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Struktur: 

 

1. Vad är science fiction? 

2. Dystopier 

3. Rast 

4. Apokalyps och postapokalyps 

5. Frågestund  

 



1. Vad är science 

fiction? 

Begreppet myntades 1926/1929 av Hugo 

Gernsback i tidskriften Amazing 

Stories 

Retroaktivt tillämpat på bl.a. Edgar 

Allan Poe, Jules Verne, H.G. Wells 

Många anser att Mary Shelleys 

Frankenstein (1818) bör räknas som 

den första sf-romanen 



1. Vad är science 

fiction? 

Andra har pekat på: 

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

(1726) 

Voltaire, Micromégas (1752) 

Thomas More, Utopia (1516) 

Lukianos (100-talet e.Kr) 

Gilgamesjeposet (ca 2000 f.Kr) 



Definitioner 

• Darko Suvin, Metamorphoses of 

Science Fiction (1979) 

 

• ”kognitiv främmandegöring” 

  (”cognitive estrangement”) 

 

• Novum (plur. novum): avvikelser från 

författarens verklighet; baserade på 

en rationell verklighetsuppfattning 





Space opera: 

äventyrsberättelser 

i rymden 



”Sense of wonder” 



2. Dystopier 

Ur Blade Runner (1982) 









Karin Boye, 

Kallocain (1940) 



https://www.oppetarkiv.se/video/1716679/kallocain-avsnitt-1-av-2


”Dystopias”, ur The Encyclopedia of 

Science Fiction 



E.M. Forster, 

”The Machine Stops”  

(1909) 



Fredrik Pohl 

& C.M. Kornbluth, 

The Space Merchants 

(1953) 



"...here’s what makes this campaign great in my estimation 
– each sample of Coffiest contains three milligrams of a 
simple alkaloid. Nothing harmful. But definitely habit-
forming. After ten weeks the customer is hooked for life. It 
would cost him at least five thousand dollars for a cure, so 
it’s simpler for him to go right on drinking Coffiest – three 
cups with every meal and a pot beside his bed at night, just 
as it says on the jar.” 
 
Fredrik Pohl & C.M. Kornbluth, The Space Merchants 
(1953) 



Ray Bradbury, 

Fahrenheit 451 

(1953) 



Harry Harrison, 

Make Room! Make 

Room! (1966) 





Margaret Atwood, 

The Handmaid’s Tale 

(1985) 





3. Apokalyps och postapokalyps 

Ur The Road (2009) 



 
 
”Det skulle aldrig bli någon återvändo – aldrig. 
Det här var slutet på min värld…  
   […] Nu stod jag ansikte mot ansikte med det 
faktum att mitt liv inte längre hade någon fast 
punkt. Min livsföring, mina strävanden, varje 
förhoppning som jag hade haft, allt hade sopats 
bort med ett slag, tillsammans med de 
förhållanden som skapat dem. Jag antar att om 
jag hade haft några släktingar eller nära vänner 
att sörja, skulle jag i det ögonblicket ha känt mig 
så övergiven att jag hade varit färdig att begå 
självmord.” …  



  
  

 
… ”Men vad som stundom hade tyckts 
vara ett ganska tomt liv visade sig vara en 
lycka. Min mor och far var döda, mitt 
enda försök att gifta mig hade gått på tok 
för flera år sedan, och det var ingen 
människa som var särskilt beroende av 
mig. Och egendomligt nog fann jag att vad 
jag kände – och jag visste att det var tvärt 
emot vad jag borde känna – var lättnad…” 
 
– John Wyndham, Triffidernas uppror 
(1951) (övers. Sven Elmgren, 1953), s. 59 f.  



John Wyndham, 

Triffiderna,  

nyutgåva på Styxx 

2015.  



  





Gilgamesjeposet 

(ca 2000 f.Kr.) 



  Noah’s Ark (1846), 

Edward Hicks (1780–1849) 



  

Apokalypsens fyra 

ryttare (1498),  

Albrecht Dürer 

(1471–1528) 



Susanna 

Lundin, 

Hindenburg 

(2012) 

Kalle 

Dixelius, 

Toffs bok 

(2009) 

Björn 

Ranelid, 

Kärleken och 

de sista 

människorna 

på jorden 

(2014) 

Nils 

Håkanson, 

Ödmården 

(2017) 



  Mary Shelley 
(1797–1851) 

The Last Man 

(1826) 

 



Lord Byron, ”Darkness” (1816) 

 

The Last Man: or, Omegarus and 

Syderia: A Romance in Futurity 

(1806) 

 

Jean-Baptiste Cousin de 

Grainville, Le Dernier Homme 

(1805)  



  

Mel Gibson som Mad Max, ca 1981. 



  

I Am Legend  

(Francis Lawrence, 

2007) 



  

The Great Day of His Wrath (1851–1853), 

John Martin (1789–1854) 



John Wyndham,  

The Day of the Triffids 

(1951) 

Nyutgåva i Penguin 

Modern Classics, 1999. 



Dmitrij 

Gluchovskij, 

Metro 2033 

(2005) 





  

The Day After Tomorrow (Roland Emmerich, 2004) 







  

The Quiet Earth 

(Geoff Murphy, 

1985) 
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Länkar till filmar 
Länkar till filmerna från föredraget 

Trailer för Soylent Green:  

https://www.youtube.com/watch?v=N_jGOKYHxaQ 

Kallocain: 

https://www.oppetarkiv.se/video/1716679/kallocain-avsnitt-1-av-2 

https://www.oppetarkiv.se/video/1716735/kallocain-avsnitt-2-av-2 

THX 1138 4EB: 

https://www.youtube.com/watch?v=GB3fbtUYgRE 
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