ligger bakom den självmordsbenägne svensken.119 Detta bryter i sin tur mot 

föreställningen i M31 där inte prestationsångesten ligger i fokus utan snarare en hopplös 

tillvaro där ideologierna är döda till förmån för det stora samförståndet där de politiska 

partierna gått samman och människorna i välfärdsstaten är utlämnade åt själlös materialism 

(bilismen) och medieindoktrinering (veckopressen). Romanen knyter därmed mer an till äldre 

föreställningar från 50-talet. I en intervju i Kvällsposten 20/9 1964, inför släppet av M31, talar 

Wahlöö om arbetarförfattaren (och FiB-kollegan) Kurt Salomonsons tänkande om den 

arbetande människans ställning i samhället som särskilt betydelsefull för honom.120 Just 

                                                 
114 Greene citerad ur Sverige-bilden i utlandet. Utdrag ur Svenska institutets klippbok 1951-57, [sammanställd av 
Gusti Stridsberg] Stockholm: Svenska institutet, s.13 [Olika länder har sin egen paginering. Den angivna 
sidhänvisningen gäller för Frankrike] 
115 Thompson citerad ur Sverige-bilden i utlandet, s.11-12. [sidhänvisning gäller för USA] 
116 Caldwell citerad ur Sverige-bilden i utlandet, s.13f. [sidhänvisning gäller för USA] 
117 Se bl a artikeln “USA-forskare undersöker självmordsorsaker i Norden” Dagens Nyheter 25.2.1964. 
118 Aktuellt 1964, Malmö: KGB, s.163. Se även Herbert Hendin (1964) Suicide and Scandinavia. A 
Psychoanalytic Study of Culture and Character, New York & London: Grune and Stratton Inc. 
119 “USA-forskare undersöker självmordsorsaker i Norden” Dagens Nyheter 25.2.1964. 
120 Henrik Sjögren ”Mördar ni arbetsglädjen?” Kvällsposten 20.9.1964. 
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upphörandet av ideologiskt tänkande individer som istället hänger sig åt bilismens 

materialistiska värderingar är något som M31 har gemensamt med Salomonson. I flera av sina 

romaner från 50- och det tidiga 60-talet kritiserade Salomonson den arbetande människans 

förstelning i en värld där fackföreningar och arbetsgivare samarbetar ovanför arbetarnas 

huvuden: ”han använde alla sina pengar till bilens skötsel. I det hänseendet var han som de 

flesta andra”, konstaterar Salomonsons huvudperson Bruno syrligt i romanen Sveket 

(1959).121 Lite senare säger samme Bruno till sin far: 

 

Djupt i ditt medvetande är jag säker på att du döljer en känsla av otillfredsställelse. Och en skräck. För 

vad? Jo: människoandens förstenande. Jagets stelkramp i likriktningens gift, som nån träffande uttryckt 

det. Den stora idén har börjat förbränna sig själv. Och under askan reser sig vår tids förbannelse: en koloss 

av järn och plast, en robot, som ser sig omkring med yrvakna blickar.122 

 

I ett manifest ställt till Nordiska rådet i januari 1964 av Wahlöö och Bengt Rooke i 

konstaktivistgruppen KRW uttryckte de liknande idéer om att arbetarrörelsen ”mjölkat sig 

själv tom på intelligens och inspiration genom sin strävan efter social komfort och endast 

uppnått en god social standard i ett konsumentsamhälle, lett av politiska expediter och 

kulturentreprenörer.” De påtalade också att funktionalismen ”har lett till schematisk 

planläggning av samhällets livsformer och konsten brukas till att driva människor in i 

isolering som passiva offer för masskommunikationsmedlen.”123 Två centrala teman lyfts 

alltså fram i manifestet vilka har bäring på Wahlöös tänkande: kritiken mot arbetarrörelsen 

och kritiken mot massmedierna.  

   Samförståndsstatens obönhörliga strävan efter den viljelösa apparatmänniskan är i M31 

främst synlig i de ”medvetna” journalister som arbetat på den gamla socialistiska 

kulturtidskriften (FiB): 

 

Jag har varit journalist i trettio år. Jag har sett hela det andliga förfallet. Den intellektuella strypdöden. 

Världens långsammaste garottering. Förr ville jag nånting. Det var fel. Jag vill fortfarande litegrann, bara 

lite. Det är också fel. Jag kan skriva. Det är fel. Därför hatar de mig. Men än så länge måste de ha såna 

som mig. Ända tills nån uppfinner en maskin som kan skriva deras jävla skit. De avskyr mig därför att jag 

                                                 
121 Kurt Salomonson (1959) Sveket, Stockholm: Norstedts, s.117. 
122 Salomonson 1959, s.119. 
123 Osignerad, ”Situationister till Nordiska rådet: Vi tar ansvaret för Örestads peripeo”, Sydsvenska Dagbladet 
28.1.1964. Göran Therborn förde fram en liknande kritik i en artikel i Zenit 1963:2 där ägandet av saker 
kopplades till en borgerlig syn som i sin tur gjorde människan främmande från all potential att förändra 
samhället. (Wiklund 2006, s.175) 
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inte är en ofelbar maskin med handtag och knappar på, som skriver deras skitiga lögner, sex sidor i 

timmen, utan felslag, överkorsningar och egna reflexioner. (50)124 

 

Den alienerade individens motpol, den frihetliga människan, är också något som alltid 

förekommer i Wahlöös romaner, inte sällan förkroppsligad av en flärdfri ung kvinna, kort sagt 

någon som i allt väsentligt är diktaturmänniskans motpol: den oförstörda, icke-hunsade, 

konstnärligt orienterade och sexuellt frigjorda människan som fortfarande står i kontakt med 

sin egen natur, här i en typiskt wahlöösk beskrivning: 

 

Kvinnan var helt ung, med mörkt hår, grunda grå ögon och fast haklinje. Hon var klädd i rutig skjorta, 

kakibyxor och gummistövlar. Hon var långbent och påfallande smärt om midjan men höfterna verkade 

breda. När hon rörde sig märktes det att hon inte bar något plagg under skjortan. Håret var kortklippt och 

okammat och hon använde tydligen inte kosmetika. På något sätt påminde hon honom om kvinnor på 

bilder från förr i tiden. Hennes blick var svårtydd. Den tycktes vittna om vrede, rädsla, desperation och 

beslutsamhet i lika delar. (104) 

 

Inge Jonsson påtalar stabiliteten som den dystopiska världsstatens (av Huxleys modell) 

fundamentala värde vilket resulterar i att makthavarna inriktar sig på att utplåna alla starka 

känslor och all individualitet hos befolkningen.125 För att åstadkomma denna stabilisering och 

utplåning av känslor utsätts människorna i framtidslandet för en medvetandeindustriell 

indoktrinering, främst anförd av det stora tidskriftsförlaget i M31. Och det är dit vi ska vända 

blickarna härnäst. 

 

Veckopressens medvetandeindustri 

Kärnan i M31 är den kulturdebatt som Wahlöö manade till med sin roman.126 Som 

kulturkritiskt inlägg finns därför en rad föreställningar om veckopressen som jag här ska 

undersöka, som dessutom hänger samman med en kritik av samhällets maktstrukturer. 

   En av grundsatserna i M31 är att människan i framtidssamhället är en alienerad individ vars 

medvetande indoktrinerats av en strukturell överbyggnad. Denna struktur består av en 

                                                 
124 Wahlöö skrev redan 1962 i FiB en mer humoristiskt betonad artikel där bland annat ”Den helautomatiska 
sekreteraren” var en del av ett framtidskoncept. ”Här har nämligen konstruerats en maskin som är i stånd att 
frambringa konstgjort tal [---] Det kan nämligen redan nu sägas att det faktiskt går att konstruera en maskin som 
är i stånd att inte bara tala utan också kan ta emot diktamen och själv skriva ut texten.” Per Wahlöö, ”Mekaniska 
kor och automatiska sekreterare”, FiB 1962:38, s.22-23. 
125 Jonsson 1978, s.32. 
126 I en intervju med Henrik Sjögren säger Wahlöö att M31 är hans inlägg i debatten, ett kulturkritiskt inlägg som 
”försöker dra ut konsekvenserna av de förhållanden som råder, i en skräckskildring av ett sterilt, utopiskt 
framtidssamhälle, där allt är likriktat.” Henrik Sjögren, ”Mördar ni arbetsglädjen?”, Kvällsposten 20.9.1964. 
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ideologiskt urvattnad politisk toppstyrning och en oroväckande utslätad veckopress där 144 

tidskrifter ges ut av en och samma koncern.  

 

  - Man ger ut etthundrafyrtiofyra olika publikationer. I fjol uppgick dessa tidningars sammanlagda 

nettoupplaga till tjugoen miljoner trehundratjugosextusenfyrahundrafemtiotre exemplar. I veckan. 

  Jensen antecknade summan på ett litet vitt kort. 21 326 453. 

  - Detta är en mycket hög siffra. Den innebär att vårt land har den högsta läsfrekvensen i världen. 

  - Finns det inga fler veckotidningar? 

  - Ett fåtal. De trycks kanske sammanlagt i något tusental exemplar och distribueras bara inom 

begränsade områden. (27) 

 

Den 28 maj 1964 utkom FN:s statistiska årsbok där det framgick att Sverige var världens 

främsta tidningsläsande land tillsammans med Storbritannien. I båda länderna gick det då 490 

tidningsexemplar per tusen invånare.127 Detta skulle mycket väl kunna tolkas som att 

svenskarna därmed också blev desto större måltavlor för en press som i mångt och mycket 

ägdes av ett enda förlag, Åhlén & Åkerlund, där Wahlöö arbetade som journalist i förlagets 

höghus på Torsgatan 21 i Stockholm. Romanens pessimistiska människosyn kan jämföras 

med idéerna hos många av nymarxismens främsta förespråkare i Frankfurtskolan, tänkare vars 

teorier emellertid skulle bli på modet först några år efter att M31 publicerats och 1964 ännu 

inte introducerats i Sverige. Inom den kritiska teorin, där Max Horkheimers och Theodor 

Adornos idéer om kulturindustrin i verket Upplysningens dialektik (1944) är några av de 

tongivande inslagen, talar de om kulturindustrin, främst den amerikanska Hollywoodfilmen, 

men även det västerländska kapitalistiska samhällets veckopress och radio, som ett 

massbedrägeri, ett stort sammanhållet system av teknokratisk likformighet.128 Carl Freedman 

lyfter fram Horkheimer och Adornos föreställning om det västerländska samhällets 

oundvikliga utveckling mot fascism som symptomatisk ända sedan upplysningen.129 En 

utveckling som ofta lyfts fram i sf-romaner hos författare som Philip K. Dick och Robert A. 

Heinlein.130 Wahlöö skriver med M31 in sig i just denna tradition där den kritiska teorins 

utgångspunkt i nazismens kollektivsamhälle är central. Situationisternas marxistiskt 

inspirerade föreställning om människan som formbar av yttre sociala omständigheter passar 

också in i denna tankevärld där individen är en lättmanipulerad varelse som fastnat i 

                                                 
127 Aktuellt 1964, s.223. 
128 Max Horkheimer & Theodor W. Adorno ([1944] 1996) Upplysningens dialektik, översättning: Lars Bjurman 
& Carl-Henning Wijkmark, Göteborg: Daidalos, s.137. 
129 Freedman 2000, s.171. 
130 Se t ex Philip K. Dicks The Man in the High Castle (1962) och Robert A. Heinleins Starship Troopers (1957). 
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kulturindustrins nät. Eller som en av förlagsdirektörerna i M31 uttrycker sin policy: ”Att inte 

skapa motvilja, aggressioner eller meningsskiljaktigheter. Våra tidningar är sunda och 

lustbetonade. De syftar minst av allt till att komplicera läsarnas tillvaro eller känsloliv.” (37) I 

sin undersökning tittar Jensen igenom alla de 144 tidskrifterna från förlaget och en saklig och 

relativt detaljerad beskrivning av tidningarna ger följande information: 

 

Tidningarnas utförande varierade något med avseende på utformning, format och sidantal. En del av dem 

var tryckta på glättat papper, andra inte. En jämförelse visade att detta tycktes vara avgörande för priset. 

Alla hade färglagda omslagsbilder, som föreställde cowboyhjältar, supermän, medlemmar av 

kungafamiljen, grammofonsångare, televisionsstjärnor, berömda politiker, barn och djur. Ofta förekom 

barnen och djuren på samma bilder, i olika kombinationer, till exempel små flickor med kattungar, små 

blonda pojkar med hundvalpar, små pojkar med mycket stora hundar och nästan fullvuxna flickor med 

mycket små katter. Människorna på omslagsbilderna var vackra och blåögda och hade släta vänliga 

ansikten. Detta gällde även barnen och djuren. När han [Jensen] tog fram sitt förstoringsglas och tittade 

närmare på några av bilderna märkte han att ansiktena hade egendomligt livlösa partier, som om något 

avlägsnats från bilderna, till exempel vårtor, pormaskar eller blåmärken. (31) 

 

Man behöver bara jämföra omslag av FiB och dess senare båda Bonnierägda avläggare Nya 

Folket i Bild med Aktuellt från världen (1963) och Fib-Aktuellt (1963-1982) för att konstatera 

att uppgifterna stämmer ganska bra. I arbetarrörelsens FiB kunde omslagen domineras av 

friluftsliv, Kongokrisen och bilder från arbetarklassens Sverige. I de senare dominerade 

alltmer de lättklädda flickorna, särskilt från slutet av 1964 och framåt.  

   Närmare hundra av förlagets tidningar i romanen består dessutom av serietidningar där 

bland annat den påhittade seriehjälten Blå Pantern räddar universum (och ett antal storbystade 

blondiner) från de djävulska krysmopomperna (47). Jensens registrerande blick på serie-

tidningsbladen främmandegör skildringen, ställer den i ett nästan satiriskt sken: 

 

Den första teckningen föreställde en scen från en restaurang. En blond kvinna med väldiga bröst och 

glittrande, djupt urringad klänning satt vid ett bord mitt emot en man, som bar blå mask för ögonen och 

var klädd i trikåer med brett läderskärp. Mitt på bröstet hade han ett dödskallemärke. [---] På nästa bild 

syntes endast mannen i den egendomliga kostymen; en gloria omsvävade hans huvud och han höll högra 

handen instucken i något som liknade ett primuskök. (46) 

  

Att Blå Pantern dyker upp i M31 skulle kunna ses som en senare avläggare till Wahlöös kritik 

mot serietidningskulturen i ett flertal artiklar på 50-talet. En av de tidigaste artiklarna var 

”Stålmannens bättre jag” 8/7 1954 i Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning där Wahlöö 
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diskuterade den amerikanska våldskulturens påverkan på svenska barn med nedsatt 

läskunnighet och en syn på våldet som universallösande konfliktmetod som resultat: 

 

Den moderna nöjesindustrien har valsat fram många tämligen betänkliga produkter ur tryckpressar och 

filmlaboratorier. Med sina prunkande alster i tre och fyra färger bär denna industri också en mycket stor 

del av ansvaret för att läskunnigheten dels befinner sig i stadigt sjunkande, dels grovt missbrukas hos de 

yngre generationerna.131 

 

Men kritik mot serietidningar är bara ett av de kulturkritiska spår som finns i romanen. Det 

kanske bredaste spåret handlar ändå om den kolorerade veckopressen som en urlakning av 

journalistiken och därmed också av människan. I sin undersökning förhör Jensen flera 

journalister som slutat på förlaget. Ett par av dessa skulle kunna ses som Wahlöös egna 

talespersoner i romanen. En av dem utropar desperat: ”Journalistiken är död, sa han. Jag är 

död. Allting är dött.” (49) En annan berättar hur koncernens monopolställning i medievärlden 

tillkommit: 

 

Tidigare arbetade jag på en annan tidning, ni minns den antagligen inte. Den drevs av socialistpartiet och 

fackföreningsrörelsen och var den sista större veckotidning i landet som var helt fristående från 

koncernen. Den hade vissa ambitioner, inte minst kulturella, fast klimatet på den fronten började bli dåligt 

redan då. 

  - Kulturella ambitioner? 

  - Ja, den pläderade för god konst och poesi, tryckte litterära berättelser och så vidare. Jag är ingen expert 

på sånt, jag var reporter och sysslade med politiska och sociala frågor. [---] 

  - Tidningen var ingen lysande affär. Den gav ingen särskild vinst men den gick inte heller med förlust. 

Ett relativt stort antal människor läste den och var beroende av den. Den utgjorde den enda egentliga 

motvikten mot koncernens tidningar, och den bekämpade och kritiserade koncernen och förlaget, dels 

aktivt, dels genom sin blotta existens. (80-81) 

 

Det är naturligtvis FiB som avses med denna kulturtidskrift, ”det sista andningshålet i 

glasyren” som mannen beskriver den. (82) ”De köpte oss helt enkelt. Snyggt och prydligt med 

personal och ideologi och hela rasket. För pengar. Eller om man vänder på det: Partiet och 

fackföreningsrörelsen sålde oss, till motståndarlägret.” (82) Samme man beskriver det som 

”Mord på en idé.” (84) 

 

                                                 
131 Per Wahlöö, ”Stålmannens bättre jag”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 8.7.1954. 
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En av samförståndets allt genomsyrande tankegångar, även om den aldrig blivit klart utsagd eller 

formulerad, var att allting måste löna sig. Och det oerhörda var att just denna doktrin var den 

fundamentala orsaken till att fackföreningsrörelsen och partiet sålde oss till vad vi på den tiden uppfattade 

som själva ärkefienden. Motivet var alltså helt enkelt pengar, inte att de ville slippa vår frispråkighet och 

radikalism. Fördelen med det upptäckte de inte förrän senare. (83-84) 

 

Romanens kritik av den kapitalistiska monopolpressen tar sig här ett uttryck i strypandet av 

yttrandefriheten vilket i förlängningen innebär att kapitalismen blir ett demokratiproblem. 

”Produkterna indoktrinerar och manipulerar; de frambringar ett falskt medvetande som är 

immunt mot sin egen falskhet.”132 Så skrev Frankfurtfilosofen Herbert Marcuse i sin bok One-

Dimensional Man (1964) när den utkom i USA samma år som M31.133 Marcuse talar där, 

liksom Wahlöö i sin roman, om en ekonomisk-politisk likriktning av samhället vilket 

garanteras av en manipulation av de mänskliga behoven. Det för tankarna till kulturindustrin i 

Horkheimer och Adornos skepnad där Hollywoodfilmen smält ihop till en reaktionens 

propagandaapparat vilken basunerar ut systemets kod för överlevnad i det industriella 

samhället. Dock uppmärksammades inte Marcuse i Sverige förrän senare på 60-talet då boken 

översattes i Sverige, men många av de idéer som framkommer i M31 är ändå slående lika 

Marcuses teorier om det senkapitalistiska industrisamhället. Det är emellertid tänkbart att 

situationismens marxistiska idéer om människan som manipulerbar är det som främst 

påverkat Wahlöö i det här avseendet. 

   En bok från 1962 som behandlar en mediekritik liknande Frankfurtskolans, och som kom i 

svensk översättning i november 1964, är den tyske poeten Hans Magnus Enzensbergers 

Avantgardets dilemma, ironiskt nog utgiven av Bonniers. Utgivningen torde påminna om att 

Wahlöö med M31 var tidigt ute i en vänsterkritisk tradition av kontinentalt snitt.134 I essän 

”Medvetandeindustri” ser Enzensberger medvetandeindustrin som ”tjugonde seklets egentliga 

nyckelindustri.”135 Hans kritik av industrin löper delvis i linje med kritiken i M31 avseende 

mediernas indoktrinerande förmåga på individen:”Vem som är herre och vem som är dräng 

avgörs inte bara av vem som förfogar över kapital, fabriker och vapen, utan också – i längden 

                                                 
132 Herbert Marcuse ([1964] 1968) Den endimensionella människan, översättning: Sven-Eric Liedman, 
Stockholm: Aldus Bonniers, s.28. 
133 Titeln i Sverige blev Den endimensionella människan där den utkom 1968. 
134 Wahlöö uppger själv i en intervju att han fått sin politiska skolning i Spanien, förmodligen på 50-talet då han 
vistades mycket där. Från denna tradition stammar troligtvis många av de politiska föreställningar om fascismen 
vilka präglar de båda framtidsromanerna. Se Jacob Branting et. al. (1967) 29 röster –67: 29 svenska författare 
intervjuade av Jacob Branting, Björn Håkanson, Kjell Sundberg, Stockholm: FiB:s Lyrikklubb, s.94. 
135 Hans Magnus Enzensberger (1964) Avantgardets dilemma, översättning: Benkt-Erik Hedin, Stockholm: 
Bonniers, s.10. 
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allt mera uppenbart – vem som behärskar den andres medvetande.”136 Men Enzensberg går 

också på tvärs genom att anklaga systemets kritiker för att vara medbrottslingar: 

 

Medvetandeindustrins snabba utveckling, dess uppgång till en nyckelposition i det moderna samhället 

förändrar den intellektuelles sociala roll. Han ser sig ställd inför nya faror och nya möjligheter. Han har att 

räkna med ett nytt och subtilt slags försök till bestickning och utpressning. Frivilligt eller ofrivilligt, 

medvetet eller omedvetet blir han medbrottsling till en industri vars öde beror på honom liksom han av 

dess, och vars uppgift i dag, cementeringen av den etablerade makten, är oförenligt med hans. Hur han än 

beter sig satsar han i detta spel inte bara det han själv äger.137 

 

För kulturjournalisterna i M31 finns ett motgift till koncernens monopolstyre av medierna, 

nämligen mer kritik och högre (läs socialistisk) medvetandegöring. För Enzensberger är det 

inte så enkelt, det är mer hopplöst eftersom medvetandeindustrin för honom ”rör sig om en 

irriversibel process. Därav följer att varje kritik av medvetandeindustrin som kräver dess 

avskaffande är meningslös och vanmäktig.”138 

  Kulturjournalisterna (från gamla FiB) är i M31 fjättrade vid den 31:a våningen i det höga 

förlagshuset, ett utrymme som egentligen inte finns med bland de ordinarie våningsplanen 

som bara går upp till trettionde våningen. Där har koncernen placerat landets sista kritiska 

röster som får producera en kulturtidskrift som dock aldrig sprids till allmänheten. Slutligen 

upptäcker emellertid journalisterna lurendrejeriet: 

 

Sedan dess har detta oerhörda pågått, i stort sett på samma sätt. Dag efter dag, månad efter månad, år efter 

år har det här landets kulturelit, de sista av sin art, suttit i dessa spöklika lokaler och med allt mindre 

entusiasm plitat ihop en tidning, som trots allt fortfarande är den enda i landet som är värd namnet. Och 

som aldrig ges ut! Under tiden har man med hundratals olika förevändningar motiverat varför det måste 

vara så. Den slutliga formen har inte varit acceptabel, produktionstempot har varit för lågt, pressarnas 

kapacitet har inte räckt till. Och så vidare. Det enda man aldrig haft några invändningar mot är innehållet. 

(135) 

 

Man kan tycka, precis som Jan Stenkvist gör i sin recension av M31, att Wahlöö tillmäter FiB 

en lite väl stor roll i landets kulturproduktion. Men det är i själva verket här romanens 

samhällskritik blir tydlig, då den kapitalistiska monopolpressens effekter för demokratin lyfts 

fram: 

 
                                                 
136 Enzensberger 1964, s.14. 
137 Enzensberger 1964, s.17f. 
138 Enzensberger 1964, s.12f. 
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  - Censur, sa han. Det finns ju ingen officiell censur i vårt land, eller hur? 

  Jensen skakade på huvudet. 

   - Ändå föreställer jag mig att censuren här är mer obönhörlig och konsekvent än den någonsin kan vara i 

en polisstat. Varför? Naturligtvis därför att den utövas privat och alldeles ohämmat och enligt metoder 

som är juridiskt oantastliga. Därför att inte rätten att censurera, märk väl, utan den praktiska möjligheten 

att göra det, ligger hos människor – det må vara tjänstemän eller enskilda företagare – som är övertygade 

om att deras beslut är riktiga och gagnar alla. Och därför att folkets flertal faktiskt också tror på denna 

befängda doktrin och följaktligen själva agerar censorer, i den mån tillfälle yppar sig. (129f) 

 

Poeten och kulturkritikern Göran Palm var en av de som hade ett annat perspektiv på 

veckopressen. I en kulturartikel i Expressen 22/12 1964 är han en av de som mest lyfter fram 

romanens fokus på veckopressen. I artikeln jämför han M31 med den nyutgivna debattboken 

Kan vi leva utan veckopress? av den liberale debattören Lars Alexanderson. Grundtanken att 

veckotidningsläsningen spelar en viktig roll för människors andliga liv är något som, enligt 

Palm, präglat de regelbundet återkommande veckopressdebatterna, men Palm själv tvivlar 

starkt på att den tanken kan försvaras. Han är i själva verket skeptisk till såväl Wahlöös som 

Alexandersons syn på saken och hävdar att båda två överskattar veckopressens betydelse, 

”den ene i positiv riktning, den andre i negativ riktning.”139 Palm jämför Wahlöös 

skräckvision med Enzensbergers ”Medvetandeindustri”, men tonar ner farhågorna och frågar 

sig: 

 

hur allvarligt det är beror i hög grad på hur veckotidningarna läses. Ägnas de samma småtrevliga och 

snabbt övergående uppmärksamhet som en postorderkatalog, en kvällspromenad, ett showprogram i TV 

eller ett kafferep, också det saker som formar människornas medvetanden, då kan det inte vara någon 

större fara på taket. För min del tror jag att de vanligtvis ägnas en sådan uppmärksamhet.140 

 

Litteraturvetaren Per Anders Wiktorsson refererar i samband med 1930- och 40-talens 

svenska veckopressdebatt till veckotidningarna som ”det kolorerade träsket” vilka blev 

föremål för stark kritik, framför allt från vänsterhåll, där veckotidningarna beskrevs som en 

överhängande kulturfara och jämfördes med Hollywoodfilmen.141 Inte helt olikt den kritiska 

teorins företrädare Horkheimer och Adorno med andra ord. I Sverige skrev arbetarförfattare 

                                                 
139 Göran Palm, ”Kan vi leva utan leverpastej? Öga mot öga med Kronblom”, Expressen 22.12.1964. 
140 Göran Palm, ”Kan vi leva utan leverpastej? Öga mot öga med Kronblom”, Expressen 22.12.1964. 
141 Per Anders Wiktorsson (2010) Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi, 
Stockholm/Stehag, s. 259. 
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som Eyvind Johnson och Harry Martinson böcker och artiklar om saken.142 Men även om det 

centrala budskapet i M31 rör veckopressens hot mot samhället så gestaltar romanen i linje 

med detta ett framtidssamhälle starkt präglat av medvetandeindustrins och samförstånds-

politikens konsekvenser. Hur denna framtidsvärld präglad av såväl kromblänkande modernitet 

som storskaligt urbant förfall ser ut ska vi titta på härnäst. 

 

Hotet från framtidsvärlden 

Vi har nu studerat bilden av den manipulerade diktaturmänniskan vars yttre stimuli mest 

består av utslätade veckotidningar, television och omåttliga mängder alkohol. Vi har sett hur 

hotet mot människornas individualitet och demokratin i samhället utgörs av den  

kommersiella veckopressen och de korporatistiska maktstrukturer i samhället som skapats av 

politikens samgående med kapitalismen. Men hur ser denna tillvaro ut i en rent materiell och 

miljömässig mening? Vi ska här undersöka romanens kritik mot moderniteten och se hur detta 

samspelar med sf-genren.  

    

Den moderna staden 

I M31 framställs bostadsbristen som en löst fråga, trots att bostadsbristen i de svenska 

storstäderna var skriande i början av 1960-talet. Under slutet av 50-talet hade en storskalig 

urbanisering tagit fart där främst yngre människor flyttade in till städerna för att skaffa sig 

utbildning, arbete och söka lyckan i folkhemmet. Toppmoderna förorter som Rågsved, 

Hagsätra och Vällingby hade uppförts under 50-talet. Det var högkonjunktur, inga problem att 

få arbete men bostadsbyggandet hade inte hållit jämna steg med inflyttningen, 

bostadspolitiken var ett misslyckande.143 Socialdemokraterna talade om ”en miljon bostäder 

på tio år” i sin valpropaganda inför andrakammarsvalet 1964.144 När Wahlöö skriver sin 

roman är det två år kvar innan miljonprogrammet drar igång i storstäderna. Ändå framhålls 

förorternas själlösa betonggetton som ett tämligen misslyckat projekt vilket för tankarna till 

att romanen med sina beskrivningar förebådar en del av den kritik som skulle komma senare 

och därmed också polemiserar med socialdemokratins modernitetsiver inför valet: 

 

                                                 
142 Se bl a Harry Martinson ([1940] 1990) Verklighet till döds, Stockholm: Carlssons, s.53, där Martinson talar 
om flickors tomma ”veckotidningssjäl”; bl a Martinson och Eyvind Johnson m fl författare skrev också 
debattinlägget ”En kulturskandal” Vi 12/4 1947:15, s.4; se även ”Upprop till Sveriges arbetarungdom. Kamp mot 
den bildnings- och kulturfientliga veckopressen”, Frihet. Organ för Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsförbund, ½ 1934:3, s.7. 
143 Östberg 2002, s.70. 
144 http://www.ne.se/miljonprogrammet (2013-05-17). 
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Efter ytterligare någon mil blev höghusen äldre och mer förfallna. De reste sig som pelare ur den 

ovårdade och vildvuxna vegetationen, stora delar av rappningen hade fallit bort från de ojämna, vittrade 

lättbetongblocken och många fönsterrutor var krossade. Sedan myndigheterna för tio år sedan lyckats 

häva bostadsbristen, genom att seriebygga en typ av höghus med enbart likadana standardlägenheter, hade 

många av de äldre bostadsområdena avfolkats. I flertalet sådana förorter var numera knappt en tredjedel 

av lägenheterna bebodda. De övriga stod tomma och fick förfalla, liksom byggnaderna i sin helhet. 

Fastigheterna var inte längre räntabla och ingen brydde sig om att reparera eller underhålla dem. 

Dessutom var husen illa byggda och förstördes snabbt. Många av affärerna hade gjort konkurs och slagit 

igen eller helt enkelt övergivits av sina ägare, och eftersom det ingick i kalkylen att varje människa borde 

ha egen bil fanns det inte längre några kommunala eller statliga kommunikationsmedel som trafikerade 

dessa bostadsområden. (60) 

 

Tankarna går till det moderna industrisamhällets amerikanska storstäder där förfallet, i 

motsats till Sverige, hade urartat till slum på många håll under 1960-talet.145 Upphörandet av 

kollektivtrafik för också tankarna i amerikansk riktning där bilismen tidigt dominerade 

samhällsplaneringen. Där Jensen kör fram i sin bil genom förfallna sovstäder ser han hur 

höghusen står som ”köer av svarta spöken i snårskogen.” (65) De återkommande beskriv-

ningarna av raserade förorter, så kallade ”självsaneringsområden”, förstärker därmed intrycket 

av dystopi i M31: 

 

[Förorten] hade byggts under den stora bostadsbristen och bestod av ett trettiotal höghus, symmetriskt 

uppställda kring en busstation och ett så kallat affärscentrum. Numera var busslinjen nedlagd och nästan 

alla affärerna igenbommade. Den stora stenlagda piazzan användes som bilkyrkogård och i hyreshusen 

var knappt tjugo procent av lägenheterna bebodda. [---] Huset hade fjorton våningar och på de ställen där 

rappningen inte flagnat bort var väggarna svarta av fukt. Stenläggningen framför entrén var översållad av 

glasskärvor, och vegetationen av risiga träd och buskar hade trängt fram till betongfundamentet. Så 

småningom skulle deras rötter spränga grunden. (79) 

 

Redan som reporter på FiB påtalade Wahlöö kontrasterna mellan staden och landsbygden då 

han lämnade ”Stockholm med dess höghuscity och neonreklamer och asfaltsgator och 

milslånga plåtköer” för att bege sig ut i det uppländska timmerlandet och rapportera om en 

skogshuggarkonflikt.146 Tonen i artikeln var saklig men hade samtidigt en inneboende kritik 

mot storstaden vilket kan jämföras med beskrivningen av samma stad som ”mycket stor och 

                                                 
145 Det är heller inte omöjligt att Wahlöös intryck från en amerikansk deckarförfattare som Raymond Chandler 
spelar in här. Chandler beskriver ofta storstaden som en fysiskt mycket nedgången tillvaro genomsyrad av 
korruption och kriminalitet. 
146 Per Wahlöö, ”Sju män i timmerlandet”, FiB 1962:19. 
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kall och sluten i sitt skal av sten och glas och betong” i novellen ”Kanske i morgon” (1963)147 

samt den likartade beskrivningen ur M31: 

 

Middagstrafiken var tät och plåtglänsande och stadsbebyggelsen reste sig ur bilströmmen som ett 

pelarsystem av glas och betong. I denna värld av hårda ytor verkade människorna på trottoarerna hemlösa 

och missnöjda. De var väl klädda men egendomligt lika varandra och alla hade bråttom. De myllrade fram 

i ryckiga köer och klumpade ihop sig framför röda stoppljus och kromblanka snabbserveringar. Såg sig 

oupphörligt omkring och fingrade på portföljer och handväskor. (5) 

 

Social fiction - Det främmande och igenkännbara 

Sf-genrens användning av främmandegöring går främst att hänföra till Wahlöös gestaltning av 

den framtidsvärld som av allt att döma också är hans samtid, alla dess detaljer och inte minst 

själva livsrummet som strypts för människorna, precis som vi sett tidigare. Bilismen, de 

nedgångna förorterna och medvetandeindustrins påverkan på individerna för ofta tankarna till 

ett amerikanskt industrisamhälle som på många sätt sågs som en förebild för den svenska 

moderniteten under efterkrigstiden. Men den bilden var inte entydig, menar historikern Kim 

Salomon som undersökt svenska veckotidningars bild av Sovjet och USA under 1950-talet. 

Det ideologiska filtret är ständigt påkopplat i svenska veckotidningar, hävdar Salomon. Sovjet 

beskrivs ganska entydigt medan USA beskrivs mer nyanserat.148 Den antiamerikanska 

reportoaren från 1950-talet är även gångbar på 1960-talet, hävdar Salomon, där kritik om 

ytlighet, moralism och kommersialism återanvänds i utökad skala.149 Här slår Salomon en bro 

mellan den antiamerikanska kritiken från 50-talets dualistiska kalla krigsscenario och det 

vänsterbenägna 60-talets kapitalist- och vietnamkritik. I likhet med många andra var alltså 

Wahlöö skeptisk till denna amerikanska modernitet, det hade han redan visat i sina 

kulturkritiska artiklar om amerikansk våldslitteratur, sf-film och serietidningar under 50-talet.  

   Det är just sf-inslagen och den främmandegöring dessa innebär för läsarens igenkännbara 

tillvaro som tydliggör modernitetskritiken i M31, menar jag. Till exempel de själlösa 

bostadsområdena med betonghöghus, kommissarie Jensens robotlikt känslolösa framtoning 

och den totalitära maktkonstellationen kallad Samförståndet. Den främmandegöring jag 

åsyftar här “betecknar den ifrågasättande eller distanserande effekt som uppstår när ett 

normsystem konfronteras med ett annat”, som Jerry Määttä skriver. Idéhistorikern Michael 

Godhe talar om den marxistiske litteraturvetaren Darko Suvins idé om sf-berättelsens fiktiva 

                                                 
147 Per Wahlöö (1963) ”Kanske i morgon” i Lars Ardelius et. al. 20 berättelser för film, Stockholm: 
Bonniers/Norstedts, s.337. 
148 Kim Salomon (2007) En femtiotalsberättelse, Stockholm: Atlas, s.119. 
149 Salomon 2007, s.275. 
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grundföreställning som baserad på något nytt i tillvaron, något som avviker från författarens 

och även läsarens verklighetsnorm. Som exempel nämner han strålpistoler, rymdraketer, 

avancerad genetik och främmande landskap.150 I M31 blir denna grundföreställning av mer 

social art i form av en extrapolerad samhällsstruktur med samförståndets diktatur i centrum 

samt en verkningsfull veckopress som manipulerar det mänskliga medvetandet. Ulrike Noltes 

begrepp social fiction, en sf med sociala, dagsaktuella eller samhällspolitiska ändamål, skulle 

mycket väl kunna appliceras på detta litterära fenomen vilket i sin tur i viss mån bryter mot 

John Caweltis formellitteratur-begrepp genom en sprängning av ramarna för genre-

arketyperna, främst tekniska innovationer och rymdresor vilka oftast är motiven inom sf. 

Även den bipolära stadsbilden skulle kunna ses som exempel på denna grundföreställning om 

ett brott mot läsarens verklighetsnorm där innerstaden å ena sidan är kromglänsande i stål och 

glas medan förorterna består av döda höghusområden av krackelerad betong. Ytterligare sf-

inslag och främmandegöring med koppling till en amerikanskliknande modernitet, men även 

till en svensk välfärdsmodell med en statlig kontroll över bland annat livsmedel, kan i M31 

yttra sig enligt följande: 

 

Däremot stannade han vid en snabbservering och begrundade länge namnen på dagens tre standardrätter. 

Maten var komponerad vid en specialavdelning inom ministeriet för folkhälsan. Den tillagades centralt av 

ett stort livsmedelssyndikat och samma rätter serverades av alla bespisningar. Han stod så länge framför 

den elektriska matsedeln att kön bakom honom började bli orolig. Sen tryckte han in en av knapparna, 

fick sin fullastade bricka och trängde sig ner vid ett av borden. Han satt stilla och tittade på sin lunch, 

mjölk, morotssaft, stekt köttfärs, några vitkålsslamsor och två sönderkokta potatisar. (88) 

 

Sf-inslaget med den elektriska matsedeln är bara en av flera detaljer där en metallglänsande 

fordistisk modernitet framträder.151 Andra sf-detaljer är det ”åttasidiga storhoroskopet” och 

”cinemascopebildnovellerna” (91) eller ”en panoramabilaga, föreställande en sextonårig 

televisionsartist i naturlig storlek” (55) som finns i tidningarna. Eller antiseptiskt moderna 

miljöbeskrivningar där olika material ger oss konnotationer för kylig och själlös modernitet, 

som ”lokalen glänste av krom och spegelväggar” (107), ”Aluminiumcisternerna och fabrik-

ernas plasttak glimmade i månskenet” (109), barnens ”lekpaviljonger av genomskinlig plast” 

(23), Jensen köper ”ett paket syntetisk dietvälling” ur en snabbköpsautomat (110), i 

                                                 
150 Michael Godhe (2003) Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och 
science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Stockholm: Carlssons, s.153f. 
151 Michael Tapper beskriver fordism som ”Välfärdssamhällets rationalistiska modell – kapitalistisk 
massproduktion efter Taylors scientific mangement, konformistisk konsumtionskultur, statlig social 
ingenjörskonst och samförståndsanda [---] efter organisationsstrukturen i Henry Fords bilindustri”. (Tapper 
2011, s.130) 
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lägenheter hänger ”plastgardiner för fönstren” (119), och på gatorna skräpar ”oförstörbara 

engångsförpackningar av plast” (61). Över huvud taget gestaltas just sf-inslag som påverkar 

människan i den moderna miljön till det sämre; hon blir alienerad, manipulerad och 

självmordsbenägen. Det dyker ofta upp rena diktaturinslag som ”sanitetspoliser” ”i 

gummistövlar och impregnerade overaller” (26) vilket närmast kan associeras till de 

bokbrännande brandsoldaterna i Ray Bradburys Fahrenheit 451 (1951) eller de 

gummidraperade soldaterna i inledningen till Arvid Rundbergs sf-roman De sista (1962). 

Vidare vimlar det av militäriskt anonyma poliser ur civilpatrullen som gör ställningssteg inför 

befälen vilkas gröna uniformsfärg jag tidigare anknutit till Wahlöös skildringar av 

Francodiktaturens Spanien och dess Guardia civil. Just användningen av polisstatens 

repressiva metoder liksom det amerikanskt färgade samhällsförfallet som medel för 

främmandegöring av ett samtida svenskt samhälle i traditionell sf-anda är något som är 

slående i M31. Det kan i sin tur knytas till Suvins och Freedmans tankar om att lyfta in det 

främmande i författarens (och läsarens) verklighet, för att sedan åstadkomma en marxistiskt 

färgad kritik vars grundidé är att påvisa möjligheten till ett alternativt samhälle eller att 

överdramatisera befintliga tendenser i samtiden som därmed blir föremål för läsarens kritik, 

precis som i ett lehrstück av Brecht. Exempelvis innefattade nyvänsterns ideologiska tolkning 

av den svenska moderniteten Sverige som ett borgerligt, byråkratiskt, centraliserat, auktoritärt 

och kapitalistiskt samhälle befolkat av passiviserade och alienerade människor fjättrade vid 

det evigt rullande konsumtionshjulet. Den marxist-leninistiska vänstern förde fram en 

moralistisk kritik i linje med Lenins teori om monopolkapitalismen och beskrev därför 

Sverige som en monopolkapitalistisk fasciststat i stort behov av en borgarutrensande 

revolution, á la kulturrevolutionen i Kina, för att en gång för alla bli kvitt socialdemokratin. 

Just det faktum att socialdemokratin samarbetade med kapitalismen var en av de absoluta 

hörnpelarna i marxist-leninisternas (och även övriga vänsterns) kritik.152 Att få en samtida 

läsare att inse det riktiga i denna kritik anser jag vara främmandegöringens främsta syfte i 

M31. Med tanke på denna kritiks stora genomslag några år efter att M31 gavs ut drar jag 

också slutsatsen att Wahlöö var tidigt ute att gestalta detta i skönlitterär form. 

   Sf-forskaren Carl Freedman framhåller att texter vars innehåll domineras av ”kognitiv 

främmandegöring” i dagligt tal borde kallas för sf. Hos en dramatiker som Brecht är sf-

tendensen därför oftast det som dominerar, hävdar Freedman. Brecht ville visa att den 

empiriska verkligheten kunde vara något annat. Hans kognitiva främmandegöring i pjäserna 

                                                 
152 Wiklund 2006, s.220, 428. 
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undviker dessutom alltid det teknologiska intresse som oftast genomsyrade genren under dess 

gyllene år på 40- och 50-talet. Istället ligger fokus på den bakomliggande idén, en 

främmandegöring – en medveten alienering – av det västerländska kapitalistiska samhället 

med frågor om krig, kärlek, familj, kommersialism och moral.153 Den brechtska 

verfremdungseffekten ska således leda till att verkligheten ska tänkas fram av en kritiskt aktiv 

publik som tillgodogör sig själva antitesen till det som förevisas på scenen.154 Jag tror det är 

precis detta som Wahlöö omsätter i litterär praktik i M31.155 Hjälten i texten/pjäsen är med 

andra ord idén bakom den, den tänkta idén som hjälte, tanken på ideologisk fostran i 

socialismens namn, om man så vill.  

   Den notoriskt paragrafridande kommissarien Jensen förefaller ibland överraskande 

osympatisk. Alltså motsatsen till de deckargestalter publiken var vana vid från den svenska 

romanfloran vid början av 60-talet. Vilket gör att man i det här sammanhanget kan tala om en 

antihjälte utöver det vanliga, dvs en människa som, till skillnad från andra antihjältar hos 

Wahlöö aldrig genomgår någon förändring.156 Jensen agerar alltid likadant eftersom han har 

en metod, ett förprogrammerat system av olika tillvägagångssätt i sina utredningar, det är bara 

omständigheterna som förändras runt omkring honom. Just berättargreppet att i denna 

diktaturstat gestalta en medlöpare istället för en dissident förefaller också bryta mot 

formellitteraturens och sf-genrens strikta normer. 

    

Människan inuti maskinen 

På det teknologiska planet är M31 inte särskilt lik den övriga sf-litteraturen som ofta hade 

anknytning till Sovjets eller USA:s olika rymdprogram och drömmen om att färdas i rymden. 

I M31 är det som jag tidigare påpekat mer fråga om social fiction istället för science fiction i 

klassisk mening. Kalla krigsdualismerna (symboliska eller faktiska) existerar över huvud 

taget inte i M31 till skillnad från annan svensk sf från den här tiden, t ex Arvid Rundbergs De 

sista (1962) eller Sven Delblancs Eremitkräftan (1962) vilka båda avhandlar uppdelningen i 

två världar, två system, i skuggan av Berlinmurens uppförande sommaren 1961. Anledningen 

att M31 saknar detta skulle kunna vara den förskjutning i global politik som inträffade i 

början av 60-talet, särskilt efter det så kallade provstoppsavtalet mellan USA och Sovjet 1963 

                                                 
153 Freedman 2000, s.22. 
154 Ödeen 2005, s.224. 
155 Wahlöö arbetade som teaterkritiker på 50-talet och det var inte omöjligt att han därigenom var medveten om 
tankarna bakom Brechts politiska teater. Vid åtminstone ett tillfälle recenserade Wahlöö till och med Brecht; 
Tolvskillingsoperan på Helsingborgs Stadsteater 1958 (Norrköpings-Tidningar 30.8.1958). 
156 Se t ex huvudkaraktärerna i Wahlöös romaner Vinden och regnet (1961) och Lastbilen (1962) där personerna 
medvetandegörs i den spanska diktaturen. 
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då de stora kärnvapenproven upphörde. Karl Erik Lagerlöf talar om att en global problematik 

och ett politiskt engagemang (Vietnamkriget, krigen i de afrikanska kolonierna etc) började 

skymma skräcken för vätebomben.157  

   Den teknologi som ändå förekommer i M31 skvallrar mest om arbetets automatisering och 

monotoni, en social fiction där även arbetarlitteraturen från 1950 och framåt hade sin hemvist 

då fokus kom att ligga mer på individens psykosociala hälsa under trycket från samhällets 

strukturer.158 Ett av de tekniska inslag som fångar uppmärksamheten är en i dag ovanlig 

transportdetalj som spelar en intressant roll i presentationen av mediehusets olika 

våningsplan, nämligen den så kallade paternosterhissen. Paternosterhissar finns knappt kvar i 

dag men förekom förr i större administrationsbyggnader och på sjukhus. Den består av ett 

ständigt roterande hissystem, ett pärlband av korgar eller avsatser vilka ständigt rör sig uppåt 

eller neråt mellan våningsplanen i ett hus – påtagligt likt ett radband, därav namnet. I M31 

skulle man kunna se den som symbolen för det fordistiska produktionssättets evigt rullande 

löpandebandprincip – dock forslandes människor i ett själlöst system av rörliga mekaniska 

delar istället för bilar – rakt genom mediefabrikens alla nivåer och hierarkier, från källar-

våningarnas tryckerier till de rymliga direktörsrummen högst upp i det höga huset.  

 

Den ledade stapeln av hisskorgar sjönk långsamt och gnisslande, och han iakttog uppmärksamt vad som 

fanns att se på de olika våningsplanen. Först kom en mycket stor hall, där elektriska truckar rörde sig 

längs smala korridorer mellan murar av färska tidningspackar, därefter overallklädda karlar med välvda 

gjutformar på trallor och det bedövande larmet från rotationspressarna. Ytterligare en våning längre ner 

såg han duschrum, toaletter och omklädningslokaler med bänkar och rader av gröna stålskåp. [---] Sen var 

resan slut, han steg ur och befann sig på papperslagret. [---] Kommissarie Jensen lämnade papperslagret 

och åkte uppåt. Från gatuplanet fick han sällskap med en medelålders man i grå kostym. Mannen steg in i 

samma fack och följde med till tionde våningen där de måste byta. [---] På tjugonde våningen steg han 

över i en tredje paternosterhiss och fyra minuter senare var han uppe. (41f) 

 

Antydningar om ett dödsfall med hissarna som olycksplats skvallrar om mekaniseringens 

inneboende dödskraft. (112) Den påtagliga dödsfaran för människan inuti maskinen gör därför 

paternosterhissen betydelsebärande och kan liknas vid exempelvis kritiken i Folke Fridells 

fabriksromaner Död mans hand (1946), Syndfull skapelse (1948) och Greppet hårdnar (1948) 

där en maskintillvaro fjättrar textilarbetarna i produktionen, fönedrar dem. Men de anställda i 

förlagets skyskrapa är inga politiskt medvetna arbetare som värnar sitt människovärde 

                                                 
157 Lagerlöf 1975, s.9. 
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gentemot rationalistiska direktörer, som i böckerna av Fridell, Kurt Salomonson, Gunnar 

Adolfsson och Nils Parling. Istället är människorna i M31 en skock ansikts- och namnlösa 

alienerade individer fångade i just det gastkramande samförstånd som dessa författare bland 

annat kritiserade. Paternosterhissen blir också berättartekniskt effektiv genom sin aorta-

liknande funktion i huset då den transporterar Jensen genom mediefabriken och samtidigt 

presenterar den för läsaren. Just huset, med sin allseende utsikt över staden, som symbol för 

mediemakten och framstegsoptimismen i samhället kan också ses som en betydelsebärande 

detalj i romanen. Redan Horkheimer och Adorno talade om att de ”ljusa monumental-

byggnaderna som skjuter i höjden överallt representerar den sinnrika planmässigheten hos de 

statsomspännande koncernerna” i de tröstlösa städerna.159 Wahlöös beskrivning av 

förlagshuset skulle därmed också gå att anknyta till den kritiska teorins modernitetskritik mot 

en instrumentell rationalitet som i förlängningen också skapar förtryck: 

 

Just där stod Huset; det var bland de högsta i landet och genom sitt läge syntes det från alla delar av 

staden. Man såg det alltid ovanför sig och från vilket håll man än kom tycktes det utgöra tillfartsvägens 

slutpunkt. Huset hade kvadratisk basyta och var trettio våningar högt. På varje fasad fanns 

fyrahundrafemtio fönster och en vit klocka med röda visare. Ytbeklädnaden utgjordes av glaserade plattor, 

mörkblå vid husgrunden men högre upp i allt ljusare nyanser. Som Jensen såg byggnaden genom 

vindrutan tycktes den skjuta upp ur marken som en enorm kolonn och växa in i den kalla molnfria 

vårhimlen. (7f) 

 

Verklighetens förlagshus på Torsgatan 21 var säkerligen ett välkänt landmärke för många 

läsare 1964 och spelade därmed en central roll i den sociala fiktionens interaktion mellan det 

främmande och det igenkännbara. I verkligheten är huset emellertid bara 17 våningar högt 

och fasaden består av tunna gula tegelstavar. Arkitekterna Ivar Tengbom och hans son Anders 

Tengbom ritade den palatsliknande konstruktionen till en arkitekttävling 1937 för att kunna 

rymma förlaget Åhlén & Åkerlunds hela verksamhet, från kontor till tryckeriverksamhet. 

Bygget påbörjades emellertid inte förrän 1946 på grund av kriget och stod klart 1949.160  

 

Mordet på en idé 

Romantitelns mordgåta utvecklas mot slutet av romanen i en frustande replikföring av den 

man, en kränkt före detta kulturjournalist, som Jensen slutligen spårat upp och som bombhotat 

förlagshuset från början: ”Detta är mordet, ett intellektuellt mord, långt mer avskyvärt och 
                                                 
159 Horkheimer & Adorno ([1944] 1996), s.137. 
160 Anders Bergström (2001) Arkitekten Ivar Tengbom – Byggnadskonst på klassisk grund, Stockholm: 
Byggförlaget, s.254-256. 
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osmakligt än ett fysiskt. Mord på otaliga idéer, mord på meningsbildningen, på 

yttrandefriheten.” (136) Orden stämmer väl överens med de likartade, men inte lika hårda, 

orden i det manifest Wahlöö och konstnären Bengt Rooke skrev i början av 1964 om 

kulturpolitikens urvattning i Skåne, arbetarrörelsens självmjölkning av sin intelligens och hur 

situationisterna ville ta ansvar för det andliga livet i regionen.161 Mordet på en idé, som 

mannen i romanen talar om, övergår därmed i ett fysiskt mord på journalisterna genom 

sprängningen vilket i sin tur skulle kunna ses som en anspelning på diktaturens slutgiltigt 

enväldiga våldsmakt, dess korrupta strukturers totalmord på individerna som vägrat likriktas i 

en konform tillvaro. På så sätt avslutas M31 likadant som Wahlöös tidigare diktaturskildringar 

där den revolterande individen till sist alltid krossas och iscensättningen av ”idén som hjälte” 

istället för den hjältemodiga individen bildar moralisk slutkläm. 

 

Stoppbild 

Science fiction fungerar bäst då man skildrar dystopier i syfte att kritisera, menar 

vetenskapshistorikern Ingemar Nordin. Han nämner Huxley, Orwell och Bradbury som de 

mest framträdande i genren och hävdar att det naturvetenskapliga och tekniska då fungerar 

som en bakgrund för att dra ut ideologiska eller samhällsfilosofiska tankegångar till det 

yttersta. Nordin talar om att det inte handlar om att skildra det vetenskapligt möjliga utan 

snarare att tillbakavisa en samhällelig utopi eller en ideologisk trend i samtiden162 

   Båda dessa tillbakavisanden som Nordin nämner skulle kunna passa in på M31 med sitt 

monopolkritiska budskap av ett välfärdssamhälle under uppluckring. Jag tror att det är 

någonstans där vi också ska placera in Wahlöö som sf-författare; som den ideologiska 

extrapolationens flyhänte berättare med didaktiska brechtianska förtecken och idéhistoriskt 

närbelägen den kritiska teorins tankegångar om den marxska överbyggnadens påverkan på 

människan. Eller annorlunda uttryckt, som en författare av en litteratur där idén är hjälte och 

där protagonisten, precis som i Wahlöös tidigare romaner, utgörs av en antihjälte. 

   Cirkeln sluts vid kritiken mot socialdemokratins samförståndspolitik. Det är navet i den 

konstnärliga utveckling som Wahlöö rör sig kring, där socialfiktionens hårdkokta prosa i 

framtidsromanerna skalar av det maktkomplex som ligger bakom samförståndspolitiken. 

Wahlöö vill vara tydlig, och han är tydlig i sina anspråk, såsom moralister ofta är. Torbjörn 

Nilsson och Martin Kylhammar talar om författaren som en idémakare och samhällstänkare 
                                                 
161 ”Situationister till Nordiska rådet: Vi tar ansvar för Örestads peripeo”, Sydsvenska Dagbladet, 28.1.1964. Just 
ordet peripeo betyder andligt liv och var även namnet på en tidskrift som KRW gav ut. 
162 Ingemar Nordin (2010), ”Science fiction och filosofi” i Godhe & Ramsten (red) Möjliga världar. Tekniken, 
vetenskapen och science fiction, Stockholm: Carlssons, s.108. 
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och det är där jag skulle vilja placera in Wahlöö. Jag ser också M31 som ett verk som tolkar 

samtiden och den tidsepok vi med facit i hand skulle säga ligger på randen till den radikala 

vändningen. Intresset för det moderna arbetslivets psykosociala effekter hos 50-talets 

arbetarförfattare korsas i M31 med en framtidsvärld där en allomfattande maktstruktur 

alienerar individen vilket anknyter till allt vanligare marxistiska föreställningar om människan 

under monopolkapitalismen. Detta förebådar därmed det vänsterpolitiska engagemang som 

skulle komma med den radikala vändningen. 

   Carl Freedman framhåller att det gemensamma mellan sf och kritisk teori är att båda visar 

på alternativ till status quo – det som förefaller vara bestående, det kapitalistiska samhället. 

Både sf och den kritiska teorin bryter av mot konformism och ett okritiskt accepterande av 

rådande omständigheter.163 Detta alternativ till den dystopiska polisstaten framträder inte 

uttalat i M31 men förekommer betydligt tydligare i uppföljaren Stålsprånget som vi ska 

undersöka härnäst. 

 

Stålsprånget (1968)  

I Wahlöös andra roman om kommissarie Jensen har fyra år förflutit i framtidslandet. Jensen 

åker utomlands för att operera sin magåkomma och är borta i flera månader medan hemlandet 

skakas om av en revolutionär process igångsatt av en mystisk epidemi. På väg hem träffar han 

på premiärministern (Erlander) och delar ur regeringen (Palme m fl) som flytt landet och lever 

i exil i ett grannland. Jensen får av dem i uppdrag att ta reda på vad som hänt. Han beger sig 

hem och finner ett demoniserat ödeland med tomma städer där vansinniga ambulansburna 

dödspatruller kidnappar människor, en skräckomgärdad välfärdsstat slagen i spillror. Så 

småningom träffar Jensen sin gamle kollega polisläkaren och dennes patient som kan berätta 

vad som hänt. Att vansinnet börjat i samband med valupptakten på hösten då människor 

drabbat samman i demonstrationer och uppror och att sjukdomen sedan slagit till och makten 

koncentrerats till en liten grupp galna läkare på Centrallasarettet i staden. Jensen får i ett 

avslutande förhör med en tillfångatagen minister (Palme) reda på att befolkningen utsatts för 

ett kemiskt experiment genom ett förgiftat frimärke som ska placeras på en lojalitetsförsäkran 

till samförståndet – den politiska koloss utan någon opposition som dessutom innefattar 

kapitalisterna i landet. Märkets gummering har gjort att befolkningen, låginkomsttagarna i 

samhället, fått i sig en drog som är tänkt att höja valdeltagandet. Drogens effekter skapar 

emellertid förödande aggressivitet och hämningslöshet samt resulterar slutligen i döden för de 
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insjuknade. När kaoset har lagt sig har socialistiska miliser tagit makten ledda av vänster-

aktivistiska läkare. 

   Romanens tankeväckande titel skulle kunna ses som betydelsebärande på flera sätt. Wahlöö 

var 1968 sedan tre år tillbaka medlem i VPK, intresset för revolutionär teori var stort i de 

politiska kretsar där han befann sig. Det politiska intresset ligger definitivt i förgrunden 

romanen igenom och tankarna går inte längre till formellitteratur eller kriminalroman som vid 

betraktandet av titeln M31. Associationerna går istället kanske först till ”Det stora språnget 

framåt”, namnet på den kollektivisering av jordbruket som skedde i Kina under Mao i slutet 

av 50-talet, men begreppet språng har en historia som sträcker sig längre bakåt än så. Marx 

och Engels talade om ”språnget från nödvändighetens rike till frihetens rike”164 och 

”språngets kategori” i samband med den revolutionära vändpunkten och den ekonomiska 

strukturens omvälvning som representerar något kvalitativt nytt.165 Romanens titel visar 

därmed på beröringspunkter med en marxistisk föreställningsvärld: idén om att verklig 

förändring bara kan ske i stora språng med hjälp av den kunskap vi har om historiens lagar.166 

Romanen Stålsprånget skulle därmed kunna ses som en studie av transition, från kapitalism 

via revolution till socialism vilken enligt en samhällspolitisk kronologi föregicks av M31 som 

en studie av Sverige under en diktatorisk samförståndskapitalism. I samband med det kan man 

också tolka titeln som en analogi till Lenins transitionsteori, om det stora språnget från 

kapitalism till kommunism, där själva språnget i sig utgör en etapp, ett stadium, i själva 

transitionskedjan. Ordval som vändning, omvälvning, transition, omvandling, revolution, 

acceleration, framsteg, steg, stadium, etapp, nivå och språng är, enligt idéhistorikern Kristian 

Petrov, därför väldigt vanliga inom sovjetisk retorik där ett övergångstänkande med abrupta 

förtecken ligger i själva ideologins föreställningsgrund.167 Enligt en filosof som Herbert 

Marcuse, som populariserades i slutet av 60-talet, sker en brytning mot systemet först i och 

med ett magiskt eller rationellt överskridande vilket också skulle kunna kopplas till romanens 

titel där själva språnget utgör överskridandet.168 

    

 

 

                                                 
164 Georg Lukács ([1924] 1971) Historia och klassmedvetande. Studier i marxistisk dialektik, översättning: 
Tomas Gerholm, andra upplagan, Staffanstorp: Cavefors, s.325. 
165 Lukács ([1924] 1971), s. 328ff. 
166 Kristian Petrov (2006) Tillbaka till framtiden. Modernitet, postmodernitet och generationsidentitet i 
Gorbac�evs glasnost' och perestrojka, Huddinge: Södertörns högskola, s.182. 
167 Petrov 2006, s.181. 
168 Marcuse ([1964] 1968) s.72. 
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Mottagandet av Stålsprånget 

Vid tiden för Stålsprånget hade Sjöwall-Wahlöö släppt tre Martin Beck-romaner och en 

fjärde, Den skrattande polisen (1968), kom ungefär samtidigt som Stålsprånget. De översatte 

samma år även fyra stycken av Ed McBains deckare och hyllades så gott som unisont av den 

litterära kritikerkåren. Med Stålsprånget delades dock kritikerna upp i två läger och många 

recensenter såg mer negativt på romanens framtidsvision nu än då M31 gavs ut. Bernt 

Rosengren, Aftonbladet, talade om Stålsprånget som en ”hård, hatisk och minst sagt 

fantasifull attack mot svensk arbetarrörelse” som övergett sina socialistiska strävanden. Den 

samtidsanalytiska tendensen imponerade heller inte på Rosengren som ansåg att de science 

fiction-artade elementen försvagade den kritiska effekten.169 Paul Lindblom, Arbetet, saknade 

”fantasilekens symbolvärde” och tyckte romanen var för mycket science fiction och för banal 

för att kunna kritisera saker som konformism och bristande politiskt engagemang.170 Mauritz 

Edström, Dagens Nyheter, var betydligt mer positiv och tyckte att romanen var ett skarpt 

inlägg i den politiska debatten om konsekvenserna av utslätningen i samhället. Edström 

kategoriserade Wahlöös revolutionära thrillers som antikroppar till James Bond. Vidare slog 

Edström fast att det inte fanns något utopiskt i Stålsprånget – ”allt kan lånas ihop från 

befintliga samhällen och från vårt århundrades politiska historia” och den hårt blänkande 

thrillerformen såg Edström som ett verktyg för Wahlöös politiska radikalism.171 Jörgen 

Elgström, Expressen, tyckte boken var alarmerande, skickligt konstruerad men inte riktigt 

övertygade i sitt skräcksvep av statsmaktens totala sammanbrott.172 Även Cristina Karlstam, 

Västerbottens-Kuriren, var positiv och sammanförde Wahlöö både med sf-giganter som 

Huxley, Boye och Orwell liksom Rachel Carsons ”anti-giftpropaganda” och betonade 

därmed, till skillnad från andra kritiker, bokens kemiska forskningsdimension.173 Åke 

Perlström, Göteborgs-Posten, tillhörde en av flera kritiker som lyfte fram Olof Palmes roll i 

romanen. Perlström såg boken som en ”socialistisk kulturrevolutionär stridsskrift” och ”en 

valbomb” och vävde i sin recension in ett långt citat där Wahlöö beskriver en minister som 

har många likheter med Palme.174 Liksom Perlström fokuserade även Bengt Holmström, 

Kvällsposten, på Olof Palme som den största boven i Samförståndsligan. Orättvist, ansåg han, 

då det fanns andra som bättre förtjänade nidporträtt. Holmström var nog den ende kritikern 

som talade om Wahlöö som en optimist mitt i all undergångsstämning i och med den 
                                                 
169 Bernt Rosengren, ”Revolution i Sverige”, Aftonbladet 19.8.1968. 
170 Paul Lindblom, ”Wahlöös nya thriller”, Arbetet 19.8.1968. 
171 Mauritz Edström, ”En thriller före valet”, Dagens Nyheter 19.8.1968. 
172 Jörgen Elgström, ”Krut till valfläsket”, Expressen 19.8.1968. 
173 Christina Karlstam, ”Samförstånd till döds”, Västerbottens Kuriren 23.8.1968. 
174 Åke Perlström, ”Palme som skurk i ny kriminalroman?”, Göteborgs-Posten 19.8.1968. 
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revolutionära lösningen på romanens problem. Vidare ansåg han boken vara en trovärdig 

vision som Wahlöö tillverkat ”genom att vaska fram tendenser i nuet och kopiera upp dem i 

framtidsformat”.175 Desto mer negativ var Gunnar Unger, Svenska Dagbladet, känd för att 

nästan reservationslöst ha hyllat Sjöwall-Wahlöös Roman om ett brott. Han kallade boken för 

”märkvärdigt dålig” för att vara av Wahlöö och såg den som en politisk pamflett så orimlig att 

den blev onjutbar, nästan helt utan verklighetsförankring. Innehållsligt såg han Stålsprånget 

som ett litterärt pekoral.176 

    

Social fiction och kalla kriget 

En intressant fråga är hur Stålsprånget förhåller sig till annan svensk sf under 60-talet. Bland 

samtidens svenska sf-produktion skulle Arvid Rundbergs De sista (1962) mycket väl kunna 

vara en hållpunkt, då Wahlöö och han var bekanta, de var dessutom aktiva inom samma VPK-

avdelning i Stockholm. Rundbergs dystopiska krigsstat är en framtidsvision placerad längre 

fram i tiden än den samförståndsbetonade korporatismen i M31 och det kallhamrade 

mellanläget i revolutionens tecken i Stålsprånget. Ett efter-katastrofen-scenario, en post-

apokalyptisk vision stegrad till dystopi, troligtvis påkallad av Kubakrisens och Berlinmurens 

omedelbara närhet i samtiden samt futuristiska 50-talsdystopier som William Goldings 

maktallegori Flugornas herre (1954) och Nevil Shutes efter-bomben-drama På stranden 

(1957). Då man slungas in i Stålsprångets tomma-stads-scenario och revolutionsskildring 

med ständig undergångsstämning, sjuka människor och läkarnas betydelse i handlingen är det 

som hämtat från De sista och Rundbergs andra sf-roman, den Aniara-liknande Mr Bilks död 

(1963). Tidens rädsla för katastrofer och atomkrig liksom fascinationen för rymd-

kapplöpningen är tydliga i båda Rundbergs sf-romaner även om de i mångt och mycket 

bottnar i en samtida berättelse om makt, människans plats i ett gigantiskt universum och 

apparatvärldens inflytande över denna människa. Men den ångestridna stämningen i 

ovanstående skildringar skulle i och med den radikala vändningen i mitten av 60-talet komma 

att ersättas av revolutionsdrömmar och ett allt större fokus på utopiskt inriktad 

modernitetskritik där lösningen fanns fix och färdig där framme i form av det socialistiska 

samhället. 

    

 

 

                                                 
175 Bengt Holmström, ”Boven är ruskigt lik Olof Palme”, Kvällsposten 28.8.1968. 
176 Gunnar Unger, ”Wahlöö på villovägar”, Svenska Dagbladet 19.8.1968. 
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Revolternas år 1968 

Året 1968, då Wahlöö skrev Stålsprånget, präglades av oro och uppror på många håll i 

världen, inte minst som följd av USA:s krig i Vietnam och den politiska medvetenhet som 

kriget medförde för många unga. Demonstrationer och sammanstötningar med polis hade 

pågått i några år redan men under 1968 kulminerade det hela i en serie revolter, oftast med 

studenter inblandade. Redan vid nyåret 67/68 kom en vändpunkt i Vietnamkriget med den så 

kallade Tet-offensiven, då Nordvietnamesiska trupper gjorde en kraftig offensiv mot 

amerikansk militär. Den 20 april slog det amerikanska flygvapnet nytt rekord i antal 

bombningar över Nordvietnam, 160 raider på en och samma dag. I samband med detta utbröt 

en våg av demonstrationer som drog över Sverige under våren 1968, också i USA och 

Storbritannien förekom samma sak. Den 20 april avslutades också Vietnamveckan i 

Stockholm med ett demonstrationståg där tusentals personer deltog. Den 3 maj utbröt 

kravaller vid tennisstadion i Båstad inför Davis Cup-matchen mellan Sverige och 

apartheidstaten Sydrhodesia. Samma dag, den 3 maj, utbröt också kravaller mellan studenter 

och polis i Paris efter månader av protester. Studenterna krävde större inflytande på 

universiteten och gjorde samtidigt revolt mot det borgerliga konsumtionssamhället. Staden 

förvandlades snart till en krigszon med Sorbonneuniversitetet som dess epicentrum. En våg av 

nationella protester och strejker följde i revoltens kölvatten. Den 25 maj utbröt kårhus-

ockupationen i Stockholm då svenska studenter skulle försöka sig på det studenterna i Paris 

gjort, dvs få ökat medbestämmande samt protestera mot en undervisningsreform och det 

borgerliga samhället. Den 2 juni försökte dessutom 300 högerstudenter storma universitetet i 

Rom som ockuperats av vänsterradikala grupper. Så småningom drevs samtliga ut av en 

väldig polisstyrka. Den 12 juni förbjöds alla manifestationer på gatorna i Frankrike efter 

veckor av sammandrabbningar mellan polis, studenter och arbetare. Undantagslagar infördes. 

Paris var en stad i krigstillstånd.  

   Det var förmodligen denna verklighet fylld av revolterande stämningar som kom att prägla 

Stålsprånget, idén om ett borgerligt samhälle som står inför sin slutgiltiga upplösning. 

Freedman talar om den utopiska möjligheten som en skärningspunkt där kritisk teori och sf 

möts.177 Det torde vara där vi kan placera in Wahlöös skräckskildring i Stålsprånget. 

 

 

 

                                                 
177 Freedman 1987, s.187. 



 56 

Välfärdsstatens sammanbrott 

Idén om Samförståndet, den monopoliserade välfärdsstaten, som en del av modernitet-

skritiken är central i både M31 och Stålsprånget. Hur romanen gestaltar denna typ av idé om 

maktstrukturerna i samhället är det vi ska titta på härnäst. 

   Det samhälle som möter läsaren i inledningen av Stålsprånget är i mångt och mycket 

samma typ av dystopiska välfärdsstat i förfall som i M31: 

 

Så gott som all äldre bebyggelse hade rivits för att ge ökat livsrum åt motorismen, och denna planlösning 

hade resulterat i att stadskärnan nu tycktes bestå av ett pelarsystem av glas, stål och betong. Inrutade och 

sammantryckta av de flerfiliga genomfartslederna låg grupper av parkeringshus, kontorsbyggnader och 

varuhus med affärer, biografer, bensinstationer och kromglänsande snabbrestauranger i markplanet. 

Många år tidigare, då denna stadsplan genomdrevs, hade det funnits kritiska röster som menade att 

systemet gjorde staden obeboelig för människor. Experterna hade avvisat kritiken. Deras argumentation 

gick ut på att en modern stad inte skulle byggas för fotgängare och hästskjutsar utan för bilar. Liksom i så 

många andra frågor hade det för länge sedan visat sig att båda parter hade rätt. Detta var helt i 

samförståndets anda.178 

 

Fokus har förskjutits från en uttalad kritik mot veckopressen i M31 till en mer fundamental 

kritik av samförståndspolitiken, sammansmältningen av stat och kapital (och ideologi). Hos 

vänstern och arbetarlitteraturens författare under 50-talet hade denna kritik ofta sin 

härstamning i Saltsjöbadsavtalet 1938 där fack och arbetsgivare kom överens om att 

avtalsreglera arbetsmarknaden efter årtionden av oroligheter.179 Som vanligt är det en politiskt 

medveten person som får förklara hur det ligger till för kommissarie Jensen, i det här fallet en 

invalidiserad motståndsman som tidigare arbetat som sociolog på statens alkoholforsknings-

byrå och nu fallit offer för läkarjuntans skalpellvåld: 

 

Att det nuvarande samhällsskicket var och är förkastligt. Att det måste rivas upp. [---] Därför att det så 

kallade samförståndet aldrig har varit något annat än en bluff. Det kom till därför att den gamla förment 

socialistiska rörelsen höll på att förlora greppet om löntagarna och arbetarklassen. Och i det ögonblicket 

sålde socialdemokratin sina väljare med hull och hår till de borgerliga. De ingick den stora koalitionen, 

eller samförståndet, som den senare kom att kallas, enbart för att en handfull personer ville klamra sig fast 

                                                 
178 Per Wahlöö ([1968] 1973) Stålsprånget, Stockholm: PAN Norstedts, s.13. Nedan anges sidhänvisningar ur 
Stålsprånget inom parentes efter respektive citat istället för noter. 
179 Wahlöö har ofta talat om den radikala arbetarrörelsen på 30-talet som ett föredöme. Av allt att döma satte 
Saltsjöbadsavtalet stopp för denna radikalitet. Se bl a Margareta Garpe, ”Svenskarnas spritmissbruk speglar 
samhällstristessen”, Aftonbladet 15.9.1968. För Saltsjöbadsavtalet se bl a Yvonne Hirdman et al. (2012) Sveriges 
historia. 1920-1965, Stockholm: Norstedts, s.260ff. 
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vid makten. De övergav socialismen, ändrade successivt sitt partiprogram och prisgav därmed hela landet 

åt imperialismen och den privata kapitalbildningen. (87) 

 

Wahlöö hade upplevt ”kohandeln” då arbetarrörelsen sålde FiB till Bonnierkoncernen 

1962.180 Några år senare, 1966, lade samma arbetarrörelse ner Stockholms-Tidningen, en av 

landets största dagstidningar. Man började tala om Tidningsdöden. Inslag som medier, profit 

och politik samspelade i de båda affärerna och gjorde att två starka socialistiska pressröster 

tystnade. I Stålsprånget menar jag att detta resulterade i idén om framväxandet av ett 

dystopiskt samhälle i skuggan av en tynande arbetarrörelse vilket ligger i linje med den kritik 

mot kapitalismen som levererades av Herbert Marcuse och många andra vänsterförfattare. Ett 

tänkande som dessutom började bli bekant för allt fler inom 60-talets vänsterrörelse vid den 

här tiden. Marcuse hade bland annat introducerats av Göran Therborn i Zenit 1966, senare av 

Ronny Ambjörnsson i Ord & Bild 1968 och Marcuses texter översattes i olika tidskrifter.181 I 

april 1968 utkom några av Marcuses föreläsningar samlade i boken Protest demonstration 

revolt på svenska, Sven-Eric Liedmans översättning av One-Dimensional Man (1964) gavs ut 

senare samma år med namnet Den endimensionella människan liksom det lite äldre verket 

Eros and Civilization (1955).182 I likhet med sf-litteraturen talade Marcuse om det utopiska 

och att tänka ut andra samhällstillstånd än det rådande. Det dialektiska tänkandet skulle leda 

till ett abstraherande – ett främmandegörande – av den empiriska verkligheten vars existens 

på så sätt skulle ifrågasättas.183 Marcuses utgångspunkt i Den endimensionella människan, 

som var en av de populäraste böckerna under 68-revolten, är ett amerikanskt avancerat 

industrisamhälle med två dominerande politiska partier som ätit upp all opposition och 

därmed sjunkit allt djupare in i varandras oskiljaktiga politiska praktik. En nation i skuggan 

av Kubakrisen och ett begynnande Vietnamkrig vars diametrala motpol utgörs av 

Sovjetunionen i en värld som hotas av det kraftspel som utspelar sig mellan dessa båda 

militära supermakter. Just en sådan stat som framträder i Wahlöös framtidsromaner. En 

tillvaro där hotet om människans förestående utplåning är central i tänkandet och filosofin. 

Marcuse talar om en ”motsatsernas förening” som utgör en låsning för social förändring i 

samhället, en värld där företag och fackföreningar gått samman i cyniska lobby-

sammanslutningar och karteller, där den naturliga motsättningen mellan arbete och kapital 
                                                 
180 Kerstin Bergström, ”Men chefen säger: Sparken? Nej, han stannar så länge han vill”, Aftonbladet 27.9.1964. 
181 Göran Therborn, ”Samhället som aktiebolag – Mot ett endimensionellt samhälle”, Zenit 1966:2-3, s.4-7 [om 
Marcuses bok One-Dimensional Man (1964)]; Ronny Ambjörnsson, ”Marcuse och studentrevolten”, Ord & Bild 
1968:5, s.356-362; Herbert Marcuse, ”Repressiv Tolerans”, Bonniers Litterära Magasin 1968:5, s.336-348; Jan-
Olof Sundell, ”Herbert Marcuse och de ungas revolt”, Svensk tidskrift 1968:8, s.383-387. 
182 Se bl a avsnittet ”Marcuse i Sverige” i Ljunggren 2009, s.172-175. 
183 Ljunggren 2009, s.172. 
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höljs över av ett samförstånd sprunget ur en ekonomisk nödvändighet/tvång. En tillvaro där 

den ökande automationen leder till oundviklig makt- och modlöshet för arbetarna.184 

Likheterna med Samförståndet och de alarmerande siffrorna om låg nativitet och hög 

självmordsbenägenhet i M31 och Stålsprånget är slående. Den invalidiserade mannen som 

talar med Jensen i Stålsprånget uttrycker denna marcusianska makt- och modlöshet enligt 

följande: ”Det var meningslöst att arbeta, meningslöst att lära sig någonting utöver vissa 

tekniska handgrepp. Till och med livets fysiska aspekter blev meningslösa, att äta, ligga med 

varandra, föda barn.” (88) Bristen på sexuellt intresse, som präglar framtidsvärlden så starkt, 

blir därmed en symbol för håglösheten och alienationen. ”Det viktigaste för mig är: alla 

människor ska hjälpas till en viss ståndpunkt, där de ska tycka att det är roligt att både leva 

och arbeta”, sa Wahlöö i en intervju 1964. Han fortsatte: ”Nästan alla människor vi möter 

avskyr sina jobb, släpar sig dit som dödsskjutna sköldpaddor om morgnarna. Hälften av vårt 

vakna liv arbetar vi ju.”185 Hos arbetarförfattare som Kurt Salomonson och Nils Parling finns 

liknande tankar med syndikalistiska förtecken om arbetsglädjen kopplat till individens ökade 

ansvar och frihet.186 Just människans andliga utslocknande i och med samförståndspolitiken 

bildar därmed grundbulten i såväl Wahlöös som romanernas kritik av arbetarrörelsen: 

 

För att hindra att landet blev socialistiskt frångick det socialdemokratiska partiet och fackförenings-

rörelsen sina viktigaste ideologiska principer. De dåvarande ledarna hade suttit så länge vid makten att de 

inte kunde tänka sig att förlora den. Dessutom hade de upptäckt att även arbetarrörelsen och dess organ 

kunde drivas enligt ett borgerligt-plutokratiskt mönster, med sikte på att löna sig ekonomiskt för få. 

Samförståndets innersta princip var och är att allting måste löna sig. Därför ingicks denna politiska 

fantomkombination och dess verkliga karaktär doldes bakom en hycklande fasad av klyschor om ökat 

välstånd, ömsesidig förståelse och trygghet. Att allting ständigt blev bättre. (87) 

 

Modernitetens fascism 

I centrum för den kritiska teorin hos främst Marcuse, Horkheimer och Adorno, och i sf-

romaner som Huxleys Du sköna nya värld och Boyes Kallocain, står nazismens storskaliga 

sammansmältning mellan stat och privatindustriellt komplex. Detta totalitära system där 

människan enbart utgör en bricka i en helhet omöjliggör därmed det Marcuse kallar för ”den 

transcenderande historiska handlingen” dvs att bryta igenom denna ”fasad av objektivitet och 

                                                 
184 Marcuse ([1964] 1968), s.50. 
185 Henrik Sjögren, “Mördar ni arbetsglädjen?”, Kvällsposten 20.9.1964. 
186 Hos Nils Parling syns detta bland annat i romanen Motorsågen (1950) där skogsarbetarnas frihet kringskärs 
av införandet av motorsågar i arbetet vilka symboliserar den ökade rationaliseringen och industrialiseringen av 
skogsbruket. 
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förnuft”187 som skyler över människans och samhällets ”sanna” natur.188 I Stålsprånget 

uppstår denna transcenderande möjlighet mest av en slump med hjälp av den kemiska 

indoktrinering som regimen tar till för att öka arbetarklassens deltagande i det förestående 

valet. Från början var preparatet kallat D5H, som människorna får i sig när de slickar på ett 

märke att sätta på en lojalitetsförsäkran, tänkt att fungera som ett passiviserande stridsmedel 

mot fiendesoldater, men efter att ha använt något som kallas ”antitesprogram” visade det sig 

att medlet också kunde få en motsatt effekt, dvs att få de egna soldaterna att bli mer 

aggressiva, mer målinriktade och viljestimulerade. Bland biverkningarna fanns en hämnings-

lösande effekt, främst på det sexuella planet. (140f)  

   Försvarets forskningsinstitut189 svarade för gummeringen av märket (136) liksom de 

svarade för andra militära gifter såsom medel för växtförstöring och bakteriologisk krigföring 

(138). Parallellerna till FNL-vänsterns föreställningar om Vietnamkriget, napalmbomber och 

den amerikanska militärens spridning av bekämpningsmedlet agent orange är ofrånkomliga. 

Agent orange var ursprungligen framtaget för ogräsbekämpning tillverkat av multinationella 

företag som Dow Chemical och Monsanto Corporation, i Vietnam använt för att förstöra 

grödor och avlöva regnskog. FNL-gruppernas tidning Vietnam-bulletinen skrev om detta vid 

den här tiden.190 År 1968 kom också den amerikanske journalisten Seymour M Hershs bok 

Chemical and Biological Warfare: America´s Hidden Arsenal (1968) och ekohumanismens 

idéer inspirerade av Rachel Carsons Tyst vår, utgiven på svenska 1963, hade också börjat ta 

fart på allvar i debatten.191 Det är förmodligen dessa föreställningar och debatter som 

Stålsprånget anspelar på. Miljökritiken i framtidsromanerna rör annars mest den moderna 

stadens bilistsamhälle och de konsekvenser modernitetens samhälle får i form av utsläpp: 

 

Det låg slöjor av rimfrost över betongen på motorvägen, och den gråaktiga avgasförgiftade luften vilade 

som en gigantisk klocka över människor, bilar, vägar och bebyggelse. Experterna vid ministeriet för 

folkhälsan beräknade nu att det förorenade luftlagret hade ett djup på upp till femtio eller sextio meter. 

(13f) 

 

                                                 
187 Marcuse ([1964] 1968), s.46. 
188 Marcuse ([1964] 1968), s.39. 
189 År 1964 hette det Försvarets forskningsanstalt, FOA, men ironiskt nog kom det senare att heta just Försvarets 
forskningsinstitut, FOI. I dag går FOI under namnet Totalförsvarets Forskningsinstitut. 
190 Se t ex ”Svensk hjälp åt USA:s krig” i Vietnam-bulletinen 1968:1, s.7 om Dow Chemical och besprutning i 
Vietnam. 
191 Bl a Tapper nämner Hershs bok som kontextuell referenspunkt i sin analys av Stålsprånget, se Tapper 2011, 
s.170. Hersh tar där upp USA:s kemiska indoktrinering under bl a Koreakriget. Rachel Carsons inflytelserika 
bok Tyst vår (1962) kom i svensk översättning 1963 och behandlade förgiftningen av naturen. Wahlöö var sedan 
tidigare bekant med Rachel Carsons författarskap då han i en kulturartikel hade recenserat hennes bok Havet i 
Kvällsposten 25.11.1951. 
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Användningen av senapsgas i behandlingen av epidemiskt sjuka liksom läkarnas galenskap, 

konfiskerandet av människor med hjälp av armbindelförsedda soldater, hemlig polis och 

massarresteringar av utvalda grupper i samhället anspelar tydligt på nazismens krigs-

förbrytelser och Hitlertidens experimentlystna krigskemister samt knyter an romanens 

samförståndsregim till en europeisk skuldproblematik, ett grepp som inte var helt ovanligt 

inom vänsterdebatten vid den här tiden. Två viktiga böcker i sammanhanget kan lyftas fram. 

Nazisten Rudolf Höss dagbok Kommendant i Auschwitz kom i svensk översättning 1960 och 

var bland annat förebild för P.C. Jersild i arbetet med romanen Grisjakten (1968).192 I januari 

samma år som M31 utkom publicerades också på svenska Hannah Arendts Den banala 

ondskan. Eichmann i Jerusalem, ett reportage från rättegången mot nazisten Adolf Eichmann 

1961, vilket satte fart på debatten om det nazistiska mördandet som ett administrativt dåd 

utfört av en ansiktslös byråkrati.193 Filosofen Bertrand Russell kopplade dessutom ihop USA:s 

krig i Vietnam med nazismens krigsförbrytelser och Eichmannrättegången, USA:s president 

Lyndon Johnson jämfördes ständigt med Hitler och så vidare.194 Det nazistiska förflutna 

tjänade därför under 60-talet som en återkommande referenspunkt i kritiken mot det 

rationaliserade moderna samhället. Ett exempel i Stålsprånget är när Jensen pratar med 

polisläkaren om hur den invalidiserade motståndsmannen fått sina ben amputerade som ett led 

i en experimentserie: 

 

   - Ingick amputationen i behandlingen, sa Jensen. 

   - I eftervården, sa läkaren torrt. Först fick han någon typ av profylaktisk behandling. De injicerade 

senapsgas eller någonting liknande. 

   - Senapsgas? 

   - Ja, det är inte fullt så vansinnigt som det låter. I varje fall finns det en vettig medicinsk tankegång 

någonstans i bakgrunden, även om den är rudimentär. När sen behandlingen gick åt helvete så utförde de 

operationen, antagligen för att rädda hans liv. De var ju trots allt läkare och läkares jobb är att förlänga 

andra människors liv. Dessutom försökte de genomföra en försöksserie, som rimligtvis tar tio år eller en 

livstid, på mindre än en vecka. 

   - De är alltså galna. 

   - Fullständigt. (124) 

 

                                                 
192 Se t ex Göran Hägg (1996) Den svenska litteraturhistorien, Stockholm: Wahlström & Widstrand, s.629. Även 
Anshelm (1990) och Jonsson (1978) tar upp detta. 
193 Rudolf Höss (1960) Kommendant i Auschwitz, översättning av D.M. Winter, Stockholm: Norstedts; Hannah 
Arendt (1964) Den banala ondskan. Eichmann i Jersusalem, översättning av Barbro och Ingemar Lundberg, 
Stockholm: Aldus Bonniers. 
194 För Russell, se Vietnam-bulletinen 1967:1-2, s.17; för Hitlerparallellen se Bo Gustafsson, ”Vietnam och den 
amerikanska imperialismen”, Vietnam-bulletinen 1967:1-2, s.21-22. 
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Redan arbetarförfattaren Gunnar Adolfsson slog i sin roman Trappan (1955) en bro mellan 

förlusten av människovärdet, den svenska fabrikskapitalismens rationaliseringshysteri och 

hitlerismens rationella massmord i Auschwitz.195 Där finns även en kritik mot social-

demokratins välfärdssamhälle och dess materialistiska tendenser som är tidstypisk för 50-

talets arbetarförfattare.196 En kritik som skulle förebåda liknande idéer hos de vänster-

intellektuella på 60-talet.  

  I Stålsprånget finns också Vietnam-USA-parallellerna med antydningar om Sveriges 

förhållande till USA och indirekta skuld till Vietnamkriget, ytterligare en föreställning som 

cirkulerade i vänsterpressen i slutet av 60-talet.197 Premiärministern (Erlander) talar i romanen 

om en vänskapligt sinnad stormakt 

 

som har betydande intressen att bevaka i vårt land, både av politisk och ekonomisk natur. Den är 

emellertid hårt engagerad på andra håll i världen och vill inte ingripa i onödan, framför allt inte i det 

nuvarande oklara läget. Visar det sig däremot att samhällsfientliga element försöker utnyttja situationen 

kan vi begära – och få – militärhjälp. Hoppas jag. I begränsad omfattning. Den här stormakten är som jag 

sa hårt engagerad. Med annat fredsarbete, på andra håll. Men den hjälper oss nog. Om det finns ett 

politiskt motiv. Förutsatt att de samhällsfientliga elementen inte hinner få kontroll över förvaltningen, 

vilket i och för sig är uteslutet. 

   - Vad menar ni med samhällsfientliga element? 

   Svaret var det enklast tänkbara. 

   - Kommunister. (34) 

 

Historikern Jens Ljunggren talar om två sorters ideal bland de vänsterintellektuella under 60-

talet: 1) den samhällskritiske moralisten (Göran Palm, Jan Myrdal, Sara Lidman) och 2) den 

nya vänsterns ideologiska ideal (Göran Therborn m fl). Wahlöö skulle jag närmast inordna i 

den förstnämnda kategorin. Båda idealen stammade ur europeiska förhållningssätt som inte 

tidigare funnits i Sverige.198 I likhet med Myrdal i boken Samtida bekännelser från en 

europeisk intellektuell (1964) ville även Palm anknyta Sverige till en kontinental och 

västerländsk skuldproblematik. Vilket i allra högsta grad bidrog till att ge en ny bild av det 

svenska välfärdssamhället där Palm systematiskt pekade på ojämlikhet och människornas 

förfrämligande istället för materiell lycka. Han framställde i boken En orättvis betraktelse 

(1966) Sverige som ett land med skygglappar där människor levde skyddade liv. Han anslöt 

                                                 
195 Gunnar Adolfsson (1955) Trappan, Stockholm: Arbetarkultur, s.187. 
196 Adolfsson 1955, s.168. 
197 Se t ex den osignerade artikeln ”Svensk hjälp åt USA:s krig” Vietnam-bulletinen 1968:1, s.7. 
198 Ljunggren 2009, s.143. 
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Sverige och socialdemokratin till de västliga demokratiernas skuldbörda och kopplade även 

det svenska välfärdssamhället och kapitalismen till fenomen som fascism och imperialism och 

raderade därmed ut de vedertagna skillnaderna mellan demokrati och diktatur.199 Karl Erik 

Lagerlöf inlemmar detta förhållningssätt i en medveten taktik som gick ut på att tydliggöra 

mekanismer som riskerar att göra oss till fascister och därigenom skapa medvetenhet.200 En 

främmandegöring således, precis som i sf-berättelsen och i Brechts teater och enligt mig det 

som också framträder i Wahlöös romaner.  

   Litteraturen flödade nästan över av dessa vänsterföreställningar i slutet av 60-talet. Samma 

år som En orättvis betraktelse publicerade Palm artikeln ”Hur man blir västindoktrinerad i 

Sverige” i Ord & Bild där han på samma kritiska vis avhandlade den kulturella indoktrin-

eringen i det svenska samhället, inte helt olikt Wahlöös kritik mot veckopressen i M31.201 

Året efter Palms banbrytande bok kom antologin Det svenska klassamhället (1967) som på ett 

liknande sätt öppnade ögonen för orättvisorna i det svenska välfärdsbygget. Men det fanns 

även skönlitteratur som högg tag i samma ämnen som Palm med flera debatterade. Samma år 

som Stålsprånget kom P.C. Jersilds roman Grisjakten (1968), som ofta nämns i samband med 

okategoriserad sf, trots att dess scenario mer är kontrafaktiskt än framtidsbetonat. Där knyter 

Jersild an till nazisternas effektiva administrering av mördandet i koncentrationslägren då 

läsaren får ta del av dagboksanteckningar från byråchefen Lennart Siljeberg vid Statens 

boskapsinspektion, SBI. Siljeberg är en typisk byråkratmänniska som fått i uppdrag att mörda 

landets alla grisar. Som tjänsteman är han av samma lojala och känslolösa kaliber som 

Wahlöös kommissarie Jensen. Jersilds stela byråkratsamhälle skulle därmed kunna ses som 

samma genomalienerade dystopi som Wahlöö gestaltar i sina romaner, där det instrumentella 

förnuftet står i förgrunden till förfång för känslosamhet och humanism.202 

 

Idén om ett mord 

Förhållandet mellan individen och strukturen samt välfärdsstatens sammanbrott liksom 

indoktrineringen och läkarnas betydelse för upplösningen av romanen är det jag till sist tänkte 

gå igenom. Huvudlinjerna i välfärdsstatens sammanbrott ser i romanen ut enligt följande: 

                                                 
199 Ljunggren 2009, s.95f. Se även avsnittet ”Sverige är med” i Göran Palm ([1966] 2003) En orättvis 
betraktelse, tredje upplagan, Stockholm: Manifest, s.131-146. 
200 Lagerlöf 1975, s.18. 
201 Göran Palm, ”Hur man blir västindoktrinerad i Sverige”, Ord & Bild 1966:4, s.300-316. Senare kom artikeln 
att svälla ut till boken Indoktrineringen i Sverige (1968) där särskilt avsnittet om ”Folkhemsretoriken” (s.98-105) 
kritiserar socialdemokratin på ett liknande sätt som i Stålsprånget. En intressant rörelse går att se i Palms kritik 
av M31:s idéer om veckopressen som medvetandestyrning kontra hans mer liknande syn i Indoktrineringen i 
Sverige där Palm i den senare svängt över till en mer kritisk linje än han hade 1964 då han recenserade M31. 
202 För mer om Grisjakten, se även Jonsson (1978) s.45-54 samt Anshelm (1990) s.79-85. 
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Från den tjugoförste september hade oroligheter av politisk karaktär förekommit. De hade tilltagit i 

svårighetsgrad under oktober för att slutligen kulminera den andre november. Efter denna dag hade lugnet 

återställts och allt återgått till det normala. Elva dagar senare hade epidemin utbrutit. Trots att den 

bekämpats med all kraft hade den nått en sådant omfattning att myndigheterna efter ytterligare två veckor 

förlorat kontroll över läget. Så sent som för fyra eller fem dagar sedan hade de medicinska myndigheterna 

förklarat att epidemin var under kontroll. Men samtidigt hade undantagstillståndet skärpts och alla 

förbindelser avbrutits. Polisorganisationen och tydligen även militärväsendet hade brutit samman. (104f) 

 

Främmandegöringen är i det närmaste total, tillvaron knappt igenkännbar och betydligt mer 

uppskruvad jämfört med M31. I Stålsprånget råder samma förstämning man brukar se i kalla 

krigets efter-bomben-scenarion där stadens tomhet utgör ett normbrytande hot. Liknande 

grepp använder Wahlöö i romanen Uppdraget (1963) där en ansiktslös hotbild hela tiden 

ligger och pyr bakom undantagstillståndets bedrägliga fasad. Den öde staden i Stålsprånget är 

sånär som på några galna ambulansförare folktom, men plötsligt får Jensen syn på ett barn 

som kommer ut ur en nedlagd butik med en stulen karamellpåse i handen. Han förföljer barnet 

hem och träffar på de förskrämda föräldrarna som i hemlighet bebor ett ödsligt höghus. 

Varken vatten, el eller avlopp fungerar i huset och de är rädda för epidemin som myndig-

heterna varnat för. Föräldrarna återger hela katastrofscenariot i en lång återblickande dialog 

med Jensen, hur epidemin brutit ut några veckor tidigare och att polisen försvunnit och att 

sjukvårdare och soldater kommit och hämtat människor, att läkarna tagit makten och att valet 

blivit uppskjutet. De berättar om demonstrationer som urartat och socialister som blivit 

attackerade av vredgade människor. Att våldet stegrat sig alltmer och att de flesta dött eller 

försvunnit så småningom. Hela processen klarläggs så småningom genom Jensens idoga 

detektivarbete. Politiskt är de båda vuxna apatiska och mannen frågar sig: ”Varför skulle man 

rösta [---] Man begriper ju ändå inget.” (65) Just idén om människans passivitet i skuggan av 

samförståndspolitiken är central i både M31 och Stålsprånget. Så här beskriver den 

invalidiserade motståndsmannen det hela: 

 

Individen blev fysiskt omhändertagen, men andligt omyndigförklarad. Politiken och samhället blev något 

abstrakt, som inte angick den enskilde. Och för att lura i människor allt detta överöste man dem med 

noggrant censurerat skitprat i tidningar, radio och television. Ända till dess nästan hela folket var 

fullkomligt förfäat, tills människor bara visste att de hade bil och lägenhet och television och var 

olyckliga. Att det var roligare att begå självmord eller supa ihjäl sig än att arbeta. (87) 
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Kritiken mot monopolkapitalismen, central hos marxist-leninismen, som ofta också 

förekommer i både den kritiska teorin och i sf-litteraturen, gestaltar sig bland annat genom 

den livsmedelskoncern som lyckats få kontrakt med ministeriet för folkhälsan. Denna 

myndighet har i sin tur centraliserat all matproduktion så till den milda grad att enbart en rätt 

serveras varje dag i snabbrestaurangerna för att öka vinsten. (67) Den alltmer industriellt 

framställda maten och det nya effektivitetsidealet inom matlagning kan i samtiden associeras 

till kvinnans nya ställning i samhället som förvärvsarbetare istället för hemmafru203:  

 

De specialister som sysslade med solidaritetsfrågor hade för länge sedan kommit fram till att vetskapen 

om att hundratusentals andra vid exakt samma tidpunkt åt exakt samma mat gav människorna en ökad 

känsla av trygghet och kollektiv samhörighet. Ledarna för denna samhällsnyttiga produktion bodde inte i 

landet. De hade sedan många år varit bosatta på öar långt söderut. I veckotidningarna brukade man med 

jämna mellanrum se reportage om dem. Vid sådana tillfällen kunde man också studera bilder av dem, där 

de satt i segelbåtar eller stod vid vita marmorbalustrader med palmer och svallande stränder i bakgrunden. 

(68) 

 

Politikers och chefers pampvälde som en del av den ekonomiska strukturen är något som 

genomgående lyfts fram. Motståndsmannen som Jensen möter berättar hur han jobbat för att 

krossa samförståndet för att sedan komma åt det han kallar för ”huvudfienderna”: ”Dels 

socialdemokratin, som förrått arbetarrörelsen och sålt sig till kapitalismen. Dels det 

kapitalistiska systemet i dess helhet.” (88) Här samspelar således Stålsprånget med Sjöwall-

Wahlöös syfte med Roman om ett brott där just socialdemokratins svek mot socialismen står i 

fokus. Socialdemokratins sociala ingenjörsprojekt kopplas i framtidsromanerna samman med 

framväxten av moderniteten och teknikkulten i det industrialiserade samhället där människans 

andliga sida hamnar i bakvattnet.204 Enligt litteraturvetaren Sara Ljungquist kännetecknas en 

dystopi bland annat av synliggörandet av maktförhållanden i och med konfrontationen mellan 

den organiserade och den oorganiserade världen.205 I Stålsprånget är samhället en totalitär 

samförståndskoloss (den organiserade världen) men ändå finns, liksom i alla dystopier, en 

motkraft (den oorganiserade världen) till detta i form av några socialistiska läkare anförda av 

den så kallade Polisläkaren som även förekommer i M31.  

 

                                                 
203 Se t ex Östberg 2002, s.48f. 
204 Jonas Anshelm lyfter bland annat fram författaren Sven Fagerberg som en kritiker mot sambandet mellan 
staten, storkapitalismen och teknikkulten som fått för stort utrymme i det moderna samhället. Anshelm 1990, 
s.33ff. 
205 Ljungquist 2001, s.273. 
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Bland medlemmarna i vår förening fanns ett antal läkare och medicinstuderande. Ingen hade sett till dem 

sen början av september. En av dem var mannen som förde mig hit. Er distriktsläkare. [---] praktiskt taget 

varenda läkare med socialistiska sympatier var försvunnen. Enligt rykten som sipprade ut hade de 

fängslats på order av hemliga polisen. (101f) 

 

Polisläkaren ligger närmast till hands att tolka in som den berömde socialläkaren och 

debattören Nils Bejerot.206 Liksom Wahlöö var även Bejerot kommunist och moralist. 

Wahlöö refererades även i Bejerots kritiska bok mot serietidningskulturen Barn-serier-

samhälle (1954). Stålsprånget inleds med att Jensen får en lista på fyrtiotre läkare som ska 

arresteras (12). Det visar sig att läkarna är åsiktsregistrerade som socialister och tankarna går 

genast till den rad profilerade socialläkare, där Bejerot var en, vilka hade ett vänsterpolitiskt 

engagemang vid tiden och där de flesta var medlemmar i Clarté. En tongivande av dessa var 

John Takman. Han var barnpsykolog och känd för sitt engagemang mot Vietnamkriget. 

Liksom Wahlöö hade han deltagit i 50-talets seriedebatt. Sköld Peter Matthis var redaktör för 

Vietnam-bulletinen och berömd för att tillsammans med läkarstudenten Åsa Hallström ha 

gripits av polisen i samband med en demonstration mot Vietnamkriget på Hötorget sommaren 

1965. Gustav Jonsson och Nils Nielsen var clartéister och Gunnar Inghe hade tillsammans 

med sin hustru sociologen Maj-Britt Inghe skrivit boken Den ofärdiga välfärden (1967) där 

de beskriver hur klassamhället dröjt kvar i den framväxande välfärdsstaten vilket de kopplar 

till det kapitalistiska systemet och alienationen som drabbat människorna.207 Nils Bejerot, å 

sin sida, var under en lång period lärare på polishögskolan och en av de mest tongivande 

narkotikadebattörerna under 60-talet. I boken Narkotikafrågan och samhället (1967) talar han 

om drogspridningen i samhället som en epidemi. Idén var förmodligen inspirerad av en 

samtida debatt i Storbritannien där den så kallade Brain-rapporten (1965) hade lagts fram 

några år tidigare. Där beskrevs narkotikamissbruket som något smittsamt och missbrukarna 

skulle behandlas på särskilda anstalter isolerade från resten av samhället.208 I överförd 

bemärkelse skulle epidemin i Stålsprånget kunna relateras till tidens narkotikadebatt liksom 

välfärdssamhällets ovilja eller oförmåga att hantera detta problem.209  

                                                 
206 Även Tapper gör denna bedömning, dock utan någon referens, se Tapper 2011, s.170. För Bejerot som 
”Polisläkaren” se t ex Carol Bejerot (red) (1993) Nils Bejerot – forskaren, folkupplysaren, pionjären i kampen 
mot narkotikan, Stockholm: Nils Bejerots Minnesfond, s.95. 
207 Anshelm 1990, s.74. 
208 Nils Bejerot (1967) Narkotikafrågan och samhället, Stockholm: Aldus Bonniers, s.222ff. 
209 Michael Tapper är inne på en liknande tolkning då han hävdar att Stålsprånget skulle kunna ”läsas som en 
allegori över en urspårad hippierevolution som omedvetet utlösts av en fascistisk folkhemsregim men som 
småningom blir till en verklig revolution”. (Tapper 2011, s.170) 
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   Just läkarnas roll i romanen är central eftersom de å ena sidan ses som revolutionens 

elitistiska avantgarde i Lenins anda, å andra sidan som symbol för självsvåldig överhöghet: 

högavlönade gudar som råder över liv och död på ett mycket drastiskt sätt, som Göteborgs-

Tidningens litteraturkritiker Sune Örnberg skrev i sin recension av boken.210 Samförstånds-

samhällets abstrakta lagar och politiska beslut har gjort att individerna i samhället känner sig 

andligt omyndigförklarade och därför inte heller gör motstånd när sjukvårdens dödspatruller i 

skuggan av epidemin och sammanbrottet kommer för att hämta dem för slutlig blodtappning 

på Centrallasarettet. (127) En politisk spricka åskådliggörs så småningom mellan unga 

socialistiska läkare och de dominerande reaktionära läkarna, en överhöghet som i samspel 

med regeringens abstrakta lagparagrafer och maktutövning profiterat i åratal på de sjuka och 

andligt omyndigförklarade individerna (arbetarklassen) i samhället. 

 

Naturligtvis ledde detta så småningom till att många läkare, de flesta yngre, och medicinstuderande blev 

socialister. Ofta hade de jobb som just polis- eller socialläkare. Delvis på grund av någon form av 

samvetsnöd och socialt medvetande, men naturligtvis också i stor utsträckning därför att de systematiskt 

trängdes undan och utestängdes från mera lönsamma befattningar.” (128)  

 

Man skulle i det här sammanhanget kunna tala om en proletarisering (och klassindelning) av 

läkarkåren på samma sätt som Per Lysander ser poliskåren hos Sjöwall-Wahlöö som ett 

proletariat i Roman om ett brott.211 Samtidigt är också läkarna vetenskapens, positivismens 

och modernitetens härförare och därmed representanter för samma långt gångna upplysnings-

förnuft som Horkheimer och Adorno kritiserar och vars logiska slutpunkt är en kallhamrad 

rationalistisk läkararistokrati som reservationslöst utför kemiska experiment på befolkningen 

på uppdrag av en känslolös samförståndsregim. Läkarrollen rymmer två sidor hos Wahlöö, 

precis som den gör hos Jersild, en frihetlig och humanistisk kontra en reaktionär och i det 

långa loppet antihumanistisk. 

   På romanens sista sidor har revolutionärerna tillfångatagit ministern (Palme), polisläkaren 

har redogjort för att epidemin inte var någon epidemi utan en kemisk indoktrinering med 

kodnamnet ”Stålsprånget” utförd av regimen (socialdemokraterna och storkapitalet) och 

Jensen undrar vad revolutionärerna ska ta sig till med ministern, att denne knappast är över-

bevisad om brott, varpå polisläkaren utbrister: 

 

                                                 
210 Sune Örnberg,”Välfärdsstaten”, Göteborgs-Tidningen 19.8.1968. Året innan Stålsprånget kom ut hade också 
den mest berömde av alla revolutionära läkare, gerillaledaren Che Guevara, mördats i Bolivia. 
211 Lysander 1976, s.79f. 
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Kapitalismen är brottslig i och för sig. Men den är en papperstiger. Kastar någon en näve grus i 

maskineriet har den ingen att falla tillbaka på. Människorna är likgiltiga för den. De vet ingenting och 

förstår ingenting utanför sin egen trånga utbildningssektor. Och alienationen gör dem ur stånd att etablera 

samband. (148) 

 

Tvärtemot den klassiska detektivromanen avslöjas inte mördaren på sedvanligt vis i 

bibliotekets borgerliga gemyt, istället är det idén om brottet i sig som uppenbarar sig, 

brottslingen (socialdemokratin) har varit känd hela tiden. Idén om det andliga och fysiska 

mordet på arbetarklassen blir i Stålsprånget den verkliga hjälten som ska få läsaren att vakna 

upp ur sin samförståndsslummer och rösta rött i valet ´68. 

 

Stoppbild 

Med Stålsprånget tar Wahlöö ytterligare ett steg bort från formellitteraturens genrebundenhet 

och närmar sig istället den vänsterpolitiskt uttalade sociala fiktionen med större emfas än i 

M31. Det förefaller symptomatiskt att modernitetens sammanbrott i Stålsprånget sker genom 

ett misstag på samma slumpartade sätt som tekniken ofta spelat i dystopiska skildringar, inte 

minst med atomtekniken inblandad i skuggan av kalla kriget och Kubakrisen 1962 – en värld 

på randen till utplåning. Här är det istället den kemiska sidan av krigsindustrin som står i 

fokus där färska rön från Vietnamkriget med kopplingar till nazismens krigsförbrytelser torde 

ligga till grund för en kritik mot den svenska regeringens goda samvete i samband med 

vapenexport och tystnad kring den koloniala utsugningen av tredje världens länder. 

Främmandegöringen mejslar fram en kylig modernitet som havererar tack vare regimens 

strupgrepp på sig själv genom att på kemisk väg försöka få upp valsiffrorna inom arbetar-

klassen. Något som paradoxalt nog tar död på de flesta av regimens anhängare och ger livsluft 

till socialistiska revolutionärer anförda av några läkare.  

   Martin Kylhammar talar om att se litteraturen som ett sätt för en författare att tolka och reda 

ut sin samtid vilket är precis vad Wahlöö gör med Stålsprånget, dock i extrapolerad form och 

några rågade skedar socialistisk glorifiering. Mordet på arbetarklassen och den kemiska 

indoktrineringen blir i Stålsprånget nästan det slutgiltiga brottet, värdigt vilken detektivroman 

och sf-berättelse som helst. Mordet på demokratin, utfört av ett teknikorienterat modernt 

samhälle som istället lyckas förgöra sig själv. Precis som Lenins teori om imperialismen 

förutspådde det kapitalistiska samhällets undergång eller att Marx och Engels i Det 
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kommunistiska manifestet talade om att bourgeoisien med framstegen inom industrin 

producerade sina egna dödgrävare.212 

 

8. Avslutning 

Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka hur Per Wahlöös framtidsromaner 

gestaltar kritik av moderniteten, kulturen, samhällets maktstrukturer och människans 

förhållande till dessa strukturer. Ytterligare en ambition har varit att studera dessa romaner ur 

ett sf-perspektiv samt i viss mån relatera dem till en svensk arbetarlitterär tradition. 

   Det som kännetecknar sf-genren är enligt Darko Suvin interaktionen mellan det främmande 

och det igenkännbara. Så hur ser denna interaktion ut i Wahlöös framtidsromaner? 

Handlingen rör sig i en stad med stora likheter till Stockholm. Bonnierskrapan på Torsgatan 

där tidningsförlaget finns är central i M31, det socialdemokratiska maktetablissemanget står i 

fokus i Stålsprånget. Makthavare i den stora mediekoncernen liksom regeringspolitiker är 

vagt igenkännbara liksom detaljer ur stadsbeskrivningarna. Debatten om veckopressen är 

inget nytt fenomen och kritiken mot dess manipulerande verkan finns hos flera samtida 

tänkare inom det vänsterpolitiska fältet. Framtidsinslagen som främmandegör detta samhälle 

för läsaren består av diktatoriska element, främst ur polisen och den extrapolerade 

samhällsutvecklingen med Samförståndet i centrum. Nymarxismens pessimistiska samhälls- 

och människosyn präglar handlingen där en monopolkapitalistisk statsstruktur av fascistiskt 

snitt tagit makten med ett kvävningsgrepp. Framtidsvärlden framstår därmed som samtidens 

samhälle med egenskaper dragna till sin spets för att kunna ställas under kritisk lupp. De 

diktatoriska elementen och de många anknytningarna till regimen som fascistisk är 

nödvändiga för att väcka läsarens kritiska medvetande och avsmak inför den samtid de lever i. 

Just detta är också en effekt som jag tror romanerna uppnår; för att kunna kritisera samtida 

företeelser som den monopolkapitalistiska veckopressens fördumningskultur och socialdemo-

kratins svek mot arbetarklassen och socialismen behöver man placera dem i en diktatorisk 

ram för att bli trovärdiga och begripliga. Greppet kom att bli återkommande i dåtidens 

vänsterdiskurs. Här framstår Wahlöö i viss mån som den ideologiska tesmakare Torbjörn 

Nilsson talar om i sin historieteori där studiet av romaner också kan innebära ett studium av 

teorier. 

                                                 
212 Karl Marx & Friedrich Engels ([1872] 1964) Det kommunistiska manifestet, översättning av Axel Danielsson, 
Stockholm: Tiden, s.32f. 
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   En annan intressant fråga är hur romanerna förhåller sig till den arketypiska formel-

litteraturen som både sf och deckare var delar av vid början av 60-talet. Wahlöös hybrid i 

M31 kan vi således även kalla för sf-deckare och skulle kunna ses som en syntes av ett 

genremässigt konkurrensförhållande mellan detektivromanen och sf-romanen. Ett tydligt 

arketypiskt inslag är brottet som ska lösas av en solitär detektiv. Ett korrupt och svartmålat 

samhälle hör snarare till den amerikanska hårdkokta deckaren än den svenska borgerliga 

deckarromanen vid tiden. Detta korsat med den diktatoriska samhällsstrukturen och inslagen 

av social fiction gör att både M31 och Stålsprånget bryter mot formellitteraturens förutsäg-

bara mallar. Istället flyter en vänsterpolitisk samhällskritik upp till ytan vilket utmynnar i 

Stålsprångets revolutionsscenario som ett utopiskt tillstånd, en idé om reell politisk för-

ändring.  

   Wahlöös inställning till sf-genren är också intressant att ställa som bakgrund till läsningen 

av de båda framtidsromanerna. Hur den har gått från en klart negativ kulturkritik gentemot 

den anglosaxiska översatta formellitteraturen inom sf som importerades till Sverige på 50-

talet till att bli ett verktyg för samhällskritik under 60-talet. Den förnyelse och vitalisering av 

genren som många svenska författare bidrog till var förmodligen avgörande här. Under 60-

talet sågs sf som en smutsig lågkulturell genre, därför marknadsfördes inte Wahlöös och andra 

författares böcker som science fiction trots att de definitivt platsar inom de ramar som science 

fiction-forskare ställt upp där interaktionen mellan det främmande och det igenkännbara är 

central. Det finns också en viktig litterär ambition där Wahlöö använder sig av formel-

litteraturens ramverk för att skapa något mer, en politisk litteratur där läsaren blir medveten 

om hur samhället egentligen ser ut. En litteratur starkt påverkad av marxismens människo- 

och samhällssyn, där idén är hjälten istället för en imposant övermänniskogestalt. 

   Wahlöö är i M31 därmed en tidig modernitetskritiker av marxistiskt snitt där den 

överliggande samhällsstrukturens påverkan på den mänskliga individen ligger i fokus. 

Sammantaget handlar det i båda romanerna om kritik av samtidens samhälle med främmande-

göringen hos sf-genren som verktyg. Läsaren möter döda betongförorter, en eskalerad bilism, 

luftföroreningar och ökad håglöshet hos människorna vilket har lett till alkoholism och 

självmord. Sammantaget kopplas dessa fenomen i romanerna till den svenska modellen där en 

samförståndsbetonad politik bildat en koloss utan några enskilda partier och där den politiska 

strukturen flutit samman med den kapitalistiska. I Stålsprånget finns paralleller mellan 

kritiken mot den svenska välfärdsstaten och USA:s krig i Vietnam samt nazismens 

krigsförbrytelser under andra världskriget; ett idékomplex där modernitetens rationalism i allt 

från det fordistiska produktionssättet till försvarsindustrins tentakler in i politiken finns med i 
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Wahlöös framtidsromaner. Romaner som Boyes Kallocain och Jersilds Grisjakten kan ses 

som social fiction opererandes inom samma fält. 

   Merparten av kulturkritiken återfinns i M31 där fokus ligger på veckopressen och dess 

manipulering av människorna i samhället. Bakgrunden är arbetarrörelsens försäljning av 

tidskriften FiB till Bonniers 1962. På samma sätt som samförståndspolitiken ätit upp all 

opposition har den stora mediekoncernen i M31 slukat alla verkliga kulturkritiker för att skapa 

en okontroversiell tidningsutgivning utan störande inslag där den privatiserade censuren blir 

ett hot mot demokratin. Kritiken mot mediers inflytande över individen bottnar även i en 

marxistisk syn på människan som ett formbart offer av yttre sociala omständigheter, det vill 

säga en cyniskt indoktrinerande kommersialism av nästan amerikanskt märke. 

   Maktstrukturerna i samhället framstår som diktatoriskt samverkande, likt samman-

smältningen mellan stat och kapital i Nazityskland eller fascismens Spanien. Wahlöö har 

tidigare beskrivit liknande strukturer i romaner som Lastbilen och Uppdraget, i framtids-

romanerna omsatta i svenska förhållanden. Byråkratin framstår som livets motpol i sitt 

kuvande av individen som genomgående beskrivs som håglös, döende, anonym i den stora 

statsapparaten. Det är inga levande människor som framträder i romanerna, bara pappfigurer 

uppskissade för att lyfta fram en förtryckande struktur. Samförståndet och socialdemokratins 

svek mot arbetarklassen ligger främst i fokus i Stålsprånget. Samförståndspolitiken resulterar 

där i en katastrof genom ett giftexperiment som ska engagera arbetarklassens människor i 

valet men istället tar livet av dem. Strukturens slutliga mord på individen visar upp 

fascismens verkliga ansikte. Men den revolutionsanda som i slutet av 60-talet låg i 

vänstervågens natur kan sägas ha inspirerat till upplösningen i Stålsprånget där socialistiska 

läkare tar befälet och gör revolution. 

   Mordet i M31 börjar som ett andligt mord på kulturkritiken, på yttrandefriheten och övergår 

sedan i den fysiska likvideringen av de sista samhällskritikerna. I Stålsprånget förstoras detta 

upp till panoramaformat. Där omfattas istället hela arbetarklassen som först mördas andligt 

genom alienationen för att sedan fysiskt förgiftas till döds i regimens kemiska 

indoktrineringskampanj. Mordet som idé rör sig med andra ord mellan två plan i Wahlöös 

framtidsromaner: från det andliga till det kroppsliga där strukturens konsekvenser av 

maktutövning slutligen hamnar hos individen. Mordet i Stålsprånget skulle också kunna ses 

som mordet på demokratin vilket fallerar och resulterar i en socialistisk revolt där dikotomin 

stad-land bildar motpoler för parallellen diktatur-frihet, där revolutionens fria styrkor kommer 

fram ur sitt vänteläge på landsbygden för att ta över makten. Detta om något understryker den 

aversion mot den moderna staden som finns i framtidsromanerna. Att friheten finns utanför 
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städerna, i skogarna, på landet, och att den frihetliga människan är en sexuellt aktiv varelse 

med nära kontakt till sin natur. Raka motsatsen till kommissarie Jensen med andra ord. 

   Inspirerad av 50-talets arbetarförfattare och deras syn på individen i det moderna samhället 

– människan inuti samhällsmaskinen – anknyter Wahlöös romaner till modernitetens över-

gång i fascism vilket kan ses som en tidig vänsterkritik av välfärdsstaten som en del i den 

globala utsugningen. Men framför allt är det människans roll som konsument, materialist och 

”bilmänniska” i detta system som anknyter till 50-talets arbetarprosa liksom kritiken mot 

moderniteten med kopplingar till nazisternas rationaliserade folkmord som återfinns i både 

arbetarlitteraturen och den sociala fiktionen hos anglosaxiska författare som Huxley och 

Orwell samt svenska författare som Boye och Jersild. 

   Kommissarie Jensen utgör i framtidsromanerna den alienerade individen som en nästan 

mekanisk del av strukturen. Vi blir ständigt påminda om att förtryckarstrukturen – 

fasciststaten – består av individer som honom, medlöpare som bara gör sitt jobb i det stora 

samhällsmaskineriet. Eichmannrättegången i Jerusalem lyckades sätta strålkastarljuset på en 

av de värsta våldsadministratörerna i historien. Wahlöö vill förmodligen visa på att de finns 

överallt, hela tiden, att de är oundgängliga i upprätthållandet av fasciststaten. 

   Mer generella slutsatser jag skulle vilja dra av den här studien rör romanens förhållande till 

idéhistorien och ideologiproduktionen. Det stora intresset för arbetarlitteraturen under det 

radikala 60-talet var, enligt mig, inte bara ett uttryck för en nyvunnen proletär vurm bland de 

politiskt radikala, jag skulle vilja gå så långt som att säga att de radikala även tog intryck av 

den kritik mot samhället som fanns i denna typ av litteratur. Wahlöös framtidsromaner skulle 

kunna vara ett exempel på det. Därmed skulle man kunna tala om romanen som ett verktyg 

för ideologiproduktion och kritik under 60-talet där läsningen av skönlitteratur bitvis hade 

samma medvetandegörande funktion som läsningen av exempelvis Marx och Engels 

teoretiska skrifter. I den samhällskritiska skönlitteraturen användes den kritiska teorin för att 

blåsa liv i berättelser som jag tror fler kunde identifiera sig med än de politiska pamfletternas 

renodlade marxistiska resonemang. I romanen fick teorin liv och blev på så sätt också 

betydelsebärande vilket främjade en läsning med idén som hjälte. 
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