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SAMMANDRAG 

_________________________________________________________________________ 

Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i 

nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding 

Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. De olika verken har 

studerats retoriskt utifrån av mig valda aspekter av apokalypstropen; utopi/dystopi, 

överbefolkning/resursförbrukning och hot mot mänskligheten/undergång.  

Analysen visar att samtliga verk faller inom tropen. De går att beskriva som exempel på 

tragiska apokalypser. Kinesiska författare inom science fiction har de senaste decennierna 

behandlat miljöfrågor i högre grad än tidigare generationer. De analyserade verken bekräftar 

denna utveckling. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Ekokritik, Apokalyps, Science fiction, Kina, Liu Cixin, Hao Jingfang, Chen 

Qiufan 
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1. Inledning och bakgrund 
 

En röd jätte är en stjärna som har förbrukat en stor del av sina resurser och svällt upp. I värsta 

fall kan detta leda till en explosion i form av en supernova. 

Kina är världens största utsläppsland för koldioxid och landets utsläpp har ökat konstant under 

de senaste trettio åren (Muntean, Guizzardi, Schaaf, Solazzo, Olivier, Vignati, 2018: 67). 

Luft, vatten och mark påverkas negativt av detta. Klimatförändringarna medför att invånarna 

tvingas flytta inom landet då miljön i deras hemtrakter förändras. Den framtid som 

klimatförändringarna för med sig kommer att medföra många prövningar för landet att 

hantera, livsvillkoren kommer att påverkas.  

Science fiction är en litterär genre som kommenterar samhällsförändringar. En beskrivning av 

genren är från Encyclopaedia Britannica (2019); där beskrivs science fiction som den 

inverkan existerande eller fiktiv vetenskap får för samhällen och individer. En annan 

definition kommer från Suvin (1979), som tar fasta på att den skildrar något som är 

främmande jämfört med författarens samtid: 

A literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction of 

estrangement and cognition, and whose main formal device is an imaginative framework alternative to the 

author’s empirical environment. (Suvin, 1979: 7) 

Science fiction som genre har fått ett ökat genomslag i Kina under de senaste åren med fler 

verksamma författare och fler utgivna verk. Allt fler verk översätts också till engelska för 

ökad spridning (Alter, 2019). Genren har funnits sedan tidigt 1900-tal i Kina, men har skiftat 

inriktning under senare år. Tidigare kinesisk science fiction (främst under perioden 1950-

1980) har huvudsakligen fokuserat på hur ny teknik kan användas för att gynna 

samhällsutvecklingen (Hua, 2018: 271). Det är även litteraturen från denna tid som är mest 

utforskad och omskriven.  

Någonting har dock hänt på senare år, en ökad miljömedvetenhet kan märkas redan under 

1980-talet och har ökat ytterligare sedan dess. Litteraturen har vågat ifrågasätta samhällets 

utveckling och skildringar av hur naturen påverkas av denna är vanligare. Det handlar med ett 

kortare tidsperspektiv exempelvis om förgiftning/ingrepp på landskapet. Med ett längre 

tidsperspektiv kan det rentav handla om undergången för människan. Några exempel på 

författare i mängden som har behandlat miljöfrågan är Liu Qingbang (som bland annat 

skildrat arbetet i en kolfabrik) och Jia Pingwa (som skriver kritiskt om det moderna Kina) 

(Yang, 2012). Bland science fiction-författare kan namn som Liu Cixin och Chen Quifan 
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lyftas fram (Hua, 2018). Verk av båda dessa sistnämnda författare kommer att behandlas i 

denna uppsats. 

Ett område inom litteraturvetenskapen som lämpar sig för att studera hur miljön skildas i 

kinesisk science fiction-litteratur är ekokritiken, då denna undersöker människans förhållande 

till den omgivande naturen. Ett sätt att studera verk ekokritiskt är att använda sig av olika 

troper, en metod som beskrivs av Garrard (2012). En trop som anses särskilt lämplig för 

denna uppsats är den ekokritiska tropen ”apokalyps”. Hur analysen ska utföras kommer att 

beskrivas i kommande avsnitt för metod och teori. Tre olika verk inom kinesisk science 

fiction har valts ut för denna uppsats och ska analyseras kvalitativt utifrån denna apokalyps-

trop.  

2. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att applicera den ekokritiska tropen ”apokalyps” på utvalda verk ut 

kinesisk science fiction-litteratur. Termen används utifrån beskrivning av Garrard (2012). De 

utvalda texterna kommer att analyseras kvalitativt med följande frågeställning: 

• Hur uttrycks den ekokritiska apokalypstropen i de utvalda texterna? 

o Vilka beskrivningar av apokalyps görs i texterna? 

o Är det en tragisk eller komisk apokalyps? 

Samtliga verk som ska analyseras och hur begreppen har använts beskrivs nedan i avsnitt 3 

(material och metod). I avsnitt 5 (teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning) ges en 

presentation av den bakomliggande teorin. Analysen av verken följer sedan i avsnitt 6 

(analys). 

3. Material och metod 
 

Det finns ett stort utbud av science fiction inom nutida kinesisk litteratur. Tre 

uppmärksammade författare med nyligen utgivna verk har valts ut:  

• Waste Tide av Chen Quifan (2019) – roman. 

• Folding Beijing av Hao Jingfang (2016) – novell. 

• Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin (2015-2016) – romantrilogi. 

Samtliga verk finns översatta till engelska och författarna är kända och prisade både inom och 

utanför Kina. Samtliga författare arbetar/har arbetat inom teknik/naturvetenskap.  
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Waste Tide är den första romanen av Chen Quifan. Han är född 1981 och har tidigare skrivit 

noveller, som har prisats. Han är född och uppvuxen i östra Kina, miljöer som han använder 

sig i sina böcker och noveller. Han arbetar för närvarande med AI på ett företag i Beijing.  

Folding Beijing är en mycket omtalad och prisad novell av Hao Jingfang. Hon är född 1984, 

har studerat fysik och doktorerat inom ekonomi/matematik. Hon arbetar för närvarande på 

China Development Research Foundation. 

Remembrance of Earth’s Past är en romantrilogi. De kan betraktas som de mest kända, 

prisade och spridda böckerna av Liu Cixin. Han är född 1963 och har skrivit böcker sedan 

1980-talet. Ett annat känt verk av honom är The Wandering Earth (2017), som nyligen har 

filmatiserats. Han har även arbetat som dataingenjör.  

De tre verken har valts ut av mig för denna uppsats, då de i min mening är lämpliga för en 

kvalitativ analys enligt apokalyps-tropen som den beskrivs i kapitel 5 av Garrard (2012). Hur 

denna analysmetod används beskrivs i teoridelen av denna uppsats.  

Efter en första genomläsning av verken har jag identifierat att de tematiskt kan 

beskrivas/sammanfattas enligt begreppen nedan:  

• Waste Tide fokuserar på utopi/dystopi. 

• Folding Beijing fokuserar på överbefolkning/resursförbrukning. 

• Remembrance of Earth’s Past fokuserar på hot mot mänskligheten/undergång. 

Apokalyps-tropen har alltså delats upp i ett antal vanliga teman, i analysdelen kommer verken 

att betraktas utifrån dessa teman. Det kan exempelvis handla om hur specifika ord eller större 

handlingsbärande segment används i enlighet med tropen. Jag vill tydligt påpeka att 

uppdelningen är gjord av mig. Jag väljer att lista dem här för att tydligt visa på vad 

analysdelen av denna uppsats huvudsakligen kommer att fokusera på i respektive verk. De 

listade begreppen ovan beskrivs mer ingående i teoridelen av denna uppsats och tas upp av 

Garrard (2012). 

En kort summering av metoden är att utföra följande för respektive verk:  

• Innehållet i verket kommer att gås igenom, handlingen kommer att summeras.  

• Koppling till apokalyps-tropen och tidigare forskning utifrån de olika begreppen.  

• Ett kort ställningstagande om det är en komisk eller tragisk apokalyps.  
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Då samtliga verk är populära och prisvinnande har de studerats tidigare, bland annat av Hua 

(2018), Ren & Chenmei (2018) och Song (2015). Dessa studier har inte valt det ekokritiska 

apokalypsperspektivet, utan huvudsakligen fokuserat på hur social 

utveckling/samhällsförändring i Kina speglas genom verken. Miljöperspektivet förekommer 

delvis i ovan nämnda och andra tidigare studier, men är inte det primära analysperspektivet. 

4. Avgränsning 
 

Denna uppsats kommer att begränsas till studier av de tre utvalda verken. Mängden utgiven 

kinesisk science fiction är omfattande, så ett urval har varit nödvändigt för omfånget på denna 

uppsats. Verken har inte detaljstuderats, utan mer översiktliga analyser har utförts. 

En ytterligare avgränsning uppnås genom min uppdelning i olika aspekter av apokalyps. Det 

hade även gått att applicera andra troper på dessa verk, som ”Förorenings-tropen” i kapitel 1 

av Garrard (2012). Detta kan vara tänkbara studieobjekt för framtida uppsatser.  

Jag har varit beroende av översättningar av verken, då min kinesiska läsförståelse inte är 

tillräcklig. Det finns därmed en risk att vissa nyanser av innehållet går förlorade via 

översättningen. 

Som tidigare påpekats i metodavsnittet har böckerna studerats tidigare, vilket möjligen kan 

ses som en nackdel. Att använda sig av ekokritiken och apokalyps-tropen tillför dock ett 

mervärde till den befintliga forskningen. 

5. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 
 

Nedan beskrivs teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning som ligger till grund för 

analysen i avsnitt 6. Först beskrivs ekokritiken kortfattat som forskningsområde inom 

litteraturvetenskapen. Inbakat i detta avsnitt är även ett kortare avsnitt om ekologisk 

medvetenhet i Kina. Därefter beskrivs kort den ekokritiska apokalyps-tropen samt de olika 

begrepp som tas upp i material- och metodavsnittet och som kommer att användas för 

analysdelen.  Dessa är utopi/dystopi, överbefolkning/resursförbrukning och hot mot 

mänskligheten/undergång. Slutligen ges en kortare historisk bakgrund till kinesisk science 

fiction.   
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5.1 Ekokritik 
 

Det litteraturvetenskapliga forskningsområdet ekokritik benämns med följande beskrivning 

enligt Glotfelty & Fromm (1996): 

Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just as 

feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and Marxist 

criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, 

ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies. (Glotfelty & Fromm, 1996: xviii) 

Det handlar alltså om att studera hur vårt förhållande till naturen skildras i litteraraturen och 

den bär ett nära släktskap med ekologin. Beskrivningen ovan har funnits länge och kan anses 

som ”klassisk”. Det är denna som kommer att användas för denna uppsats.  

Forskningsområdet har funnits sedan 1980-talet, men växte huvudsakligen fram under 1990-

talet. Garrard (2012) beskriver att ekokritiken inledningsvis mestadels studerade romantisk 

poesi, men genom åren har den breddats betydligt och studerar numera även bland annat 

populärvetenskap, film och konst. Det finns även kopplingar till ekologi som vetenskapligt 

område och olika ekologistiska/miljöaktivistiska rörelser och politiska åskådningar. Det är 

huvudsakligen brittisk och nordamerikansk litteratur som har studerats, som Wordsworth och 

Thoreau. Därför följer här en kort beskrivning av kinesisk ekokritik.     

Ekokritiken och en ekologisk medvetenhet har fått ett ökat inflytande i dagens kinesiska 

litteratur och samhälle. Yang (2012: 109) förklarar att allt fler kineser märker av de allt 

synligare bevisen för att miljön far illa genom mänsklig påverkan. De är också allt mer villiga 

att tala ut om och skildra sin oro idag. Gräsrotsrörelser som protesterar mot det lokala styret 

hör numera till vardagen. De intellektuella som ifrågasätter den kinesiska fixeringen vid 

ständig ekonomisk och materiell tillväxt blir allt fler. Författare spelar också en mer aktiv roll 

i att skildra hur dagens situation har uppstått och vad som kan göras för att röra sig mot ett 

grönare samhälle. 

Yang (2012: 109) listar ett antal tänkbara förklaringar till denna utveckling. För det första har 

en ökad industrialisering fört med sig ett ökat resursuttag, främst i landets fattiga regioner. 

Bruket av kemiska gödningsmedel har ökat och antalet arter har minskat. För det andra har 

medvetenheten hos befolkningen ökat om hur landets utveckling påverkar miljön. Att de 

materiella förbättringarna får konsekvenser i form av att naturen slår tillbaka. Och för det 

tredje har landets författare lyft frågan allt oftare, de lyfter fram ett ekokritiskt synsätt i sina 

texter.  
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5.2 Apokalyps-tropen 
 

Apokalyps-tropen kommer att användas utifrån beskrivningen i kapitel 5 av Garrard (2012). I 

inledningskapitlet av sitt verk redogör han för sin användning av trop-begreppet. En trop är ett 

bildligt utryck (exempelvis metaforer), men Garrard kopplar det till en retorisk 

innehållsanalys. Det kan förklaras med att han använder olika nyckelord för att skildra 

miljöfrågor/ekologiska frågor kulturellt (till skillnad från hur den skildras vetenskapligt inom 

ekologin). För denna kulturella analys erbjuder retoriken verktyg:  

The study of rhetoric supplies us with a model of a cultural reading practice tied to moral and political 

concerns, and one that is alert to both the real or literal and the figural or constructed interpretations of 

‘nature’ and ‘the environment’. Breaking these monolithic concepts down into key structuring metaphors, 

or tropes, enables attention to be paid to the thematic, historical and geographical particularities of 

environmental discourse, and reveals that any environmental trope is susceptible to appropriation and 

deployment in the service of a variety of potentially conflicting interests. (Garrard, 2012: 14) 

Garrard (2012) tar sig alltså an det stora ämnet ”natur och miljö” genom att dela upp det i 

olika troper, där varje trop beskriver ett sätt att skildra miljön ”metaforiskt”. Han identifierar 

ett antal troper; exempelvis föroreningar, pastoral och apokalyps. Genom att läsa litterära 

texter med dessa troper i åtanke, går det att hitta gemensamma drag mellan olika verk från 

olika tidsperioder. Det är även denna metodik som används när verken studeras i denna 

uppsats. Garrard (2012) själv beskriver det hela enligt nedan: 

I will be reading culture as rhetoric, although not in the strict sense understood by rhetoricians, but as the 

production, reproduction and transformation of large-scale metaphors. Each of my chapters will examine 

one such metaphor, thought to have specific – though sometimes ambivalent – political effects or to serve 

particular social interests. Some, like “pastoral” are established literary tropes, whilst others name more 

heterogenous materials that one can provisionally unify under a single title. Since all are, in some sense, 

ways of imagining, constructing or presenting nature in a figure, I will call my chapter headings ‘tropes’. 

(Garrard, 2012: 7) 

Apokalyps-tropen kan spåras långt tillbaka i tiden, till den iranska profeten Zarathustra som 

levde för omkring 3000 år sedan. Något som Garrard (2012) menar är centralt för 

apokalypsen är att beskriva kriser. Den skildrar hur något/någon i litteraturen ger upphov till 

kriser och hur något/någon i litteraturen sedan svarar på krisen som har uppstått.  

Apokalypstropen eller apokalypsen som begrepp är vanligt förekommande inom ekokritiken 

och miljöfrågan överlag. Ett exempel är hur just ordledet ”kris” hängs på ord som ”miljökris”. 

Många författare som studeras inom ekokritiken använder sig även av den. Ett exempel är 

Carson (1963), som använder sig av apokalyptiska drag i sina beskrivningar av framtida 
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förorenade samhällen. Garrard (2012) skriver också att många miljöorganisationer använder 

sig av en apokalyptisk retorik när de talar om klimatfrågan.  

5.2.1 Tragisk och komisk apokalyps 
 

En vidare uppdelning av apokalyps-tropen görs sedan av Garrard (2012) och O’Leary (1998) 

genom att de ramar in apokalypsen som `komisk ´ respektive `tragisk´. För en kort summering 

ger den komiska ramen mänskligheten hopp om att agera för en förändring. Människan som 

aktör ställs inför moraliska val med en osäker utgång. Den tragiska apokalypsen är i sin tur 

mer definitiv och ser slutet som avgjort på förhand. Människan får anpassa sig till en på 

förhand given utgång. 

If time is framed by tragedy as predetermined and epochal, always careering towards some final, 

catastrophic conclusion, comic time is open-ended and episodic. Human agency is real but flawed within 

the comic frame, and individual actors are typically morally conflicted and ambiguous. The tragic actor, on 

the other hand, has little to do but choose a side in a schematically drawn conflict of good versus evil, since 

action is likely to seem merely general in the face of eschatological history. (Garrard, 2012: 95) 

Dessa ramar kommer mycket kort att tas upp vid analyserna av de enskilda verken. Syftet 

med detta är att ge en indikation på den framtidssyn som visas i verken, om denna är 

hoppingivande eller ej. 

5.2.2 Utopi/dystopi 
 

Termerna utopi och dystopi brukar spåras tillbaka till 1500-talet och författaren Thomas 

More. Ett förslag på definition av dystopi presenteras av Sargent (1994). Han beskriver det 

som ett samhälle i en annan tid än läsarens och som upplevs som klart sämre än läsarens 

samhälle. 

A non-existant society described in considerable detail and normally located in time and space that the 

author intended a contemporaneous reader to view as considerably worse than the society in which the 

reader lived. (Sargent, 1994: 9) 

En utopi är omvänt ett samhälle som upplevs som bättre än läsarens samhälle. Som 

kommentar till ordval använder Sargent sig av termen ”eutopia” för att beskriva en positiv 

utopi. Men då svenskan använder ordet utopi för detta behålls dikotomin utopi/dystopi i denna 

uppsats. 

Utopi- och dystopi-begreppen är vanligt förekommande inom science fiction-genren. Lisboa 

(2011) gör i kapitel 5 av sin bok The End of the World Apocalypse and its Aftermath in 

Western Culture en genomgång av flera verk som använder sig av dem. Några exempel i 
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mängden är Du sköna nya värld av Aldous Huxley (2003), 1984 av George Orwell (1984) och 

En vacker dag av Ira Levin (1978). Ett vanligt återkommande drag i dessa verk är att någon 

form av kris leder till att ett auktoritärt övervakningssamhälle skapas (Lisboa, 2011: 140). Här 

kan även göras kopplingar till det kinesiska övervakningssamhället. Till exempel det nya 

”sociala kreditsystemet” som nyligen lanserades. Här övervakas befolkningen och poängsätts 

utifrån hur de lever sina liv och beter sig i samhället (Varsava, 2019: 124). Ett annat vanligt 

drag är ifrågasättandet av ”det perfekta samhället”, alltså en utopi som är driven till sin spets. 

En alltför perfekt värld kan upplevas som en mardröm. Detta resonemang går att koppla 

tillbaka hela vägen till syndafallet, med Adam och Evas fördrivning från Eden. Det finns 

alltså en inbyggd pendelrörelse mellan utopier och dystopier, där det ena med tiden kan ge 

upphov till det andra.      

Flera verk har även kopplat utopi/dystopi-begreppen till miljöproblem. Definitionen av 

dystopier som samhällen som upplevs som försämrade kan med fördel appliceras på ett 

samhälle som lever med konsekvenserna av miljöföroreningar. Ett klassiskt exempel är Tyst 

vår av Rachel Carson (1963), där naturföroreningar beskrivs med ödesmättade metaforer.  

5.2.3 Överbefolkning/resursförbrukning 
 

Apokalypstropen inom ”överbefolkning/resursförbrukning” är mest förknippad med 

ekonomen Thomas Malthus (2012) och biologen Paul Ehrlich (1971). De har beskrivit 

konsekvenserna av att jordens befolkning ökar i relation till matproduktionen. Detta leder i 

förlängningen till en matbrist och utbredd hungersnöd/svält.  

Americans are beginning to realize that the underdeveloped countries of the world face an inevitable 

population-food crisis. Each year food production in these countries falls a bit further behind burgeoning 

population growth, and people go to bed a little bit hungrier. While there are temporary or local reversals 

of this trend, it now seems inevitable that it will continue to its logical conclusion: mass starvation. The 

rich may continue to get richer, but the more numerous poor are going to get poorer. Of these poor, a 

minimum of ten million people, most of them children, will starve to death during each year of the 1970s. 

But this is a mere handful compared to the numbers that will be starving before the end of the century. 

And it is now too late to take action to save many of these people. (Ehrlich, 1971: 3) 

Vidare beskriver Ehrlich (1971: 10) att det hela är ganska enkelt att förklara demografiskt. 

Befolkningen kommer att öka så länge som antalet nyfödda överstiger antalet döda – om inte 

in- och utvandring förekommer. Det är denna balans mellan antalet nyfödda och döda som är 

viktig.  
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Detta resonemang kan anses gälla för arter i naturen, men för människan är det hela mer 

komplicerat. Garrard (2012) för en diskussion om att det nästan alltid finns en koppling 

mellan befolkning/resursbrist/svält och politik/ekonomi. Den ekologiska termen bärförmåga 

(carrying capacity) beskriver antalet arter som kan leva inom ett ekosystem innan det 

kollapsar. Men detta begrepp kan inte rakt av appliceras på människan, då vi har möjligheten 

att påverka detta politiskt och ekonomiskt. Ofta kan det rentav vara denna mänskliga 

påverkan som ger upphov till själva nödläget (exempelvis en svältkatastrof) (Garrard, 2012: 

106). För Kina finns det flera exempel på detta. Ett exempel är svälten som uppstod under 

samhällsprojektet ”Det stora språnget” under skiftet 50/60-tal. Tanken med projektet var att 

öka produktionen inom ståltillverkning och jordbruk, men resultatet var en ekonomisk 

tillbakagång och svält (Encyclopaedia Britannica, 2019).  Ett annat exempel på politisk 

påverkan för att kontrollera invånarantalet är Kinas ettbarnspolitik, som genomdrevs i slutet 

av 1970-talet för att hålla befolkningstillväxten under kontroll (Encyclopaedia Britannica, 

2019).  

Det finns ofta även ett klassperspektiv kopplat till befolkningsfrågan, vilket kommenteras av 

exempelvis Varsava (2019: 125). Han beskriver systemet som kallas för ”hukou” i Kina. Det 

är ett slags folkbokföringssystem som styr var invånarna har rätt att bosätta sig. Invånare på 

landsbygden har exempelvis svårt att få bostad i städerna. 

Begreppet överbefolkning och befolkningsfrågan är vanligt förekommande inom science 

fiction. Ett känt exempel (och det finns många fler) är Människors barn av P.D. James (1994), 

som beskriver ett samhälle där inga barn föds och hur invånare reagerar på detta. Både i denna 

bok och i andra verk som behandlar befolkningsfrågan förs ofta moraliska resonemang om liv 

och död, vilka som ska leva på de begränsade resurser som finns att tillgå (Lisboa, 2011: 154).  

5.2.4 Hot mot mänskligheten/undergång 
 

Den tredje varianten av apokalypstropen är hot mot mänskligheten/undergång. Denna är 

vanligt förekommande inom religionen, i den så kallade millenarismen/eskatologin vars 

retoriska drag har studerats av O’Leary (1998). Det är dessa tankar som huvudsakligen 

kommer att användas för denna uppsats. Eskatologin behandlar mänsklighetens förhållande 

till tidens slut och sin eventuella undergång. 

From the beginning of time, humanity has attempted to imagine and predict the end of time. Every 

culture that has developed a myth of its divine and cosmological origin has sought to peer ahead toward 

its own ending. […]. This eschatological understanding can be seen in the age-old lament that describes 



13 
 

the decline of morals in society: young people no longer respect their elders, while war and all kinds of 

immorality increase in direct correlation with the growth of humanity’s knowledge and technical skills. 

(O’Leary, 1998: 4-5) 

 Det finns ett antal återkommande drag i de eskatologiska texterna genom historien som tas 

upp av O’Leary (1998). En moralisk dimension förekommer ständigt, människan har handlat 

felaktigt och omoraliskt. En yttre främmande kraft ingriper, det kan vara Satan (eller som i 

science fiction en främmande civilisation). En tid av kaos uppstår. Efter denna kamp mellan 

krafterna uppstår ett nytt samhälle.  

Ett annat vanligt drag inom eskatologin är att en profetlikande gestalt som berättar om den 

kommande förändringen för en åhörarskara. Denna åhörarskara ifrågasätter vanligen profeten 

som måste förklara hur han/hon har fått kännedom om förändringen. Det kan exempelvis vara 

i form av en uppenbarelse/vision. 

Bibeln (1999) är troligen det mest kända eskatologiska verket och innehåller de ovan 

beskrivna dragen. Främst i form av uppenbarelseboken där en författare som kallar sig 

Johannes skriver ned sina visioner. I dessa visioner skildras hur det onda (djävulen) besegras 

och en ny utopisk tillvaro uppstår. Undergångstemat är också vanligt inom science fiction; ett 

exempel bland många är A Canticle for Leibowitz av Walter M. Miller (2007) som beskriver 

hur ett samhälle går vidare efter att närapå ha utplånats. Religion är också ett mycket 

framträdande tema i denna roman. 

De eskatologiska tankarna kan med fördel kopplas till ekologin. Då människan påverkar den 

omgivande naturen finns en risk att den slår tillbaka och ger upphov till ett förändrat 

samhälle. Resonemang förs av Garrard (2012) om detta, särskilt kopplat till olika 

miljöorganisationers arbete. 

5.3 Kinesisk science fiction 
 

Science fiction som genre har främst funnits sedan tidigt 1900-tal (Isaacson, 2017). Tidigare 

verk med inslag av science fiction har förekommit, men det huvudsakliga genombrottet kom 

vid tidigt 1900-tal. Den tidigaste litteraturen bestod huvudsakligen av översättningar, 

exempelvis av Jules Verne och H.G. Wells. Ett stort uppsving kom under perioden 1950-

1980. Då dominerade en socialrealistisk stil som behandlade hur människan kunde omforma 

naturen. 

From the late 1950s to late 1970s, many Chinese sf narratives were written about engineering the climate 

and transforming wilderness into farmland on Earth. Three factors have contributed to the emergence of 
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this kind of fiction during that period: a conscious response to Mao Zedong’s exhortations to conquer 

nature; the influences of the popular science writing and science fiction from the former Soviet Union; 

and advances in Chinese meteorology. (Hua, 2018: 273) 

I denna litteratur var det alltså människans dominans över naturen som var det övergripande 

temat. Det fanns en stor teknik-optimism under denna tid, i linje med dekret som gick ut från 

landets ledning under Mao Zedong. 

Under 1980-talet (efter Mao) ökade miljömedveten i Kina, en utveckling som fortsatte 

ytterligare under 1990-talet och fram till idag. Hua (2018: 274) beskriver att framsteg inom 

kinesisk miljövetenskap, ökad miljömedvetenhet och en mer liberal atmosfär under 1980-talet 

gjorde att författare och filmskapare inom science fiction kunde bemöta frågan om 

klimatförändring på ett mer kritiskt sätt, jämfört med under Mao-eran. Sedan 1990-talet har 

intresset ökat för att skildra människans förstöring/inverkan på miljön.  

Förändringar inom kinesisk science fiction berörs även av Song (2015). Han beskriver att 

tiden efter Mao har skapat en ny våg av kinesisk science fiction. Denna har en mer negativ 

syn på samhällsutvecklingen och han lyfter fram konsekvenserna av hastiga förändringen:  

 

China’s rising as a one-nation utopia; the myth of China’s high-speed development; and the post-human 

utopia of technologies. In the science fictional representations of all three motifs, prosperity begets 

apocalypse; the utopian vision of China´s ascendency to a superpower as promoted by the government has 

often been shown with nightmarish and inhuman social and ethical effects. (Song, 2015: 8) 

Som framgår av detta avsnitt är kinesisk science fiction en genre i förändring under senare år 

och det är intressant att följa den fortsatta utvecklingen. 

6 Analys 
 

Nedan följer analys av de tre utvalda verken. Först kommer handlingen att summeras för 

respektive verk. Därefter görs en koppling till teoridelen i avsnitt 5, hur de valda aspekterna 

av apokalypstropen beskrivs i verken. Slutligen kommenteras också kort om det rör sig om en 

tragisk eller komisk apokalyps. 

6.1 Waste Tide 
 

Waste Tide är en roman, författad av Chen Quifan. 
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6.1.1 Summering av handlingen  
 

Romanen utspelar sig i den fiktiva staden ”Silicon Island” som är baserad på den verkliga 

staden Guiyu. I denna stad arbetar invånarna med att sortera sopor som har importerats från 

andra länder (främst USA). Staden leds av tre familjer, som tjänar bra på avfallssorteringen. 

Det finns även en miljöskyddsorganisation närvarande som försöker stoppa verksamheten 

genom olika aktioner. 

Scott Brando besöker staden som representant för ett amerikanskt återvinningsföretag. Han 

försöker få den lokala styrelsen att göra sopsorteringen automatiserad. Han har med sig tolken 

Chen Kaizong, som är född och uppvuxen i Guiyu. Scott och Chen ser stora skillnader mellan 

den rikare befolkningen (som lever avskilt i staden) och den fattigare befolkningen (som bor 

på landsbygden och sorterar soporna). En av sopsorterarna heter Mimi. Hon har av misstag 

blivit smittad av ett virus. Detta virus reagerar på alla föroreningar hon har ackumulerat 

genom åren och fått henne att med tiden utvecklas till en cyborg-liknande karaktär.  

Chen Kaizong och Mimi lär känna varandra. Chen Kaizong får en ökad förståelse för 

sopsorterarnas levnadsvillkor. Mimi blir sedan kidnappad av en av stadens tre familjer. Under 

sin tid i fångenskap vaknar hennes förmågor till liv. Hon hackar sin in i det 

övervakningssystem som används för att hålla befolkning under kontroll; sopsorterarna startar 

ett uppror. Det uppdagas också att viruset kommer från USA-ledd forskning från andra 

världskriget. 

I slutet av romanen vill Mimi att Chen Kaizong ska döda henne, för att hon inte ska bli ett 

monster. Han lyder henne och skjuter Mimi, upproret avtar efter detta. Det amerikanska 

återvinningsföretaget får till sist också igenom sitt avtal, med löften om bättre villkor för 

sopsorterarna. Chen Kaizong går med i miljöskyddsorganisationen och ser stora sjok av avfall 

i haven samla sig. 

6.1.2 Koppling till apokalypstropen – utopi/dystopi 
 

Verket Waste Tide innehåller flera kopplingar till apokalyps-tropen och aspekten 

utopi/dystopi. Den skildrar en nära framtid som i mångt och mycket liknar samtiden men ändå 

skiljer sig åt. Dagens situation med avfallsproblematik har förvärrats, romanen försöker 

beskriva vad som händer om utvecklingen fortsätter som nu utan någon förändring. Detta är i 

linje med beskrivningen av en dystopi enligt Sargent (1994), ett framtida samhälle som 

upplevs som sämre än dagens. 
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Tidigt i boken beskrivs ögonblicket när Scott Brando och Chen Kaizong för första gången 

besöker en plats där sopsorterarna bor. Det är en mörk bild som språkligt målas upp i 

romanen: 

Countless workshops, little more than sheds, were packed tightly together like mahjong tiles along both 

sides on every street […] Metal chassis, broken displays, circuit boards, plastic components, and wires, some 

dismantled and some awaiting processing, were scattered from elsewhere in China, flitting between the piles 

like flies. The workers sifted through the piles and picked out valuable pieces to be placed into the ovens or 

acid baths for additional decomposition to extract copper and tin, as well as gold, platinum and other 

precious metals. What was left over was either incinerated or scattered on the ground, creating even more 

trash. No one wore any protective gear. (Chen, 2019: 31) 

Som läsare får man via författarens beskrivningar en tydlig bild av att det är smutsigt och 

illaluktande, att sopsorterarna arbetar utan någon skyddsutrustning. Tekniska produkter läcker 

metaller som skapar giftiga dimmor. Beskrivningarna av syn- och doftintryck är flertaliga. 

Everything was shrouded in a leaden miasma, an amalgamation of the white mist generated by the boiling 

aqua regia in the acid baths and the black smoke from the unceasing burning of PVC, insulation, and circuit 

boards in the fields and on the shore of the river. (Chen, 2019: 31) 

På nästa sida i romanen citeras också de välkända orden som är ristade ovanför porten till 

helvetet i Dantes Inferno: ”Igenom mig går man till sorgestaden” (Dante, 2006: 23). Detta 

förstärker ytterligare det ödesmättade anslaget. Skildringen ger också en känsla av 

resignation. Invånarna har anpassat sig till det rådande tillståndet och har accepterat sin plats i 

samhället; framtiden utlovar ingen bättring och de är medvetna om detta.  

Scott observed the men and women living among the trash – the natives called them the waste people […]. 

They seemed to think this was the natural state of the world and nothing disturbed their joy. (Chen, 2019: 

31) 

De språkliga skildringarna av stora mängder av föroreningar och avfall är mångtaliga i 

romanen. Enbart titeln ”Waste Tide” anspelar på en flodvåg/överflöde av skräp. En stark 

retorisk bild för detta finns i romanens epilog. Där beskrivs hur skräpet ansamlas i flytande 

öar, någonting som även förekommer i haven i dagens samhälle. Det beskrivs hur åskoväder 

skapas ovanför dessa öar och att det har setts spår av människor på öarna. Detta är en stark 

bild av en dystopisk framtid.   

Romanens Silicon Island baseras på den kinesiska staden Guiyu, som anses vara en av 

världens största platser för elektroniskt avfall. Dagens situation med utsläpp och export av 

sopor från rikare till fattigare länder har drivits ännu längre i romanen.  
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Det går att göra kopplingar till hur naturen skildras i Rachel Carsons Tyst Vår (1963). Garrard 

(2012: 103) beskriver att hon ser avfallet/föroreningarna som ondskefulla. I förlängningen 

gäller det också för mänskligheten som har givit upphov till det. Ett annat kännetecken för 

Carson är att hon gör personer/organisationer som värnar om miljön personliga, medan 

exempelvis storföretag som genererar avfall till opersonliga. Detta drag går även igen i Waste 

Tide. Karaktärer som Chen Kaizong och Mimi beskrivs levande, som läsare får man följa dem 

och ta del av deras känslor. Som kontrast skildras stadens styrande familjer mer anonymt. 

The contemporary clan is more like a joint-stock company. All the members are shareholders, and they 

participate in the profit of the whole in accordance with their positions. All clan members follow the same 

set of internal regulations and possess the same company culture. (Chen, 2019: 43-44) 

Landets allra högsta ledning skildras än mer anonymt, den verkar enbart i bakgrunden. 

Övervakningssamhället är också ett genomgående tema i romanen. Staten styr över landets 

olika regioner. Den kan bland annat styra internethastigheten i landet och hur denna begränsas 

i Silicon Island beskrivs enligt följande: 

The supervisory officials finally decided that Silicon Isle had to pay a price for its lax data security. From the 

high-bitrate designation of a coastal, developed region, Silicon Isle was stripped of two levels of access and 

trapped in a kind of low bitrate usually found in backward regions in China´s interior. (Chen, 2019: 228) 

Silicon Island är alltså ”fångat” i ett område med svag internetuppkoppling. Det kan ses som 

en liknelse med hur dagens kinesiska ledning kan övervaka medborgarna (Hua, 2018: 280). 

Övervakningssamhället är en vanlig bild i science fiction (Lisboa, 2011.) 

Kopplingen mellan människa och maskin utforskas också i romanen, ett vanligt tema inom 

science fiction och dystopier. Mimi blir en cyborg-liknande varelse efter att ha smittats av ett 

virus. Hon interagerar bland annat med olika maskiner och hackar sig in i 

övervakningssystemen. Detta ger sopsorterarna en möjlighet att revoltera mot makten och 

bryta sig ur dagens tillstånd. Men det hela är tveeggat, sammansmältandet med tekniken leder 

oss samtidigt allt längre bort från naturen. Denna dikotomi mellan att tekniken hjälper oss och 

skapar en distans är intressant.  

Författaren använder ett särskilt berättartekniskt grepp för denna rörelse mellan teknik och 

natur. Han delar upp Mimis medvetande i ”Mimi Zero” (som står för den mänskliga delen) 

och ”Mimi One” (som står för den tekniska/maskin-delen). Dessa för en dialog med varandra, 

vilket ökar ju längre romanen fortskrider. ”Mimi Zero” uttrycker sig med ett språk fyllt av 

vetenskapliga/tekniska termer: 
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“Humans are always exaggerating the effects of culture”, Mimi 1 interrupted. “Pity, sympathy, shame, 

fairness…morality. These things have long been engraved in your posterior cingulate cortex, your frontal 

gyrus and superior temporal sulcus, and the dorsolateral and ventromedial of your prefontal cortex, 

perhaps even long before the origin of the human species. These neural patterns allowed you to 

empathize with the pain and fear of other individuals. In the long process of evolution, this physiological 

foundation helped the human species to overcome or suppress various instincts of primates – selfishness, 

incestuous sexual desires, brutal competition, and so on – by substituting the bonds of clan identity and 

cooperation in place of conflict, elevating group harmony above individual sexual desire, instituting 

morality over force. This was how the human race survived and thrived as a species.”. (Chen, 2019: 325-

326) 

“Mimi Zero” är alltså ett slags symptom på den tekniska utvecklingen, vilket hon omtalar som 

ett slags sjukdom. Mänskligheten har rört sig från ett tidigare tillstånd där samarbete 

premierades mot ett mer egoistiskt samhälle präglat av egoism och en kamp för överlevnad. 

“But modern technology has damaged this foundation. Technology addicts indulging in overdoses of 

dopamine have destroyed their synaptic connections and become ill with moral failings. In one 

experiment, the test subjects had to choose between saving a ship full of passengers by tossing a heavily 

wounded individual overboard or doing nothing. All those with damaged moral-emotive brain regions 

chose to kill in order to save, while the normal subjects chose to do nothing. The diseased think of life as 

some zero-sum game in which there must be winners and losers, even at the expense of the interests of 

others, including their lives. This is a planetwide plague. The Silicon Isle natives, the waste people, you, 

all of you are suffering from this disease”. (Chen, 2019: 326)    

Boken skildrar tänkvärt hur människan och tekniken interagerar. Ska vi fortsätta att anamma 

tekniken och rentav låta den bli en del av oss själva? Vad händer då med mänskligheten och 

vårt förhållande till omgivningen och naturen? Inget klart svar presenteras, slutet är öppet. 

Men Mimi väljer ändå att dö, för att inte förvandlas till ett monster. 

6.1.3 Tragisk och komisk apokalyps 
 

Denna roman går inte helt enkelt att sortera in som tragisk eller komisk enligt definitionen 

från Garrard (2012) och O’Leary (1998). Det ges visst utrymme för karaktärerna att agera för 

en förändring, men utvecklingen överlag rör sig mot en undergång. Ett exempel är de 

ödesmättade slutscenerna i romanens epilog. Som helhet betraktar jag romanen som ett 

exempel på en tragisk apokalyps.   
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6.2 Folding Beijing 
 

Folding Beijing är en novell, skriven av Hao Jingfang. 
 

6.2.1 Summering av handlingen  
 

Novellen utspelar sig i ett framtida Beijing. Där är befolkningen indelad i tre olika klasser; 

första, andra och tredje klassen (kan ungefär motsvara överklass, medelklass och 

arbetarklass). Samtliga klasser delar på samma levnadsutrymme i en cykel på 48 timmar, men 

träffas aldrig. Den första klassen har 24 timmar till sitt förfogande och de övriga klasserna 

delar på resterande 24 timmar (den andra klassen har 16 och den tredje klassen har 8 timmar). 

När tiden har löpt ut sövs befolkningen ned, staden ”viks ihop och öppnas upp igen” och den 

andra delen av befolkningen vaknar. 

Lao Dao (som ingår i den tredje klassen) av novellens huvudperson och arbetar med manuell 

sopsortering. Han får i uppdrag av Qin Tian (som ingår i den andra klassen) att leverera ett 

kärleksbrev till Yi Yan (som ingår i den första klassen). Han upptäcker dock att Yi Yan redan 

är gift och hon ber honom att hålla tyst om detta.  

Av en slump upptäcker också Lao Dao att den manuella sopsorteringen kan ersättas av 

tekniska lösningar. Det nuvarande tillståndet existerar bara för att ge jobb åt den tredje 

klassen. Efter att ha fått kännedom om detta återvänder han dock till sitt arbete i tredje klassen 

och fortsätter som tidigare. 

6.2.2 Koppling till apokalypstropen – överbefolkning/resursförbrukning 
 

Novellen är ganska kort, men lyckas ändå skapa en intressant retorisk bild av 

överbefolkning/resursförbrukning. Den skildrar ett framtida Beijing där befolkningsökningen 

har fortsatt och många människor ska dela på en gemensam yta. Novellen presenterar en 

innovativ lösning på detta problem. Lösningen består i att staden viker ihop sig, så att 

invånarna kan vara vakna till olika tidpunkter och således dela på samma utrymme. Normalt 

ska invånarna i de olika klasserna inte ha kontakt med varandra, men novellens huvudperson 

Lao Dao bryter mot detta förbud och korsar gränsen. Nedan skildras vad Lao Dao ser när han 

tar sig över från området som tillhör den tredje klassen till området som tillhör den första 

klassen och upplever stadens förändring:   

The Change began. This was a process repeated every twenty-four hours. The whole world started to 

turn. The sound of steel and masonry folding, grating, colliding filled the air, like an assembly line 

grinding to a halt. The towering buildings of the city gathered and merged into solid blocks; neon signs, 
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shop awnings, balconies and other protruding fixtures retracted into the buildings or flattened themselves 

into a thin layer against the walls, like skin. Every inch of space was utilized as the buildings compacted 

themselves into the smallest space. (Hao, 2016: 228) 

I novellen har befolkningen i Beijing ökat till omkring 80 miljoner invånare (idag omkring 20 

miljoner) och delats upp i olika klasser. Den första klassen bor på ena sidan av staden och 

består av omkring 5 miljoner. Den andra klassen består av omkring 25 miljoner och den tredje 

av omkring 50 miljoner; dessa delar på den andra sidan av staden. Att bege sig till den andra 

sidan av staden är inte tillåtet, det är ett mycket konkret sätt att illustrera klassuppdelning. Lao 

Dao får kämpa betydligt för att kunna ta sig över till den andra sidan. 

The ground rose up. Lao Dao watched and waited until the fissure was wide enough. He crawled over the 

marble-lined edge onto the earthen wall, grabbing bits of metal protruding out of the soil. As the cleft 

widened and the walls elevated, he climbed, using his hands as well as his feet. At first, he was climbing 

down, testing for purchase with his feet. But soon, as the entire section of ground rotated, he was lifted 

into the air and flipped around. (Hao, 2016: 228) 

Detta är ytterligare ett steg från dagens ”gated communities”; att personer med olika 

förmögenhet/klasser lever åtskilda. Antalet timmar som respektive klass är vaken (där den 

första klassen är vaken tre gånger så många timmar som den tredje klassen) är också en 

mycket konkret bild av orättvisa mellan klasserna.  

Varsava (2019) gör en koppling till hur det moderna Beijing har formats genom att miljontals 

arbetare från landsbygden har flyttat till staden för arbete. Denna migration med en ständigt 

ökande stadsbefolkning skildras också i novellen. Den stora mängden av människor framgår 

tydligt och förstärks retoriskt med ordval som ”svärmande termiter”. 

His father had been a construction worker, one of millions of other construction workers who had come 

to Beijing from all over China in search of work. His father and others like him had built the folding city. 

District by district, they had transformed the old city. Like termites swarming over a wooden house, they 

had chewed up the wreckage of the past, overturned the earth, and constructed a brand-new world. They 

had swung their hammers and wielded their adzes, keeping their heads down: brick by brick, they had 

walled themselves off until they could no longer see the sky. Dust had obscured their views, and they had 

not known the grandeur of their work. Finally, when the completed building stood up before them like a 

living person, they had scattered in terror as though they had given birth to a monster. (Hao, 2016: 231) 

Men i enlighet med vad Ehrlich (1971) skriver om överbefolkning kan inte denna utveckling 

fortsätta för evigt. I novellen har befolkningsfrågan inte hanterats genom kraftiga 

befolkningsminskningar eller genom att ersätta arbetskraften med maskiner. Arbetarna 
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fortsätter att arbeta som tidigare, men under färre timmar. Under resterande tid hålls de 

nedsövda.  

“As the cost of labor goes up and the cost of machinery goes down, at some point, it’ll be cheaper to use 

machines than people. With the increase in productivity, the GDP goes up, but so does unemployment. 

What do you do? […] ”The best way is to reduce the time a certain portion of the population spends 

living, and then find ways to keep them busy. (Hao, 2016: 255) 

Detta är dock, vilket även Varsava (2019) påpekar, en ganska teknokratisk lösning. Systemet 

verkar fungera och hålla befolkningstillväxten och sysselsättningen under kontroll. Men 

livsvillkoren för den tredje klassen i novellen är inte värdiga. En möjlig koppling kan också 

göras till andra sätt att hantera befolkningstillväxten historiskt. Kinas introducerade sin 

ettbarnspolitik 1979. Denna satte en gräns på att föda ett barn per familj, men misslyckades 

med syftet att stoppa befolkningstillväxten. En ökad befolkning med högre resursförbrukning 

tär på naturen och kan möjligen få människan att distansera sig ytterligare ifrån den.   

6.2.3 Tragisk eller komisk apokalyps 
 

Denna novell är inte helt enkel att sortera in som tragisk eller komisk. Den skildrar ett 

samhälle som verkar ha stelnar och resignerat. Det har hittat en lösning som fungerar för 

tillfället, men denna lösning medför odrägliga levnadsvillkor för merparten av befolkningen. 

Sett som helhet, väljer jag att betrakta den som ett exempel på en tragisk apokalyps.   

6.3 Remembrance of Earth’s Past 
 

Trilogin Remembrance of Earth’s Past består av tre romaner, skrivna av Liu Cixin. De är The 

Three-Body Problem, The Dark Forest och Death’s End. (Ett fjärde verk utgörs av fan-

fiction, The Redemption of Time; och kommer inte att behandlas i denna uppsats).  

6.3.1 Summering av handlingen  

 

Den första boken öppnar med en tidsmässig tillbakablick, där karaktären Ye Wenjie ser sin far 

bli förödmjukad av rödskjortor. Hon blir senare forskare och deltar i ett forskningsförsök för 

att leta efter utomjordiskt liv. En utomjordisk planet, Trisolaris, tar kontakt med henne och 

varnar henne för att svara på meddelandet. Hon väljer ändå att svara och en invasionsstyrka 

från Trisolaris beger sig mot jorden.  

En gruppering bildas på jorden för att välkomna de ankommande besökarna, den går under 

namnet ETO (Earth-Trisolaris Organization). De mest hårdföra medlemmarna i denna 
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organisation kallar sig adventister och leds av ekologisten Mike Evans som vill hjälpa 

trisolarianerna att utrota mänskligheten (för dess inverkan på naturen).   

I nutid upptäcker karaktärerna Wang Miao och Shi Qiang ett Virtual Reality-spel som heter 

”Three Body”. Detta visar sig vara ett rekryteringsverktyg för ETO. Genom att spela detta lär 

de sig att planeten Trisolaris har tre solar; något som med tiden kan innebära planetens 

undergång. För att undvika detta, har trisolarianerna valt att invadera jorden. För att underlätta 

invasionsförsöket, använder de sig av så kallade ”sofoner” för att skapa hallucinationer och 

slå ut mänsklig teknik. Wang Miao och Shi Qiang börjar förbereda sig för det kommande 

kriget med trisolarianerna.  

Den andra boken öppnar med att fyra personer utses till så kallade ”Wallfacers” som ska 

utarbeta planer för att bemöta trisolaianerna. Samtidigt bildas en rymdflotta. En Wallfacer 

heter Luo Ji och hans plan går ut på att skicka koordinaterna för en utvald stjärna 

(anledningen framgår senare). Han går sedan in i kryosömn. 

Några århundraden senare vaknar han upp till en jord som genomgått en ekologisk kollaps 

och befolkningen minskat till tre miljarder. Invasionen från trisolarianerna inleds och slår ut 

jordens rymdflotta. Resterande skepp lämnar jorden och beger sig ut i rymden.  

Luo Jis stjärna visar sig nu ha blivit förstörd – anledningen är vad som kallas ”Dark forest” 

(även känt som Fermis paradox). ”Dark forest” innebär att samtliga civilisationer har två mål: 

(1) att överleva (2) på begränsade resurser. Således gäller det att utplåna andra civilisationer 

utan att avslöja sin egen. Det var därför han skickade ut koordinaterna för stjärnan. Nu hotar 

Luo Ji med att avslöja Trisolaris och jordens existens för hela galaxen. Detta hot får 

trisolarianerna att avbryta sin invasion och vända hem igen. 

Den tredje boken beskriver i en återblick hur Cheng Xin försöker komma i kontakt med 

trisolarianerna genom att skicka ut en hjärna i rymden. Denna hjärna tillhör Yun Tianming 

som lider av en obotlig form av cancer. Han ställer upp med att donera sin hjärna till 

projektet. Innan han dör, köper han också en stjärna till Cheng Xin, som han har varit 

förälskad i sedan barndomen. 

Sedan fortsätter boken där den andra delen slutade. Luo Ji tilldelas rollen som ”svärdbärare”, 

en individ ansvarig för att avslöja Trisolaris existens om de planerar att invadera jorden. 

Denna roll övergår senare till Cheng Xin – som trisolarianerna anar inte kommer att avslöja 

dem. Trisolarianerna hotar återigen med att invadera jorden och samlar befolkningen i 
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Australien, där de tänker svälta ut jordens befolkning. Men samtidigt lyckas de skepp från 

jordens rymdflotta som lämnade jorden att avslöja Trisolaris och jordens existens.  

Trisolaris attackeras nu av en främmande civilisation och jordens befolkning väntar även den 

på en kommande undergång. Denna kommer slutligen och Cheng Xin lyckas fly i ett 

rymdskepp. Hon flyr till planeten ”Planet Blue” som kretsar kring stjärnan hon fick av Yun 

Tianming. Där finns ett meddelande om att träda in i ett miniuniversum i väntan på att hela 

universum ska gå under för att aldrig mer kunna hysa liv.  

Slutet är öppet, men indikationer ges att universums undergång avstyrs.  

6.3.2 Koppling till apokalypstropen - hot mot mänskligheten/undergång 

 

Det finns många drag av millenarism/eskatologi i Remembrance of Earth’s Past-trilogin 

såsom den har beskrivits av O’Leary (1998). Eskatologin behandlar frågan om 

mänsklighetens undergång. Vanliga inslag är att mänskligheten har agerat omoraliskt och att 

en yttre makt träder in. I romantrilogin har mänskligheten drivit teknikutvecklingen för långt 

och orsakat ekologiska problem. Ett övergripande hot är närvarande igenom hela trilogin, med 

den utomjordiska invasionen som rör sig allt närmare jorden.  

Miljöproblematiken finns med genom hela trilogin; redan tidigt i första boken skildras Ye 

Wenjies upplevelser av att naturen skövlas när hon tvingas till tvångsarbete i norra Kina. 

Detta gör ett starkt intryck på henne, vilket kommer att prägla de beslut hon fattar senare i 

boken. Hon har som ung även läst Tyst vår (Carson, 1963), vilket får henne att ifrågasätta 

människans förhållande till naturen. I likhet med eskatologin kommer hon fram till att det 

krävs en yttre kraft för att mänskligheten ska ändra sig. 

Is it possible that the relationship between humanity and evil is similar to the relationship between the 

ocean and an iceberg floating on its surface? Both the ocean and the iceberg are made of the same 

material. That the iceberg seems separate is only because it is in a different form. In reality, it is but a part 

of the vast ocean… It was impossible to expect a moral awakening from humankind itself, just like it was 

impossible to expect humans to lift off the earth by pulling up on their own hair. To achieve moral 

awakening required a force outside the human race. (Liu: 2015, 24) 

I den första romanen uppdagas en yttre kraft i form av trisolarianerna. Genomgående i 

samtliga av romanens delar är skildringar av hur olika personer väljer att reagera på denna 

yttre kraft. De moraliska val som karaktärerna ställs inför. Ye Wenjie väljer att svara på deras 

meddelande och att kontakta dem, vilket får dem att invadera jorden. Hon kommer senare i 

kontakt med organisationen ETO. Denna organisation som bildas för att bemöta hotet, kan 
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kopplas till O’Leary’s (1998) beskrivning av det vanliga draget inom eskatologin att olika 

”profeter” framträder för att förklara hur människan ska agera. Delgrupperingen inom ETO 

som kallar sig för adventister är den som tydligast faller inom eskatologin, med dess fokus på 

att människan har agerat orätt mot naturen och därmed förtjänar att invaderas/utplånas. De ser 

samtliga arter på jorden som lika värda.   

Saving a species of bird or insect is not different from saving humankind. ‘All lives are equal’ is the basic 

tenet of Pan-Species Communism […] It’s an ideology I invented. Or maybe you can call it a faith. Its 

core belief is that all species on earth are created equal. (Liu: 2015, 325)   

Intressant nog står även de invaderande trisolarianerna, inför ett hot om undergång. Genom att 

planeten har tre solar, så växlar den mellan perioder av extrem kyla och extrem hetta. 

Trisolarianerna har med tiden utvecklat förmågan att ”torka ut sig” och gå in i ett vilande 

tillstånd. Detta är en möjlig liknelse med framtiden på jorden om dagens utveckling fortsätter 

som nu. Till skillnad från mänskligheten har dock inte trisolarianerna själva orsakat sin 

planets status. 

Inför den stundande invasionen ställs mänskligheten inför en situation liknande den som 

människan i nuläget utsätter naturen för. Detta är ett retoriskt grepp som används 

genomgående i böckerna. Som sista meddelande inför den stundande invasionen sänder 

trisolarianerna exempelvis ut budskapet ”ni är insekter”. Just liknelser med insekter är vanligt 

förekommande i romanerna. Det görs liknelser med hur lätt vi kan utrota/döda insekter, men 

att de ändå är så pass mångtaliga och motståndskraftiga att de klarar av att bemöta hotet. Likt 

insekter behöver människan nu bemöta ett yttre hot.  

Hotnivån stegras igenom hela trilogin allt eftersom handlingen utvecklas. I den första boken 

tas som sagt kontakt med trisolarianerna och deras invasion inleds. Men då det tar lång tid för 

dem att ta sig fram till jorden, så finns det gott om tid för mänskligheten att utarbeta strategier 

för att bemöta hotet. Detta är den huvudsakliga tematiken i den andra boken. 

I den andra boken träder olika personer fram i ett projekt som kallas för ”wallfacers”, de är 

utvalda representanter för att avvärja en stundande undergång. De presenterar mer eller 

mindre avancerade tekniska lösningar som samtliga misslyckas. Ett exempel är att sända ut 

atombomber mot de invaderande trisolarianerna. Ett annat är att stärka den mänskliga 

intelligensen artificiellt. Men ironiskt nog är den lösning som temporärt försenar hotet den 

minst tekniska. Genom hotet med att avslöja trisolarianernas existens för andra civilisationer i 

universum, försenas invasionen temporärt. 
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En följd av den hotande invasionen blir ändå att resurserna som läggs på militär upprustning 

ökar. Detta leder i förlängningen till en ekologisk katastrof kallad ”The Great Ravine”. Under 

denna period utbryter massvält och jordens befolkning minskar från 8 till 3.5 miljarder 

människor. Situationen uppstår genom att man ser det yttre hotet om en kommande invasion 

som allvarligare än den åverkan som görs på den egna planeten.  

The environmental laws were there, but in those pessimistic times, the general attitude was, “What the 

hell is environmental protection for? Even if Earth turns into a garden, isn’t it all going to the 

Trisolarans anyway?” Eventually, environmental protection was seen as no less treasonous to humanity 

than the ETO. Organizations like Greenpeace were treated like ETO branches and suppressed. Work on 

the space forces accelerated the development of highly polluting heavy industry, which made 

environmental pollution unstoppable. The greenhouse effect, climate anomalies, desertification… […] 

Then agricultural production plummeted, and grain reserves were exhausted. And then…and then came 

the Great Ravine. (Liu: 2016, 392)  

Hotet om massvält används även i den tredje delen av roman-serien, efter trisolarianernas 

invasion av jorden. Då har mänskligheten placerats i ett reservat i Australien i väntan på 

utplåning. Både för detta och tidigare hot, så kommer aldrig trisolarianerna fram till jorden. 

De agerar genom att kommunicera om framtida hot, även om den faktiska invasionen aldrig 

blir av. Ett tillstånd av undergång är konstant närvarande. 

I den tredje boken stegras hotnivån ytterligare och når slutligen fram till ett klimax. För att 

avvärja invasionshotet väljer de att avslöja trisolarianernas (och därmed sin egen) existens. 

Trots att mänskligheten kämpat emot genom hela trilogin, orsakar den på sätt och vis sin egen 

undergång. Efter kännedom om jordens existens, får en främmande civilisation solsystemet att 

kollapsa till två dimensionen. Denna kollaps beskrivs dramatiskt. 

The flattened sun began to dim. The light from the core diminished rapidly and soon it was possible to 

see fine annular structures within. […] As the Sun went out, the golden arcs at the edges of the planets 

also dimmed, and the Earth’s two-dimensional hair, formed from the sublimated ocean, lost its golden 

glow. Everything in the three-dimensional world died after collapsing into two dimensions. Nothing 

survived in a painting with no thickness. Perhaps a two-dimensional universe could possess its own sun, 

planets, and life, but they would have to be created and operate under completely different principles. 

(Liu: 2016, 629) 

Apokalypsen är därmed fullbordad, men berättelsen fortsätter med att beskriva vad som 

händer för ett antal människor som överlever i två dimensioner. Där beskrivs hur hela 

universum sakta med säkert rör sig mot det tillstånd som vetenskapen kallar för ”The Big 
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Crunch”. Detta innebär att hela universum kollapsar och eventuellt återföds i en ny ”Big 

Bang”. Det lämnas alltså en liten lucka för ett nytt samhälle att uppstå. 

6.3.3 Tragisk och komisk apokalyps 

 

Denna romantrilogi är ett typiskt exempel på en tragisk apokalyps. Den skildrar en värld som 

rör sig mot en undergång, utan större hopp om att undvika den. Trots avsnitt av ljus och hopp 

är det en pessimistisk framtidsbild som skildras i romanerna. Hotet om invasion är närvarande 

genom hela trilogin, mänskligheten rör sig sakta men säkert mot undergången.  

7 Sammanfattning 
 

Tre utvalda verk inom nutida kinesisk science fiction studerades utifrån den ekokritiska 

tropen ”apokalyps”. Verken var Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang 

och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. Tropen delades ytterligare upp av mig utifrån 

de olika verkens tematik; utopi/dystopi, överbefolkning/resursförbrukning och hot mot 

mänskligheten/undergång.  

Syftet var att studera om verken passar in i apokalyps-tropen. Analysen visar att samtliga verk 

innehåller tydliga exempel på apokalyps-tropen. Den uttrycks i berättelsernas handlingar och i 

olika retoriska drag. Samtliga verk kan ses som exempel på tragiska apokalypser.  

Resultatet är i linje med utvecklingen inom kinesisk science fiction. Under de senaste 

decennierna har den ifrågasatt och kritiserat miljöproblematiken i högre grad än under tidigare 

generationer. Tidigare science fiction fokuserade huvudsakligen på människans dominans 

över naturen. 

Exempel på vidare forskning är att utöka antalet studerade verk och föra in fler ekokritiska 

troper. Flera av verken i denna uppsats skulle exempelvis kunna studeras utifrån tropen 

”förorening/avfall”; hur problematiken med nedskräpning beskrivs inom science fiction. Även 

människans förhållande till tekniken och posthumanism skulle vara tänkbara studieområden. 
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