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Inledning 

Bakgrund 

“Science-fiction being largely an attempt to forecast the future, on the basis of the present, represents a type 

of extrapolation.” – John W. Campbell, Jr.1 

Zeerust2 är ett begrepp som kort kan sammanfattas som något som skapades med avsikten att 

framstå som futuristiskt, men som numera ses som föråldrat. Begreppet kan bland annat 

användas för att beskriva de framtidsvisioner som präglade 1900-talet, framför allt de 

optimistiska och utopiska visioner som målades upp i efterkrigstiden och rymdålderns antågande 

på femtio och sextio-talet. Strålpistoler, rymdkolonier, robotar och flygande bilar är för den tiden 

återkommande motiv i spekulationerna om hur framtiden skulle komma att se ut. Med facit i 

hand kan det konstateras att dessa visioner var alldeles för optimistiska och utopiska, till stor del 

för att det är svårt att förutspå exakt hur framtiden kommer att se ut, men också för att människan 

tenderar till att ha en övertro på sin förmåga att lösa framtidens problem. 

Inom litteraturen är det framför allt science fiction som bidragit till att konkretisera och ge liv till 

dessa visioner, då genom att extrapolera från tidens vetenskapliga och tekniska kunskap för att 

skapa en framtidsvision, utopisk såsom dystopisk, som läsaren i någon mån kan föreställa sig 

existera i verkligheten. Som spekulativ genre har science fiction mycket gemensamt med till 

exempel fantasy, men där fantasy oftast skapar en helt ny värld som antingen väldigt löst eller 

inte överhuvudtaget förhåller sig till verklighetens regler, är science fiction till stor del bunden 

till den vetenskapliga och tekniska epok inom vilket den skrivs. En annan skillnad kan vara att 

science fiction som introducerar aspekter som är orealistiska i varje fall försöker förklara dem 

logiskt, medan detsamma inte tenderar att vara sant för fantasy där dess orealistiska aspekter tas 

för givna utan logiska förklaringar. Graden av spekulation, och hur långt in i framtiden den 

tränger, påverkar hur sannolik framtiden förefaller att vara. 

 
1 Campbell, ”The Perfect Machine”, s. 5 
2 Adams, Lloyd, The Meaning of Liff: The Original Dictionary Of Things There Should Be Words For, s. 184 
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Det är en problematisering som delas med genren alternativ historia, som i stället förhåller sig till 

historiska snarare än vetenskapliga och tekniska fakta (men det sker naturligtvis en del 

överlappning) för att extrapolera fram den alternativa historia som utforskas. 

Huruvida science fiction som skönlitterär genre har som främsta uppgift att underhålla eller 

undervisa är en debatt som pågått i över ett århundrade. I inledningen till första numret av den 

amerikanska science fiction-tidskriften Amazing Stories skrev tidskriftens grundare och 

chefredaktör Hugo Gernsback att ändamålet med Amazing Stories var att publicera skönlitterära 

berättelser som ägnade sig åt vad han kallade för “scientification”: 

By 'scientifiction' I mean the Jules Verne, H. G. Wells and Edgar Allan Poe type of story—a charming 

romance intermingled with scientific fact and prophetic vision... Not only do these amazing tales make 

tremendously interesting reading—they are always instructive. They supply knowledge... in a very 

palatable form... New adventures pictured for us in the scientifiction of today are not at all impossible of 

realization tomorrow... Many great science stories destined to be of historical interest are still to be 

written... Posterity will point to them as having blazed a new trail, not only in literature and fiction, but 

progress as well.3 

Även Isaac Asimov, vars magnum opus Foundation jag avser att analysera i denna uppsats, hade 

en liknande syn på genren i en konversation med Gregory Fitz Gerald och Jack Wolf under ett 

besök som Asimov gjorde till State University of New York College at Brockport 1976. I deras 

samtal beskriver han science fiction som en förgrening i litteraturen som behandlar hur 

människor svarar på förändringar i vetenskapen och teknologin4. Han redogör också för 

förhållandet mellan handling och samhällsbyggnad i genren: 

In SF there are two aspects: first, there is plot, the complication of events; that’s the same as in a mystery 

novel; but, secondly, you have to build a new society, if you want to write a good SF story. This society, if 

you do it properly, should be just as interesting as the plot itself; in other words, the reader should be just as 

eager to read about the society and to picture it as to see the development of the plot. But you don’t want to 

subordinate one to the other; you don’t want the plot to be so intricate and so dense that you can never see 

the background through it; on the other hand, you don’t want the background to become so prominent that 

you lose sight of the plot taking place in front of it.5 

 
3
 Gernsback, “A New Sort of Magazine”, s. 3 

4
 Ingersoll, “A Conversation with Isaac Asimov”, s. 68 

5
 Ibid. s. 72 
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Med andra ord har det länge funnits en förväntan att science fiction ska vara förankrad i den 

verkliga världen, om inte i fakta så åtminstone i dess logiska resonemang. Science fiction ska 

försöka, även om den inte lyckas, att förutspå framtiden, att föreställa sig ett samhälle som 

representerar en möjlig utveckling av det samhälle vi lever i idag. 

Men måste den bara förutspå framtiden? Kan den också skapa den? Att science fiction inte bara 

förutspår framtiden men också skapar den är ett argument som fördes fram av Hugo Gernsback: 

As science advances, scientification will advance and flourish. No one of to-day can even dimly foresee 

what it may produce. There was a time when science made scientification. The time has already come when 

scientification makes science. The author who works out a brand new idea in a scientification plot may be 

hailed as an original inventor years later, when his brain-child will have taken wings and when cold-

blooded scientists will have realized the author’s ambition. An author may not know how to build or make 

his invention of a certain apparatus or instrument, but he may know how to predict, and often does predict, 

the use of such a one. The professional inventor or scientist then comes along, gets the stimulus from the 

story and promptly responds with the material invention.6 

Ser man till genrens historia så blir det tydligt att Gernsback haft rätt. Jules Verne förutspådde 

bemannade resor till månen 1865 när han skrev From The Earth to the Moon, över ett 

århundrade före Neil Armstrong och Buzz Aldrin satte mänsklighetens första fotspår på månens 

yta. 1888 beskrev Edward Bellamy i sin roman Looking Backward en form av kreditkort, som 

inte skulle uppfinnas förrän på 1950-talet. I novellen The Land Ironclads från 1903 gestaltade 

H.G. Wells pansarvagnen, som inte skulle skulle se dagens ljus förrän 1916 under höjden av 

Första Världskriget. Hugo Gernsback själv förutspådde radarteknologi i sin följetong och senare 

roman, Ralph 124c 41+, först utgiven 1911, 24 år innan Robert Watson-Watt, Arnold Wilkins 

och Edward George Bowen för första gången demonstrerade teknologin praktiskt i 

Storbrittanien. 

Och det är inte bara den gamla skolans science fiction som har inspirerat framtidens teknologi. 

På 60-talet kunde miljontals människor se Kapten James Kirk i Star Trek: The Original Series 

kommunicera med handhållna kommunikatörer, fiktiva föregångare till dagens mobiler. 1953 

skrev Isaac Asimov novellen Sally i vilket autonoma bilar med robothjärnor figurerade, vilket vi 

 
6 Gernsback, “$300.00 Prize Contest - Wanted: A Symbol for ‘Scientification’”, s. 5 
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idag kan känna igen i de självkörande bilar som allt oftare skymtas på samhällets vägar. På tidigt 

80-tal myntade författaren William Gibson begreppet “cyberspace” för att beskriva en digital 

värld vilket människor kan få tillgång för att dela information, ett annat namn för det vi idag 

känner till som internet. 

Det är klart och tydligt att prediktion i science fiction fungerar som en testbädd för dagens idéer i 

morgondagens samhälle. Men för författarna Isaac Asimov och Frank Herbert räckte det inte, de 

ville göra prediktioner om hur prediktioner i sig kan tillämpas i morgondagens samhälle. I 

Asimovs Foundation och Herberts Dune är prediktionen centralt till romanernas intriger, 

framtidsvisioner om hur framtidvisioner kan förändra samhället. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera Frank Herberts Dune och Isaac Asimovs Foundation 

och undersöka dels hur dessa klassiska science fiction-romaners framtidsvisioner speglar 

författarna och den samtid i vilket de skrevs, och hur prediktion som berättartekniskt grepp 

gestaltas och fungerar på ett metanarrativt plan. 

Jag har specifikt valt dessa två verk eftersom de är mycket inflytelserika verk inom genren. De 

har också premisser som i grova drag liknar varandra och därmed underlättar en analytisk 

jämförelse mellan dem. 

Mina frågeställningar: 

● Hur reflekterar romanernas framtidsvisioner den samtid som författarna levde under när 

romanerna skrevs? 

● Hur präglas romanerna av författarnas bakgrund och erfarenheter? 

● Hur gestaltas prediktion som ett berättartekniskt grepp, och vilken vikt har den för 

intrigen? 
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Metod och material 

Jag använder mig av 2020 års utgåva av The Foundation Trilogy samt 2018 års utgåva av Great 

Dune Trilogy i min analys. Jag har valt att använda engelskspråkiga utgåvor av romanerna då jag 

vill analysera verken fria från innehållsmässiga och språkliga tolkningsskillnader som kan uppstå 

i en översättning. 

Som underlag för min analys har jag hittat en akademisk tidskrift, Science Fiction Studies, som 

specifikt behandlar verk inom genren science fiction, samt individuella artiklar som jag funnit 

vara av värde för min analys. 

I min analys avser jag att undersöka författarnas bakgrund, avsikter och tankar kring romanernas 

innehåll och struktur, samt romanernas innehåll utifrån mina frågeställningar. Slutligen 

sammanfattar jag analysen och diskuterar min slutsats. 

Handlingsreferat Dune 

Dune publicerades för första gången 1965 och utspelar sig tiotusentals år in i framtiden i ett 

galaktiskt kejsardöme där människan befolkar ett otal planeter som styrs av adelsfamiljer. 

Kejsardömet är beroende av en resurs som kallas melange, en krydda som utvinns från de 

biologiska restprodukterna hos en kilometerlång ökenmask som enbart återfinns på planeten 

Arrakis, även kallad Dune. Den adelsfamilj som kontrollerar Arrakis har enorm makt över det 

galaktiska samhället, och i början av Dune är det adelsfamiljen Atreides som fått i uppgift av 

kejsaren att förvalta Arrakis. Paul Atreides, bokens huvudkaraktär, tillhör denna ätt. Arrakis är 

inte bara hem till ökenmaskarna utan även en inhemsk stambefolkning kallade Fremen, vars 

religion i tusentals år har förutspått ankomsten av en frälsare kallad Mahdi. 

Atreides förvaltning av Arrakis går till en början bra, men när deras styre på Arrakis militärt 

störtas av deras rivaler, adelsfamiljen Harkonnen, tvingas Paul söka asyl hos Fremen-folket. Paul 

besitter genetiska förmågor att se in i framtiden som växer sig starkare i och med att han 

exponeras för kryddan melange. Så småningom börjar stammarna se honom som frälsaren i sina 

profetior. Han tar namnet Muad’Dib och förenar Fremen-stammarna som ett enat folk, och 

använder dem för att erövra Arrakis och störta kejsaren, varpå han kröner sig själv till den nya 

kejsaren. 
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Handlingsreferat Foundation 

Foundation publicerades för första gången som novell 1942, och som roman 1951, och utspelar 

sig precis som Dune tiotusentals år in i framtiden i ett galaktiskt kejsardöme, kallat för det 

galaktiska imperiet. Imperiet omfattar större delen av Vintergatan och styr galaxen från den 

administrativa huvudplaneten Trantor, vars yta täcks av en enda sammanhängande stad.  

I Foundation har Matematikern Hari Seldon utvecklat en vetenskaplig disciplin vid namn 

psykohistoria genom vilket det är möjligt att statistiskt kartlägga stora samhällens befolkningar 

för att förutspå deras handlingar på en makroskala. Seldons psykohistoriska kalkyler tyder på att 

det galaktiska imperiet går mot en oundviklig kollaps, som i sig kommer leda till trettio 

årtusenden av barbari där civilisationens kultur och vetenskap kommer att gå förlorade innan ett 

nytt galaktiskt imperium kan resa sig ur askorna. Han vädjar till imperiets administration att låta 

honom grunda en stiftelse med uppgift att samla galaxens kunskap och kultur i en galaktisk 

encyklopedi och bevara den efter imperiets kollaps, vilket Seldon är övertygad kan korta ner den 

barbariska perioden till ett enda årtusende. 

Imperiet godkänner Seldons projekt och förvisar honom och 100,000 utvalda vetenskapsmän i 

Stiftelsen till planeten Terminus på galaxens yttersta rand, där de arbetar i årtionden för att 

sammanställa Seldons encyklopedi. Men efter femtio år öppnas ett valv på Terminus där ett 

förinspelat hologram av Seldon avslöjar att encyklopedin är en villfarelse – Seldons riktiga plan 

är att genom psykohistorisk prediktion forma Stiftelsen till det nästa galaktiska imperium, styrt 

av psykohistorikerna. 

Imperiet kollapsar mycket riktigt som Seldon förutspått och fragmenteras till ett flertal mindre 

interstellära kungadömen, några av vilka omger Terminus. Stiftelsen tvingas navigera sig genom 

politiska och militära konflikter med sina grannar, där deras överlägsna vetenskap och 

psykohistoriska prediktioner ger dem utmärkta förhandlingslägen. Efter ett par århundraden har 

Stiftelsen lyckats etablera sig som sin galaktiska regions hegemoni. 



7 

 

Tidigare forskning 

Det tydligaste exemplet på tidigare forskning inom området är antologin Science Fiction and the 

Prediction of the Future, skriven och redigerad av Gary Westfahl, Wong Kin Yuen och Amy 

Kit-Sze Chan, som utgör del 27 i en övergripande antologiserie på 60 delar vid namn Critical 

Explorations in Science Fiction and Fantasy Book Series. I essän Pitfalls of Prophecy: Why 

Science Fiction So Often Fails to Predict The Future tar Gary Westfahl upp en rad fallasier som 

han menar kan förklara varför prediktionen inom science fiction ofta misslyckas. 

Till dessa räknar han: 

• Fallasin om universell rikedom, antagandet att ekonomiskt välstånd för framtidens 

regeringar och individer är en garanti och därmed säkrar finansiering för det framtida 

samhällets teknologiska framsteg.7 

• Fallasin om ersättande, antagandet att ny teknologi alltid ersätter gammal teknologi.8 

• Fallasin om oundviklig teknologi, antagandet att all ny teknologi oundvikligt kommer att 

nyttjas praktiskt av samhället.9 

• Fallasin om extrapolation, antagandet att utvecklingstrender i samhället alltid kommer att 

fortsätta oavbrutet in i framtiden.10 

• Fallasin om analogi, antagandet att ny teknologi kommer att tillämpas på samma sätt som 

liknande, gammal teknologi.11 

• Fallasin om universell dumhet, antagandet att människor i framtiden kommer begå 

samhällsomvälvande misstag som hade kunnat undvikas med minimal förtänksamhet.12 

• Fallasin om drama, antagandet att stora förändringar i samhället alltid kommer att ske på 

kort varsel, under dramatiska förhållanden och tack vare en enskild händelse eller persons 

handlingar.13 

  

 
7 Westfahl, Wong, Chan, Science Fiction and the Prediction of the Future: Essays on Foresight and Fallacy, s. 10 
8 Ibid 
9 Ibid. s. 12 
10 Ibid 
11 Ibid. s. 13 
12 Ibid. s. 14 
13 Ibid. s. 15 
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Analys 

Författarna 

För att förstå vad som kan påverka författarnas framtidsvisioner är det av stor vikt att förstå deras 

personliga historia och samtid. Alla författares skrivande färgas av de historiska och sociala 

omständigheter under vilket de lever och skriver. Även deras bakgrund påverkar hur de ser sin 

omvärld, och hur de föreställer sig framtiden. Jag kommer att göra en kort genomgång av båda 

författarnas liv som är relevant för deras författarskap, för att måla upp en bild över hur deras 

erfarenheter och personligheter kan ha influerat deras prediktion av framtiden. 

Isaac Asimov 

Isaac Asimov föddes omkring den andra januari 192014 i staden Petrovitji den Ryska sovjetiska 

federativa socialistrepubliken15. Han var son till rysk-judiska mjölnare som tillsammans med 

Isaac och sin syster Marcia emigrerade till USA den 3 februari 192316. Då familjen enbart talade 

engelska och jiddisch lärde sig Asimov aldrig att tala ryska17. Han växte upp i Brooklyn i New 

York, och lärde sig själv läsa vid fem års ålder18. Familjen drev en rad godisbutiker som även 

sålde tidningar. Asimov har talat öppet om hur tillgången till tidningarna i familjens butiker varit 

en stor inspiration för sitt skrivande19. Han började läsa science fiction vid nio års ålder, som på 

den tiden hade börjat lägga mycket fokus på att berätta vetenskapligt förankrade berättelser20. 

Efter sin grundskoleutbildning blev Asimov antagen till Seth Low Junior College, idag känt som 

School of General Studies, Columbia University, där han inledningsvis läste zoologi som 

huvudämne innan han av moraliska skäl bytte till kemi. 1939 tog han sin kandidatexamen. Efter 

att ha sökt förgäves till olika läkarutbildningar blev han samma år antagen till en 

forskarutbildning vid Columbia University på prövningsgrund. 1941 tog han sin magisterexamen 

i kemi, och blev filosofie doktor i kemi 1948.21 Mellan 1943 och 1945 arbetade han även som 

 
14 Asimov. In Memory Yet Green: The Autobiography of Isaac Asimov, 1920-1954, s. 31 
15 Ibid. 3-4 
16 Ibid. 40-41 
17 Asimov. It’s Been a Good Life, s. 12 
18 Asimov. In Memory Yet Green: The Autobiography of Isaac Asimov, 1920-1954, s. 47-48 
19 Thomson. ”From Soviet to science fiction icon, the weird life of Isaac Asimov 100 years on”  
20 Leslie. "Isaac Asimov: centenary of the great explainer.” 
21 Asimov. In Memory Yet Green: The Autobiography of Isaac Asimov, 1920-1954, s. 552 
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civilkemist vid Philadelphia Navy Yard.22 1949 började han undervisa biokemi vid Boston 

University School of Medicine23. 

Som författare började Asimov skriva noveller 1939, då huvudsakligen inom genren science 

fiction. Han utvecklade en professionell och personlig relation med John Wood Campbell Jr., 

författare och redaktör för tidskriften Astounding Science Fiction24, och skrev noveller för både 

Astounding Science Fiction och Amazing Stories. Han hade ingen omedelbar succé som 

författare, men intäkterna från skrivandet var tillräckliga för att finansiera hans utbildning25.    

Hans profil växte gradvis tills han blev ett väletablerat namn inom genren, framför allt efter 

publiceringen av hans novell Nightfall i september 1941, som 1968 utsågs till den bästa novellen 

inom genren science fiction som någonsin skrivits26. 1942 skrev han den första novellen i det 

som senare skulle bli romanserien Foundation. 

Inspirationen bakom Foundation var den engelska historikern Edward Gibbons The History of 

the Decline and Fall of the Roman Empire, ett verk på sex volymer om Romarrikets historia från 

år 98 till 1590. Asimov utvecklade idéerna som skulle ligga till grund för sin romanserie 

tillsammans med Campbell under tiden som han arbetade vid Philadelphia Navy Yard27.     

Frank Herbert 

Frank Herbert föddes den åttonde oktober 1920 i staden Tacoma i delstaten Washington i USA 

och tillbringade större delen av sin uppväxt på landsbygden.28 Han lärde sig läsa vid fem års 

ålder, med ett stort intresse för både böcker och tidningar. Han ägnade sig också åt fotografi från 

ung ålder.29 1938 under den Stora Depressionen rymde Herbert hemifrån för att bo med 

släktingar i staden Salem i delstaten Oregon, där han fullgjorde sin high school-utbildning. 1939 

ljög han om sin ålder för att få en anställning på tidningen Glendale Star i delstaten Arizona. 

1940 återvände han till Salem och fick anställning på tidningen Oregon Statesman (numera känd 

som Stateman Journal). 

 
22 Seiler, Jenkins. ”Frequently Asked Questions About Isaac Asimov”, punkt 2.6 
23 Asimov. The Early Asimov; or, Eleven Years of Trying, s. 560-564 
24 Gunn, James. Isaac Asimov: The Foundations of Science, s. 12-13 
25 Asimov. The Early Asimov; or, Eleven Years of Trying, s. 25-28 
26 Ibid. s. 335-339 
27 Ibid. s. 385 
28 O’Reilly. Frank Herbert, s. 14 
29 Herbert, Brian. Dreamer of Dune: The Biography of Frank Herbert, s. 20 
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Under andra världskriget gick Herbert med i amerikanska flottans ingenjörsförband Seabees 

under sex månader som fotograf, men skrevs sedan ut av hälsoskäl.30 Efter kriget blev han 

antagen till University of Washington där han tog en kurs i kreativt skrivande. I samband med 

denna kurs publicerade han sina första skönlitterära texter. Han tog dock ingen examen, utan 

fullgjorde bara de kurser som intresserade honom.31  

1949 flyttade han till Kalifornien för en anställning på lokaltidningen Press-Democrat i staden 

Santa Rosa, och genom denna anställning lärde han känna psykologerna Ralph och Irene 

Slattery. De introducerade honom till flera filosofer vars verk skulle ha ett stort inflytande på 

hans skrivande, däribland Sigmund Freud, Carl Jung och Martin Heidegger. De introducerade 

honom också till zenbuddhism, till vilket han så småningom konverterade efter att ha växt upp 

som katolik.32 

1952 publicerade Herbert sin första science fiction-novell vid namn Looking for Something, i 

tidskriften Startling Stories33. 1954 publicerade han fler noveller i tidskrifterna Astounding 

Science Fiction och Amazing Stories. Hans karriär som författare började 1955 av 

seriepubliceringen av berättelsen Under Pressure i Astounding Science Fiction. Dessa 

publicerades 1956 som en roman med titeln The Dragon of the Sea. Romanen behandlade teman 

som psykisk ohälsa ombord ubåtar, och förutspådde globala oljekrig. Under tiden som han 

publicerade denna berättelse arbetade han som talskrivare för den republikanske senatorn Guy 

Cordon.34 

1959 blev Herbert ombedd att skriva en artikel om sanddynerna i naturreservatet Oregon Dunes 

National Recreation Area och hur den federala staten i USA planterade 300 engelska tunnland av 

växtarten sandrör i reservatet för att stabilisera jorden och på så sätt förhindra ökenspridningen 

från att förstöra motorvägar och järnvägsräls. Herbert blev djupt insatt i arbetet och producerade 

mer material än vad som krävdes för artikeln, men skrev aldrig en färdig text för publicering. 

 
30 Touponce. Frank Herbert, Chronology 
31 Ibid. s. 5 
32 Ibid. s. 9-10 
33 Ibid. Chronology 
34 Richards, ”The Sons of Dune” 
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Dock låg den ekologiska vetenskapen till grund för vad som skulle komma att bli hans magnum 

opus, science fiction-romanen Dune.35 

Under sitt liv var Herbert öppet kritisk mot statsmakter, en åsikt som skulle komma att 

genomsyra Dune. Han kritiserade både Sovjetunionen och sitt eget land, USA, för brott mot 

individens frihet, och såg regeringar som opålitliga och manipulativa, särskilt efter Watergate-

skandalen36. Han var också öppet kritisk mot kriget i Vietnam.37 

Enligt mykologisten Paul Stamets hade Herbert bekänt för honom att han experimenterat med 

psilocybin, och att dessa erfarenheter varit en enorm inspiration för kryddan melange i Dune och 

de egenskaper som de frigör i människan.38 

Utmärkande skillnader mellan författarna 

Det som förefaller vara den största skiljelinjen mellan författarna är deras förhållande till 

vetenskapen. När man diskuterar vetenskap kan man ibland tala om hård kontra mjuk vetenskap, 

förgreningarna naturvetenskapen kontra den sociala vetenskapen. Skillnaden ligger i hur den 

vetenskapliga metoden tillämpas.  

När man analyserar författarnas texter kan man tydligt se att de båda passar in i vetenskapens två 

förgreningar, Asimov inom naturvetenskapen och Herbert inom den sociala vetenskapen. Dock 

sker det en viss överlappning mellan de två förgreningarna för båda författarna, men man kan 

urskilja att de tenderar till att hålla sig för det mesta inom en av förgreningarna.  

Asimov var utbildad kemist och arbetade även som lärare inom ämnet, så han var inte bara 

science fiction-författare utan också en regelrätt vetenskapsman. Dock så spelar psykologi en 

viktig roll i Foundation, som är ett exempel på mjuk vetenskap. I Foundation är Asimov mån om 

att detaljerat förklara hur romanens futuristiska teknologi fungerar. 

Herbert å andra sidan var inte vetenskapsman, utan journalist, och hans kunskap om de sociala 

vetenskaperna var något han tillförskaffat sig till stor del autodidaktiskt, antingen genom 

 
35 McNelly. “Interview with Frank Herbert by Dr. McNelly” 
36 Herbert. Dreamer of Dune, s. 192 
37 Ibid. s. 157 
38 Stamets. Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World, s. 126-127 



12 

 

personliga relationer eller genom sitt arbete. Hans arbete med ekologi är det som ligger närmast 

den hårda vetenskapen. Herbert introducerar futuristisk teknologi men ägnar nästan ingen tid till 

att beskriva hur den fungerar eller varför. 

Ännu en aspekt här som är värd att nämna är att science fiction också brukar delas in i 

kategorierna hård kontra mjuk, då utifrån den grad som verket förhåller sig till verkliga fakta. 

Det galaktiska samhället 

Båda romanerna utspelar sig tiotusentals år in i framtiden i enorma interstellära samhällen där 

Jordens plats och historia har glömts bort. Valet att göra intrigen så temporalt avlägsen från 

verkligheten borde göra att vår moderna historia blir så gott som irrelevant för det 

gissningsarbete som författarna måste göra för att utveckla sina framtidsvisioner. I teorin ger det 

författarna enorm kreativ frihet, samt att det reducerar storleken på det bakland som narrativet 

bygger på då de inte behöver rättfärdiga hur vårt nutida samhälle har utvecklats till det som 

gestaltas i deras respektive romaner. Men trots det så påverkas romanerna av författarnas 

förförståelse.  

Ett annat gemensamt drag är hur romanerna problematiserar centralisering i det galaktiska 

samhället för att skapa deras respektive intriger. I Foundation förvaltar det galaktiska imperiet 

tjugofem miljoner befolkade planeter runt galaxen med en total befolkningsmängd på cirka en 

triljon (eller en miljard miljarder) människor. Romanen introducerar omedelbart läsaren till 

planeten och maktcentret Trantor, en ecumenopolis – en världstäckande stad – vars befolkning 

på 40 miljarder människor nästan helt och hållet utgör imperiets administrativa elit. Trantor är 

kritisk för imperiets sammanhållning och beskrivs av Asimov som dess svagaste punkt, då dess 

administrativa befolkning utmålas som alltför liten för att meningsfullt kunna fullfölja sina 

uppdrag. Planetens överväldigande behov av resurser från resten av imperiet gör den också 

enormt sårbar för militär belägring, vilket gör en omfattande och dyr rymdflotta till en praktisk 

nödvändighet.  

Romanens intrig utgår från att matematikern Hari Seldon utvecklat en ny form av vetenskap 

kallad psykohistoria som kan användas för att statistiskt studera hela samhällen. Utifrån denna 

data kan psykohistorikerna skapa prediktiva, matematiska modeller som med viss felmarginal 
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kartlägger samhällets framtid. Seldon tillämpar denna vetenskap på det galaktiska imperiet som 

helhet och drar utifrån denna analys slutsatsen att imperiet är på väg mot en total och oundviklig 

kollaps. Denna kollaps förväntas inleda en 30,000 år lång mörk epok av dystopiskt våld och 

barbarism som kommer att omvälva galaxen och dess befolkning innan ett nytt imperium kan 

etableras och stabilisera det galaktiska samhället. Seldons förhoppning är att den psykohistoriska 

disciplinen även kan användas för att hitta en alternativ väg genom denna kollaps som kan korta 

ned denna dystopiska epok så mycket det bara går. Enligt hans beräkningar är 1000 år den 

kortaste möjliga vägen genom kollapsen. 

I Dune är det galaktiska imperiets centralisering ekonomisk snarare än politisk. Samhället som 

beskrivs i Herberts framtid är en form av feodalism där imperiets planeter förvaltas till stor del 

autonomt av dess härskande adelsfamiljer. Det planetöverskridande politiska samarbetet sker 

genom en juridisk och legislativ kropp vid namn Landsraad i vilket adelshusen kan etablera 

diplomatiska kontakter, ingå i handelskontrakt och lösa dispyter mellan medlemmarna. 

Landsraad fungerar också som en motvikt till kejsarfamiljens makt, och säkerställer att kejsaren 

inte kan ta absolut makt med hjälp av våld. Systemet som helhet har fått namnet faufreluches, 

och påminner strukturellt om det politiska system som existerade i det tysk-romerska riket från 

medeltiden till tidigt 1800-tal.  

Ekonomiskt domineras samhället av två organisationer. Den första är CHOAM, eller Combine 

Honnete Ober Advancer Mercantiles, ett offentligt industrimonopol som äger hela imperiets 

produktiva krafter. Samtliga av imperiets adelshus äger andelar i företaget, och dess styrelse 

består av medlemmar ur Landsraad som tillsätts direkt av kejsaren. Den andra är Spacing Guild, 

ett privat handelsmonopol som äger exklusiv rätt till den teknologi som gör det möjligt att färdas 

snabbare än ljuset, vilket därmed ger företaget full kontroll över all transport mellan imperiets 

planeter. Imperiets adelshus är beroende av CHOAM för att öka sina rikedomar, och CHOAM är 

beroende av Spacing Guild för att överhuvudtaget kunna bedriva handel i imperiet. 

Som en ytterligare nivå av centralisering kretsar imperiets överlevnad helt och hållet kring 

ökenplaneten Arrakis, också kallad Dune, från vilket romanen får sitt namn. Arrakis är den enda 

planeten i galaxen där substansen melange förekommer, en slags psykotropisk krydda som 

utsöndras av planetens dominanta livsform, enorma kilometerlånga ökenmaskar som rör sig 
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under ökensanden och slukar allt som rör sig på sanddynerna. Planetens värde kommer från att 

kryddan melange är nödvändig för att navigatörerna i imperiets handelsskepp ska kunna navigera 

säkert genom rymden över flera ljusårs avstånd. I en avlägsen dåtid användes datorer för att 

navigera rymden, men en galaxomvälvande social och militär konflikt som fått namnet ”Butlers 

Jihad” ledde till att datorteknologi, eller “tänkande maskiner” som de beskrivs i romanerna, 

bannlystes genom hela imperiet då de ansågs vara farliga redskap som despoter kunde använda 

för att underkuva mänskligheten. Utan datorteknik tvingades människor utveckla och förfina sina 

egna mentala förmågor för att ersätta de samhälleliga funktioner som datorerna en gång haft, och 

melange är en av de främsta hjälpmedel med vilket människor kan frigöra denna enorma mentala 

potential. 

Eftersom melange är så värdefullt och kritiskt för att det galaktiska samhället ska fungera så 

medför det närmast gränslös politisk och ekonomisk makt att kontrollera Arrakis. Arrakis får 

därmed samma status som Trantor, en planet som är så viktig för det galaktiska samhället att 

dess isolering skulle leda till samhällets omedelbara och totala kollaps. Kontrollen av Arrakis 

kompliceras dessutom av dess inhemska befolkning, det så kallade Fremen-folket, som är djupt 

religiöst betingat och har som gemensamt socialt, kulturellt och religiöst mål att omvandla 

Arrakis till en grönskande planet där de kan frodas istället för att konstant kämpa emot den 

världstäckande öknens livsfientliga klimat. Detta utgör ett problem för det galaktiska samhället 

då ökenmaskarna som producerar kryddan är anpassade för Arrakis svåra ökenklimat och inte 

skulle överleva om planeten förvandlades till en grönskande värld. Den civiliserade världens 

underkuvande av en isolerad, primitiv ökenkultur i jakten på en samhällsnödvändig naturresurs 

drar väldigt tydliga historiska paralleller till de europeiska stormakternas plundring av 

mellanösterns och Nordafrikas oljeresurser. Man kan dra tydliga paralleller mellan Paul Atreides 

och dennes uppviglande av fremen-folket mot det galaktiska imperiet och den historiske figuren 

T.E. Lawrence, bättre känd som Lawrence av Arabien, som samordnade de arabiska rebellerna 

mot det Osmanska riket under första världskriget.  

Det gemensamma budskapet i båda romanerna är därmed att total centralisering är ett hot mot 

samhällets existens, vilket är ett logiskt tema med tanke på att författarna båda var amerikaner 

som spenderade majoriteten av sina liv under Kalla Kriget och därmed präglades av den 

amerikanska synen på Sovjetunionens experiment med centraliserat styre. 
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Där romanerna skiljer sig åt är hur de ser lösningen på centraliseringens problem. För Asimov är 

det en fråga om att imperiets administration är ineffektiv och för fokuserade på att vinna och 

behålla makt. Psykohistorikerna vill bygga ett nytt galaktiskt samhälle som fokuserar på 

vetenskap, undervisning och innovation över det gamla samhällets stagnerade politiska maktspel. 

Med andra ord föreslår Asimov att teknokratiskt styre är ett mer stabilt och långvarigt 

styrelseskick än traditionell monarki och republikansk demokrati, även om det teknokratiska 

styret är fortsatt centraliserat och till stor del slutet för folkmassorna. Hans resonemang speglar 

hans bakgrund som vetenskapsman, där praktiska lösningar kan lösa de flesta problem. Han har 

också utgångspunkten att vetenskapsmän är rena, fria från ideologi, som speglar en idealistisk 

syn på vetenskapen. 

Herbert argumenterar istället för att det är centralisering i sig som är felet, en reflektion av hans 

personliga åsikter om maktförhållanden i samhället. Paul är protagonisten i Dune, men han är 

inte hjälten. Folket i det galaktiska imperiet får inte ett bättre liv av att han kommer till makten – 

tvärtom, hans kröning inleder ett tolv år långt religiöst krig som kräver livet på 61 miljarder 

människor i imperiet. Herbert uttryckte sina tankar kring karismatiska ledare så här: 

For that reason, I think that John Kennedy was one of the most dangerous presidents this country ever had. 

People didn’t question him. And whenever citizens are willing to give unreined power to a charismatic 

leader, such as Kennedy, they tend to end up creating a kind of demigod – a leader who covers up mistakes 

instead of admitting them – and makes matters worse. Now, Richard Nixon, on the other hand, did us all a 

favor… Yes, Nixon taught us one hell of a lesson, and I thank him for it. He made us distrust government 

leaders. We didn’t mistrust Kennedy the way we did Nixon, although we probably had just as good reason 

to do so. But Nixon’s downfall was due to the fact that he wasn’t charismatic. He had to be sold just like 

Wheaties, and people were disappointed when they opened the box. I think it’s vital that men and women 

learn to mistrust all forms of powerful, centralized authority. Big government tends to create an enormous 

delay between the signals that come from the people and the response of the leaders. Put it this way: 

Suppose there were a delay time of five minutes between the moment you turned the steering wheel on 

your car and the time the front tires reacted. What would happen in such a case?39 

Syftet med Butlers Jihad i romanens bakland är att visa på att det teknokratiska styre som 

Asimov förespråkar i Foundation använder teknologi och vetenskap som ett redskap för att 

underkuva människan. Cynikern i Herbert står i tydlig kontrast till idealisten i Asimov. 

 
39 Stone, “Frank Herbert: Science Fiction Author” 
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Profeterna 

De centrala figurerna i romanerna besitter båda förmågan att förutspå framtiden, men hur de 

båda romanerna angriper idén om hur denna framsynthet gestaltas särskiljer sig avsevärt.  

I Dune är det kryddan melanges psykotropiska egenskaper som tillåter en individ att se in i 

framtiden, vilket de gör genom sitt genetiska minne. Dolt i det genetiska minnet finns mönster 

som ligger till grund för deras framtidsvisioner. Det är alltså inte någon form av övernaturlig 

klärvoajans Herbert ämnar demonstrera i romanen, utan mänsklig, mental kalkyl där data som 

analyseras och extrapoleras är mänskliga upplevelser som kodats i det genetiska minnet. Här 

märks Herberts erfarenheter av att använda psilocybin, vilket också reflekterar den 

drogliberalism som genomsyrade samhället under 60-talet. 

Genetiskt minne i en Lamarckisk benämning var en populär idé i science fiction under perioden 

då Dune skrevs. Efter att Francis Crick, James Watson och Rosalind Franklin 1953 upptäckte 

strukturen hos DNA-molekylen har vår kunskap kring hur genetisk information kodas i våra 

gener och hur den uttrycks mellan generationer.blivit betydligt mer omfattande. Tack vare dessa 

vetenskapliga framsteg anses genetiskt minne vara en pseudovetenskap av forskare. 

Med det sagt var det sannolikt inte Jean-Baptiste Lamarck som inspirerade Herbert, utan Carl 

Jung och hans idéer kring det kollektiva omedvetna: 

The existence of the collective unconscious means that individual consciousness is anything but a tabula 

rasa and is not immune to predetermining influences. On the contrary, it is in the highest degree influenced 

by inherited presuppositions, quite apart from the unavoidable influences exerted upon it by the 

environment. The collective unconscious comprises in itself the psychic life of our ancestors right back to 

the earliest beginnings. It is the matrix of all conscious psychic occurrences, and hence it exerts an 

influence that compromises the freedom of consciousness in the highest degree, since it is continually 

striving to lead all conscious processes back into the old paths.40 

Carl Jungs idéer präglade de kontrakulturer som bredde ut sig på 60-talet när Dune skrevs, bland 

vilka hippierörelsen är den kanske mest kända. Det fanns en övertygelse att hallucinogena droger 

 
40 Jung. The Collected Works of C.G. Jung: Complete Digital Edition, s. 112 
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kunde befria människans ego och hjälpa det ansluta till det kollektiva omedvetna.41 Detta vittnar 

om att Herberts skrivande var tydligt präglat av 60-talets syn på psykologi och medvetande. 

Huvudkaraktären Paul Atreides, kallad Paul Muad’Dib av sina fremen-följeslagare, utmärks av 

att hans genetiska arv i hemlighet har planerats under tusentals år av det religiösa och politiska 

systerskapet Bene Gesserit. Systerskapets avsikt med denna planerade avel är att producera en 

mänsklig individ som har tillgång till hela mänsklighetens genetiska historia, män som kvinnor, 

och som med hjälp av de psykotropiska egenskaperna i substanser som melange tillåter individen 

att med fullkomlig säkerhet förutse framtiden med hjälp av sitt omfattande genetiska minne. 

Deras mål är att kunna kontrollera och styra människan på ”rätt väg”, mycket likt det 

psykohistorikerna i Foundation ämnar göra genom sina psykohistoriska prediktioner. 

Inspirationen bakom Bene Gesserit var Frank Herberts åtta katolska mostrar som tillhörde 

Jesuitorden och, enligt Herberts egen utsago, gjorde otaliga försök att hjärntvätta honom.42 Det 

går också att dra paralleller mellan Bene Gesserits avelsprogram och den eugenik som fick 

inflytande i västvärlden under första halvan av 1900-talet, då framförallt Lebensborn-

programmet i Nazityskland. 

I Foundation handlar det mer om regelrätt vetenskapligt arbete, där psykohistoriska prediktiva 

modeller utvecklas utifrån en statistisk analys av historiska, sociologiska och matematiska data 

insamlad på konventionellt sätt av forskare från flera olika discipliner. Psykohistoria har också 

väletablerade regler och svagheter som gör att den bara är tillämpningsbar under väldigt 

specifika förhållanden. Till exempel kan psykohistoria bara förutse ett helt samhälles handlingar, 

inte en individs, och dess statistiska modeller blir meningslösa om samhället som analyseras blir 

medvetna om att de analyseras, då vetskapen om analysen i sig skulle få dem att omedvetet 

förändra sitt beteende och på så sätt förändra analysens resultat. Här kan vi ana 

vetenskapsmannen i Asimov, som vill förklara sin fiktiva vetenskap på ett så logiskt och 

trovärdigt sätt som möjligt. 

Asimovs exempel på prediktion är mer tydligt förankrad i verkligheten, och på många sätt har 

den sortens prediktiv analys i modern tid fått stor utbredning i samhället. Detta gäller inte minst 

inom datavetenskaplig maskininlärning där algoritmer med hjälp av insamlade data tränas att till 

 
41 Gimbel. “Cultural Consequences of Jung’s Ideas and the Rise of Behaviorism” 
42 Herbert. Dreamer of Dune: The Biography of Frank Herbert, s. 21 
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exempelvis förutsäga vilken slags reklam som är lämplig för en specifik person baserat på deras 

sökhistorik. Det finns också en verklig vetenskaplig disciplin som skulle kunna ses som en 

motsvarighet till psykohistoria, kallad cliodynamik, som ämnar att matematiskt studera historiens 

förlopp och skapa modeller för hur samhället utvecklas och förändras. 

Att romanerna använder sig just av prediktion som ett centralt tema och berättartekniskt grepp är 

intressant med tanke på att prediktion är det som genren till stor del bygger på. På många sätt 

gestaltas den implicite science-fiction-författaren i karaktärerna Seldon och Paul 

Atreides/Muad’Dib, vars framtidsvisioner vägleder mänskligheten till en potentiellt bättre 

framtid. Dock där Seldon är en till stor del avlägsen och postum karaktär och vars inre tankar och 

motiveringar ges ytterst lite utrymme av Asimov, ger Herbert Pauls inre tankar fritt spelrum. 

Skillnaden här är att Asimov inte anser det värt att låta Seldons inre tankar komma till tals. 

Seldons motiv som vetenskapsman är vedertaget goda, och behövs varken analyseras eller 

ifrågasättas. 

Dune börjar med att Paul har en dröm om Arrakis som han själv identifierar som en prediktion. 

Han bearbetar sin vision och känslorna kring dem genom att göra mentala övningar.43 

Övningarna är en del av Herberts idéer kring människans bemästring av sig själv och över andra. 

Människor som saknar självbemästring ses som likvärdiga med djur.44 Paul besitter även 

förmågan att mentalt analysera andra människors känslotillstånd, vilket inkluderar andra 

individer med samma färdigheter som honom själv, som exempelvis sin mor Jessica.45 Här ser vi 

återigen Carl Jungs arv i form av drömtydning. 

Herbert utforskar sedan sina filosofiska idéer kring detta genom att ställa Paul gentemot Bene 

Gesserit-häxan Mohiam, som kommit till Atreides-ättens planet Caladan för att utsätta honom 

för en Gom Jabbar, ett smärttest som är tänkt att separera människor från ”djur” – det vill säga, 

människor som saknar självbemästring. I det verbala utbytet mellan de två använder Mohiam 

någonting som kallas ”rösten”, en verbal teknik som kan mana ett otränat psyke till att lyda 

teknikens användare.46 Rösten i Dune går att jämföra med det som i Star Wars är känt som ett 

”Jedi Mind Trick” (och som vilket sannolikt inspirerades av Rösten i Dune). Som representant 

 
43 Herbert. Great Dune Trilogy, s. 12 
44 Ibid. s. 12-13 
45 Ibid. s. 13 
46 Ibid. s. 14 
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för Bene Gesserit får Mohiam ita sig den roll som Herberts mostrar spelade under hans 

uppväxtm, ett inflytande att frigöra sig från. 

Paul genomgår Gom Jabbar-testet och klarar det, den första mannen någonsin enligt Mohiam47. 

Förmågan att ignorera smärta för att överleva framställs av Herbert som en dygd, ett tecken på en 

människa som inte längre är förslavad till sin natur. Bene Gesserit testar människan för att befria 

den från sin natur, från teknologi, och särskilt från andra människor. Mohiam hänvisar till 

Butlers Jihad, den antika konflikten som störtade människans beroende av datorteknik, och 

förklarar varför den var nödvändig. 

”Why do you test for humans?” He asked. 

”To set you free.” 

”Free?” 

”Once men turned their thinking over to machines in the hope that this would set them free. But that only 

permitted other men with machines to enslave them.” 

”’Thou shalt not make a machine in the likeness of a man’s mind’,” Paul quoted. 

” Right out of the Butlerian Jihad and the Orange Catholic Bible,” she said. ”But what the OC Bible 

should’ve said is: ’Thou shalt not make a machine to counterfeit a human mind.’ Have you studied the 

mentat in your service?” 

”I’ve studied with Thufir Hawat.” 

”The Great Revolt took away a crutch,” she said. ”It forced human minds to develop. Schools were started 

to train human talents.”48 

Genom Mohiam kan Herbert uttrycka sina filosofiska idéer, särskilt Friedrich Nietzsches idéer 

kring övermänniskan. I Dune är övermänniskan förkroppsligad i det som Bene Gesserit kallar för 

”Kwisatz Haderach”, summan av mänskliga upplevelser som med hjälp av sinnesexpanderande 

droger kan belysa mänsklighetens optimala väg genom framtiden. Kwisatz Haderach fungerar 

som Asimovs psykohistoriska disciplin destillerat till en mänsklig individ.49 

Men Herberts åkallan av dessa koncept är inte ett godkännande, utan en varning. Precis som 

nazisterna missbrukade Nietzsches övermänniska-begrepp för att rättfärdiga sin rasideologi kan 

 
47 Herbert. Great Dune Trilogy. s. 16 
48 Ibid, s. 18 
49 Ibid. s. 19 
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en skapelse som Kwisatz Haderach missbrukas för att rättfärdiga enormt lidande, en 

framtidsvision som Paul upplever med stor sorg. 

And he thought; I’m a seed. He suddenly saw how fertile was the ground into which he had fallen, and with 

this realization, the terrible purpose filled him, creeping through the empty place within, threatening to 

choke him with grief. He had seen two main branchings along the way ahead – in one he confronted an evil 

old Baron and said: “Hello grandfather.” The thought of that path and what lay along it sickened him. The 

other path held long patches of gray obscurity except for peaks of violence. He had seen a warrior religion 

there, a fire spreading across the universe with the Atreides green and black banner waving at the head of 

fanatic legions drunk on spice liquor. Gurney Halleck and a few others of his father’s men – a pitiful few – 

were among them, all marked by the hawk symbol from the shrine of his father’s skull… He remained 

silent, thinking like the seed he was, thinking with the race consciousness he had first experienced as 

terrible purpose. He found that he no longer could hate the Bene Gesserit or the Emperor or even the 

Harkonnens. They were all caught up in the need of their race to renew its scattered inheritance, to cross 

and mingle and infuse their bloodlines in a great new pooling of genes. And the race knew only one sure 

way for this – the ancient way, the tried and certain way that rolled over everything in its path: jihad.50 

Paul blir låst av sin framtidssyn på en väg som orsakar enormt lidande inte bara för honom själv, 

men det galaktiska samhället runtom honom. Genom Paul demonstrerar Herbert sin djupa 

misstro på hjälten, och den hjältekult som ofta materialiserar runtom denne. Detta blir särskilt 

tydligt I andra boken I Dune-trilogin när Paul jämför sig själv med historiska tyranner som 

Genghis Khan och Adolf Hitler.51 William F. Touponce beskriver Herberts syn väl: 

Dune was originally conceived as a long novel about the messianic convulsions that periodically overtake 

civilization and the great need people seem to have for a charismatic leader to solve all of their problems. 

Personal observation had convinced Herbert that in the power arena of politics/economics and in their 

logical consequence, war, people tend to give over every decision-making capacity to any leader who could 

wrap himself in the myth fabric of society… one of the most important themes of what later became the 

Dune trilogy was, therefore, that one should not give over all of one’s critical faculties to people in power, 

no matter how admirable these people may appear. Herbert saw heroes as painful for society, and 

superheroes as a catastrophe because their mistakes involve so many of us in disaster.52 

 
50 Herbert. Great Dune Trilogy,. s. 170 
51 Ibid, s. 470 
52 Touponce. Frank Herbert, s. 12 
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Berättarstil 

Båda romanerna använder sig av historiska citat som beskriver samhället som romanerna 

utspelar sig i, ofta på ett analytiskt och kritiskt sätt ur en historisk synvinkel. I Foundation är det 

en encyklopedi vid namn Encyclopedia Galactica som återkommande citeras i början av vissa 

kapitel för att belysa aspekter av samhället som är relevanta för det kapitlet. Dune hänvisar å 

andra sidan till historiska redogörelser om Paul Muad’Dib, ett annat namn för romanens 

huvudkaraktär Paul Atreides, och det inflytande han har haft på historiens lopp. 

Att rama in berättelsen på detta sätt ger det en slags trovärdighet och legitimitet, en del av det 

som brukar kallas worldbuilding. Vikten av worldbuilding är att skapa en värld som läsaren kan 

leva sig in i, även om det rör sig om en helt uppdiktad värld såsom i fantasy. Det är enklast om 

författaren kan övertyga läsaren, om än bara tillfälligt, att världen de läser om verkligen finns, 

eller skulle kunna finnas. 

När det kommer till prosa är Asimov rak och kortfattad. Han beskriver bara det som behövs för 

att föra intrigen framåt, och ägnar ingen tid till att brodera sitt språk med ett målande eller 

poetisk vokabulär. Man kan som läsare se spår av Asimovs vetenskapliga skolning. Han redogör, 

presenterar, beskriver och diskuterar. Det gör honom till en lättläst författare. Ett bra exempel på 

detta är den rättegång som Hari Seldon genomgår i början av romanen, där de ämbetsmän som 

frågar ut honom och de svar han ger dem återges i vad som närmast kan beskrivas som 

protokollform.53  

Herbert är mer poetisk, deskriptiv och har en dramatisk ansats i sin prosa: 

He searched his memory – the fixed past, the flux-lines of the possible futures. It was like scanning through 

arrested instants of time, disconcerting to the lens of the inner eye. The fragments were difficult to 

understand when snatched out of the flux.54 

Herbert vill kommunicera mer än bara idéer med sitt språk, han vill kommunicera känslor, något 

som särskiljer hans språk från Asimovs. 

 
53 Asimov. The Foundation Trilogy, s. 31-38 
54 Herbert. Great Dune Trilogy, s. 301 
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Vetenskapen och teknologin 

I början av Foundation introduceras vi till planeten Trantor genom karaktären Gaal Dornick. 

Gaal föddes och växte upp på planeten Synnax och har aldrig tidigare besökt imperiets 

huvudplanet Trantor. Han har kallats dit av psykohistorians grundare Hari Seldon för att ansluta 

sig till Seldons psykohistoriska projekt. Asimov beskriver i detalj hur Gaal upplever ett 

hyperrymdshopp snabbare än ljusets hastighet, rymdskeppets rörelser när det hamnar i Trantors 

gravitationsfält och känslan av skeppets inbromsning i Trantors atmosfär innan det landar55. 

Asimov gör inget försök att ge en teknisk förklaring varför människor kan färdas snabbare än 

ljuset, utan tar för givet att läsaren accepterar det som ett faktum. Det står i stor kontrast till 

resten av romanen, och en orsak till detta kan vara att det är en intrigmässig nödvändighet som 

inte går att logiskt förklara och resonera kring. Det är därmed en kompromiss som Asimov är 

villig att göra för att möjliggöra imperiet i sin roman. 

Gaal uttrycker en längtan efter att få se Trantors yta från omloppsbana från skeppets 

observationsrum, men en besättningsman varnar honom att de kommer vara vända mot solen på 

väg ner mot Trantor och att Gaal skulle utsättas för omfattande brännskador och strålningsdoser 

om han stannade kvar i rummet med fönsterluckorna öppna.56 Asimov skrev denna del av 

romanen 1951, sex år innan Sputnik sköts upp i omloppbana och tio år innan Yuri Gagarin blev 

första människan i rymden, så hans beskrivning av Gaals upplevelser ombord ett rymdskepp var 

helt och hållet spekulativa gissningar utifrån den tidens begränsade kunskap om förhållanden i 

yttre rymden, gissningar som visade sig vara till stor del korrekta. Att han lyckats komma så nära 

verkligheten i sina gissningar är sannolikt tack vare sin naturvetenskapliga skolning och 

akademiska kontakter. 

På planetens yta förundras Gaal av dess skala. Byggnaden i vilket han avstiger beskrivs som så 

enorm att dess tak och väggar knappt går att se, och Gaal spekulerar för sig själv om byggnadens 

storlek skulle tillåta molnbildning närmare taket.57 Problemet med molnbildning inuti stora 

byggnader är ett verkligt, praktiskt problem som bland annat förekommer i monteringshallen 

Vehicle Assembly Building, förkortat VAB, i John F. Kennedy Space Center, där NASA 

 
55 Asimov. The Foundation Trilogy, s. 10 
56

 Ibid. s. 11 

57
 Ibid, s. 13-14 
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monterar rymdraketer inför rymdfärder. Asimov beskriver också en mycket tidig form av 

hologram där skyltar av ljus uppenbarar sig i tomma luften för att hjälpa resenärer orientera sig. 

Åter igen så speglar detta sannolikt Asimovs förkunskaper inom naturvetenskapen och vad som 

skulle kunna vara möjligt. 

Gaal vill ta in på ett hotell men är som etablerat inte bekant med sina omgivningar, så han får tag 

på en tjänsteman för att få vägledning till det närmsta hotellet. Tjänstemannen ger honom en 

lysande biljett vars intensitet indikerar om han går i rätt riktning mot den flygande taxi som 

kommer ta honom till hotellet.58 Detta är en teknisk lösning Asimov tagit fram som idag känns 

föråldrad och något märklig då vi har tillgång till GPS och kartor på internet, men som för en 

person på 40-talet föreföll futuristisk. 

På hotellet upplever Gaal förvirring då han befinner sig så djupt ner i staden att han inte kan 

avgöra om det är dag eller natt. Han reflekterar över att längden på ett dygn varierar mellan 

planeter och att imperiets tidräkning inte tar någon hänsyn till detta. I hotellet finns ett så kallat 

”Sun Room” som simulerar solljus. Gaal besöker detta rum för en stund, men ägnar inte mycket 

tid här utan väljer i stället att beställa en biljett till ett observationstorn från vilket han kan se 

staden ovanifrån. Asimov beskriver hur Gaal upplever tornets hiss, som använder sig av en form 

av antigravitation för att transportera hissen till tornets topp. Gaal reflekterar över hur horisonten 

är uniformt grå i alla riktningar, och hur stilla det är på stadens översta skikt då all aktivitet pågår 

under vad han kallar för planetens “skinn av stål”. Han skymtar ingen grönska, ingen jord, inga 

andra tecken på liv än människans konstruktioner. Det sjunker in för honom att detta är allt han 

kan vänta sig av Trantor, ett monument till människorasens totala erövring av en planet. Han 

stöter på en annan man, Jerril, som förefaller vara en av planetens inhemska invånare. Han 

beskriver för Gaal hur invånarna brukar undvika att besöka observationstornen då deras 

acklimatisering till Trantors klaustrofobiska interiör får dem att känna obehag när de exponeras 

till den öppna himlen.59 Denna del av romanen är kort, men målar upp en mycket tydlig bild av 

samhället på Trantor och hur de påverkas av de teknologiska problem som uppstår av att 

konvertera en hel planet till en enda stad. Det vittnar också om det logiska förarbete som Asimov 

lagt ner på att göra sin värld så trovärdig som möjligt. 

 
58

 Asimov. The Foundation Trilogy, s. 14-15 
59

 Ibid. s. 17-19 
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Poängen med Asimovs detaljerade beskrivning av Trantors majestätiska skala och komplexitet ur 

Gaal Dornicks synpunkt är att etablera det Galaktiska Imperiets teknologiska och organisatoriska 

sofistikation. Det utgör standarden mot vilket Asimov jämför de senare ”barbariska” 

kungadömen som bryter sig loss från det kollapsande imperiet, som Anacreon, vars tillgång till 

kärnkraft har återupprättats enbart tack vare Hari Seldons stiftelse.60 Asimov tar i det närmaste 

ett ideologiskt ställningstagande i hur han beskriver mänskliga samhällen utan vetenskapsmän 

som så gott som hjälplösa. Sannolikt speglar det hans syn på vetenskapen och dess vikt i 

samhället. 

I Dune, i kontrast med Foundation, relegeras vetenskapen och teknologin till bakgrunden istället 

för förgrunden. Den spelar fortfarande en viktig roll i berättelsen, men de figurerar inte i 

huvudrollen såsom psykohistorian gör för Foundation. I stället är det de filosofiska idéerna, 

relationerna och det politiska maktspelet mellan romanens karaktärer som står i centrum, och 

rollen som planeten Arrakis spelar i detta maktens skådespel. För Herbert saknar tekniken och 

vetenskapen betydelse. De är bara medel genom vilka Herbert når fram till det han egentligen 

vill analysera och dekonstruera, vilket är människans natur och människans psyke.  

Resultat och diskussion 

När man ställer Foundation mot Dune kan man skymta en kamp mellan en idealist och en 

cyniker, en naturvetare och en filosof, och tro mot misstro. Romanernas likheter är så pass stora 

att det blir svårt att kalla dem för ett sammanträffande. De behandlar båda enorma galaktiska 

samhällen på randen till kollaps där futuristiska profeter vägleder människan till vad som 

presenteras som en bättre framtid. Samtidigt tror jag inte att Herbert skrev Dune som en hyllning 

till Foundation, utan snarare som en polemik mot dess idéer. Herbert var i sitt liv djupt 

antiauktoritär, och det framgår tydligt i hur han problematiserar auktoriteter i Dune.  

Asimovs inställning till auktoriteter var också att makten missbrukas, men hans lösning var inte 

att problematisera auktoriteten utan att omdefiniera vem som är lämplig som auktoritet. I 

Foundation exemplifieras två lämpliga auktoriteter. Den första är Hari Seldon, den intellektuelle 

hjälten, vetenskapsmannen som med hjälp av ett rationellt sinne ämnar rädda det galaktiska 

 
60 Asimov. The Foundation Trilogy, s. 125 
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samhället från sig självt. Den andra är hjältekulten, psykohistorikerna som slaviskt följer Seldons 

plan även när de ges möjligheter att hitta andra lösningar. Foundation behandlar människan som 

en statistik, atomiserar dem tills att de kan studeras och analyseras precis som kvantpartiklar i en 

partikelaccelerator. Perioden efter det galaktiska imperiet beskrivs som barbarism, men det är 

osäkert varför – trots allt, civilisationerna efter det galaktiska imperiet bemästrar fortfarande 

rymdresor, människans mest tekniskt komplexa prestation i dess 200,000 år långa historia i detta 

universum. 

Psykohistorikerna framstår som elitistiska när de hävdar att de är de enda som kan förutspå det 

galaktiska imperiets fall och sedan reducera dess konsekvenser. I ett imperium som sträcker sig 

från ena änden av Vintergatan till den andra och hyser en befolkning på en kvintiljon, är det då 

sannolikt att endast en grupp på 100,000 vetenskapsmän besitter kunskapen och kompetensen för 

att bevara människans upplysta civilisation? Psykohistorikerna förhöjs på mänsklighetens 

bekostnad, och med en sådan syn på samhället, vad är det egentligen de vill rädda genom att 

tillämpa psykohistoria? Är det samhället de vill rädda, eller vetenskapen? 

Herberts djupa misstro mot idéerna i Foundation summerades väl av John L. Grigsby: 

Asimov’s society, led by hidden psychologists who control and guide human destiny, is thus a violation of 

the breadth and depth of human activity and existence to Herbert, and he practically confesses his plans to 

reverse Asimov’s Foundation vision of the future: Asimov, in common with all the rest of us, operates 

within a surround of assumptions, any one (or combination) of which could serve as the jumping-off point 

for an entirely new series of stories.61 

I Dune är det Bene Gesserit som axlar psykohistorikernas roll, där de manipulerar och 

orkestrerar politik, religion och historia för att nå sina mål. Men där psykohistorikerna framställs 

som heroiska, gör Herbert tydligt att Bene Gesserit bara är ännu en makthungrig grupp i 

historiens långa led. Men till skillnad från psykohistorikerna förlorar de kontrollen över sin plan 

när Paul gör sin mentala förvandling till Kwisatz Haderach bland sanddynerna på Arrakis. Där 

spelar Paul en liknande roll som karaktären Mulan i de senare två delarna av Foundation-trilogin, 

en steril mutant med telepatiska förmågor som kan manipulera människor att gå emot sin egen 

rationalitet och hotar att omkullkasta Seldons plan genom att agera okänd variabel i deras 

 
61 Grigsby, Asimov’s Foundation Trilogy and Herbert’s Dune Trilogy: A Vision Reversed, s. 150 
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minutiösa statistiska analyser. Men där Mulan utgör en antagonistisk makt i Foundation, är Paul 

den protagonistiska makten i Dune – den tragiske hjälten genom vilket Herbert ämnar krossa 

hjältekulten. 

De båda författarna fick erfara Andra Världskrigets fasor i realtid, och det präglade de båda 

männens skrivande. Europa, den västerländska civilisationens och demokratins vagga, hade 

omkullkastats av nazistriket när Asimov började skriva Foundation. Det galaktiska imperiet 

representerade antika Rom, men också hans samtid, och för Asimovs del krävdes bättre, mer 

upplysta ledare för att behålla ett stabilt och progressivt samhälle. 

Herberts misstro mot makt fick honom att förkasta all makt, särskilt makt som sade sig agera 

utifrån god moral. För Herbert existerar inte bättre och mer upplysta ledare – hans ideal var ett 

samhälle utan ledare, utan makt, där människor måste leda sig själva. 

Trots att de båda författarna skrev romaner som utspelade sig tiotusentals år in i framtiden, så 

berättar romanerna i själva verket historien om två synpunkter som överlevt krigstidens fasor. 

Med andra ord kunde de inte skilja sig själva från sin förförståelse. Frågan är om de ens har 

reflekterat över detta när de skrivit sina romaner? 

I mitt arbete med denna uppsats har det tydligt framgått för mig att man som skrivande person 

präglas av både sin bakgrund och den samtid man lever i. Om man som författare ska beskriva en 

prediktion av en prediktiv värld bör man vara medveten om detta, att prediktionen på något plan 

blir en spegling av nutiden och mig som författare. För att fullt kunna frigöra mig från detta och 

skriva en prediktion fri från detta måste jag först medvetandegöra det för mig själv och sedan 

aktivt ta avstånd från allt det som kan härledas till nuet och personen. Kanske är det så att 

författare inom science fiction på något plan vill beskriva deras ideala värld, så som de själva 

önskat att den verkliga världen hade sett ut? Om man som författare sedan ska beskriva en 

prediktion inom den prediktiva världen måste man ännu en gång medvetandegöra de ramar som 

verkligheten skapar för fiktionen. Samtidigt har författaren ett ansvar att beskriva en värld som 

läsaren kan känna igen och förstå, som till skillnad från fantasy i någon grad måste vara 

verklighetsförankrad, i logik om inte i fakta.  
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Går det som science fiction-författare att frigöra sig från förförståelsen i sin prediktion? Nej. 

Eftersom så inte är fallet, kan jag som författare prediktera framtiden utan att den färgas av min 

nutid? Nej. Jag kan som författare prediktera en framtid baserat på den förförståelse som ligger 

till grund för min världsbild, men kan aldrig helt frigöra mig från den. 

Om teknologi som jag som författare predikterat i min roman, senare skapas, är den predikterad, 

eller skapad utifrån mina prediktioner? Det kanske inte finns ett enkelt svar på den frågan, men 

den bör ställas i sammanhanget för att tydliggöra de begräsningar som författaren har i 

romanbyggande som handlar om prediktion.  

The fore-structure is always there, and it is in danger of presenting an obstacle to interpretation. In 

interpretation, priority should be given to the new object, rather than to one’s preconceptions. And note the 

sequence – here the suggestion seems to be that one makes sense of these fore-structures in terms of the 

things themselves. In other words, while the existence of fore-structures may precede our encounters with 

new things, understanding may actually work the other way, from the thing to the fore-structure. For 

example, when encountering a text, I don’t necessarily know which part of my fore-structure is relevant. 

Having engaged with the text, I may be in a better position to know what my preconceptions were. This is 

an important and neglected way of considering what happens in interpretation.62 

  

 
62 Smith, Flowers, Larkin. Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research, s. 25 
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