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”Historians are dangerous and capable of turning everything upside down. They have to 

be watched” 

– Nikita Chrusjtjov 

 

”A good way to overthrow a regime, is to predict its downfall” 

– Carl Sagan 

 

Inledning och syfte 
 
Somliga författare är sparsamma med biografisk information. Det var inte science 

fiction-författaren Isaac Asimov. Han påstod sig plågas av att prata om sig själv,1 men 

skrev likafullt två band memoarer på över 1.400 sidor.  

 

Asimov skrev ca 500 böcker (romaner såväl som vetenskap) under en karriär som 

omfattade fem decennier. Långtifrån alla böcker var dock nyskrivna – mycket var 

omtryck och antologier av olika slag. De två mest kända och spridda förblir 

Foundation-trilogin (på svenska Stiftelsen) samt novellsamlingen I, Robot (Jag, Robot). 

Isaac Asimov själv föddes 1920 i Petrovichi, dåvarande Sovjetunionen, drygt en mil 

öster om den vitryska gränsen. Hans föräldrar var etniska judar. När Asimov var tre år 

gammal, utvandrade familjen till USA och bosatte sig i Brooklyn, New York City. 

Författarskapet inleddes då han var i 20-årsåldern, i de så kallade pulp-magasinen,2 där 

Asimov under åren publicerade många noveller.  

 

Berättelserna om Stiftelsen publicerades ursprungligen som noveller i det litterära 

magasinet Astounding Magazine, på 1940-talet ett av de ledande av sitt slag. Asimov 

fick idén till berättelserna genom en associationskedja som tog sin början i det romerska 

imperiet. Han påstod sig ha läst Edward Gibbons Decline and fall of the Roman empire 

minst två gånger från pärm till pärm och behövde bara, som han uttryckte det, ”make 

                                                
1 Isaac Asimov, ”Portrait of the writer as a boy”, Fantasy & science fiction, oktober 1966, s. 46-55. All 
övrig biografisk information i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtad från Encyclopedia of 
science fiction, av Peter Nicholls och Asimov Analyzed, av Neil Goble. 
2 ”Pulp” är ett smeknamn på billiga litterära magasin, oftast amerikanska, som var populära från 1920-
talet och några decennier framåt. Ordet pulp betyder pappersmassa på svenska och syftar i detta fall på 
den dåliga papperskvaliteten som användes. Många stora författare inom sf- och skräckgenren 
debuterade i pulp-magasin. Bland de mest kända titlarna räknas Weird Tales och Amazing Stories.  
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use of that.”3 Ett par år senare tillade han ödmjukt att ”this was written when I was in 

my twenties, and the only way I could do it was to repeat the Roman Empire, and I did 

it with the vigor and ignorance of the twenties – the age, not the decade.”4 Han 

bestämde sig till slut för att skriva en sorts version av romarrikets fall, fast i en framtida 

rymdmiljö där människan koloniserat hela Vintergatan. Idén växte fram och förfinades i 

samarbete med John Campbell, redaktör för Astounding Science Fiction, och utkom i 8 

noveller mellan maj 1942 och januari 1950. Campbells inflytande i denna process var 

med största sannolikhet stort och konsekvenserna därav har varit föremål för mycket 

diskussion.5 Men denna aspekt på verket ligger utanför ramen för min studie. 

 

Stiftelsen utkom för första gången i bokform på förlaget Gnome press 1951, under 

namnet Foundation.  I den ingick de fyra tidigaste novellerna samt ”Psykohistorikerna” 

– den till utgivningen nyskrivna novell som utspelas först. ”Psykohistorikerna” 

bedömdes av publicisten Martin Greenberg vara nödvändig för att ge förförståelse till 

nya läsare, men har kritiserats för att vara illa skriven, bland annat av Patrouch Jr 

(1974), som menar att den ”reads more like chapter one of a novel than the first story in 

a series”.6 Resterande berättelser delades upp på ytterligare två band – Foundation and 

empire, 1952, och Second foundation, 1953. På 1960-talet utkom novellerna slutligen 

som ett samlat omnibus under namnet Foundation trilogy.7 Under samma årtionde vann 

Asimov Hugopriset för Stiftelsen som ”sf-historiens bästa romanserie”. Mellan 1981 

och 1993 skrev Asimov efter påtryckningar från förläggare och läsare ytterligare fyra 

delar under Stiftelse-rubriken. Ingen av dessa mottogs dock med någon större entusiasm 

och de betraktas heller inte av en majoritet av läsar- och kritikerkåren som en del av den 

ursprungliga trilogin.  

 

                                                
3 Isaac Asimov, In memory yet green – the autobiography of Isaac Asimov, 1920-1954, New York, 
Doubleday 1979, s. 311 
4 Darrell Schweitzer, Science fiction voices #5, the milford series, San Bernardino, Borgo press 1981, s. 9 
5James Gunn , Isaac Asimov - The foundations of science fiction, New York, Oxford university press 
1982, s. 12-13, 20 
6 Joseph F Patrouch Jr, The Science fiction of Isaac Asimov, New York, Doubleday 1974, s. 64 
7 Det är givetvis intressant att diskutera och problematisera det sätt på vilket dessa texter ursprungligen 
gavs ut och beroende på vilken typ av studie man gör, kan det vara en forskningsmässig utmaning att 
hitta och bestämma sig för en originaltext. För min del är det däremot inget problem att texterna inte 
ursprungligen utkom i den form jag läst dem eftersom den dimension i texten som jag studerar inte 
egentligen påverkas av detta. 
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Det skulle dröja fram till 1970-talet innan trilogin översattes till svenska. Den första 

svenska utgåvan utkom 1971 på Askild & Kärnekull, i översättning av Sam J. 

Lundwall, Sveriges flitigaste översättare av sf och fantasy. På svenska heter böckerna 

Stiftelsen, Stiftelsen och imperiet och Den segrande Stiftelsen. Denna svenska 

förstautgåva ligger till grund för min studie. Eftersom min studie rör sig på vad man kan 

kalla för en idé-nivå, bedömer jag att ingen risk för misstag och feltolkningar på grund 

av översättningsfel föreligger. Däremot är det värt att notera att titlarna på de 

ursprungliga novellerna i vissa fall ändrades när de trycktes i bokform och att det är 

dessa titlar som Lundwall i sin tur översatt till svenska.  

 

Stiftelsetrilogin har, liksom mycket annan tidig sf, ursprungligen utgetts i ett annat 

format än bokens. Som Patrouch Jr skriver: ”Each story – and check – was an end in 

itself.”8 Det och det faktum att berättelserna skrevs under en period av nästan tio år, 

påverkar givetvis innehållet på många sätt. Det kanske tydligaste är att berättelserna 

inleds med ständigt längre återberättelser av intrigen. Jag kommer dock inte att ge mig i 

kast med att problematisera dessa form-resonemang då det saknas utrymme för detta. 

 

Stiftelsen betraktas som en ”klassiker” inom sf. Den har varit en stor inspirationskälla 

för många senare verk inom såväl litteratur som andra konstformer, inte minst 

Stjärnornas krig-filmerna, som uppvisar flera likheter med Stiftelsen. Man kan 

exempelvis dra paralleller mellan karaktärer som Hari Seldon och Obi-Wan Kenobi. 

Båda är mentorer och återkommer efter sin död – den förstnämnde som hologram, den 

senare som genomskinlig ”ande”. Någon filmatisering av Stiftelsen har inte gjorts, 

däremot är i skrivande stund (januari 2011), regissören Roland Emmerich 

(Independence day, 2012) knuten till en planerad film hos Columbia pictures.9  

 

Stiftelsen är en av science fiction-genrens mest hyllade och lästa verk men har även 

anklagats för att ha stora brister – dels språkligt men också för att den speglar en 

människo- och samhällssyn som kan uppfattas som fascistoid. Central för berättelserna 

är nämligen den fiktiva vetenskapen psykohistoria, med vilken man kan förutsäga 

framtiden. Eftersom den förutsätter en förutbestämd framtid, leder psykohistorien till att 

stiftelse-trilogin till stora delar kommer att kretsa kring en filosofisk diskussion om 
                                                
8 Patrouch Jr 1974, s. 62 
9 Variety 2009-01-16, http://www.variety.com/article/VR1117998687?refCatId=13 
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determinism och människans fria vilja, som också kopplas till frågor om kunskap och 

upplysning. Denna aspekt av verket vill jag undersöka närmare. Syftet med denna studie 

är därför att analysera stiftelse-trilogin i relation till begrepp som determinism, fri vilja 

och upplysningstänkande. Hur gestaltas dessa filosofiska begrepp i romanerna? Hur kan 

man förstå trilogins relation till dessa begrepps innebörder? Är det en totalitär 

samhällsordning som är det naturliga målet för psykohistorien? Kan Asimovs egen 

person vara relevant för tolkningen av verket? 

 

Jag vill, för att förebygga missförstånd och underlätta läsningen, klargöra en del 

begrepp och hänvisningstekniker som jag kommer att använda i detta uppsatsarbete. Jag 

kommer många gånger att återkomma till vissa namn och begrepp. För att förenkla 

kommer jag, när jag talar om Asimovs Stiftelseberättelser som samlat litterärt verk, att 

hänvisa till det som Stiftelsetrilogin eller, alternativt, som trilogin. (Observera att 

kursiveringen enbart är till för att förtydliga just här, i löpande text kommer jag endast 

kursivera när jag talar om enskilda publikationer.) Egentligen rör det sig alltså inte om 

en regelrätt trilogi eftersom de enskilda volymerna inte är skrivna som romaner, men de 

kallas så av en majoritet läsare och forskare och för enkelhetens skull behövs en smidig 

förkortning vid resonemang som avser hela verket. De enskilda berättelserna kan 

omväxlande komma att kallas för noveller eller berättelser beroende på 

omständigheterna. När jag talar om Stiftelsen i den bemärkelse den figurerar i böckerna 

kommer jag kalla den Stiftelsen. Det galaktiska imperiet och den fiktiva värld som 

existerar i trilogin kommer benämnas på ett sätt som känns passande från fall till fall. 

Science fiction som begrepp och litterär genre kommer att förkortas sf. Källhänvisningar 

återfinns som fotnoter med undantag för de fall då jag diskuterar specifika exempel ur 

Stiftelseböckerna, där kommer jag för läsbarhetens skull löpande att ange titel och 

sidnummer i texten. 

Stiftelsen – en sammanfattning 
Stiftelsetrilogin utspelar sig 13 000 år in i framtiden, i en långt framskriden civilisation 

där människor koloniserat hela Vintergatan. I motsats till många andra 

framtidsskildringar i rymden, är Asimovs galax fri från icke-mänskliga livsformer. 

Teknologin är extremt välutvecklad och det är möjligt att snabbt transportera sig mellan 

solsystem med ”hopp” genom hyperrymden. Från den första till den sista novellen 

förflyter 550 år. 
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Trilogin börjar på planeten Trantor, dit unge Gaal Dornick reser för att ansluta till ett 

forskningsteam lett av Hari Seldon, en framstående forskare inom en helt ny 

vetenskaplig disciplin kallad psykohistoria, med vars hjälp man med stor statistisk 

säkerhet kan förutsäga människors beteende i framtiden. Seldon är övertygad om att det 

galaxomspännande imperiet är på väg att falla. Detta har han räknat ut med 

psykohistoria, men exakt hur får läsaren aldrig veta. Imperiets kollaps går inte att 

undvika, men Seldon har en plan som ska förkorta en oundviklig medeltid av barbari på 

30 000 år, till att omfatta i sammanhanget blygsamma 1 000 år. Förutsägelserna 

betraktas som illojala och omoraliska av det politiska etablissemanget på Trantor och 

Seldon tvingas att tillsammans med sina forskare flytta till en avlägset belägen planet 

vid namn Terminus, där en stiftelse upprättas. Stiftelsens officiella uppdrag blir att 

skriva ”Encyclopedia Galactica”, ett uppslagsverk över allt mänskligt vetande. Detta 

fiktiva uppslagsverk citeras även flitigt trilogin ut, oftast som inledning till ett kapitel. 

Seldon återkommer alltså sedan tre gånger efter sin död, i form av ett hologram 

projicerat i ett ”tidsvalv” på Terminus, och ger ny information om sina förutsägelser 

(Seldonplanen). Vid sin första återkomst avslöjar han att encyklopediprojektet är en 

bluff och att man nu står inför en av flera kommande kriser som måste lösas om 

Seldonplanen ska fortskrida som tänkt.  

 

Resterande noveller utspelar sig under ca 500 år, under vilken tid Stiftelsen tvingas 

avvärja militära hot och andra kriser, allt i vad man uppfattar som enlighet med planen. 

Eftersom berättelserna ursprungligen publicerades fristående, är de också fristående 

berättelser men med öppna slut och bildar tillsammans en löst sammansatt berättelse om 

Stiftelsens uppkomst, mognad utmaningar och utveckling.  

Grundbegrepp 

Psykohistoria 
Psykohistorien är en fiktiv, eklektisk vetenskap som Asimov skapade för sina 

Stiftelse-berättelser. Som namnet antyder är psykohistoria en kombination av flera 

vetenskaper – främst historia, statistik och sociologi. Dess syfte är att med avancerade 

uträkningar kunna förutsäga stora människogruppers agerande och, därmed, förutsäga 

framtiden. Eftersom psykohistorien är delvis baserad på matematisk statistik, 



 8 (39) 

förutsätter den en stor grupp människor för att kunna användas till att göra exakta 

beräkningar.  

Upplysning 
Ett centralt begrepp i denna studie är upplysning eller upplysningstankar. Med det ordet 

avses begrepp och ideal som växte fram under och förknippas med den europeiska 

kulturhistoriska rörelsen upplysningstiden under 1700-talet. Lilla uppslagsboken 

definierar upplysning som en rörelse ”vars dominerande filosofiska, vetenskapliga och 

litterära strömningar återspeglar det samtida borgerskapets kamp för ekonomisk, social, 

politisk och personlig frihet. Kan anses kulminera i franska revolutionen 1789.”10 Kritik 

och nya åsikter fördes under upplysningen fram i ämnen som filosofi, religion, 

samhällsvetenskap, konstteori mm. Viktig var synen på människan som förnuftig och 

kapabel att fatta egna beslut och tänka själv, inte nödvändigtvis inom ramarna för en 

samhällelig eller kyrklig doktrin. Förnuft var ett centralt begrepp, likaså empiri, båda 

naturligtvis viktiga inom vetenskap och forskning. Många banbrytande upptäckter inom 

naturvetenskapen gjordes också under upplysningen, inte minst Isaac Newtons teorier 

om gravitation och jordens rotation. Förutom Newton arbetade under upplysningstiden 

astronomer som Halley och Huygens som alla byggde vidare på de banbrytande idéer 

som utvecklats av Galileo, Brahe, Kepler m.fl. föregångare, idéer som var banbrytande 

för människans syn på sig själv och införandet av den heliocentriska världsbilden på 

bekostnad av den av kyrkan etablerade geocentriska.  

Determinism 

Definition och typer 
Nationalencyklopedin (NE) definierar determinism som en ”filosofisk ståndpunkt enligt 

vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller 

andra redan givna villkor.”11 Filosofi-lexikonet har en liknande definition, men ger en 

mer detaljerad beskrivning där man skiljer mellan två grundtyper; metafysisk och 

vetenskaplig determinism. Medan den förstnämnda ”hävdar att verkligheten 

kännetecknas av ett alltomfattande orsakssammanhang (kausalitet), uttalar sig den 

senare först och främst om vår kunskap.”12 Förespråkare för vetenskaplig determinism 

                                                
10 Lilla uppslagsboken, Malmö, Norden 1967, s. 274 
11 Nationalencyklopedin, Höganäs, Bra Böcker 1990 
12 Filosofi-lexikonet, Stockholm, Forum 1988 
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menar att med kunskap om de lagar som påverkar en given typ av händelse och total 

kännedom om dennas tillstånd vid en given tidpunkt, är det möjligt att härleda en 

händelse tillbaka i tiden, och att förutsäga dess framtid. Vetenskaper som kemi är 

följaktligen deterministiska på så vis att man i en kontrollerad miljö, med kännedom om 

ett ämnes sammansättning och tillstånd, kan förutsäga dess framtid, t.ex. om det 

kommer att förändras, hur snabbt det bryts ned osv. Eftersom i stort sett hela den 

civiliserade världen idag har någon form av nationellt eller lokalt juridiskt regelverk 

inför vilket förbrytare får svara, kan man slå fast att vårt samhälle inte är byggt på en 

rent deterministisk grund utan antar att varje människa har ett visst mått av fri vilja och 

därför också ett ansvar för sina handlingar. 

Förhållningssätt till determinism, kausalitet 
Det finns några olika skolor av förhållningssätt till determinismen. Thought probes – 

philosophy through science fiction identifierar anhängarna av dessa som den rena 

deterministen, libertarianen och kompatibilisten, där de två förstnämnda är i polemik 

med varandra och den sistnämnda ett försök att kombinera de två. Den rena 

deterministen hävdar att varje händelse i universum har en orsak, som i sin tur har en 

orsak. Detta kallas ”causal ancestry”13, på svenska ungefär kausalitetsarv eller, lite 

förenklat, orsakskedja. Ett mänskligt beslut att begå en handling är i sig enbart en länk i 

en orsakskedja. Fri vilja är här en illusion och därför finns heller inget personligt ansvar 

för begångna handlingar, vilket givetvis kan bli ett problem i ett samhälle. Det går 

därmed heller inte att sätta regler för rätt och fel eftersom själva begreppen blir 

meningslösa. Detta är den största skillnaden mellan deterministen och libertarianen. Den 

senare står för åskådningen att somliga handlingar är fria. Vi begår dem därför att vi vill 

och inte på grund av en orsakskedja, förutsatt att vi inte tvingas av någon annan. Därför 

är vi också ansvariga för vårt handlande och kan klandras om och när vi begår en 

handling som bryter mot social konvention, juridiska lagar etc.   

 

Libertarianen skiljer mellan ”acts”, som är mänskliga handlingar, och ”events”, som är 

händelser utan agerande, t.ex. vulkanutbrott.14 Libertariansk åskådning har svårt att rent 

                                                
13 Fred D Miller Jr, Nicholas D Smith, Thought probes – philosophy through science fiction, 
Englewood Cliffs, Prentice Hall 1989, s. 209 
14 Även där finns dock givetvis utrymme för tolkningar, t.ex. har somliga naturkatastrofer på senare 
tid, t.ex. översvämningarna i Queensland, Australien, till viss del tillskrivits mänsklig naturpåverkan 
som skogsskövling, gasborrning med mera vilket kan komplicera tolkningen av diverse 
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vetenskapligt förklara fri vilja, när den inte förefaller vara en fysisk process som går att 

studera. Antingen är den fria viljan därför en inbillning och egentligen ett resultat av 

faktorer vi inte känner till eller har glömt eller förträngt, vilket var en teori Sigmund 

Freud förde fram, eller så är den en faktisk fysisk process, vilket i sig är ett problem då 

fysiska processer i kroppen (som andning) alltid är kopplade till andra (som 

syresättning) – och därmed en orsakskedja. Kompatibilisten söker att förena de ovan 

beskrivna åskådningarna och menar att orsakskedjor och personligt ansvar kan 

kombineras. En handling begås av fri vilja, menar denne, om det vid tillfället fanns en 

reell möjlighet att välja något annat. Kompatibilisten har en mer generös syn på 

kausalitet och ”challenges the incompatibilist to provide reasons for adding the sense of 

necessity (the ’must’) to the conception of causation”15. Det vill säga man menar att 

utgången av en given situation inte behöver vara given, utan istället kan vara mer eller 

mindre sannolik. 

Determinism och marxism 
Som kommer att framgå i avsnittet om tidigare forskning, har en del forskare lagt 

marxistiska perspektiv på Asimov och Stiftelsen och även dragit paralleller mellan 

determinism och marxism. Därför vill jag här ge en kort förförståelse inför dessa 

resonemang.  

 

Marxismen hade av olika anledningar ett problematiskt förhållande till olika typer av 

vetenskap, särskilt fysiken. Marxismen var nämligen på flera vis en ideologi som 

byggde på uppfattningen att allt var beräknings- och förutsägbart, oavsett 

vetenskaplig disciplin. Däri ligger den främsta kopplingen till Stiftelsen, något bland 

andra Charles Elkins påpekar i Asimov’s Foundation novels: historical materialism 

distorted into cyclical psychohistory (1977). Elkins anser däremot att Asimov våldför 

sig på marxismen och använder sig av determinism i ett historiskt perspektiv som är 

felaktigt, vilket jag ska redogöra för mer i detalj senare.  

 

Det deterministiska synsättet på samhälle och vetenskap blev till ett problem för 

marxister när kvantmekaniken gjorde sitt intåg i och med Albert Einsteins 

relativitetsteori. Denna förutsätter ett slumpmässigt och därmed icke-förutsägbart 
                                                                                                                                      
naturkatastrofer och deras egentliga orsaker. Detta är en intressant sidodiskussion till 
kausalitetsbegreppet men går utanför ramarna för denna studie. 
15 Miller Jr, Smith 1989, s. 213 
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beteende hos byggstenarna i all materia. Kausalitet och determinism är på grund av 

denna slumpfaktor inte kompatibelt med kvantmekaniken. Detta faktum tacklade 

marxister på flera sätt, bland annat genom en syn på fysiken som en vetenskap som 

inte är observerbar med blotta ögat utan filtrerad genom mänskliga händer. Fysiken 

liknar därmed historia, som också är en vetenskap som bygger på mänsklig 

interpretation av mänskliga handlingar, och därmed är förutsägbar lika fullt. Detta är 

bland annat grunden till den historiska materialismen.16 På grund av Sovjets 

utveckling av kärnvapen var man också tvungna att acceptera kvantmekanikens 

indeterminism inom ramarna för marxismen. Detta resonemang om marxism och 

determinism är relevant därför att flera av de motargument som framkommit mot 

determinism som åskådning är extra synliga i ett resonemang kring marxismen. Det är 

också intressant ur ett författarperspektiv eftersom Stiftelsen skrevs under andra 

halvan av 1940-talet, då kärnvapnens makt precis demonstrerats på ett mycket tydligt 

sätt och determinismen därför var extra aktuell och dessutom ett känsligare ämne än 

tidigare i USA, på grund av dess koppling till Sovjet. Att Asimov just då skrev ett 

stort antal noveller på ämnet kan därför säga oss en del om hans avsikter och om 

trovärdigheten i hela Stiftelseprojektet. 

Fatalism 
Medan determinismen såsom den gestaltar sig t.ex. i Isaac Asimovs Stiftelsetrilogi är 

ren determinism med sin främsta utgångspunkt i vetenskapliga fakta, är fatalism 

uppfattningen om förutbestämdhet baserat på en tro på ödet och/eller Gud. Fatalism 

och determinism är alltså bägge uppfattningar om förutbestämdhet, men orsaken till 

denna förutbestämdhet är vad som skiljer dem åt. Fatalism är därför inte ett centralt 

begrepp i Stiftelsen på samma sätt som determinism men ändå relevant för denna 

studie. Det förekommer bland annat i Elkins analys, där författaren argumenterar för 

att begreppet är användbart i diskussionen kring Stiftelsen. Mer om det under avsnittet 

tidigare forskning.  

Fri vilja 
Begreppet fri vilja är unikt för människor. På grund av vår självbild som naturens mest 

intelligenta art ställer vi ansvarskrav på oss själva som vi inte skulle ställa på andra djur. 

Detta eftersom vi betraktar oss som kapabla att fatta beslut själva, i många fall 

                                                
16 Arnold Ljungdal, Marxismens världsbild, Stockholm, Norstedts 1985, s. 77 
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oberoende av våra grundläggande drifter och instinkter. NE noterar att ”det som gjort 

determinismen till en så omstridd ståndpunkt är emellertid att den tycks strida mot 

tanken att människan har en fri vilja och är ansvarig för sina handlingar.”17 Filosofi-

lexikonet och, som jag redogjort för tidigare, även Thought probes, definierar också 

determinism som en antites till fri vilja. Deterministisk åskådning är alltså i sig ett 

förnekande av människans fria vilja att i ett val mellan två eller flera alternativa 

handlingar, välja den ena utan att utgången av detta val varit känd sedan tidigare. 

Determinism och fri vilja är, enligt determinister och libertarianer, inkompatibla 

eftersom fri vilja aldrig kan existera om allt ändå är förutbestämt, oavsett vilka krafter 

som ligger bakom bestämmandet.  

 

Munn (1960) utreder den fria viljan ingående och konstaterar bland annat att en 

definition av fri vilja är svår att göra18 men medger i alla fall att möjligheten finns19 att 

fri vilja existerar. Man sammanfattar fri vilja med att ”an essential part of a maintenance 

of ’free-will’ (notera citationstecken) is a belief in the essential unpredictability of one’s 

actions.”20 För att begreppet ska kunna existera krävs dock ett par förutsättningar. Först 

krävs existensen av indeterminism, som i princip är motsatsen till determinism och 

erkännandet av en slumpmässig faktor även inom hårt kontrollerbara miljöer inom t.ex. 

fysiken. Det finns också objekt som har en bestämd eller obestämd bana men trots detta 

varken har eller saknar fri vilja eftersom begreppet helt enkelt inte är applicerbart på 

dem, t.ex. människoprogrammerade döda ting. 

Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att presentera ett urval av tidigare studier av Asimov 

och Stiftelsen. Jag kommer även att belysa några av de centrala frågor tidigare 

forskare fokuserat på, som är relevanta i förhållande till min egen uppsats inriktning 

mot determinism och upplysningsidéer. Några av de resonemang tidigare forskare lagt 

fram, återkommer jag till mer i detalj under analyskapitlet. Jag har delat upp 

forskningsexemplen i tre avsnitt – allmänna litteraturvetenskapliga studier, 

upplysningstematik och determinism samt historiska och politiska analyser.  

 
                                                
17 NE 1990 
18 Allan M Munn, Free-will and determinism, London, Macgibbon & Kee 1960, s. 196 
19 Munn 1960, s. 213 
20 Munn 1960, s. 214 
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Forskning kring Asimov och Stiftelsen har utgivits spritt över ca 40 år, med högre 

frekvens under vissa perioder. Första halvan av 1970-talet var en aktiv period, med 

bland annat studier av Neil Goble och Joseph Patrouch Jr. Början av 1980-talet såg 

studier av bland andra James Gunn, en flitigt citerad Asimovexpert och 

litteraturprofessor från USA som skrivit vad många andra forskare verkar anse vara 

den bästa studien om Isaac Asimovs författarskap – Isaac Asimov – The Foundation 

of his science fiction, utgiven 1982. Gunns studie är typisk för Asimovforskningen på 

så vis att den är väldigt bred – Gunn pratar om i stort sett hela Asimovs karriär, och 

blandar även in biografiskt material om Asimov. Det är ofta böcker för den som vill 

veta lite mer om författaren, både som människa och som författare.  

 

Det finns också ett antal litteraturvetenskapliga tidskrifter om sf – de flesta 

publicerade vid mindre amerikanska universitet – som publicerat material om 

Asimov. Till de mest spridda räknas Science fiction studies som utkommit sedan tidigt 

1970-tal, Extrapolation och Journal of the fantastic in the arts. Från 1990-talet och 

framåt har det också blivit något vanligare med avhandlingar etc. inom sf och/eller det 

man brukar kalla fantastisk fiktion, dock har jag inte hört talas om några specifikt om 

Asimov. Merparten av avhandlingarna inom sf tenderar att fokusera antingen på ”de 

gamla stora” som H.G. Wells och Jules Verne, eller på 1960-talets såkallade ”nya 

våg” av sf med författare som Philip K. Dick. Många sf-forskare är även själva 

skönlitterära författare, och vice versa. Ett typiskt exempel är Brian Aldiss, kritiker 

och författare av sf-läroboken Billion Year Spree (senare reviderad och omdöpt till 

Trillion Year Spree) men också Storbritanniens kanske främste nu levande sf-

författare, upphovsman till Earthworks m.fl. romaner. Avslutningsvis är det värt att 

notera att i princip all forskning och utgivning kring Asimov är skriven av män vilket 

är helt i linje med genrens egen mansdominans bland författarna. 

Allmänna litteraturvetenskapliga studier 
Som jag nämnde tidigare är många studier av Asimov relativt allmänt hållna och 

kombinerar personbiografi med bredare litteraturvetenskapliga analyser av ett stort 

urval från författarskapet. Två av de mest värdefulla lite mer allmänt hållna studierna, 

har för min del varit Gunns Isaac Asimov – The foundations of science fiction (1982) 

och Joseph F. Patrouch Jr:s The science fiction of Isaac Asimov (1974). Patrouch Jr:s 

studie bär den självsäkra undertiteln A definitive and critical investigation of Isaac 



 14 (39) 

Asimov’s science fiction novels and stories. Den är delvis baserad på korrespondens 

med Asimov vilket gör att den skulle kunna uppfattas som mindre kritiskt trovärdig. 

Men å andra sidan är detta förfarande inte ovanligt inom sf. Patrouch Jr argumenterar 

för att Asimovs sf handlar om politik, inte vetenskap: ”’Serious matters’ means 

decision-making, bargaining, coming to understandings, talking around a table.”21 

Patrouch Jr menar att Asimov härigenom förflyttar fokus från aktiviteter till förståelse 

av desamma. Eftersom berättelserna i sig inte är aktivitetscentrerade och inte heller 

karaktärerna måste agera i någon större utsträckning – Seldonplanen agerar åt dem – 

menar Patrouch Jr att storyn ligger i vad karaktärerna är snarare än vad de gör.  

 

James Gunn å sin sida, menar att Stiftelsen innehåller det bästa av både determinism 

och fri vilja. Psykohistorien och Seldonplanen tillhandahåller ett ramverk men om 

determinism var Asimovs enda ämne skulle karaktärerna alltid misslyckas i försök att 

ändra historiens utgång. Gunn menar att det åtminstone i första delen av trilogin inte är 

på det viset utan att det där är starka karaktärer som ingriper för att rädda situationer 

som inte annars lösts på rätt sätt. Han menar också att de bibliska parallellerna är tydliga 

och att psykohistorien egentligen ”is no more restrictive of free will than the Judeo-

Christian deity.”22 

Upplysningstematik och determinism 
Den inriktning inom Asimovforskningen som ligger närmast mitt eget problemområde, 

är studier som för samman upplysningstematik och determinism. I ”The Origins of 

Inspiration: Winwood Reade’s Role in the Foundation of Isaac Asimov’s 

Psychohistory”, (1998) tar David LaBounty upp en aspekt på Stiftelsen, nämligen de 

uppenbara influenserna från den brittiske tänkaren Winwood Reade, vars idéer 

LaBounty menar återspeglas i begreppet psykohistoria. 1872 publicerade Reade The 

Martyrdom of Man. Den för Asimov mest intressanta teorin i boken, menar LaBounty, 

”came from the passages that had to do with the mathematics of human behavior.”23 

Reade skrev: ”When we understand the laws which regulate the complex phenomena of 

life we shall be able to predict the future as we are already able to predict comets and 

                                                
21 Patrouch Jr 1974, s. 71 
22 Gunn 1982, s. 43 
23 David LaBounty, ”The origin of inspiration: Winwood Reade’s role in the foundation of Isaac 
Asimov’s psychohistory”, Extrapolation, 1998:4, s. 368 
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eclipses and the planetary movements”24, en intressant formulering i detta sammanhang, 

både på grund av framtidsperspektivet och rymd-tematiken.  

 

Det är troligt att Asimov läst Reade med tanke på att han var en välutbildad person som 

läste mycket. Reade omnämndes också i en av H G Wells icke-skönlitterära texter 

Outline of history – en text som Asimov bevisligen läst25 – och i Sherlock Holmes, där 

Doyle (genom Holmes) en aning felaktigt citerar Reade. Det är alltså inte alls otroligt att 

Asimov inte bara varit medveten om Reades teorier  utan även inspirerats av dem. 

Oavsett vilket är relationen Asimov-Reade intressant. Reades konstaterande ”As a 

single atom, man is an enigma; as a whole, he is a mathematical problem”26, kan 

jämföras med Asimovs ”All the quantum mechanics in the world cannot make it 

possible to predict the behavior of one lone electron, only the average behavior of 

many”27 ur förordet till Prelude to Foundation. Däremot fortsätter Reades citat: “[…] 

As an individual he is a free agent, as a species the offspring of necessity”28 vilket inte 

påverkar LaBountys eget resonemang men däremot är intressant i vår diskussion på 

grund av ordvalet “a free agent”, som Asimov, om han inspirerades direkt av Reade, 

utelämnade. 

 

Donald M. Hassler (1991) gör i Isaac Asimov (Starmont Reader’s guide #40) en 

intressant studie som belyser många av upplysningsidéerna hos Asimov. Hassler utgår 

från Asimovs egen person och förhåller sig till hans litteratur ur ett egocentriskt 

perspektiv, något han själv menar är en nödvändighet för att verkligen förstå hans sanna 

relation till upplysningstiden och dess ideal. Asimovs bakgrund i ”hard science” 

avspeglade sig i hans relation till litteraturforskning och kritik, vilka han sade sig ha litet 

intresse för.29 Den traditionella synen på Asimov i förhållande till upplysningen, är 

vidare att han var negativ till vidskeplighet och glorifierade rationalism. Han stod på så 

vis för en Voltairesk upplysning av kritiskt tänkande, vetenskapsvurm och 

kunskapstörst. Hassler å sin sida, menar att saken är mer komplex än så. En intressant 

kontrast uppstår mellan Asimovs antilitterära hållning och hans rationalitet. Rationalitet 

                                                
24 Winwood Reade, The martyrdom of man , London, Trübner & Co 1872, s. 412 
25 Asimov 1979, s. 167 
26 Reade 1872, s. 143 
27 Isaac Asimov, Prelude to Foundation, New York, Bantam 2004, s. 16 
28 Reade 1872, s. 143 
29 Donald M Hassler, Isaac Asimov, print-on-demand, Borgo press 1991, s. 6 
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är i Hasslers resonemang en ”’open’ method for liberating thought”30, en antites till 

mystiska procedurer och experter Asimov ger ett alternativ i populärlitteratur med 

”open ended” rationalitet. Han åkallar även Coleridges begrepp om ”fully integrated 

first-person speaker”31 som anses vara den ideale vetenskapsmannen och författaren, 

begrepp som bygger vidare på föregångaren Rousseau. Den viktiga länken är här den, 

mellan ego och rationalitet, i Hasslers studie ”egots retorik”. Det grundläggande 

berättarmönstret i Stiftelsen är därför, menar Hassler, en större vision lånad från 1700-

talets upplysningsideal, saltad med den på bred front framgångsrika sf och en positiv 

syn på teknologi.  

Historiska och politiska analyser 
Jari Käkelä (2008) skriver i Extrapolation om ett nytt sätt att se Stiftelsetrilogin i ett 

historiskt perspektiv: den amerikanska västfrontens. Synsättet är inte nytt: begreppet 

”space, the final frontier” myntades på 60-talet med tv-serien Star Trek och var ett 

etablerat begrepp under resten av århundradet. Synen på rymden som en front är 

etablerad både rent historiskt och kulturellt. Käkelä beskriver ett antal grundpelare i 

expansionsmyten som återanvänds i trilogin, t.ex. hur olika centrala karaktärer kan ses 

som varianter av etablerade arketyper. Det gäller inte minst Hober Mallow, Stiftelsens 

förste borgmästare, som Käkelä menar har mycket gemensamt med den sluge, 

hänsynslösa entreprenören som lurade indianen på sin mark. Ett annat exempel på 

återvinning ur expansionsmyten är den så kallade exklusiviteten – att vara det utvalda 

folket – som etableras av Hari Seldon, ”The people of the Foundation become the 

chosen ones, Seldon’s own Peculiar People whose future he has inescapably defined. 

On the other hand, Seldon’s message is also the rhetoric of manifest destiny. Seldon is 

like a Puritan theologian laying the foundation for the ideology that is later to become 

manifest destiny.”32 Detta begrepp beskrivs även av Leo Marx (1988): ”the republic had 

been providentially singled out among all the nations – as in the cult of Manifest 

Destiny – to exemplify the progress of mankind.”33 Marx är författare till essäer som 

”The machine in the garden” och ”The pilot and the passenger”, i vilka han bland annat 

undersökt amerikanska författares skapande av ett eget språk, vad Marx kallar 
                                                
30 Hassler 1991, s. 8 
31 Hassler 1991, s. 10 
32 Jari Käkelä, ”Asimov’s Foundation trilogy: from the fall of Rome to the rise of cowboy heroes”, 
Extrapolation, 2008:3, s. 435 
33 Leo Marx, ”Literary culture and the fatalistic view of technology”, i The pilot and the passenger, 
New York, Oxford university press 1988, s. 186 
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”vernacular mode”. Han beskriver, i American literary culture and the fatalistic view of 

technology, den amerikanska misstro mot teknologi som växte fram efter andra 

världskriget: ”[---] since World War II a pessimistic attitude […] has begun to win favor 

among the politically disaffected – especially intellectuals”34 Med start vid Hiroshima 

1945 hade alltså en räddhågsen teknologisyn vuxit fram.  

 

Observationen ovan är intressant i kontrast till Donald Hasslers resonemang kring den 

framstegs- och teknologivänliga upplysningstiden vars idéer så tydligt återspeglas i 

Asimovs verk. Asimov inledde ju sin författarbana ganska precis vid tiden för 

Hiroshimabombningen. Han och andra sf-författare delade följaktligen inte 

allmänhetens inställning till teknologi och ”hard science” och frågan kan ställas om 

detta hade betydelse när Asimov med flera inte togs på allvar av ett litterärt 

etablissemang, även efter att man slutat skriva för de så kallade pulp-magasinen.  Exakt 

den frågan diskuteras av Bennett Graff i doktorsavhandlingen Horror in Evolution: 

Determinism, Materialism and Darwinism in the American Gothic (1995), i vilken han 

argumenterar för hur senare tids äckel inför determinismen och naturalismens avarter 

resulterat i att somliga författare, som t.ex. Wells, exkluderats ur den litterära kanon. 

Donald Wollheim, en tidig superstjärna inom sf, var med redan från 1930-talet och 

beskriver en liknande känsla inför Hiroshimabombningen i Universums kartläggare 

(1972). Atomkraften sågs inom sf som en problemlösare och en väg till Utopia. Därför 

blev besvikelsen dubbel när teknologin användes för massmord. 

 

Charles Elkins har skrivit en av de mest kritiska analyserna av Asimovs verk. I 

”Asimov’s Foundation novels: historical materialism distorted into cyclical 

psychohistory” (ursprungligen publicerad i Science fiction studies 1976) kritiserar han 

Asimov starkt, dels för hans sätt att skriva, dels för hans enligt Elkins totalt felaktiga 

användande av marxistiska idéer.  Elkins menar att trilogin är ”seriously flawed” och 

att karaktärerna i berättelserna ”speak with a monotonous rhythm and impoverished 

vocabulary characteristic of American teenagers’ popular reading in the Forties and 

Fifties.”35 Elkins bedömer alltså Asimovs magasinfiktion utifrån en traditionell litterär 

                                                
34 Marx 1988, s. 182 
35 Charles Elkins, ”Asimov’s Foundation novels: historical materialism distorted into cyclical 
psychohistory”, i Isaac Asimov - Writers of the 21st century series, red. Joseph Olander och Martin 
Greenberg, New York, Taplinger 1977, s. 97  
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mall. Han menar vidare att Asimov enbart förflyttat nutida karaktärer och stereotyper 

och placerat dem 12 000 år in i framtiden. Hans förlitande på historiens som guide för 

framtiden innebär att ingen större förändring sker. ”Technological change inevitably 

leads to changes in consciousness. If technological change, then change in the means 

of production; if change in the means of production […] then change in human 

consciousness”36 vilket alltså enligt Elkins marxistiska logik borde tala för ett radikalt 

annorlunda samhälle 12 000 år in i en galaktisk framtid.  

 

Det som ändå fångar läsarnas intresse för trilogin, menar Elkins, är den historiska 

materialism som manifesteras däri. Denna materialism liknar den hos marxismen, 

men Elkins menar att Asimov (och de forskare som berömmer honom för det) gör en 

vulgär feltolkning och en simplistisk distortion av den ursprungliga marxistiska idén. 

Frågan om mänsklig vilja kontra determinism, är central i Elkins tolkning: ”The 

engrossment, the ’Sense of Wonder’ evoked by the Foundation trilogy, lies in the 

reader’s discovery of [att motstånd är meningslöst]”37, något som väcker både 

fascination och ångest hos läsaren. Enligt Elkins står Asimov därför tveklöst för ett 

förnekande av den fria viljan. Det är basen i en av de viktigaste poängerna i Elkins 

essä: diskrepansen mellan Asimovs upplysningsideal och förnuftsdyrkan å ena sidan, 

och den ”hierarchy of merit”38 Stiftelsens teknokratiska elitstyre symboliserar å den 

andra. Hassler (1991) menar att Elkins har en poäng i sin kritik av historisk 

materialism och elitstyre, men att Asimovs ”scheme of progress salted with nostalgia 

does hold together, if not as historical materialism, at least as a vision of generation 

founded on a lost Golden Age located in our own near future on Earth.”39  

 

Elkins gör också en mycket intressant särskiljning när han påpekar att determinismen i 

Stiftelsen förutsätter en osynlig hand som guidar historiens förlopp, vilket kan ses som 

en Guds- eller ödestro. På många sätt är därför determinismen egentligen en fatalism. 

Denna fatalistiska determinism kombinerat med ett teknokratiskt elitstyre menar Elkins 

är resultatet av en dåligt påläst författare med en omogen vurm för diktaturliknande 

aristokrati. Men även om Asimov missförstått marxistiska begrepp, är denna fatalism i 

                                                
36 Elkins 1977, s. 108 
37 Elkins 1977, s. 103 
38 Elkins 1977, s. 105 
39 Hassler 1991, s. 72 
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sig ett fenomen som kan förstås i en marxistisk kontext: ”the reader experiences this 

fatalism which, in a Marxist analysis, flows from his own alienation in society and his 

sense of impotence in facing problems he can no longer understand.”40 Även Carl 

Freedman påpekar den fatalistiska aspekten, han menar att karaktärernas tro på 

Seldonplanen är så ”dogmatic as to be virtually religious in cast”, till exempel när en 

stor grupp psykologer från den andra stiftelsen offras för att hålla dess placering hemlig. 

41 Med andra ord uppvisar många karaktärer en dogmatisk, obändig tro.  

 

Nu har jag gett en inblick i hur andra forskare argumenterat om Asimov. Detta har skett 

enligt en indelning i allmänt hålla studier, studier kring upplysningstematik och 

determinism samt historiskt och politiskt inriktade studier. Nu kommer jag in på min 

egen analys- och diskussionsdel. Här kommer fokus att ligga på de grundbegrepp som 

beskrivits tidigare i uppsatsen. Somliga resonemang från föregående kapitel om tidigare 

forskning kommer också att utvecklas och problematiseras ytterligare.  

Analys och diskussion 
Att läsa och analysera Stiftelsen är både svårt och enkelt på samma gång. Verket 

spänner över 750 sidor och utspelar sig under över 500 år. Det är indelat i avgränsade 

noveller som vardera har en relativt avgränsad intrig som inleds med en sammanfattning 

av föregående berättelser. Men det är också en samling berättelser med mycket dialog: 

konversationer kan spänna över flera sidor. På grund av detta var min ursprungliga plan 

med arbetet att återspegla och diskutera begreppet determinism sett ur olika karaktärers 

i berättelserna synvinkel. Detta fick snart revideras, dels på grund av att begreppet 

determinism är långt mycket mer komplext än man först kan tro, dels för att det helt 

enkelt fanns bättre metoder att belysa exempelvis determinismen och dess olika 

delproblem och konsekvenser. Jag har därför försökt belysa begreppet och dess olika 

former så som jag uppfattar dem och lånat en hel del idéer och grepp från de andra 

forskare som arbetat på området. Denna analys löper som en enda sammanhängande 

text. 

                                                
40 Elkins 1977, s. 110 
41 Carl Freedman, ”Remembering the future: Science and positivism from Isaac Asimov to Gregory 
Benford”, Extrapolation, 1998:2, s. 132 
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Seldonplanens syfte 
I inledningen av Stiftelsens första novell ”Psykohistorikerna” förklarar Hari Seldon att 

han har en plan för mänskligheten, en plan som om den följs kan förkorta den 30 000 år 

långa medeltid som ska följa på imperiets oundvikliga nedgång och fall, till att omfatta 

bara 1 000. Det är lätt att tänka att Seldons plan motsvarar determinismens 

förutbestämda plan för allt som ska hända. Men det är inte Seldons plan som är den 

deterministiska faktorn – det är imperiets oundvikliga nedgång och fall och den 

efterföljande medeltiden. Det är den som enligt Seldon är oundviklig och inte kan 

förhindras – hans plan tvingar ingen att agera, den är enbart en möjlighet att förkorta 

lidandet. I en enkel deterministisk analogi kan man säga att imperiets fall motsvarar en 

cykelolycka med skrubbade knän som resultat och Seldonplanen motsvarar plåster på 

såren. Hari Seldons beskriver själv syftet med planen och den Stiftelse som ska komma 

att ansvara för den:  

 
– Det är anarkin som min organisation skall bekämpa. Ett Imperiums fall är 
emellertid en händelse av enorma mått. Orsakerna är en växande byråkrati, 
minskad initiativförmåga, ett stelnat kastväsende, undertryckande av nyfikenhet – 
hundratals sådana faktorer. (Stiftelsen, s. 39) 

 

Seldons dystra förutsägelser är anledningen till att han på Trantor skämtsamt kallas för 

Korpen Seldon. De är också anledningen till att han anklagas för illojalitet och förräderi 

och skickas från planeten till en ödslig planet långt därifrån, där han får jobba ifred med 

Stiftelsen. Själv anser han dock inte att han är illojal – ”vetenskapliga sanningar står 

över all lojalitet”. (s. 36)  

 

Innan Seldon lämnar planeten får man plötsligt veta att han är mindre deterministisk än 

man kan tro – framtiden kan förändras: 

 
– Det är mycket, mycket komplicerat. […] En hel planetbefolknings 
psykohistoriska utveckling kan liknas vid ett föremål i rörelse, det innehåller en 
väldigt tröghet. För att förändras måste utvecklingen motverkas av en kraft med 
lika stor tröghet. Antingen måste samma antal människor föras in, och om den 
motverkande gruppen är relativt liten måste man beräkna väldiga tidrymder för 
förändringen. (s. 37) 

 

Seldon representerar som person alltså inte en benhård determinism även om det just i 

fallet med imperiet är så, att dess fall inte kan stoppas. Så går ett antal år och till slut 
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dyker Seldon upp i sitt tidsvalv, nu i form av ett förinspelat hologram. Där avslöjar han 

att den ”Encyclopedia Galactica” han påstått att Stiftelsen ska arbeta med varit en bluff. 

Det egentliga syftet har varit att hålla invånarna upptagna till dess tillräckligt med tid 

förflutit för att det inte skall finnas någon återvändo:  

 
– Ni kommer att ställas inför en serie av kriser, av vilka den ni nu står inför är den 
första, och vid varje tillfälle kommer er handlingsfrihet att vara lika kringskuren, så 
att ni tvingas att gå den väg som vi har förutsett. (s. 87) 

 

Poängen med Seldons initiala rackarspel är alltså att säkerställa att Stiftelsens invånare 

lotsas in i, så att säga, rätt framtid. Utan hans skenmanöver hade de getts för mycket 

handlingsutrymme och kunnat, genom sitt icke-spontana agerande, förstöra hans 

långsiktiga plan. Seldon fortsätter:  

 
– Om ni upptäckte den hemligheten skulle vår plan kanske misslyckas, på samma 
sätt som den skulle ha misslyckats tidigare om ni hade genomskådat bluffen med 
uppslagsverket. (s. 87) 

 
Här vill jag påstå att Seldon framtvingar determinism ur en situation som till en början 

inte är fullt ut deterministisk.  

Religion i Stiftelsen 
Mot bakgrund av detta är det intressant att diskutera Seldon och Stiftelsen ur ett religiöst 

perspektiv. Seldon själv agerar under historiens förlopp som en gud i flera avseenden. 

Dels rent ytligt, han framträder som ett hologram, nästan som en biblisk uppenbarelse ur 

tomma intet, dels kontrollerar han ju på många sätt framtiden. Han har inte den faktiska 

kontrollen men känner till den på grund av sitt överlägsna intellekt och påverkar 

människorna att agera i enlighet med planen. I karaktärernas ögon blir han därför snabbt 

mycket lik någon form av gud eller övermänniska i vars spel människorna blir brickor. 

 

Jag nämnde tidigare fatalismen som en möjlig tolkning och det är också i fatalismen den 

kanske främsta likheten mellan religion och determinism finns. Det är ju så att säga 

religionen som skapar fatalism ur den deterministiska världsbilden. Som jag varit inne 

på i avsnittet om tidigare forskning, anser Elkins (1977) att Asimov lika mycket 

gestaltar fatalism som determinism eftersom trilogin förutsätter ett slags osynlig hand 

som guidar historiens förlopp. Denna hand tillhör Seldon. Även Hassler (1991) håller 

med om den beskrivningen men menar att den osynliga handen snarare tillhör Asimov 
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själv, då han hade ett stort ego och ständigt ändrade i sina texter vilket kan ses som en 

demonstration av en upplysningsinfluerad syn på konst, där man hela tiden adderar och 

förändrar kunskap och detaljer och uppdaterar verket, ett slags ”work in progress”.42  

 

Man kan se detta på två sätt – dels som att Seldon representerar Asimovs 

författarposition på en metafiktiv nivå i verket, och dels som att Hassler helt enkelt 

menar att den fatalistiska dimensionen är en del av Asimovs författarskap snarare än 

bara trilogin som verk. Hassler menar vidare att ”that urge of ego may also be seen as 

part of the invisible hand of history.”43 Därför kan det vara relevant att hålla båda 

begreppen i luften under denna analys. 

 

Det är inte bara Seldon själv som har religiösa konnotationer. Särskilt intressant att 

notera är hur karaktärer förhåller sig till Seldon och hans plan, både i inledningen av 

trilogin och senare, efter i några fall många hundra år. De ledande personerna inom 

Stiftelsen har alltjämt en enorm respekt för Seldons plan vilket kan tyckas lite märkligt, 

särskilt i fallet med de som inte var vid liv när Stiftelsen grundades och Seldon 

fortfarande levde. Ändå är han, inom Stiftelsen, en respekterad och fullt trovärdig figur 

trots att många av hans förutsägelser och påstådda förmågor borde låta en smula 

märkliga för de flesta. Senare i trilogin, framförallt i den andra och till viss del även 

tredje volymen, tar han för människor från andra delar av solsystemet formen av en 

mytisk figur, vars bakgrund och syfte de bara vagt känner till, liksom en diffus religiös 

berättelse som spätts ut och distorterats genom århundradena. Man pratar om 

Seldonplanen och psykohistorien som en Vintergatsande, vilket blir Asimovs sätt att 

visa hur fakta förvrängs och mystifieras av människan, även i en avlägsen framtid. Ett 

illustrativt exempel på detta återfinns i en konversation mellan Stiftelsens fiende 

Wienis, regent av Anakreon, och en av hans medarbetare: 

 

Wienis rynkade pannan. – Är du rädd för namnet? Det är samme Salvor Hardin 
[Stiftelsens borgmästare] som vid sitt förra besök sparkade ner oss i smutsen. Du 
glömmer väl inte den dödliga förolämpningen? Och från en ofrälse dessutom! 
Slödder! 

                                                
42 Med tanke på min tidigare hänvisning till Stjärnornas krig-filmerna och deras likheten med 
Stiftelsen, är det intressant att notera att denna typ av ”revisit” till sina verk för att uppdatera och 
förändra, och därmed kontrollera, sitt verk även är något Stjärnornas krig-regissören George Lucas 
blivit känd för att göra genom sina upprepade uppdateringar och nyutgåvor av just den serien filmer. 
Detta blir extra intressant med tanke på hans arv till Asimov. 
43 Hassler 1991, s. 59 
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– Nej, det tror jag inte. Nej, det vill jag inte. Det tänker jag inte göra! Han ska få 
igen… men… men jag är rädd… en liten aning. 
Regenten reste sig upp. – Rädd? För vad? Du, din…  
Han tystnade. 
– Det kunde vara – eh – en slags hädelse att anfalla Stiftelsen. Jag menar… 
– Fortsätt. 
Leopold sade förvirrad: – Jag menar, tänk om det nu verkligen finns en 
Vintergatsande… han skulle – eh – nog inte tycka om det. Tror du det? 
(Stiftelsen, s. 117) 

 

David LaBountys (1998) artikel om Winwood Reade är intressant som kontrast i detta 

sammanhang, då det enligt honom är troligt att Reade influerat Asimov i skapandet av 

psykohistorien. Reade argumenterade för religionens utrotning som en förutsättning 

för fortsatt mänsklig utveckling. Och, som snart kommer att framgå, är religion något 

som spelar stor roll, åtminstone för den obildade befolkningen i Stiftelsen. Det vore 

förenklat att påstå att Stiftelsen är anti-religion enbart på grund av dess 

upplysningsidéer och upplysningens förhållande till religion. Religion försvann inte 

heller under 1700-talets upplysningstid, det handlade snarare om en jämfört med våra 

dagar extremt sträng kyrka, och då särskilt den katolska, som kritiserades och 

ifrågasattes på olika sätt. Religionen försvinner heller inte i Stiftelsen, som 

tydliggjordes i exemplet ovan med mystifieringen av Seldonplanen. Det intressanta är 

hur den används som verktyg. 

 

De ledande politikerna på Stiftelsen är inte religiösa själva men utnyttjar religionen 

flitigt för sina egna syften. Ett bra exempel på den föraktfulla tonen hos ledande 

Stiftelsepolitiker märks i ett samtal om religion mellan Dr. Toran Darell II och Homir 

Munn, bibliotekarie och samlare av Mulan-memorabilia: 

 
– Det är ett mycket mänskligt fenomen. Det har alltid förekommit fall där isolerade 
planetsystem har sjunkit tillbaka i barbari, och vad har vi lärt av dem? I vartenda 
fall visar det sig att sådana vildar förklarar naturkrafter som är ofattbara för dem – 
åskväder, sjukdomar, torka – genom att tillskriva dem förnuftiga varelser med 
större makt än den som människan har. (Den segrande Stiftelsen, s. 225) 

 

Här har vi att göra med en klassisk syn på religion som den obildade människans 

filosofi. De religiösa människorna i Stiftelsen är de svaga, manipulerade och obildade. 

Stiftelsen utnyttjar medvetet religionen som ett medel för att ta makten över dessa 

människor. Det finns ytterligare ett exempel, i ett uttalande från Hober Mallow, 

frilansande handelsman och sedermera borgmästare över Stiftelsen: 



 24 (39) 

 
– Med religionens hjälp fick vi kontroll över de Fyra kungadömena, trots att de just 
då kunde ha krossat oss. Religionen är det bästa verktyget som finns för att förslava 
människor och världar. Det viktigaste skälet till att vi främjade handeln var att 
sprida religionen snabbare och försäkra oss om att en ny teknik och en ny ekonomi 
ställdes under vår fullständiga och direkta kontroll. (Stiftelsen, s. 221)  

 

Repliken, särskilt den andra meningen, ekar Karl Marx påstående ur Till kritiken av den 

hegelska rättsfilosofin, om att religionen är ”folkets opium”. Marx menade med det att 

religion skapats för att ge samhället en artificiell rättvisa i form av  jämlikhet inför Gud, 

när det på ett materiellt plan egentligen är mycket ojämlikt. Detta är intressant i relation 

till de marxistiska analyser som utförts bl.a. av Elkins.  

 

Men det kanske främsta exemplet på hur Stiftelsen använder sig av religion i 

manipulativt syfte återfinns i händelserna kring den andra Seldonkrisen, som man kan 

beteckna som den religiösa krisen. Kungadömet Anakreon hotar att inta Stiftelsen och 

har utan tvivel tillräcklig militär styrka för att göra det. Men Stiftelsen har, i preventivt 

syfte, spridit viktig teknologi såsom atomteknik till Anakreon och flertalet andra 

planeter. Teknik de nu är helt beroende av för sin försörjning och överlevnad. Men för 

att bibehålla sin makt har Stiftelsen spridit sin teknologi på ett sätt som omöjliggör för 

planeterna att själva ta kontroll över den. De tekniker som jobbar med service och 

underhåll är bara kunniga i en liten del av helheten, ett slags icke-holistisk vetenskap 

enligt löpande band-metoden, där varje medarbetare bara behärskar ett visst moment.  

Dessutom, vilket är det centrala, har man omgärdat teknologin med mystik, magi och 

religion och gjort teknikerna till präster. Mitt i allt detta står sen Stiftelsen som det 

självklara religiösa centrat och i egenskap av sådant givetvis oantastligt för angrepp. Det 

innebär att en attack på Stiftelsen kommer uppröra prästerskapet så mycket att de gör 

uppror vilket är precis vad som händer och detta i sin tur leder till Anakreons nederlag. I 

Stiftelsens borgmästare Salvor Hardins egna ord, till Anakreons härskare Wienis som 

håller honom fången:  

 
– Om ni inte förstår vad jag menar, så kan jag tala om att varje präst på Anakreon 
går i strejk, om inte jag återkallar ordern. Men det kan jag inte, eftersom jag hålls 
fången, och för övrigt så skulle jag inte göra det även om jag kunde! Han lutade sig 
framåt och sade med plötslig iver: – Förstår ni inte, ers höghet, att ett anfall mot 
Stiftelsen varken är mer eller mindre än ett helgerån av värsta slag? (Stiftelsen, s. 
134) 
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I ”Human reactions to technological change in Asimov’s fiction” (1977) har Fern 

Milman en intressant idé som kan appliceras på ovanstående stycke. Milman menar 

att Stiftelsens påverkan på andra världar sker genom så kallad acculturation, som 

betyder ”a change in culture resulting from continuous first-hand contact between two 

different cultures.”44 Det rör sig oftast om ett förhållande där den ena kulturen är 

överordnad den andra, precis som Stiftelsen är de flesta andra kulturer och planeter i 

trilogin. Stiftelsen ”is the superordinate society trying to acculturate the Four 

Kingdoms, the subordinate society […] So [Salvor Hardin] uses psychological force. 

He gets the Four  Kingdoms to accept the Foundation’s science by making a religion 

of it”45 vilket är precis vad Hardin åstadkommer ovan.  

 

Avslutningsvis skulle jag vilja framföra ytterligare ett par perspektiv som lagts på den 

religiösa sidan av Stiftelsen och psykohistorien men denna gång något olika 

kristendomen och som snarare kan sägas vara besläktat med buddism eller någon form 

av naturdyrkan. Brian Aldiss (1986) menar i sin kritik av Stiftelsen att ”a true image for 

Galactic Empire must include the attempt to forge a collective consciousness that would 

serve as the real link among all the parts of such a system.”46 Vad Aldiss syftar på är 

vad han menar att Stiftelsen i förlängningen kunnat vara, ett förenat medvetande där 

människorna än mer konkret ingår som atomer i en större helhet, vars beteende kan 

förutsägas.  

En utilitaristisk vinkel 
En liknande idé lanseras av J. Joseph Miller (2004), som i en artikel i Extrapolation 

skriver om utilitarismen och dess konsekvenser för Seldonplanen. Utilitarism är, enligt 

Miller, ett ideal som bygger på största möjliga lycka till största möjliga antal 

människor.47 Miller beskriver sedan ett antal som han kallar beräkningsproblem som 

försvårar det praktiska utövandet av utilitarism. Millers teori är att Asimov genom sitt 

författarskap kontinuerligt sökte sig fram mot ett svar på dessa utmaningar, och att 

psykohistorien var ett, men inte det sista, steg på den vägen. Asimov fick däremot nya 

problem i och med skapandet av psykohistorien, främst det Milman kallar en godartad 
                                                
44 Fern Milman, ”Human reactions to technological change in Asimov’s fiction”, i Isaac Asimov, red. 
Joseph D. Olander och Martin Harry Greenberg, New York, Taplinger 1977, s. 121 
45 Milman 1977, s. 129 f 
46 Brian W Aldiss, ”What should an sf novel be about?”, Fantasy Review, April 1986: 6ff 
47 Joseph J Miller, ”The greatest good for humanity: Isaac Asimov’s future history and utilitarian 
calculation problems”, Science fiction studies, 2004:1, s. 189 f  
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diktatur, där massan måste hållas ovetande om planen och guidas av en elit av experter 

vars uppdrag är ”to direct future events such that humanity as a whole is made better 

off”48, vilket han inte är ensam om att påpeka.  

 

Det översittande draget i Stiftelsen skulle Asimov, menar Miller, i ett senare verk 

försöka lösa genom att skapa ett enat kollektivt medvetande kallat Galaxia, ett slags 

superhjärna dit alla människors medvetande är kopplat och som därmed kan 

lyckoberäknas som en enskild vilja istället för triljoner olika. Det är alltså precis den 

kollektiva medvetandetanke Aldiss efterlyste, men utvecklad utanför ramen för 

Stiftelsen. Detta är för övrigt en tematik som varit aktuell inom sf på senare år, t.ex. i 

samband med 2009 års film Avatar, i vilken ett slags livsträd erbjuder en kollektiv 

uppkoppling av varelsers medvetanden.49 Fastän Asimov själv alltså inte skulle utveckla 

denna idé förrän i senare verk, är det en intressant aspekt på trilogin. Inte minst på grund 

av att den representerar en radikalt annorlunda syn på religion och spiritualism, en syn 

som snarare påminner om österländska religioner med reinkarnationsfilosofi och 

meditation som ett sätt att uppgå i ett större allt, än traditionell kristendom. På det viset 

kan den också ses som en kritik av, eller i alla fall ett avsteg från, traditionell kristen 

livsåskådning.  

Diktatur, fri vilja, utilitarism (och relationen dem emellan) 
En av de mest kontroversiella sidorna hos psykohistorien är det sätt på vilket den 

förutsätter och förespråkar en sorts diktatur. Stiftelsen och dess omgivning styrs av en 

elit av de mentalt överlägsna som är de enda som kan förstå vetenskapen och veta vilket 

agerande som är bäst. Här kan man argumentera kring Seldons roll. Han skulle kunna 

utmålas som diktatorn själv men är å andra sidan inte närvarande i egen fysisk person 

annat än precis i inledningen varför han inte är en diktator i egentlig mening. Å andra 

sidan brukar diktatorer sällan finns med i fysisk person vid ”fronten” i de samhällen de 

styr. Helt klart är dock att Seldons roll i detta elitistiskt styrda idealsamhälle som 

Stiftelsen i framtiden ska bli, är upphovsman till denna eventuella diktatur. Det blir 

däremot svårt, med hänsyn till psykohistorien, att klandra honom för detta eftersom han 

endast ritar upp de riktlinjer som är ”bäst” för imperiet.  

                                                
48 Miller 2004, s. 199 
49 Avatar är i skrivande stund (januari 2011) världens genom tiderna mest inkomstbringande film, med 
nästan 3 miljarder US-dollar i intäkter från biografmarknaden. 
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Milman menar att ”Seldon believes that past emphasis on physical science, and not 

enough emphasis on society, has never led to the creation of a stable culture. He 

proposes a benevolent dictatorship of the mentally best.”50 Det handlar dock inte om en 

överlägsenhet i ren intelligenskvot, vilket klargörs i ett samtal mellan Hari Seldon och 

en åklagare, som anklagar Seldon för illojalitet och förräderi gentemot imperiet 

(åklagaren först): 

 

– Ni hävdar alltså att er sanning är så esoterisk att den inte kan förstås av en enkel 
människa. Det förefaller mig som om sanningen borde vara klarare än så, mindre 
mystisk, mer lättfattlig. 
 
– Vissa individer förstår den utan svårighet. Principen för kraftomvandling, det 
som vi kallar termodynamik, har varit känd ända sedan den mystiska forntiden, och 
ändå är det mycket troligt att det även i detta rum finns personer som inte kan 
bygga en motor. Det gäller också personer med hög intelligens. (Stiftelsen, s. 36) 

 

Åklagarens ordval av ”enkel människa” är intressant eftersom det ger en antydan om 

föraktfullhet gentemot Seldon och möjligen vetenskap i stort. Men Seldons beskrivning 

ger också en klar fingervisning om att eliten (även om han inte använder just det ordet) 

som ska styra, är något annat än bara människor med osedvanligt hög bildning och/eller 

intelligens. Milman betonar ovan hur skapandet av den andra Stiftelsen i trilogin är en 

medveten handling för att motverka ett samhälle styrt helt av ”hard science” men helt 

klart är dock att Seldon verkar föredra sådana – trilogin inleds ju med att Gaal Dornick, 

nydoktorerad matematiker, reser till Trantor för att ansluta till Seldongruppen. Å andra 

sidan är flera av de framstående Stiftelsepolitikerna handelsmän och inte naturvetare. 

Och Asimovs redaktör Campbell var känd för att föredra ”social science fiction”, där 

människor stod i fokus, framför hård vetenskap i den litteratur han publicerade.51 

Intressant nog är också Seldons resonemang kring folk som inte kan bygga motorer och 

bara behärskar en del av en större helhet, precis det Stiftelsen utnyttjar i sin exploatering 

av religion för att skydda teknologin. Man skulle, med utgångspunkt ur det nyss 

avslutade avsnittet om religion, kunna argumentera för att Seldon avser något mer 

transcendentalt, att det snarare är fråga om ett ”utvalt folk” likt judarna i bibeln, än bara 

en samhällselit. Särskilt med tanke på Asimovs egna judiska ursprung. Men det tror jag 

vore att dra för långtgående slutsatser.  

                                                
50 Milman 1977, s. 131 
51 Gunn 1982, s. 39 
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En diffus stil 
Då är det mer intressant att tala om en medvetet diffus stil hos Asimov. Det skulle 

nämligen lika gärna kunna handla om att Asimov själv inte visste exakt vad detta 

”någonting” som eliten har, var. Det kan röra sig om en medvetet vag formulering, 

något för läsaren själv att ladda in i berättelsen. Detta har Carl Freedman (1998) 

diskuterat i flertalet artiklar. Freedman påpekar hur psykohistorien ofta analyseras som 

något alldeles för färdigt och komplett, när den i själva verket på många sätt var väldigt 

skissartad, både medvetet i sin konstruktion och på grund av det faktum att Asimov 

långtifrån var någon expert på flera av de ämnen psykohistorien (eller hela trilogin) 

inkorporerar, vilket som bekant Elkins påpekat angående den felaktigt använda 

marxismen. Freedman menar att den nivå av exakthet med vilken Seldonplanen kan 

förutsäga framtiden varken är möjlig, eller ett mål med, marxismen. Asimovsk 

psykohistoria är, enligt Freedman, ”embarrassingly overconfident.”52 Men det 

förutsätter den bokstavliga tolkning av psykohistorien som färdig vetenskap som 

Freedman motsätter sig.  

 

Han förklarar detta genom ett resonemang kring att en djupgående motsättning existerar 

inom Stiftelsetrilogin – den, mellan positivism och genuin vetenskap. Freedman menar 

att psykohistorien, tidstypiskt, är ett försök att syntetisera idéer från Freud och Marx: 

”What Asimovian psychohistory most fundamentally represents in relation to Freudo-

Marxism is nothing other than the reduction of science to nineteenth-century positivism: 

or, in other words, the evacuation of that specifically dialectical perspective crucial for 

both Marx and Freud.”53 Med andra ord exkluderas det dialektiska perspektiv Freedman 

menar är centralt för Freudianism såväl som Marxism. Dessutom går den dogmatiska 

säkerhet med vilken karaktärer tror på Seldonplanen i sig i polemik med vad Freedman 

kallar provinsialiteten central för alla dialektiska ståndpunkter, framförallt de hos Freud 

och Marx. Provinsialitet i detta fall innebär att ett sant dialektiskt perspektiv måste 

erkänna att en bildningsprocess och utveckling aldrig är komplett och avslutad, ”that all 

Wissenschaft is tentative and subject to correction, qualification, amplification, etc.”54 

Denna motsättning, såsom den existerar inom Stiftelsen, innebär ett stort problem för 

                                                
52 Freedman 1998, s. 133 
53 Freedman 1998, s. 133 
54 Freedman, privat korrespondens, 2011-01-19 
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många forskare. Centralt för en tolkning av trilogin är därför att psykohistorien 

betraktas som något ofärdigt och under utveckling.  

 

Demokratisering och människors lika värde var också viktiga nya idéer. Ökad 

läskunnighet gjorde att nya vetenskapliga rön kunde nå ut till en bredare publik än 

tidigare vilket givetvis hade betydelse för idéernas spridning.55 Upplysningen fick också 

ett stort inflytande på Isaac Asimovs hemland USA, där konstitutionen till stor del 

influerades av idéer från bland andra Montesquieu. En annan intressant koppling mellan 

just Asimov och upplysningen, var Encyklopedisterna, en grupp författare och filosofer 

som, ledda av Diderot, bidrog till den stora encyklopedi som gavs ut i Frankrike mellan 

1751 och ’77.  Encyklopedisterna ”förespråkade att naturvetenskapen och sekularismen 

skulle skjuta fram sina positioner, och stödde upplysningens förordade friheter och 

rationalism”56 och gruppen är väldigt intressant ur ett Asimovskt perspektiv, inte bara 

på grund av deras pro-vetenskapliga inställning, utan även deras namn – 

Encyklopedisterna – vilket också är namnet på den andra av novellerna i första 

bokbandet av Stiftelsen, på engelska ”The Encyclopedists”. Namnlånet är intressant då 

det antyder att Asimov varit högst medveten om de ursprungliga encyklopedisterna. 

Därmed är det också rimligt att anta att han haft en medveten avsikt med skildringen av 

det tidigt i trilogin övergivna projektet med ”Encyclopedia Galactica”, vilket skulle 

innehålla allt mänskligt vetande. Att Asimov lät Seldon använda detta enbart som en 

dimridå för Stiftelsens invånare, antyder att han knappast trodde på idén och därmed 

förmodligen inte heller hyste särskilt höga tankar om Diderotgruppens ursprungliga 

projekt. 

Av egen, fri vilja 
Ett annat viktigt begrepp när man diskuterar determinism och, för den delen, filosofi i 

största allmänhet, är det vi kallar fri vilja att begå eller inte begå handlingar. Detta är en 

av de mest omvälvande aspekterna av trilogin för de människor som ingår i den. 

Accepterandet att Seldon förutspått framtiden och att historiens förlopp inte kan 

förändras av en enskild människa, är kontroversiell och gör också somliga karaktärer 

upprörda. Framförallt de, som utmanar Stiftelsen eller på andra sätt har höga ambitioner 

som enskilda människor. Ett av de bästa exemplen på detta är karaktären Bel Riose, en 

                                                
55 Wikipedia, Upplysningstiden, http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden 
56 Wikipedia, Encyklopedisterna, http://sv.wikipedia.org/wiki/Encyklopedisterna 
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krigsgeneral som, upprörd av insikten om att Seldon planerar grunda ett nytt imperium, 

utmanar Stiftelsen med krigsmakt. Ur ett samtal mellan Riose och Onum Barr (Riose 

först): 

 
– Menar ni att [Seldons] konster förutsäger att jag skulle anfalla Stiftelsen och 
förlora den och den striden av den och den orsaken? Ni försöker säga att jag är en 
dum robot, som följer en förutbestämd väg till förintelse. 
 
– Nej, svarade den gamle patriciern skarpt. Jag har redan sagt att psykohistorien 
inte har något att göra med individuella handlingar. Det är de stora linjerna som har 
förutsetts. 
 
– Och om jag använder min fria vilja? [---] 
 
– Använd er fria vilja och gör vad ni vill. Ni kommer ändå att förlora. (Stiftelsen 
och imperiet, s. 39) 

 

Här framgår med all önskvärd tydlighet konflikten mellan den enskilda människan och 

den förutbestämda framtiden som är beräknad enligt de ”stora linjerna” och där enskilda 

beslut och fria viljor inte spelar någon roll. Det känns rimligt att anta att Asimov använt 

karaktären Riose, och den replikväxling jag nyss återgav, för att illustrera dessa 

motsättningar. Han använder t.ex. i princip alla nyckelbegrepp i texten – Rioses ”fria 

vilja”, de ”stora linjerna”, Rioses uppfattning om en ”dum robot” etc. Dessutom är 

dialogväxlingen tämligen didaktiskt upplagd, nästan som att Asimov velat avhandla en 

typisk konflikt enligt ett formulär. Riose är heller ingen central karaktär och hans åsikt 

delas inte av någon annan karaktär som ges utrymme. Den stora massan i trilogin är 

därför positivt eller neutralt inställd till psykohistorien och dess villkor. Riose är 

undantaget som illustrerar en problematik som Asimov ville förklara. 

 

James Gunn (1982) argumenterar för att den fria viljan ingalunda är så begränsad av 

psykohistorien och Seldonplanen som somliga tycks tro: ”Psychohistory is no more 

restrictive of free will than the Judeo-Christian deity. Christians are given free will by 

an omniscient God; characters in the Trilogy receive free will from an omniscient 

author, as an act of authorial necessity […] but if we are to accept Asimov as being as 

benevolent as he is omniscient, the reader can assume that the benefits of mental science 

will be available to everyone.”57 Gunn menar alltså att Stiftelsen, sett ur ett (med 

amerikanska ögon) vanligt, kristet samhällsperspektiv inte är mer restriktiv än 

                                                
57 Gunn 1982, s. 43 
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kristendomen själv. Gud ger människan en fri vilja att göra som han råder eller inte. 

Somliga väljer att gå honom emot. Gud i fallet Stiftelsen är i Gunns argumentation 

Asimov själv, den allsmäktige berättaren. Det är en intressant argumentation som 

liksom exempelvis Hassler förutsätter en egocentrisk syn där författaren själv får en 

viktig roll i tolkningen av verket. Psykohistorien är dock lite mer av en skenfrihet än 

vad Gunn erkänner, vilket framgår med all önskvärd tydlighet i slutet av Stiftelsens 

andra novell ”Encyklopedisterna”, när Seldon gör sitt första besök som hologram:  

 
– Ni kommer att ställas inför en serie av kriser, av vilka den ni nu står inför är den 
första, och vid varje tillfälle kommer er handlingsfrihet att vara lika kringskuren, så 
att ni tvingas att gå den väg som vi har förutsett. […] För [vetskapen om Stiftelsens 
egentliga syfte] skulle ha ökat er handlingsfrihet, och det ökade antalet variabler 
skulle ha blivit större än de som vår psykologi kan behärska. (Stiftelsen, s. 87) 

 
Fortsättningen av Gunns resonemang är intressant då han argumenterar för att 

determinismens roll i trilogin inte är så bärande som andra påstår: ”Determinism […] is 

not what the Trilogy is about. The structure of the episodes is anti-deterministic, for the 

outcome of each critical event is not inevitable. The basic appeal of the stories is 

problem-solving, an essential replacement for the more customary narrative drives of 

action and romance.”58 Det är också sant eftersom de fem kriser Seldon förutspår – 

Seldonkriserna – mycket riktigt är punkter då historien kan förändras och planen 

befinner sig i ett kritiskt skede. Allra mest kritiskt blir det mot slutet av Stiftelsen och 

imperiet och under efterföljande Den segrande Stiftelsen, då den muterade karaktären 

Mulan träder in i handlingen och hotar krossa Stiftelsen. Hotet från Mulan blir mer 

konkret än de tidigare eftersom han är muterad – bara till hälften människa – vilket 

innebär att han undgått Seldons förutsägelser, som givetvis är baserade på människor.  

Ett egocentriskt perspektiv 
För att återgå till resonemanget på föregående sida, kring relevansen i att ta in Asimov 

som berättare i en analys, vill jag diskutera några punkter som Donald Hassler (1991) 

belyser. Hassler gör en grundlig genomgång av Asimovs upplysningsarv och menar att 

en hänsyn till Asimov som person är essentiell för att förstå hans koppling till 

upplysningen. En grund till detta finns under tidigare forskning. I presentationen av 

Donald Hasslers forskning har jag beskrivit hans åsikt att det egocentriska perspektivet 

är viktigt vid en analys av Asimov. För att sammanfatta kort menar Hassler att Asimov 

                                                
58 Gunn 1982, s. 43 
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gav uttryck för en intressant dualitet i sin anti-litterära inställning och ointresse för 

litteraturvetenskap, men samtidigt vurmade, både som person och med Stiftelsen som 

verk, för rationalitet och vetenskap. Hassler menar att detta är ett drag som återfinns 

inom sf i stort och kallar det ett förnekande av litteraturens prästerskap, något han 

menar bär likhet med upplysningstidens kritik av kyrka och överhet. Det är med andra 

ord ett inom sf som genre nedärvt filosofiskt resonemang vi har att göra med. Med tanke 

på sf:s bakgrund i pulpen (som inte ar en särskilt respekterad litterär nisch) är det 

kanske naturligt.  

 

Hassler för också fram historia som ett centralt begrepp i stiftelseforskningen. Historia 

var en viktig del av upplysningen eftersom man under den tiden gjorde flera viktiga 

revideringar av den nedtecknade historien och införde ett nytt arbetssätt som innebar en 

större vetenskaplig exakthet inom historia som vetenskaplig disciplin. Detta skedde med 

verk som Pierre Bayles Historical and Critical Dictionary. Hassler menar att själva 

historiens natur är det centrala i diskussionen. Det han beskriver som ”open-ended 

possibility” är det elastiska, ständigt förändringsbara och uppdaterade som upplysningen 

förde fram inom historieforskningen. Nya rön lades till och gammal kunskap 

uppdaterades.  

 

Precis detta har vi sett beskrivas även för Asimovs författarskap och hans tendens att 

hela tiden gå tillbaka och ändra. Den ”open-endedness”, alltså öppenhet, Hassler 

diskuterar återfinns även i stiftelseberättelsernas natur. De skrevs som enskilda 

berättelser med öppna slut, för att kunna byggas på med fler avsnitt om läsarna tyckte 

tillräckligt mycket om de föregående. Därför blev Asimovs (och andra sf-författare) 

författarskap i sig självt något som återspeglade upplysningstiden. Vi ser här alltså 

ytterligare ett exempel på hur det egocentriska perspektivet blir viktigt och hur trilogin 

måste förstås i relation till Asimov som författare, och vice versa.  

 

I essän ”Social Science Fiction” skriver Asimov själv om såväl sin vetskap om 

upplysningen som sin beundran för dess upptäckt av historien i bemärkelsen att 

upplysningen innebar en ibland radikal omskrivning av historieböckerna tack vare en 

mer kritisk granskning av historiska dokument samt nya arbetssätt. Han beskrev detta 

som att sf måste vara ”post-Napoleonic” vilket han menar är en medvetenhet om 

historisk förändringsbarhet som inträdde efter slaget vid Waterloo 1815, då världen 
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plötsligt förändrades radikalt. Det faktum att Asimov skrev detta är intressant eftersom 

det ger oss visst biografiskt bevis för att Asimov mycket riktigt var medveten om den 

historiska kontext vilken han kommit att utnyttja. 

  

Slutligen vill jag återknyta till det perspektiv jag diskuterat i relation till J. Millers essä 

om utilitarismen i Asimovs författarskap. Utilitarism är relevant som begrepp även i 

min analys och har en naturlig koppling till upplysningsidéerna. Detta eftersom det 

handlar om ett slags maskinell beräkning av vad som är bäst eller minst dåligt för 

exempelvis ett samhälle. Beräkning är nyckelordet eftersom det är precis vad även 

psykohistorien går ut på. Utilitarismen och psykohistorien delar denna avhumaniserade, 

beräknande inställning till samhälle, liv och människa där människor och samhällen ses 

som brickor och spelbräden. Psykohistorien förnekar inte mänsklighet, känslor och 

individualism, men förespråkar som vi sett tidigare en modell som bygger på att 

människor i stora grupper trots allt är så pass förutsägbara att deras framtid med stor 

säkerhet kan beräknas. Ett exempel på utilitarismen i Stiftelsen finns i den tredje boken, 

där Förste talaren, talman på den andra Stiftelsen, säger apropå offret av ett stort antal 

medarbetare för att hålla andra Stiftelsens placering hemlig:  

 
– Förintelsen av Tärzenda var oundviklig. Alternativet skulle ha varit en långt värre 
förödelse av hela Vintergatan under århundraden. Vi gjorde vad vi kunde. […] 
Olyckligtvis kunde vi inte göra tillräckligt. (Den segrande Stiftelsen, s. 88) 

 

Den andra stiftelsen offrar alltså ett stort antal (”många miljoner”) av sina medborgare 

för att undgå upptäckt. Detta gör man för att, som talaren säger, alternativet skulle varit 

något mycket värre. Med det menar han att den första Stiftelsen skulle upptäcka den 

andra och i och med det påverka Seldonplanen på ett sådant sätt att den skulle upphöra 

att fungera. En beräkning av konsekvenser har alltså gjorts, och ett val fattats utifrån 

denna. Resultatet är miljoner förlorade liv men, i ett större perspektiv, en samhällelig 

minimering av förluster. Ett ”greater good” har företräde mot individen vilket är själva 

definitionen av utilitarism.  

 

Om man följer Millers resonemang från kapitlet om tidigare forskning, om hur Asimov 

genom sin karriär provade sig fram till olika lösningar på de utilitaristiska 

utmaningarna, kan man se förste talarens replik ovan som ett inlägg i ett fortgående 

litterärt experiment för att hitta fram till en utilitaristisk lösning. Vi ser också flera 
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exempel på denna typ av kylig, känslokall beräkning i inledningen av den första boken, 

där Seldon och flera av hans medarbetare upprepade gånger talar om sannolikheten för 

att de ska bli mördade eller planen gå om intet i termer av procent och promille, t.ex. när 

Gaal Dornicks advokat Lors Avakim i häktet på Terminus förklarar för honom att 

”sannolikheten är 77,2%” att han kommer att avrättas. Utilitarism kan alltså sägas vara 

en naturlig del av både psykohistorien som vetenskap och den livsåskådning Stiftelsens 

invånare anammat. 

 

Många av de idéer och ideal som ursprungligen manifesterades under upplysningen, var 

en viktig del av den världsbild Asimov målar upp i böckerna. Förnuft, vetenskap och 

resonerande istället för våld är några av de viktigaste. Däremot finns en problematisk 

paradox i detta då Asimov på flera sätt förespråkar en intellektuell såväl som politisk 

elitism med vad jag menar är fascistoida drag, som inte rimmar med de jämlikhetsideal 

som var så viktiga för upplysningens filosofer.59 På det viset är Asimov en förespråkare 

av upplysningsideal, medan han samtidigt bryter mot flera av dem. Vi har alltså att göra 

med en dualitet av ungefär samma typ som den Hassler beskriver.  

 

På flera ställen i trilogin kan vi se prov på denna typ av fascistoida tendenser, inte bara i 

det aristokratiskt strukturerade samhälle jag beskrivit tidigare, utan även i Seldons 

slutliga mål som är att ett råd av lärde skall styra imperiet i enlighet med vad som 

bedöms vara bäst – ett slags godartad diktatur. Den enskilda människan ges ingen 

rösträtt eller makt att själv utforma sitt eget öde. Eller rättare sagt, denna eventuella 

makt avfärdas som inbillning. Det Seldon anser är bäst för imperiet är också inte en viss 

människa, utan en viss typ av människa, i hans fall den mentalt starke. Det är alltså 

frågan om ett värderande av människor inte baserat på utsida och hudfärg som i t.ex. 

nazityskland, men insida. Skillnaden mellan Stiftelsen och exempelvis tredje riket är 

alltså, på just denna punkt, en av grad snarare än typ. Det är också i grund och botten 

fråga om vad som är bäst för imperiet, inte för individen vilket är en av grundpelarna 

                                                
59 Begreppet fascism är onekligen komplext och tar visst utrymme att förklara. Utan att breda ut mig 
för mycket, kan jag säga att jag i detta sammanhang använder fascism i bemärkelsen elitstyre och ett 
samhällsskick eller en samhällsfilosofi där individen är underställd staten. Jag menar inte att dra några 
paralleller mellan Asimovs trilogi och den nationalistiska politiska ideologi som har sina rötter hos 
Mussolini. Begreppet fascism har för övrigt länge använts som en mer generell term för att beskriva 
totalitära, våldförhärligande ideologier eller stater, där personlig frihet inte existerar eller är inskränkt. 
Det är i den mer generella betydelsen jag använder begreppet när jag argumenterar för trilogins 
fascistiska tendenser eller fascistoida drag. 
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inom fascistiska samhällen. Följaktligen menar jag att det finns fog för påståenden om 

fascistoida drag i trilogin.  

 

Ett tydligt drag bland personer ur vår egen historia som förespråkat totalitära samhällen 

och haft en hållning som varit extrem på olika vis, är användandet av humor och 

överdrifter som ett retoriskt grepp att föra fram sina åsikter med. Det ger möjlighet att 

formulera skarpa åsikter men också en trygg reträttväg att säga att man skämtade. Att 

spela på gränsen mellan allvar och humor kan effektivt föra fram ett budskap utan att 

avsändaren bokstavligt behöver stå för det. I sina propagandafilmer använde t.ex. Hitler 

ofta denna typ av överdrifter och humor för att driva opinion mot olika grupper av 

människor. Vi ser en liknande lek med humor och överdrifter i dagens amerikanska 

medievärld, där konservativa opinionsbildare i tv ibland brukar denna typ av retoriska 

grepp för att föra ut ett våldsbetonat politiskt budskap utan att nödvändigtvis behöva stå 

för eventuella följder.  

 

I de två sista böckerna i trilogin ser vi tydliga exempel på denna lek med humor i den 

muterade karaktären Mulan som utgör det enskilt största hotet mot Stiftelsen. Mulan 

gömmer sig på flera hundra sidor genom att förklä sig till en narr vid namn Magnifico 

och under denna identitet alliera sig med Stiftelsens medarbetare och åka med dem i 

deras rymdskepp. Med sina överlägsna psykiska krafter kan Mulan trots att han inte 

finns närvarande i fysisk person vid sitt högkvarter, dirigera sina styrkor och bibehålla 

sin makt. De totalitära, egostarka dragen sådan de återspeglas direkt i karaktärerna, kan 

däremot också vara en nödvändighet. Vi ser sådana drag bland annat i karaktärer som 

Hari Seldon och Arkady Darell, karaktärer som förmodligen skulle få svårt att 

genomföra sina uppdrag om de inte hade mycket starkt fokus och ego. Detta hade 

kunnat ge trilogin en mycket otrevlig ton men räddningen ut ur detta är för Asimov 

bland annat hans komiska ton och smått revymässiga  överdrifter, t.ex. den godmodigt 

skämtsamma ton Hari Seldon använder när han talar och diverse uttryck som ”Vid 

Vintergatan!” som karaktärer genomgående använder. Man kan därför säga att Asimov 

för att rädda sig ur en alltför omänsklig och totalitär berättarmässig återvändsgränd, 

använder samma typ av grepp som t.ex. fascister historiskt sett har gjort.  

 

Det har nu blivit dags att sätta punkt för såväl kapitel som uppsats. I min analys har 

jag fört fram några begrepp och perspektiv som är centrala för att förstå hur 
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Stiftelsetrilogin förhåller sig till upplysningstiden och begrepp som determinism och 

fri vilja. Jag har bland annat visat hur det egocentriska perspektivet, som förutsätter en 

medvetenhet om författaren i analys och tolkning, kan vara ett viktigt verktyg för att 

förstå Asimovs relation till upplysningen. Det sätt på vilket novellerna i trilogin 

ursprungligen publicerades kan i sig påverka deras form på ett sätt som ekar en 

upplysningstanke om den ständigt uppdateringsbara texten och kunskapen. Jag har 

också fört fram historia och religion som viktiga begrepp i en förståelse av trilogin. 

Historia uppbär en särskild tyngd eftersom det kan sägas utgöra en huvudperson i 

berättelsen, kanske till och med mer så än determinismen. Religion är viktigt eftersom 

det sätt på vilket Asimov låter sina karaktärer utnyttja religionen återspeglar en 

nedlåtande syn på religion som inte bara var en viktig del av upplysningstiden utan 

även hos senare filosofer som Marx, vars idéer i sin tur spelade en viktig roll för 

Asimov i formandet av psykohistorien.  

 

Stiftelsetrilogin skrevs när Isaac Asimov var en ung man i 20-årsåldern. Han skrev 

den arvoderad per ord och visste inte när han skrev på en ny novell om han skulle få 

skriva några fler. Antagligen visste han inte heller då vilken genomslagskraft verket 

med tiden skulle få. Under de senaste 40 åren har det sålts i miljontals exemplar och 

studerats av litteraturforskare ur en rad olika synvinklar – såväl strikt språkmässiga 

som idéhistoriska och historiska. Förhoppningsvis har min studie bidragit med ett, om 

än litet, korn av ny insikt om detta fascinerande verk.  
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