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1. Abstrakt

Detta kandidatarbete undersöker science fiction, en av de större och vanligast använda genrerna 

inom medier såsom spel, film och litteratur, genom att studera dess undergrupper, de så kallade 

subgenrerna. Dessa är specialiserade versioner av genren i fråga och använder den inom vissa 

förutsatta ramar, exempelvis hur samhället ser ut eller vilken typ av teknologi det huvudsakliga 

fokuset kretsar runt.

Genom att studera hur subgenrer är beskrivna i The Encyclopedia of Science Fiction kan man 

avgöra att de består av sex punkter: plats, tidsperiod, karaktärer, teknologi, narrativ och visuell 

estetik. Dessa punkter har använts som ramverk för att utveckla en ny subgenre; Mystech, där 

scenarier utspelar sig i vad som kan ses som en typisk fantasyvärld med magi och monster, men där 

dessa egentligen bara är teknologi majoriteten av de påverkade inte förstår sig på.

För att demonstrera Mystech har två olika miljöer utvecklats, både i bild och skriven form. Dessa är 

två mycket olika skådeplatser för scenarier att berättas i men som trots sina olikheter har nog med 

faktorer gemensamt för att kunna klassificeras som delar av samma subgenre.

Nyckelord: Science fiction, Genre, Subgenre, Mystech, Miljöer.

This bachelor thesis examines science fiction, one of the largest and most common genres in 

mediums such as games, movies and litterature, by studying their underlying groups, the so-called 

subgenres. These are more specialized versions of the genre in question and use it within a certain 

framework, an example being how society looks like or perhaps what kind of technology the main 

focus lies on.

By studying how subgenres are described in The Encyclopedia of Science Fiction one can see that 

they consist of six factors: location, time period, characters, technology, narrative and the visual 

aesthetics. 

These factors have been used as a framework in the creation of a new subgenre; Mystech, wherein 

scenarios take place in what seems to be a typical fantasy world, with magic and strange creatures, 

but where these are actually the results of technology not understood by most of the people affected.

To demonstrate Mystech two different settings have been created, both in visual and written form. 

These are two very different environments for tales to be told in but that despite their differences 

share enough similarities to be considered parts of the same subgenre.

Keywords: Science fiction, Genre, Subgenre, Mystech, Setting.
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2. Inledning

Star wars (Dir. George Lucas, 1977) och Star trek (Gene Roddenberry, 1966) är båda väldigt kända 

titlar inom science fiction och som många förmodligen associerar till praktexempel på vad science 

fiction handlar om, men vad är science fiction egentligen? Är det bara berättelser om rymdskepp, 

robotar och galaxer långt ifrån våran eller är det bara ett uttryck för att ha en motpol till fantasy?  Är 

skillnaden mellan science fiction och fantasy bara att den ena har robotar medan den andra har 

drakar?  När uppkom denna genre och har man alltid haft samma syn på vad science fiction 

innebär?

Det finns de som vill påstå att science fiction går hela vägen tillbaka till 2000 f.kr medan andra 

menar på att det inte uppkom fören på 1800- talet. Oavsett om science fiction uppkom 2000 f.kr eller 

på 1800- talet så har den en rik och väldigt intressant historia bakom sig. 

Science fiction är inte bara en väldigt stor och välanvänd genre, den har även ett helt hav av subgenrer 

som till exempel cyberpunk, time travel och space opera. Hur skapas dessa subgenrer? är det någon som 

skapar dem vid sidan av eller uppkommer de när ett antal verk, vare sig de är litterära, filmer eller spel, 

har så pass många liknande faktorer att subgenren mer eller mindre skapar sig själv?

Det finns många välkända filmer och litterära verk som går under science fiction men även inom 

spelindustrin så finns det många högt beaktade titlar, exempelvis Mass Effect-serien (Bioware, 2007 – 

2012) och spelserien Halo (Microsoft Studios, 2001 - 2012) som båda har legat högt på topplistorna. 

Då finns det en väldigt intressant fråga att ställa: vart är science fiction på väg nu? Kommer den 

utvecklas med vår egen teknologi och samhälle? 
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3. Bakgrund

Science Fiction är en stor genre inom de olika medieformerna och är bland de populäraste inom 

spelindustrin just nu. När man ska definiera science fiction kan det underlätta ifall man först definierar 

fantasy, något som tar upp många liknande element men trots detta klassas som en egen genre. Fantasy 

beskrivs i The Encyclopedia of Fantasy (Clute, John, Grant, John, 1997, Orbit Books) som en genre där 

man inte försöker efterlikna verkligheten och rationellt övertyga om realismen i sitt verk, utöver detta 

har man oftast med många övernaturliga element. Mycket av det som beskrivits delar fantasy med 

science fiction, men den senare försöker rota även sina mer övernaturliga element, om dessa 

förekommer, i vetenskap på ett sätt som låter rationellt nog för att kunna ses som en möjlig 

framtidsvision och/eller en alternativ verklighet. Mycket av de mer främmande delarna i science fiction 

försöker anknyta till den verklighet vi redan känner till genom att baseras på befintliga teorier om vår 

teknologiska och sociala utveckling. Genom att i sina uppdiktade verk ha en anknytning till verkligheten 

använder författare ofta denna genre för att ställa mer existentiella frågor som inte ger samma 

genomslagsstyrka i en fantasymiljö. Detta för man i den senare, som nämns i The Encyclopedia of  

Fantasy, redan från början saknar argument för att kunna se världen som verklig eller i alla fall ett 

möjligt framtidsalternativ. 

Enligt författarna David Brin och D.L. Morrese  är fantasy mer konservativ i sin storydesign i 

jämförelse med science fiction. Man faller gärna tillbaka på gamla beprövade berättelser i skapandet av 

fantasy men oavsett hur berättelsen slutar så förändras inte världen nämnvärt. Detta står i tydlig kontrast  

till science fiction där målet i berättelsen oftare är just att världen, eller i alla fall de karaktärer det  

handlar om, ska utvecklas. 

Science fiction har förändrats mycket med vårt samhälle och teknologi och kommer förmodligen 

fortsätta att på det spåret. Den relativt vaga definitionen av science fiction tillåter den att ses utifrån 

många olika aspekter vilket gör genren stor, något som har skapat många olika undergrupper, 

exempelvis post-apokalyptisk, rymdopera, steampunk med mera (The Encyclopedia of Science Fiction, 

John Clute, Peter Nicholls ,1993, Orbit). Med tanke på att science fiction är en så pass stor genre som 

den är så är det lämpligt att ta en titt på dess beståndsdelar för att se hur innehållet påverkas och 

framställs beroende på undergruppen.

3.1 När uppkom Science Fiction?

Det finns olika definitioner på vad science fiction är och även olika synpunkter på när det uppkom. Det 

finns de som består att Science Fiction har funnits redan ca. 2000 f.kr medan andra hävdar att det inte 

har kunnat uppkomma förrän på 1600-talet. Adam Roberts (Science fiction, the new critical idiom, 

2006) nämner i sin bok att de som hävdar att det uppkom redan innan Kristus använder sig av exempel 

som Epic of Gilgamesh och liknande texter där hjältar letar efter andra världar och mystiska 
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civilisationer.  Bland oppositionen för detta finns science fiction-kritikern Peter Nicholls, som bland 

annat har medverkat att skriva Encyclopedia of Science Fiction (1993), som hävdar att det måste finnas 

en medvetenhet om den vetenskapliga synvinkeln för att kunna ses som science fiction, och ett sådant 

sätt att se på saker inte uppkom för på 1600-talet, även om det inte började användas ordentligt förrän på 

1800-talet. Filosofen Friedrich Nietzsche påstår att om något ska kunna klassas som science fiction så 

behövs det en kultur som upplever en industriell revolution eller en som genomgår det metafysiska 

fenomen som filosofen kallar ”The Death Of God”. Friedrich Nietzshe menar att ”The Death of God” 

innebär att människan avsäger sig religionen.

Trots att det finns olika definitioner och åsikter om när det uppkom finns tre författare som ofta nämns i  

samband med science fiction, Mary Shelley som är mest känd för att ha skrivit Frankenstein (1818), 

Jules Verne som bland annat skrev Journey to the Center of the Earth (1864) och Around the World in  

Eighty Days (1873) och Herbert George "H. G." Wells som skrev War of the Worlds (1898). I The 

Encyclopedia of Science Fiction (John Clute, Peter Nicholls, 1993, Orbit) tar de upp att både Jules 

Verne och H. G. Wells har kallats för ”The Father of Science Fiction”. I Science fiction studies 38(2) av 

Richard Bleiler så skriver han att det är den brittiska författaren William Wilson som första använder 

uttrycket science fiction i sin bok A Little Earnest Book upon a Great Old Subject (1851). Det finns 

diskussioner om när science fiction hade sin storhetstid och enligt The encyclopedia of science fiction 

(John Clute, Peter Nicholls, 1993, Orbit) så var det mellan 1938 – 1946, det s.k. ”Golden age of science 

fiction”.

Under de senaste årtiondena har det funnits vissa faktorer som förändrade synen av Science Fiction. 

Science fiction, som uppkom inom litteratur, blev nu en del av andra medier, exempelvis spel och film, 

och från att först ha varit en form av tankeexperiment blev det mer eller mindre en underhållningsform 

och denna förändring påverkade även innehållet. Mycket av de äldre verken hamnade i skymundan då 

Star Trek och Star Wars (80-talet – 90-talet) gav allmänheten en ny syn på science fiction, en syn med 

starkare fokus på rymden. I The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction så tar de upp att under sent 

1980-tal började man oroa sig för ett potentiellt kärnvapenkrig som grundade sig i bland annat 

Kubakrisen. Denna ägde rum på 1960-talet och det startade en rädsla för undergången som kan ses i 

exempelvis David Brins The Postman (1986) och det var då konceptet med post-apokalypiskt science 

fiction fick en uppsving då det även uppkom på film och i spel.

4. Frågeställning

Vad består en subgenre i science fiction av och hur kan man använda detta för att analysera och 

producera spel?
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5. Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att visa var gränsen går för att något ska klassificeras som science fiction 

samt att belysa användningen av detta inom spel. Genom att studera science fictions undergenrer, 

exempelvis rymdopera eller hard sci-fi, är det tänkt att vi ska kunna få fram grundpelarna som krävs i 

skapandet av en sådan. Planen är att detta ska kunna användas som en referensmall i valet av undergenre 

i framtida projekt.

6. Tidigare forskning

Jerry Määttä, en forskare på Uppsala universitet vid Institutionen för litteraturvetenskap, talar om ett 

flertal subgenrer inom science fiction i sin avhandling Raketsommaren: Science fiction i Sverige 1950-

1968 (2006). De exempel han talar om är hard science fiction, soft science fiction, space opera och 

science fantasy.

6.1 Subgenrer

Hard science fiction syftar på vetenskap och teknik gentemot soft science fiction som mer riktar sig mot 

de samhälles- och humanvetenskapliga aspekterna. Rymdopera är äventyrs- och krigshistorier i en ofta 

mer lättsam miljö. 

Science fantasy å andra sidan likt namnet antyder en kombination av fantasy och science fiction. Det bär 

de typiska reglerna för att klassas som science fiction men har även med vissa mer oförklarliga element 

som oftast återfinns i fantasy. Ett av de mer kända exemplen på science fantasy är filmen Star Wars 

(1977) som dels har ett väl förklarat universum men som även innehåller oförklarliga och övernaturliga 

element i form av The Force, ett fenomen som närmast kan jämföras med magi. Ett exempel på detta är 

ett citat i Star wars Episode IV: A New Hope (1977) där karaktären Motti jämför Darth Vader med en 

trollkarl.

"Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Your sad devotion to that ancient  

religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find  

the Rebel's hidden fort…" 

―Motti

Vilka är de vanligaste och mest använda subgenrerna inom Science Fiction? The Encyclopedia of  

Science Fiction (John Clute & Peter Nicholls ,1993, Orbit), The Mammoth Encyclopedia of Science  

Fiction (ed. George Mann ,1999) och Writing Genre Fiction: A Guide to the Craf (H. Thomas Milhorn, 

2006) nämner flertalet alternativ som tas upp här nedan:
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I Encyclopedia of Science Fiction(John Clute & Peter Nicholls ,1993, Orbit) går apokalyptisk/post-

apokalyptisk science fiction under namnet ”holocaust and after” men bygger på exakt samma faktorer. 

Apokalyptisk science fiction utspelar sig under undergången medan Fiction Post-apokalyptiskt lägger 

sitt fokus på världen efter sagda undergång. Vad det är som orsakar undergången har en tendens att 

variera, men virus, krig eller naturkatastrofer är vanliga exempel. Enligt Encyclopedia of Science  

Fiction så påpekar de att detta tänkbart kan vara den mest använda science fiction-genren då de har 

åtminstone 400 exempel av noveller. Ett av de äldsta verken är The Last Man (Mary Shelley, 1826).

Cyberpunk utspelar i ett hög-teknologiskt samhälle, oftast ett blekt och mekaniskt sådant, och kretsar 

väldigt mycket kring virtual reality, cyberspace, datorer, hackers och robot/människohybrider. Uttrycket 

virtual reality syftar på en datorgenererad värld som användaren uppfattar som verklig. Detta kan 

uppnås genom att användaren mentalt förflyttas in i världen och väl där påverka och få den feedback 

och sinnesintryck för att den ska kännas verklig. Exempel på detta kan man se i filmer som Matrix  

(1999) och Tron (1982). Cyberspace är en speciell form av virtual reality som bygger på en grafisk 

representation av de program och datorkod som man rör sig i. Enligt The Mammoth Encyclopedia of  

Science Fiction (Ed. George Mann, 2001, Robinson) så är de verk som har gett namnet samt satt 

grunden för denna subgenre böckerna Cyberpunk ( Bruce Bthke, 1983 AMZ) och Neuromancer 

(William Gibson ,1984).

Likt Cyberpunk har Steampunk sitt fokus på en alternativ eller möjlig utveckling kring en specifik form 

av teknologi inom ett historiskt ramverk. Steampunk bygger på en ”what if”-utveckling från ångmotorer 

och utspelas i allmänhet mellan 1600 och 1800-talet, oftast i England. I steampunk spelar estetiken 

nästan lika stor roll som själva teknologin och tar ofta drag från Edwardianska och Viktorianska eran. I 

The Encyclopedia of Science Fiction (John Clute and Peter Nicholls, 1993, Orbit) tas The Space 

Machine (Christopher Priest, 1976) och The Warlords of the Air (Michael Moorcock´s Oswald 

Bastable, 1971 U.S.) upp som exempel på steampunk-verk.

First Contact-genren kretsar enligt The Encyclopedia of Science Fiction (John Clute and Peter Nicholls, 

1993, Orbit) kring de olika scenarierna om när människan får kontakt med, alternativt möter, 

utomjordingar för första gången. Exempel på denna sorts verk är A Martian Odyssey (Stanley G. 

Weinbaum ,1934), The Big Front Yard (Clifford D. Simak, 1958) och Mote in God´s Eye (Larry Niven 

& Jerry Pournelle , 1974).

Hard science fiction kretsar runt en möjlig vetenskap eller teknologisk utveckling, där teknologin i sig 

själv är viktigare än de relevanta karaktärernas personliga liv. The Encyclopedia of Science Fiction(John 
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Clute and Peter Nicholls, 1993, Orbit) hävdar att hard science fiction är ett uttryck som har myntats av 

läsare till verk inom genren och i grund och botten syftar på ”hardcore science fiction”. Hardcore sf är 

verk som till en vis grad använder samma teman och stil som de verk som skrevs under ”the golden age 

of science fiction”. Delar som oftast syns men som inte är ett måste i hard science fiction är företeelser 

som kärnkraft, rymdskepp, datorer och cybernetik. Cybernetik är när man med hjälp av maskiner 

förstärker alternativt ger människan nya egenskaper.  

Military Science Fiction har enligt The Encyclopedia of Science Fiction (John Clute and Peter Nicholls, 

1993, Orbit) sitt fokus på krig i framtidsmiljöer såsom i rymden och på andra planeter. Dessa krig 

utkämpas oftast emot icke-mänskliga varelser, exempelvis robotar eller utomjordingar men även mot 

andra människor med futuristiska och högteknologiska vapen. Military sf växte fram under 1950 – 1960 

med verk såsom Starship Troopers (Robert A. Heinlein, 1959) och The Genetic General (Gordon R. 

Dickson, 1960; exp vt Dorsai! 1976).

Soft/Sociological Science Fiction är karaktärsdriven med ett fokus på sociala förändringar, personlig 

psykologi och interaktion (The Encyclopedia of Science Fiction, John Clute and Peter Nicholls, 1993, 

Orbit). Med karaktärsdriven menas det med att berättelsen kretsar väldigt mycket runt karaktärerna. 

Teknologin spelar roll med det handlar inte om hur teknologin fungerar utan hur den påverkar individen 

och de sociala grupperna. Den teknologin som klassificeras som soft science är den sorten som kräver 

lite ”hårdvara” exempelvis psykologi, ekonomi, ekologi osv.   

Space Opera fokuserar enligt The Encyclopedia of Science Fiction (John Clute and Peter Nicholls, 1993, 

Orbit) på samma aspekter som genren ‘Western’, berättelserna involverar oftast de goda ”Shooting it 

up” med de onda. Det är kraftigt äventyrsinriktat och utspelar oftast i rymden eller på en annan planet 

och de onda är robotar, utomjordingar eller andra människor. Ett av de mest kända exemplen på space 

opera är Star wars (Dir. George Lucas, 1977).

Time Travel Science Fiction handlar om karaktärer som reser bakåt eller framåt i tiden (The 

Encyclopedia of Science Fiction, John Clute and Peter Nicholls, 1993, Orbit), alternativt att de får besök 

av en tidsresenär från framtiden eller forntiden, likt vad som händer i boken Time Machine (H.G Wells, 

1895).

Comic SF har enligt The Encyclopedia of Science Fiction (John Clute and Peter Nicholls, 1993, Orbit) 

oftast sin tyngdpunkt i den komiska interaktionen mellan människor och utomjordingar. Exempel på 

detta är The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Douglas Adams ,1979) 
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Enligt The Encyclopedia of Science Fiction(John Clute and Peter Nicholls, 1993, Orbit) hänvisar 

uttrycket gothic inom litteratur ursprungligen till romantiska noveller med mystik som oftast 

berättas från kvinnans synvinkel. Detta är inte lika relevant i gothic sf, utan där syftar det oftast på 

"gothic architecture" som är en stil vanlig under medeltiden. Boken The Castle of Otronto, översatt 

"A Gothic Story" (Horace Walpole, 1765), var ett av de första verken att använda sig av denna term. 

Detta uttryck kom senare att förknippas med berättelser i vilka man försöker skapa liv och liknande 

med hjälp av vetenskap såsom i Frankenstein (Mary Shelley, 1818), när man gör intrång på "guds 

område". 

Science fantasy är mer eller mindre precis vad det låter som, en blandning mellan dessa två genrer. 

Trots att det innehåller fantasy innebär det inte att det måste finnas magi och övernaturliga varelser. 

Science fantasy är ofta färgstark och bisarr, den förknippas även ofta med skräck, monster, psykiska 

krafter, andra dimensioner och alternativa världar(The Encyclopedia of Science Fiction, John Clute 

and Peter Nicholls, 1993, Orbit).

6.2 Typiska användningsområden

Under årens gång har författare utforskat många områden med hjälp av science fiction, men enligt The 

Cambridge Companion to Science Fiction(James, Edward m.fl., 2003, Cambridge University Press) 

finns det fem områden som man ofta återkommer till. Dessa är intelligens och hjärnans utveckling, 

mutation och evolution, genteknik och genmodifikation, sexualitet och reproduktion samt miljö och 

biosfär.

Intelligens och hjärnans utveckling är en av de vanligaste fenomen man undersöker i science fiction. 

Redan i H.G. Wells Time Machine (Wells, 1895, William Heinemann publishing) beskriver man hur 

människan i framtiden har förändrats så mycket, både fysiskt och mentalt, att den delats in i två separata 

underkategorier, båda förvildade och mentalt degenererade i förhållande till dagens människor.

I The Cambridge Companion to Science Fiction(James, Edward m.fl., 2003, Cambridge University 

Press) påpekar man dock att synen på människans mentala utveckling är klart mer positiv och 

undersöker klart oftare scenarion där människans intelligens har uppgraderats till något mer avancerat. 

Ett exempel på hur hjärnan kan ha utvecklats är tillgången till extrasensorisk perception(ESP) vilket i  

korthet är förmågan att införskaffa sig information med medel utanför våra vanliga sinnen, exempelvis 

genom klärvoajans eller telepati, vilket används i exempelvis Dune(1965, Chilton Books) och The 

Dosadi Experiment(1977, G.P. Putnam's Sons), båda skrivna av Frank Herbert.
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Mutation och evolution går enligt The Cambridge Companion to Science Fiction(James, Edward m.fl., 

2003, Cambridge University Press) ofta hand i hand med föregående område, som exempelvis i den 

redan nämnda Time Machine där människans fysiska utveckling har gått ett steg tillbaka mot det 

djuriska. H.G. Wells går på ett logiskt och väl förklarat sätt in på hur människan utvecklats som den har 

då den länge levt under jorden i Wells framtidsvision, men Wells skiljer inte på social och fysisk 

evolution, något som man inte insåg var skilda från varandra förrän senare experiment i och med 

upptäckten av DNA.

Ett annat scenario under en liknande premiss men med ett annat fokus är 'Sudden Change', eller helt 

enkelt plötslig förändring. Detta scenario leker ofta med idén hur något plötsligt får en stor del av 

världens varelser att muteras så extremt att de kan ses som nya arter. Detta utforskades i bland annat The 

Iron Star(Taine, John, 1930, E.P. Dutton), där en grupp människor plötsligt tillbakautvecklas till apor 

men behåller sin tidigare intelligens samt Darwin's Radio(Bear, Greg, 1999, Del Rey) där det visar sig 

att det finns en del av vårt DNA med en för oss tidigare dold funktion; att i kombination med ett visst 

virus snabbt påtvinga människans evolution så extremt att redan nästa generation kan ses som en ny art.

Genteknik och genmodifikation är en mer kontrollerad version av mutation och evolution och handlar 

snarare om hur människan själv kan bestämma över sin och andra varelsers genetiska uppbyggnad och 

kroppsliga utveckling. Ett exempel på detta är temat kloning, bland verk som utnyttjar detta finner man 

exempelvis Jurassic Park(Crichton, Michael, 1990, Alfred A. Knopf) i vilken forskare klonar fram 

dinosaurier från blod de utvunnit från blodsugande insekter de funnit bevarade i bärnsten.

Något annat som gärna utforskas inom detta område är möjligheten att eliminera våra fysiska svagheter 

med hjälp av teknologi och genmodifiering. The Cambridge Companion to Science Fiction(James, 

Edward m.fl., 2003, Cambridge University Press) talar om hur man gärna använder detta för att spela på 

människans tendenser för särbehandling, som i filmen GATTACA(1997, Jersey Films) där alla 

imperfekta människor, dvs. de som inte är genmodifierade på ett sätt som eliminerar alla biologiska 

problem, särbehandlas som en andra klassens individer och förlorar därmed många sociala fördelar som 

välbetalda arbeten och generell respekt från sina medmänniskor.

Om man fortsätter i denna riktning kan man gå in på ämnet sexualitet och reproduktion som även det 

beskrivs i The Cambridge Companion to Science Fiction(James, Edward m.fl., 2003, Cambridge 

University Press). Hur ser världen ut ifall vi har teknologin som behövs för att förändra sättet vi förökar 

oss? Ett tidigt exempel på detta är Mary Shelleys Frankenstein där huvudkaraktären skapar liv genom 

att sy samman döda kroppsdelar från andra personer. Temat med skapandet av konstgjorda varelser 

fortsätter, ofta i formen av robotar i verk som I, Robot(Asimov, Isaac, 1950, Gnome Press) där dessa har 
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skapats för att agera arbetskraft åt människorna.

Aldous Huxley skriver i sin bok Brave New World(1932, Chatto & Windus) om en värld där sex och 

reproduktion helt separerats då all förökning sker på konstgjord väg via artificiella livmödrar och 

inkubationsmaskiner. Lois McMaster Bujold använder samma koncept i sin bok Ethan of Athos(1986, 

Baen Books) Där en koloni helt bestående av homosexuella människor överlever med hjälp av samma 

typ av teknologi.

En annan aspekt som tas upp är att förändra hela reproduktionsprocess på ett biologiskt plan, ett av de 

mer kända exemplen på en bisarr livscykel är Ridley Scotts Alien(1979, Brandywine Productions) med 

en utomjordisk varelse, en Xenomorph, som förökar sig genom att placera en larv i andra levande 

varelser. Larven växer sig större och större fram tills den är stor nog att bryta sig ur sin värd, vilket 

dödar varelsen den parasiterar.

Samma fenomen dyker upp i Octavia E. Butlers Bloodchild(1995, Four Walls Eight Windows, Seven 

Stories Press). Även där är det en varelse som förökar sig genom att använda en annan levande varelse 

som värd, skillnaden är dock att denna utomjording gör allt i sin makt för att värdn ska må bra och 

överleva den smärtsamma processen, omtanke som Scotts djuriska Xenomorphs knappast visar.

Miljö och biosfär tas upp ofta idag och enligt The Cambridge Companion to Science Fiction(James, 

Edward m.fl., 2003, Cambridge University Press) fick det framför allt en uppsving i och med Rachel 

Carsons bok Silent Spring(1962, Houghton Mifflin) som  påstås var en av grundpelarna för att 

miljörörelsen skulle ta fart. Inom detta experimenterar man oftast med olika miljöbaserade scenarion 

och ofta även människans påverkan på och av denna. Ett typiskt exempel på den mer extrema 

användningen av detta område är den postapokalyptiska undergenren, där civilisationen som vi känner 

den är försvunnen, ofta på grund av att den förstörts av människans dåliga behandling av naturen, som 

exempelvis i boken On the beach(Shute, Nevil, 1957, Heinemann).

Ett mer hoppfyllt användande av området är de som skriver om terraformning; Att forma miljön runt oss 

för att fylla våra behov med hjälp utav kraftfull teknologi, likt Kim Stanley Robinson skriver om i Red 

Mars(1993, Spectra/Bantam Dell/Random House) där man använder teknologi för att göra Mars 

beboelig för människor.

Man gör även tankeexperiment i form av fiktiva miljöer helt olika från vår egen planet men som ändå 

fungerar efter de fysiska och naturliga lagar vi känner till, som i den tidigare nämnda Dune där hela 

ekosystemet är byggt runt att kunna leva minimalt med vatten på ökenplaneten där boken utspelar sig.

6.3 Sammanfattning

För att lättare kunna sammanfatta och visa grundpelarna för de separata subgenrerna har vi 
sammanställt alla dessa i en tabell för lättare kunna jämföra dessa med varandra.
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Plats Tidsperiod Karaktärer Teknologi Narrativ Estetik
Cyberpunk Jorden Nära 

framtid
”Punks”, 
folket på 
gatan.

Virtual reality, 
nästan allt är 
datorbaserat

Berättas ofta 
ur vanliga 
personers 
synpunkt, folk 
utan några 
speciella 
privilegier 
utan snarare 
är någon form 
av 
genomsnitts-
människa

Dystopisk, 
utopisk och 
väldigt high-
tech. 
Teknologi 
syns överallt.

Steampunk Jorden
(Oftast 
England)

1600 till 
1800-talet

Karaktärernas 
sociala status 
varierar, men 
de flesta 
arbetar på 
någon nivå 
med 
ångteknik, 
kanske som 
mekaniker, 
piloter eller 
uppfinnare.

En mycket 
mer 
välutvecklad 
form av 
ångteknik än 
den som 
uppnåddes i 
verkligheten.

Narrativ bär 
starka drag av 
den 
Viktorianska 
eran.

Viktorianskt/E
dwardianskt 
med starka 
inslag av 
tidenliga 
teknologiska 
element i 
formen av 
exempelvis 
brons, 
kugghjul och 
goggles.

First 
contact

Vid någon 
av de 
inblandad
es 
hemplanet 
(Oftast 
Jorden)

Nära 
framtid

Oftast är 
huvudkaraktär
en med i hela 
processen att 
möta den 
andra kulturen 
och även om 
karaktärer från 
andra sidan 
dyker upp så 
namnges de 
sällan

Nivån är inte 
lika relevant 
som hur 
annorlunda de 
olika sidornas 
teknologi är 
från varandra. 
Ofta avbildas 
utomjordingar
na som 
teknologiskt 
överlägsna

Fokuserar på 
två olika 
kulturer som 
möter 
varandra för 
första gången 
och hur dessa 
interagerar 
med varandra

Varierar, men 
de två sidorna 
har oftast klart 
olika 
utseenden

Comic sf Varierar, 
men inte i 
huvudkara
ktärens 
hemmiljö

Oftast 
nutid

Människor 
och 
Främmande 
intelligenta 
varelser

Högteknologi
ska vardags
föremål, ofta 
med en 
komisk twist

”Fish out of 
the water”, en 
människa 
eller 
utomjording 
kastas in i en 
ny miljö och 
med nya 
kulturer 
denne inte är 
van vid

Karikatyrlik 
högteknologi
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Plats Tidsperiod Karaktärer Teknologi Narrativ Estetik
Gothic sf Jorden, 

eller i alla 
fall en 
plats nära 
relaterad 
till jorden

Varierar, 
tiden inte 
lika viktig 
som 
estetiken

Ofta personer 
som går 
systemet, eller 
”Guds regler”, 
exempelvis 
radikala 
forskare

Tidsenlig, 
men med 
gotiskt 
utseende 

Mörkt, dystert 
och tragiskt, 
men vissa 
inslag av 
mystik

Gotisk estetik

Soft sf Inte 
relevant

Inte 
relevant

Fokuset ligger 
starkt på 
karaktärerna 
och hur 
personer 
interagerar 
med varandra 
och utvecklas 
som kultur

Teknologin 
använder sig 
av väldigt lite 
hårdvara, 
oftast relaterat 
till sociala 
saker som 
ekonomi, 
ekologi, 
psykologi osv.

Karaktärsfoku
serad och inte 
helt beroende 
på teknologin 
som finns 
tillgänglig. 
Det fokuserar 
på hur 
samhället 
utvecklas 
snarare än 
teknologin.

Inte relevant

Hard sf Inte 
relevant

Oftast 
framtid

Fokuset ligger 
inte särskilt 
starkt på 
karaktärer

Allt ifrån 
kloning till 
kärnkraft. Det 
är vanligt med 
väldigt 
kraftfull 
teknologin 
som hela 
samhället kan 
kretsa runt

Teknologin 
får ofta mer 
fokus än 
karaktärerna. 
Storyn skulle 
inte kunna 
fungera om 
man tog bort 
den relevanta 
teknologin.

Varierar, finns 
inga fasta drag 
mer än att 
teknologin är 
tydlig.

Military sf Varierar, 
men det 
får inte 
vara helt 
begränsat 
till Jorden

Framtid, 
hur långt 
in i 
framtiden 
varierar

Krigspersonal 
på båda sidor 
om konflikten

Framför allt 
vapen

Klassiska 
krigsscenario
n, skillnaden 
är vart det 
utspelar sig

Typiskt 
militärstil med 
neutrala färger 
och praktiska 
kläder. 
Rustningar 
och armerade 
fordon är 
vanligt
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Plats Tidsperiod Karaktärer Teknologi Narrativ Estetik
Time travel Jorden Bygger 

runt att 
man inte 
stannar i 
samma era 
så fasta 
datum går 
inte att 
sätta. 

Frivilliga eller 
ofrivilliga 
tidsresenärer 
samt 
karaktärer 
som 
interagerar 
med dessa

Framför allt 
teknologi 
relaterad till 
att resa i tiden

Berättandet 
tenderar att 
kretsa runt 
tidsresenären 
och hur denne 
försöker 
anpassa sig 
till den värld 
han har 
kastats in. 
Ofta gäller 
detta även 
sökandet efter 
en väg hem.

Varierar  med 
tidsepok samt 
teknologin 
som används 
för själva 
resan

Science 
fantasy

Alternativ 
värld

Varierar Varierar Teknologi 
som ofta 
kompletteras 
av(och 
inkorporerar 
ibland) 
oförklarliga 
element som 
magi

Varierar Varierar

Apo/Post-
apocalypse

Oftast 
Jorden

Under 
resp. efter 
undergång
en

Överlevare 
och hur dessa 
tar sig fram i 
världen

Teknologi är 
sällsynt men 
kraftfull, i alla 
fall i 
förhållande 
till de 
tillgångar 
andra har. 
Ofta är 
teknologin 
också orsaken 
till 
undergången

Berättelsen 
kretsar oftast 
runt en person 
och denna ser 
man oftast ur 
andra 
karaktärers 
ögon

Ruiner och 
rester av den 
nu förstörda 
världen 
blandat med 
ödemark

Space 
opera

På resande 
for i 
rymden

Framtid En tydlig 
hjälte, en 
tydlig fiende 
samt dessas 
följeslagare

Högteknologi, 
oftast 
innefattar det 
rymdskepp

Det klassiska 
hjältedramat 
med gott mot 
ont i en 
futuristisk 
miljö

Varierar

De problem man kan se i denna tabell är att det är svårt att definiera science fantasy, hard sf och soft 

sf. Mycket av detta beror på alla tre är väldigt breda områden enligt  The encyclopedia of science  

fiction (John Clute & Peter Nicholls ,1993, Orbit). Definition av science fantasy leder till att den snarare 
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kan ses som en helt egen genre än en undergrupp till science fiction då dess krav i grund och botten är 

att storyn ifråga innehåller element både från science fiction och fantasy. Detta leder till att den snarare 

är en mellangenre för dessa och utöver det är alldeles för bred för att kunna ses som en enkel 

undergenre.

Hard respektive soft science fiction lider av andra problem i och med att de är motpoler till varandra. Ett 

hundraprocentigt fokus på hard science fiction, efter The encyclopedia of science fiction (John Clute & 

Peter Nicholls ,1993, Orbit) definition, skulle inte lämna något egentligt utrymme för karaktärer och hur 

de interagerar med teknologin som fokuset ifråga kretsar runt. Likaså skulle ett verk helt riktat åt soft  

science fiction förlora mycket av den teknologiska utveckling som är signum för science fiction i helhet.

Man skulle därför kunna se hard respektive soft science fiction som motpolerna på ett spektrum 

som innefattar alla undergrupper av science fiction i helhet. På denna kan man placera in alla 

undergenrer för att grafiskt illustrera hur mycket fokus som läggs på vilket håll, här under 

representerat av exemplen Apokalyps/Postapokalyps, Gothic sf och Cyberpunk.

6.4 Branschstudier

Hur ser statistiken ut angående science fictions användning i spelbranchen? Följer utvecklarna de 

grundpelare som ritats upp av The Encyclopedia of Science Fiction(John Clute & Peter Nicholls ,

1993, Orbit) och The Cambridge Companion to Science Fiction(James, Edward m.fl., 2003, 

Cambridge University Press)?

Under 2012 släpptes flertalet science fictionspel och flertalet organisationer har studerat 

försäljningen och tagit fram topplistor för spelförsäljning. Listorna är inte identiska mellan de olika 

organisationerna, men tre av de större författarna till 2012's topplistor för spel är Eonline, CNN och 

The Escapist. Eonline är en nöjessida som sysslar med det mesta som kan relateras till 

underhållning, däribland spel även om detta inte är deras huvudfokus. CNN är en amerikansk 

nyhetsorganisation som inte har något direkt fokus på spel och därmed kommer med en neutral 

infallsvinkel till sin rankning. The Escapist är en helt spelfokuserad hemsida som stoltserar med att 
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vara en av de största av sitt slag. 

De olika listorna har klistrats in här nedan:

Eonline topplista 2012.

(http://uk.eonline.com/photos/7188/top-10-video-games-of-2012/242596)

1 The Walking Dead

2 Draw something

3 Journey

4 Skylanders Giants 

5 Mass Effect 3

6 Borderlands 2

7 Call of Duty: Black ops 2

8 Dance Central 3

9 Halo 4

10 New super Mario bros. U

CNN topplista 2012

(http://uk.eonline.com/photos/7188/top-10-video-games-of-2012/242596)

1 Dishonored

2 XCOM: Enemy Unknown 

3 Borderlands 2

4 Halo 4

5 Mass Effect 3

6 Far Cry 3

7 Escape Plan

8 Journey 

9 Spec Ops: The Line

10 ZombiU

The Escapist topplista 2012

(http://www.escapistmagazine.com/news/view/120968-Time-Lists-Top-Ten-Videogames-of-2012)

1 Guild Wars 2

2 Xenoblade Chronicles 
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3 XCOM: Enemy Unkown 

4 Dishonored 

5 Assassin´s Creed III

6 Papo & Yo

7 The Last Story

8 LittleBigPlanet

9 Halo 4

10 Torchlight 2

Av dessa 23 spel kan nio klassificeras som science fiction, det vill säga ungefär 39%, men hur 

passar dessa in med de underkategorier som räknats upp?

The Walking Dead följer riktlinjerna för postapokalyptisk science fiction då världen har råkat ut för 

en zombieepidemi som har utplånat större delen av mänskligheten och lämnat resten att överleva 

bäst de kan. Det lutar även starkt åt soft science fiction då de tar upp hur samhället förfallit och hur 

människor måste härdas mentalt för att överleva.

Mass Effect 3 är i grund och botten en rymdopera men som i denna tredje del fått mycket starka 

drag av military science fiction då galaxen blir invaderad av en uråldrig utomjordisk fraktion. Då 

fraktionen i fråga är teknologiskt överlägsen och obarmhärtig så finns även starka drag av 

apokalyptisk science fiction då galaxens undergång ständigt hänger över spelarens huvud. I 

spektrumet hamnar Mass Effect 3 ganska balanserat mellan hard och soft science fiction då spelet 

går väldigt djupt in på karaktärerna och hur civilisationen hanterar det som händer men trots detta är 

helt beroende av teknologin som finns tillgänglig.

Borderlands 2 är en lättsam rymdopera på en förkastad planet med den typiska "Goda mot onda"-

konflikten men i mindre skala än vad som brukar presenteras i science fiction. Utöver detta bär den 

även tydliga, men inte dominanta, drag av dels comic science fiction samt military science fiction. 

Estetiken kan lätt tas för postapokalyptisk med stora mängder ödemark, rost och förfallna 

byggnader men detta är bara en illusion till följd av att spelet utspelar sig på bortglömd håla till 

planet som inte väckt nog med intresse för att skapa en stabil infrastruktur. Det lutar starkast åt hard 

science fiction då det mesta kretsar runt vapen och införskaffandet av dessa även om en stor del 

även lämnas åt att visa upp de karaktärer som befolkar världen.
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Call of Duty: Black ops 2 har börjat gå från spelseriens mer historiska rötter till att introducera mer 

futuristiska element, framför allt i vapenarsenalen. Den undergenre som bäst beskriver spelet är 

military science fiction, det enda som skulle gå emot detta är att allt utspelar sig på Jorden och inte 

på någon nivå sträcker sig utanför det, men nog med krav uppfylls fortfarande för att kunna kalla 

det för detta. Det lutar trots detta mer åt soft science fiction då det kretsar runt hur samhället 

reagerar och anpassar sig till något, vapen och annan teknologi skulle kunna tas bort och storyn 

skulle fortfarande fungera.

Halo 4 är rakt igenom military science fiction. Det är människor mot utomjordingar på främmande 

världar med tungt fokus på action och vapen. Detta ligger på sidan för hard science fiction på 

spektrumet då storyn skulle haverera utan teknologin och inte mycket fokus läggs på karaktärer, 

samhället eller hur någotdera hanterar situationen.

Dishonored lutar åt science fantasy då det dels inkorporerar mycket teknologi men även har en hel 

del oförklarliga element i formen av demoner och magiska krafter. Det har även vissa drag av 

apokalyps med en pest som hotar att utplåna staden som spelet utspelar sig i.

På spektrumet hamnar Dishonored närmare soft science fiction då det huvudsakligen fokuserar på 

hur karaktärerna och samhället utvecklas och spelarens handlingar har alltid konsekvenser hos 

folket omkring.

XCOM: Enemy Unknown har ungefär lika starka drag av både first contact och military science 

fiction då hela storyn kretsar runt hur Jorden blir invaderad av utomjordingar, något som även ger 

vissa drag av apokalyps. Det syns inte mycket karaktärsutveckling då det lutar klart starkare åt hard 

science fiction och väldigt hårt fokuserar på införskaffandet av ny teknologi och användandet av 

denna för att slå tillbaka det utomjordiska hotet.

ZombiU är likt The Walking Dead ett hundraprocentigt postapokalypsscenario med en liknande 

zombieepidemi. Detta är dock snarare hard science fiction då fokuset ligger på införskaffandet av 

ny teknologi, framför allt vapen, för att överleva utan överdrivet fokus på karaktärer och samhället.

Assassin´s Creed III är alternate history rakt igenom men har även vissa drag från time travel. Storyn 

kretsar runt användandet av en maskin för att utforska huvudkaraktärens förfäders minnen så på den 

punkten faller den under hard science fiction, men ganska mycket utrymme lämnas åt karaktärernas 

utveckling så det hamnar ungefär i mitten av hard och soft science fiction-spektrumet.
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7. Tillvägagångssätt

Vår frågeställning kretsar som tidigare nämnt runt hur subgenrer inom science fiction är uppbyggda 
samt hur deras byggstenar kan användas för att analysera verk inom genren. Vi har valt att gestalta 
detta genom att använda det vi kommit fram till för att skapa vår egen subgenre. Vårt argument 
bakom detta är att vi kan bekräfta ifall de delar vi kommit fram till att subgenrer består av faktiskt 
fungerar i praktiken genom att använda dessa för att skapa något eget.

7.1. Inspiration

En vanlig subgenreindelning inom science fiction sker i allmänhet efter att ett antal verk har 
publicerats och kan ses tillhöra samma grupp, det är väldigt sällan ett verks skapare väljer sin genre 
själv innan arbetet har börjat utan detta är snarare något som det tilldelas efteråt då likheter kan ses 
med andra saker i relevanta medier. Ett exempel är hur subgenren cyberpunk uppkom efter 
Cyberpunk (Bruce Bthke, 1983 AMZ) och Neuromancer (William Gibson , 1984) då man såg 
gemensamma drag mellan dessa böcker och därför grupperade ihop dem.

Vi fick däremot börja från ett annat håll, vi skulle skapa en subgenre utan att utgå ifrån något 
befintligt verk såsom en film, spel eller bok. Vår idé började som ett tankeexperiment under del ett 
av kandidatarbetet då vi kom fram till att science fantasy inte riktigt fungerade som en subgenre för 
science fiction. Vi frågade oss vad som skulle behövas för att få denna genre att bli just en 
undergrupp och inte en hybridgenre mellan science fiction och fantasy. Vi återkom ofta till en och 
samma fråga: Hur skulle en fantasyvärld se ut och fungera om alla magiska fenomen hade en 
vetenskaplig förklaring?

Detta blev grunden till Mystech, en ordlek på ”Mystic” och ”Technology”, som var tänkt att vara en 
subgenre som innefattade världar som på ytan ser ut som typiska fantasyvärldar, men där all magi 
och övernaturliga varelser bara var teknologi kamouflerat av allmänhetens okunskap. Vi baserade 
detta framför allt på personligt intresse då vi arbetade från en ovanlig infallsvinkel. Som nämt i 
Mikhail Bakhtin's Epic and Novel: Towards a Methodology for the Study of the Novel (1941, 
Moscow Institute of World Literature) uppstår en subgenre oftast av att flera skapade verk liknar 
varandra, men utan några direkta verk att utgå ifrån så använde vi istället aspekter vi själva fann 
intresse i att bygga något av, i detta fallet samhällsklyftan och den missförstådda teknologin. Det 
kan tyckas som vi bara tagit element vi uppskattat i andra subgenrer och pusslat ihop något eget och 
detta är i grund och botten helt korrekt, subgenrer baseras på gemensamma drag som de innefattade 
verkens skapare har varit fästa vid, men utan några verk med gemensamma drag att gruppera ihop 
fick vi alltså själva välja de likheter vi önskade att de hypotetiska verk inom vår subgenre skulle 
innehålla. 
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7.2. Byggstenarna

Vi baserade det inledande arbetet på den information vi fått fram ur våra undersökningar i de 
preliminära studierna (se kap. 3, s. 6). Vårt mål var att komma fram till en mall att följa i skapandet 
av vår egen subgenre och då ingen färdig sådan stod att finna fick vi utgå från vad som skrivits om 
de redan befintliga science fiction-subgenrerna
Redan i moment ett hade vi ställt upp de subgenrer vi funnit bredvid varandra och plockat ur de 
gemensamma dragen. Det var dessa vi använde som punktlista för vad vi behövde ha med för att 
kunna klassa vårt blivande resultat som en subgenre (se kap. 6.3, s. 13).

Våra tankar bakom med de separata punkterna är:

Plats: Vart scenarion i subgenren oftast tar plats. Detta är i grund och botten hela det universum som 
allt utspelar sig i, men beroende på vilka typer av scenarier som subgenren oftast behandlar så kan 
denna begränsas till vad som är relevant. Exempelvis behöver knappast en deckare som utspelar sig 
i en brittisk förort information om närliggande galaxer.

Tid: När det oftast utspelar sig. Detta är till för att ge åskådaren en form av referensmall att jämföra 
med vår egen verklighet. Det kan dels vara extremt specifikt och ta upp faktiska datum, men 
fungerar lika bra med vaga beskrivningar i stil med Star Wars ikoniska “A long time ago in a galaxy 
far away”. 

Karaktärer: Vilka typer av personer berättelser inom subgenren utspelar sig runt. Vilka är de 
tänkbara hjältarna och vilka är skurkar? Ur vems synvinkel brukar scenarierna ske? Detta kan vara 
de typiska slumrande hjältarna i stil med Star Wars Luke Skywalker eller mer jordnära karaktärer 
som Rick Deckard i Blade Runner. Ofta är dessa bundna till vad för sorts story som berättas. 

Teknologi: Vad det är för sorts teknologi som mest fokus läggs på? Exempel på detta kan vara i 
filmen Avatar (2009, Twentieth Century Fox) där teknologin kretsar runt Avatarteknologin som 
filmen är döpt efter som tillåter folk att mentalt styra en annan kropp, en så kallad “avatar”. Som 
nämns i The Encyclopedia of Science Fiction (1993) så är alltid teknologin, likt namnet antyder, ett 
av de mest grundläggande elementen inom genren och därför har vi valt att ge detta en egen punkt.

Narrativ: Hur det berättas, vilka scenarion som är vanliga och var målen är. Ofta är dessa olika 
variationer på The Heros Journey, något som bland annat nämns i The Writer’s Journey
(Vogler, Michael Wiese Productions, 2007). Narrativet innefattar i korthet vad det är tänkt att 
huvudkaraktären ska utföra och vad som står i vägen för honom/henne på hans resa att göra det som 
är aktuellt.

Estetik: Syftar på visuell estetik, hur subgenren överlag ser ut för åskådaren. Exempelvis på detta 
kan vara hur Steampunk som oftast drar starka viktorianska element i sin visuella design. Det är 
viktorianskt mode karaktärerna bär och samhället drar starka drag från samma era, dock här med 
starka inslag av ångteknologi. För en person som för första gången ser de världar som innefattas i 
subgenren  är det troligtvis dessa visuella element som personen först lägger märke till.
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7.3. Planeringsstadiet

När det kommer till planeringsprocessen började vi att ställa upp de olika stegen och de saker som 
behövdes göras på whiteborden för att ha en visuell påminnelse så att vi inte skulle glömma något. 
När de olika stegen var färdiga kryssade vi för dem, detta fungerade även bra som en form av moral 
”boost” då man såg att vi stegvis kom närmare vårt slutliga mål.

För att organisera vårta idéer valde vi att göra en mindmap, något vi dels redan hade erfarenhet av 
och även kunskapen om att det funkar väldigt bra för idéutveckling, ett argument stärkt bland annat 

av dess skapare Tony Buzan (http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  L  0  XzZCd  2  tPE  ).
Vi skrev vår mindmap på whiteboard, men förde över den till dator men hjälp av UMLet, ett 
program egentligen tänkt att användas för att visuellt beskriva programmeringskod men som även 
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kan användas för att snabbt skapa en mindmap digitalt tack vara dess enkla drag and drop-system. 
Detta sparade avsevärt med tid i jämförelse med program där man måste rita ut allt från grunden.

Utformandet av mindmappen började givetvis med den centrala bilden. Då vi helt försökte bygga 
något från grunden var det svårt att komma med något visuellt exempel att bygga detta runt, så vi 
drog slutsatsen att det var klokast att utgå från vår subgenres namn istället.
I valet av plats kom vi fram till att en alternativ värld är den enda gemensamma faktorn. Spektrumet 
för möjliga världar vår subgenre kan fungera inom är väldigt brett, men när det kommer till plats 
och tidsperiod så behöver det vara långt nog ifrån vår nuvarande vardag för att högteknologin ska 
kunna misstas för magi. Det visuella utseendet är inte låst till subgenren så starkt i detta fallet och 
kan anpassas efter vald plats och tid. Magin ska influera vardagen väldigt tydligt, likt en typisk 
fantasyvärld i stil med J.R.R. Tolkiens Midgård , för att åskådaren ska förstå varför personer som 
lever i världen skulle kunna missta den för en sådan.

Vi ville ha så stark kontrast vi kunde mellan de två sidorna och valde därför att göra det väldigt 
svart och vitt när det kommer till kunskapsnivån: Den kunniga sidan vet mer eller mindre allt om 
teknologin medan de ovetande saknar så gott som all vetskap utöver att “Magin” existerar, ingående 
förståelse om varför sagda magi finns förbigår dem. Detta är tänkt att influera narrativ i formen av 
hur personer från de olika sidorna interagerar med varandra. Med allt hemlighetsmakande om 
teknologin så kommer man med fördel kunna skapa väldigt intrigfyllda scenarion, förslagsvis runt 
personer som på något sätt få en glimt av andra sidan den sociala klyftan och påverkas av detta. 
Kanske någon ur den tidigare ovetande gruppen får reda på sanningen, i stil med huvudkaraktärerna 
i Stargate SG-1(MGM television) mot de”Gudomliga” Goa’uld.
Efterföljande är en mer ingående förklaring av våra tankar bakom användandet av byggstenarna i 
mindmapen:

Plats:

Vår subgenre utspelar sig i världar där den samtida människan inte har någon förståelse angående 
den högteknologin som finns tillgänglig. Detta kan exempelvis vara något medeltida eller kanske 
mer stambaserat, där ”magi” kan ses som en förklaring på saker man inte förstår. Notera att 
”Världar” här även inkluderar alternativa versioner av exempelvis vår egen värld, så länge de 
uppfyller våra kriterier om att teknologin kan missförstås.

Tidsperiod:
När det kommer till när subgenren utspelar sig så är vårt resonemang att det måste vara vid en 
tidpunkt där spiritualiteten och vidskepligheten i kombination med okunskapen är starka nog för att 
man ska missta högteknologi för övernaturliga fenomen och föremål. Exakt när denna tidpunkten 
faktiskt är placerad kvittar så länge teknologin ifråga är så överlägsen det samtida ditot att den 
fortfarande kan misstas för magi.

Teknologi:
I vår subgenre är det inte typen av teknologi som är viktig utan snarare hur den ser ut. Det behöver 
se spektakulärt och flashigt ut för att bibehålla illusionen av att det är magi.
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Karaktärer:
Då vi vill leka runt med den sociala situationen så anser vi det klokast att fokusera på karaktärer 
som kan tänkas ifrågasätta status quo, sådana som kan ifrågasätta hela konceptet med magin. Vi 
kände också ett behov att dela in samhället i två grupper: de som vet sanningen bakom ”Magin” och 
de som inte gör det. Detta för att dels sätta upp någon form av konfliktområde att bygga miljöer och 
berättelser runt. Vi gjorde det dels även för att en subgenre där all teknologi ser ut exakt som magi 
och det inte finns något i det skapade universumet som kan bevisa motsatsen i slutändan inte skulle 
skilja sig från vanlig fantasy. Skulle sagan om ringen förändras om ringen ifråga egentligen var en 
underligt formad fjärrkontroll ifall ingen någonsin förklarade detta eller på något sätt gav någon 
ledtråd om det?

Narrativ:
Byggandes vidare på konceptet med den sociala klyftan mellan de som vet sanningen och de som 
inte vet så kom vi fram till att den typen av scenarion som kan tänkas fungera bäst i vår subgenre är 
då karaktärerna får glimtar av andra sidan det sociala gapet. Kanske är det en tidigare ovetande 
person som börjar lära sig sanningen bakom magin, kanske är det en person som redan har 
kunskapen om sanningen men slåss med sina egna moraliska kval angående om han ska dela med 
sig av denna eller inte.

Visuell estetik:
Hur miljöerna inom våran subgenre ser ut kom vi fram till att det baseras på den valda tidsperioden 
då utseendet ifrån inte påverkar helhetsintrycket märkbart i just vår. Det enda visuella som man bör 
tänka på är att teknologin ska vara väl kamouflerad eller obskyr nog att kunna misstas för något 
magiskt.

7.4. Miljöer

Vårt mål med våra miljöer var att visa upp två så olika skådeplatser vi kan för att visa ett så brett 
spektrum som möjligt över vad som kan innefattas i vår subgenre. Den huvudsakliga gemensamma 
faktorn mellan alla möjliga miljöer i vår subgenre kom vi fram till var samhällsklyftan mellan de 
som kände till sanningen och de ovetande så frågan blev hur man kunde tänja på detta koncept så 
mycket som möjligt. Vi arbetade här mest med idégenerering via whiteboard där vi skrev upp allt vi 
kom på. Till slut kom vi fram till två alternativ som fyllde våra kriterier: Den första var baserad runt 
ett samhälle där den vetande gruppen aktivt håller sanningen ifrån de ovetande, den andra var en 
miljö där den vetande sidan inte kunde dela med sig av kunskapen oavsett om de ville eller inte då 
bara vissa utvalda individer kunde nyttja den.

Den första av våra miljöer var den som vi tänkte basera på idén att kunskapen aktivt gömmas av den 
ena sidan i samhället. Vi valde att ta inspiration från den europeiska medeltiden som man under 
upplysningen enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) försökte frångå, den medeltid som de 
hävdade var intellektuellt strypt av kyrkan. Oavsett om sanning ligger i detta påstående valde vi att 
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leka med idén om ett samhälle kontrollerat av en kyrka som bibehöll sin makt med hjälp av 
regelbundna mirakel, mirakel som egentligen var väl kamouflerad teknologi. För att inte få en helt 
ensidig konflikt mellan rätt och fel valde vi att låta kyrkan ha en god anledning till varför de från 
håller informationen från de ovetande. Kyrkan ville helt enkelt inte att vårdslöst användande av 
teknologin skulle leda till en situation liknande den som gjorde att allmänheten förlorade tillgången 
till teknologin från början, något som sedan hade lett till att samhället fallit tillbaka till en medeltida 
standard. Vi ville inte göra någon sida till den designerade skurken utan moralisk gråskala existerar 
inom båda grupperna.

Till skillnad från vår första miljö som kretsar runt ett väl strukturerat samhälle där teknologin hålls 
borta från allmänheten till följd av ett medvetet val från den vetande sidan ville vi i stället göra 
något mer okontrollerbart för vårt andra alternativ. 

Just ordet “okontrollerat” beskriver bra hur vi ville att vår andra miljö skulle se ut. Vi resonerade att 
en bra kontrast till det tidigare nämnda samhället kan vara något utan städer och större 
organisationer, exempelvis i någon form av stamsamhälle. Vi valde just stamsamhället då det passar 
bra ihop med den respekten för naturen man kan se i gammal amerikansk indianfilosofi i 
populärkulturen och även hos våra egna samer. De natursandar som förekommer i dessa kulturer 
kan man se som en form av magi, något som kan passa in i vår subgenre. Vi lekte med tanken på 
hur hela världen kunde vara en form av maskin och att de personer som har tillgång till “Magin” 
helt enkelt har kommit åt administratörsbehörighet för denna, medan alla som inte har tillgång till 
detta knappast kan förstå konceptet med “kod” och “programmering”.

7.5. Narrativ

För att visa upp våra miljöer i textform valde vi att skriva några vardagsscenarier, vanliga 
situationer under normala dagar i den relevanta världen. I The Writer’s Journey talar Christopher 
Vogler (2007) om The Hero’s Journey, en mall för hur många scenarier byggs upp idag i bland 
annat spel. Den första punkten på denna resa är The Ordinary World, där världen presenteras innan 
själva äventyret tar fart. Vi ville dock inte gå längre än detta då efterföljande punkter behandlar den 
typiska hjälteepiken men hjältens resa, personliga utveckling och jakt efter målet. Detta scenario 
kan visserligen konverteras för att fungera i klart mer jordnära situationer, även något så vanligt 
som en kort resa till affären kan ses som ett uppdrag. Huvudproblemet är inte hur vardagligt 
formeln kan användas utan snarare på dess fokus: Vårt mål var aldrig att visa upp någons personliga 
resa och utveckling, vårt mål var att presentera världen som det utspelar sig i.

Vi valde därför att istället fokusera helt på The Ordinary World, som Vogler kallar det, för att 
därmed kunna presentera världen och invånarna under normala omständigheter.
En annan faktor som vi ansåg behövde uppmärksamhet var hur vi avbildade samhället i texten i 
valet av huvudkaraktär. Då sagda samhälle är tudelat med en metaforisk vägg av okunskap behöver 
man på något sätt visa båda sidorna av barriären ifråga. Vi valde att använda oss av två 
huvudkaraktärer, en på varje sida, och visa upp båda i sina respektive Ordinary Worlds och sedan 
låta dem råka ut för samma vardagsscenario men ur sina egen synvinklar.
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7.6. Illustration

I detta stycket tar vi vilka val vi har gjort angående de bilder som vi har skapat till våra texter. De 
två större faktorer som är värda att nämnas är hur vi har valt perspektiv och färg i bilderna, bilderna 
i sig är mest för att ge ett visuellt ”smakprov” på hur det kan se ut. Bilderna är gjorda i Adobe 
Photoshop CS5 respektive CS6. Att vi valde att göra dem i just Photoshop grundar sig i att vi redan 
hade kunskap och erfarenhet av att arbeta i detta program och att det har de funktioner som vi skulle 
kunna tänkas behövas som till exempel färgjustering och lagerhantering.

Tanken var att bilderna skulle visa upp inte bara 
berättelsen utan även skådeplatsen som vi 
skapade och då beslutade vi oss för att göra 
miljöbilder. Vi valde miljöbilder för att det 
förmedlar mer om världen än vad en 
karaktärsbild skulle göra. Skillnaden mellan en 
karaktärsbild och en miljöbild är mer eller 
mindre precis vad det låter som: en karaktärsbild 
lägger sitt fokus på att framställa och visa en 
karaktär medan en miljöbild har sitt fokus på att 
visa en terräng. Varför vi inte valde att göra 
karaktärsbilder är för att det är subgenren i 
helhet som ligger i fokus och miljön är något vi 
använder oss av för att visa i större grad hur det 
kan se ut då dessa rent innehållsmässigt 
innefattar mer än en ensam karaktär. 
Byggstenarna för karaktärer handlar mer om 
narrativ och deras utseende har med vilken miljö 
de befinner sig i. Med tanke på att vi ville visa 
så mycket som möjligt så kände vi att detta görs 
bäst med ett brett och nedåtblickande perspektiv.

                                   “Predikan”

I stort sett har alla färger någon form av betydelse som sedan varierar från kultur till kultur. När det 
kommer till de mer betydelse fulla färgvalen i bilderna kändes det viktigt att sätta rätt färg på 
flaggorna i de bilder som tillhör texten ”John's Story”.
Vi valde först och främst mellan två färger, rött och blått. Båda dessa färger förknippas med bra 
egenskaper, blått står bland annat för lojalitet, fredlighet och intelligens medan rött står för mod, 
styrka och kärlek. I slutändan valde vi att gå med blått för att rött har även en del starka negativa 
egenskaper såsom blod och tyranni. I ”Predikan” passar blått bättre för att folket ser upp till sitt 
styre och i sin tur så vill styret framstå som deras frälsare och deras goda ledare (Om färg, Sisefsky, 
J. (1995), Västerås: ICA Bokförlag).
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8. Resultat och diskussion 

Resultatet som har uppkommit av detta arbete är en ny subgenre till science fiction som vi har döpt 
till Mystech. Vi har lagt upp den information vi har fått fram om subgenrer och dessas uppbyggnad 
på en hemsida för att låta omvärlden ta del av den: http://mentalscraps.com/wp-content/Guide.pdf

8.1. Vad är Mystech?

Mystech är en subgenre till science fiction. En genre är i grund och botten en gruppering av verk 
med många likartade element, exempel på detta är fantasy, skräck, deckare eller i detta fall: science 
fiction. En subgenre är en mer specifik definition av den delen i genren man använder och är en 
mindre gruppering inom denna, en sorts genre inom genren. En subgenre innehåller fortfarande alla 
element som krävs för att kunna knyta den till sin ursprungsgenre, men har nog med unika drag för 
att kunna skiljas från andra subgenrer, exempel på detta kan vara rymdopera, post-apokalyps eller 
cyberpunk.
Skillnaderna mellan olika subgenrer kan ta många olika former, det kan exempelvis vara hur man 
berättar, hur samhället ser ut eller vart det utspelar sig. Oftast är dock fallet att alla dessa punkter, 
och fler utöver dem, skiljer sig på någon nivå.

8.1.1. Teknologi
Då Mystech i grund och botten är science fiction så ligger det ett klart fokus på teknologin, den 
stora skillnaden är snarare hur man ser på den. Inom Mystech ses teknologin som något mystiskt 
och oförklarligt, faktum är att den stora majoriteten av befolkningen tror att det är magi och bara 
vissa individer känner till sanningen bakom den.
På det stora hela liknar det oftast en typisk fantasyvärld med den magi och de varelser man kan 
förvänta sig i en sådan, men den bakomliggande sanningen är att dessa fenomen bara är resultatet 
av okunskapen om teknologin som frambringar dem har lett till vidskepelser bland folket.

8.1.2. Samhället
Den gemensamma faktorn med samhället inom alla miljöer hos Mystech är att det är tudelat: Den 
ena halvan lever sina liv utan någon vetenskap om sanningen bakom magin medan den andra har 
kunskapen och tillgång till denna. Oftast leder detta till att den sidan med kunskapen om teknologin 
hamnar i ett avsevärt maktövertag, men detta är inte en nödvändighet. Motivationen till varför 
informationen hålls ifrån den andra halvan av samhället varierar och kan vara allt ifrån den ena 
sidans makthunger till att de som har vetskapen om den försöker skydda de ovetande från makter de 
inte är redo att hantera.

8.1.3. Tid och plats
Mystech är inte bundet till en specifik tidsperiod utan funkar lika bra i exempelvis en medeltida 
miljö som i en nutida. Det enda kravet är att den relevanta högteknologin ska vara så överlägsen den 
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ovetande biten av samhällets egna dito att den kan tas för magi.

8.1.4. Utseende
Rent utseendemässigt har inte Mystech många unika drag, detta bör man snarare anpassa till den 
relevanta skådeplatsen och tidsperioden. Något man bör tänka på är dock teknologins utseende, den 
behöver vara tillräckligt flashig för att kunna tas för magi av en okunnig, men diskret nog för att 
inte kopplas till att vara teknologi.

8.1.5. Karaktär och narrativ
Då Mystech till stor del handlar om hemlighetsmakeri och charader är det bra att ständigt ge en 
inblick i karaktärernas tankegångar för att visa hur dessa reagerar på vad som händer. Några 
scenarion som effektivt kan användas är hur en person från ena sidan hanterar kontakten med den 
andra. Kanske är det en från den ovetande majoriteten som börjar finna tecken på sanningen bakom 
magin, kanske är det någon av de upplysta som tycker det är fel att hålla informationen från folket 
men som via den hårda vägen lär sig varför teknologin hållits borta från första början.
Besvara dessa frågor i ett scenario om Mystech: Vart kommer teknologin ifrån? Vem har tillgång till 
teknologin? Varför hålls teknologin ifrån den ovetande befolkningen?
Tänk på att allt inte är svart och vitt när det kommer till vad som är rätt och fel och alla har sina 
anledningar att bete sig som det gör. Detta är extra värt att fundera över i en subgenre som Mystech 
där det pågår så mycket rävspel och lögner, alla har sin egen motivation och de flesta befinner sig i 
en moralisk gråzon.

8.2. Mystech vs. fantasy
För att få en kontext på denna fråga bör man först definiera vad fantasy är. Fantasy och science 
fiction tar på många punkter upp samma saker, de har båda främmande varelser, världar och 
fenomen obekanta för oss. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är till vilken grad sagda 
punkter förklaras. Science Fiction försöker alltid rota sina fenomen i verkligheten, man försöker 
alltid förklara dem och oftast baseras de på vetenskapliga teorier som faktiskt existerar i vår egen 
värld, i stil med kloning och rymdforskning. Noteras bör att förklaringen inte behöver stämma, men 
den måste låta vettig utifrån miljön den tas upp i. Det bästa exemplet är Star Trek's ”Technobabble” 
vilket egentligen bara är en massa påhittade ord som används för att beskriva hur deras 
högteknologi fungerar.
Fantasy däremot behåller mycket av mystiken för sina motsvarande fenomen, det är inte så mycket 
som förklaras och man försöker bibehålla den övernaturliga känslan. Många fantasyberättelser 
utspelar sig i en medeltida miljö som exempelvis Sagan of ringen (J.R.R Tolkien, 1954 - 1955), 
detta är dock inte tvunget på samma sätt som science fiction inte måste utspela sig i framtiden, men 
det är ofta till detta som det sammankopplas.
Rent visuellt liknar Mystech fantasy, ett medvetet val då de som många andra science fiction-genrer 
baseras på en ”Tänk om”-fråga, i detta fall: ”Tänk om en fantasyvärlds magi hade en vetenskaplig 
förklaring?”
Det är detta som är den huvudsakliga skillnaden mellan dem, Mystech ser kanske ut som typisk 
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fantasy, men allt har en bakomliggande förklaring; En person som kan sväva har troligtvis tillgång 
till antigravitationsteknologi, en person som skjuter blixtar från händerna har men högsta 
sannolikhet fått tag på ett väl kamouflerat vapen.

8.3. Hur kan man använda sig av detta?

Ur ett mer analytiskt sett att se på det kan man använda sig av genren som spelet eller karaktären 
ingår i för att få en grundidé om vilka riktlinjer spelet eller karaktären följer.

Mystech kan med fördel användas som hjälpmedel i berättandet när man vi ha en extrem twist som 
inte kan uppnås annars, till exempel i någon form av scenario där man vill förmedla att allt 
huvudpersonen har vetat om sitt liv och världen omkring har varit baserad på en lögn. Varför man 
kan välja just Mystech över någon annan subgenre, eller rent utav en annan genre, är ifall man vill 
ha en mer logisk förklaring till hur allt fungerar och därmed introducera karaktären till en värld av 
information som tidigare hållits ifrån honom. 

Om vi nu går tillbaka till det vi skrev under kapitel 6.4 angående branschstudierna så kan man se att 
av de spel som innefattas på listorna så kan 8 av dem klassificeras som fantasy, det är alltså ungefär 
lika populärt som science fiction. Tanken är alltså att man ska kunna använda detta, som innefattar 
många signaturelement från två populära genrer, för att till sig den demografi som i normala fall 
gillar science fiction eller fantasy. 

8.4. Miljöer

För att beskriva våra miljöer använde vi en mall som räknar upp ett antal punkter som är tänkta att 
karaktärisera miljön och vardagen. 

8.4.1. Miljö 1 - Teokratin

Politiskt styre:
Teokrati med en kyrka som har total makt på grund av sina mirakel, lika med (tillgång till 
teknologi). Denna är tungt inspirerad från den medeltida kristna kyrkan.

Mentalitet:
Tillbakalutad ignorans, befolkningen tycker i allmänhet att det är enklare att inte ifrågasätta gudarna 
då de lämnas ganska fria att göra vad de vill annars.

Spiritualitet:
Religionen är starkt rotad i samhället och ens sociala makt är ofta knuten till hur man står i 
förhållande till kyrkan.
Kyrkan predikar budskapet från de forna, ett mytologiskt folk av gudar som kunde förstöra hela 
kontinenter med bara en tanke och skapa liv ur dess ruiner på infall. De hävdar att dessa fortfarande 
härskar genom sina avatarer, dvs. alla högre uppsatta personer inom kyrkan, vilket leder till att alla 
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präster kan ses som en form av halvgudar, något de gärna påminner befolkningen om med sina 
mirakel.

Vardagen:
Vardagen är i grund och botten inte särskilt annorlunda än på vilket annat bondesamhälle som helst. 
Varje person i familjen ansvarar för att den metaforiska maskinen går runt och fungerar, man tar han 
om djur, skörd och handel och bryr sig i allmänhet bara om att ha mat på bordet. Men lämnar 
regelbundet en tribut av det man tjänat och skördat till kyrkan. Oftast är denna tribut rättvis men det 
kan variera från ort till ort.

Övrigt:
Sanningen bakom värden är att det egentligen är en utomjordisk koloni för en gammal mänsklig 
civilisation, lämnad åt sig själv och utan teknologi så länge att man återgått till ett medeltida 
samhälle. Prästkastet är en mer nyanländ grupp med flyende från de inbördeskrig som nästan helt 
ödelagt samma rymdimperium och som av en slump landat på den bortglömda koloniplaneten.
För att undvika att samma maktmissbruk skulle ske igen utgav de sig för att vara utsända av 
gudarna och därigenom leda den ovetande befolkningen på en bättre väg, men trots att deras 
intentioner i grund och botten är goda finns det visst internt tvivel om de faktiskt har rätt att hålla 
kunskapen borta från de ovetande och att hela charaden om gudar känns som samma maktmissbruk 
de flytt i från i annan skepnad. Likaså finns det såklart personer inom prästerskapet som inte lyckas 
undgå att makten gått dem åt huvudet och andra har till och med gått så långt att de börjat se deras 
påhittade tro som verklighet. Det senare blir vanligare för varje generation som går, men den 
innersta kretsen inom kyrkan håller fanatiskt kvar all den 
information de har om de forna imperiet så att de inte ska falla 
in på samma bana igen.

Exempelscenario:
I denna text valde vi att helt separera de två huvudkaraktärernas 
berättelser till två separata texter för att få en så tydlig kontrast 
som möjligt.

John's story

It was exciting John thought while hastily stowing away the  
remaining bread from the stand, but to be fair, all preachings  
were exciting. John secretly wondered if that was the whole  
point of them, it was the only time the priesthood showed up  
outside their cathedrals after all.
A kind guardsman suddenly offered to help him to pack up the  
stand and John gave him a grateful smile in response. So perhaps it was not entirely true, the  
memebers of priesthood might not be out in the open themselves very often, but they did see and act  
through the guards. Sure, the guards were generally helpful and kept the peace by example rather  
than force, but John still felt a bit queasy about being monitored.
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The tower looked glorious, decorated in sky blue with the church's symbol proudly on display by the  
cermonial stage erected for the event. With the guard's help he had managed to get a spot near the  
podium in the crowd on top of the building, instead of down by the foot of the tower where most of  
the people had to stand. He couldn't help but feel a kind of unity with his fellow men on days like  

this when they were all gathered, John admired how all people  
regardless of wealth or social standing could gather here  
together for a unified reason.
After keeping the crowd waiting for a couple of minutes the  
avatar himself finally strode onto the stage to a booming 
applause with two lesser priests following him, carrying a  
fairly large silver plate between them. The avatar bowed his  
head in silent prayer while his entourage sat down their burden 
behind him before quietly leaving the scene.
The crowd fell silent for a moment before the avatar finally  
raised his head and stretched out his arms in a welcoming 
gesture. On cue the silver plate gave off a short spark before a 
giant, golden doppelganger of the avatar appeared behind him,  
mimicking his pose and gestures. It was then, when the people  
gathered stood still in awe of the apparation, that the avatar  
begun his speech.

And what a speech it was. The avatar spoke of the gods and their support for the people, promising  
their eternal dedication to help the common man.
It was nothing new from what they usually said, John thought, but they always displayed new and 
impressive divine powers. He did not deny that those were one of the primary reasons he even went  
to the preachings, always being surprised by something new and interesting, but he would lie if it  
weren't at least part because of the avatar.
The white-clad man on the podium was possibly the most charismatic person John knew about, the  
avatar looked over the crowd with the same expression a proud father would have when looking at  
his children and John supposed that the relationship between the avatar and the crowd were quite  
similar to that. A lot of people said the same thing as him, but when it came to the avatar John felt  
that the white-clad man actually meant every word, and he definitely had the power to back it up.  
He found it inspiring and he knew that his friends and neighbors thought the same.
John had to admit though that he was not listening much to what the avatar said as much as how he  
said it, in fact, he couldn't take his eyes of the golden giant standing at the back of the stage, or to  
be more specific: the silver plate that it had appeared from.
There were always some strange artifact on display during the preachings, and there were always  
different miracles displayed. John could not help but wonder if they were connected.
His train of thought were interrupted when the giant suddenly exploded in a flash, bathing the  
tower in a gentle, golden light. Despite the suprised gasps from the crowd the avatar seemed 
completely calm, once again spreading out his arms as he had done earlier. And just as earlier  
something mystical happened; still maintaining his pose the avatar suddenly took flight, gently  
rising towards the sky in a pillar of light. It was not until the avatar had disappeared into the clouds  
that anyone dared utter a word. The preching was over, but the amazement would remain for weeks.
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Samael's Story

No, that was not the one either Samael thought to himself as he put yet another gadget away.  
Perhaps a fireworks display? No, that was quaint and uninspired. How about the plasma rifle?  
Idiotic, it was supposed to be inspiring, not terrifying.
He paced about in the room with his normally white robes getting dirtier by the minute. Perhaps  
they could bring out one of the modified animals? No, it had been done before, besides, the poor  
crowd never quite got over the dragons.
But what about...? He gazed over to the unfinished projects in the corner of the room. Digging up a  
a large silver circle he stood and pondered for a moment. He could probably get the hologram plate  
to work in time, but would that be impressive enough?
On an impulse he checked his calendar and realized what date it was. He could with some quick  
math confirm that station S-45 would pass over the spot at the right time. Excellent, perhaps this  
would be a day to remember after all!

He felt a bit bad about it honestly, he did not enjoy lying to all  
these people, especially since they appeared to adore them so.  
Sadly the enforcement of the charade was not his decision to  
make and the ends justified the means according to the higher-
ups. At least he could take some faith in that they had good 
reasons to do what they did and that it in the end were  
supposed to protect the good, unknowing people from the  
mistakes his own ancestors had already made.
The preaching was finally about to get underway and everyone 
got into their well-practiced positions, with the avatar  
initiating the act by entering the stage. Samael's job were to  
carry the holodisk up to the podium together with another  
acolyte; a fellow technician. They were also to make a  
glancing final check on the hidden tech on the scene, but  
luckily for them everything seemed to work, and the smaller  
crowd that had been allowed up to the tower did not seem to 
notice anything out of the ordinary.
Samael snuck away from the scene and into the control room. He managed to get there just in time  
to activate the hologram on cue and he took great satisfaction in the suprised gasps from the  
audience when the massive golden doppelanger of the avatar appeared. It hade been the right  
choice after all. It was then, when the people gathered stood still in awe of the apparation, that the  
avatar begun his speech.

It went like clockwork. While the motion capture sensors were a bit on the slow side it seemed like  
the golden hologram's slightly sluggish movements just added to the otherworldly impression.
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Samael's only real worry were the power supply in the disc, it  
should be enough for the entire preaching, but his equipment  
were far from top-notch so he could not trust it completely.
The fear was unjustified though and it even seemed that he  
would have energy to spare when the avatar began to wrap up 
his speech. S-45 suddenly crept onto Samael's monitor meaning 
it was now directly above the tower. It was time to finish this  
preaching with a bang.
Flipping a few switches he overcharged the hologram, figuring 
that he could use the spare energy for something flashy. Luckily  
the avatar were ready for such improvisation and as the golden 
doppelganger exploded in a burst of light he simply struch the  
same pose he had begun the preaching with. As the suprise  
receded a bit in the crowd Samael activated the gravitational  
lift to the airbound station above, suddenly lifting the avatar  
into the air. The Avatar remained calmly in his pose as he flew 

away to station S-45 that was hidden above the clouds, but to the people watching his ascent to the  
heavens meant so much more. The preaching was over, but the amazement would remain for weeks.

8.4.2. Miljö 2 - Stamsamhället, kodnamn “Dreamworld”

Politiskt styre:
Nomadiskt stamsamhälle, varje stam har sina egna regler men tenderar vara styrda av en hövding 
och/eller någon form av spirituell ledare. De få städer som finns är snarare glorifierade 
handelsplatser och mötespunkter där flera nomadstammar brukar passera regelbundet. Dessa ligger 
oftast på de få lugnare platserna i världen där magin inte är lika kaotisk.

Mentalitet:
Den egna styrkan värderas högt då man ofta bara har sig själv att lita på för att överleva i världen, 
men detta ses snarare som en anledning till respekt snarare än tecken på arrogans: Den som 
överlever till gammal ålder är bevisligen stark i både kropp och sinne.
Stammarna är ganska små och består oftast av några få familjer och det är sällan fientlig inställning 
stammarna emellan då man oftast föredrar att hjälpas åt snarare än att dra på sig ytterligare en 
fiende i världen. Undantag sker såklart i områden med extrema brister på vitala resurser. Stor 
respekt ges magikerna som kan kommendera naturkrafterna att lugna ner sig och därmed skydda 
sina respektive stammar... eller förstöra dem ifall något förargar dem.

Spiritualitet:
Gemensamt för många stammar är dyrkandet av naturväsenden, stärkt av de många mystiska 
fenomen och bisarra varelser som regelbundet hemsöker dem. Exakt hur denna dyrkan går till 
varierar från stam till stam men leder ofta till en viss försiktighet när det kommer till frågan att 
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”Reta upp gudarna” och vrida naturen till egen vinning, något som i kombination med många 
stammars nomadiska kultur leder till en väldigt långsam teknologisk utveckling.

Vardagen:
Då man i allmänhet är del i ett jakt och samlarsamhälle förväntas varje person dra sitt strå till 
stacken för stammens överlevnad i en värld som konstant försöker ta död på den.

Övrigt:
I Dreamworld är inget konstant, allt är föränderligt. På utsidan ser det ut som något man drömt upp 
under drogpåverkan: Landskap och varelser som kan byta skepnad när som helst, berg och 
vattendrag som trots alla fysiska lagar svävar fritt i luften, psykedeliska neonfärger och ett växtliv 
som tycks besitta en helt egen intelligens.
Dreamworld var, som namnet antyder, ett projekt för att simulera drömmar och sättet man kan 
kontrollera dem på. Det är okänt vem som gjorde detta men personen(eller organisationen) hade 
resurserna för att skapa, eller i alla fall modifiera, en hel planet för ändamålet.
Invävt i de djupaste lagren av molekyler finns det en nästan lika stor mängd naniter konstruerade för 
att modifiera och bygga om världen och dess varelser närhelst en administratör för systemet så 
önskar. Problemet är att skaparna, och därmed administratörerna, för systemet är försvunna sedan 
länge. Bristen på support har lett till att världens interna dator har börjat uppleva systemfel och 
glitchar allt oftare, vilket har lett till den kaotiska världen man ser idag, och detta har även lett till 
uppkomsten av magiker.
”Magiker” är såklart en term stamsamhället har gett dem, men i grund och botten är det att vissa 
individers hjärnor och tankemönster, deras ”Mentala fingeravtryck”, är så likt de forna 
administratörernas att det defekta datorsystemet känner igen dessa individer som detta, oavsett om 
de faktiskt är det eller inte. Vad detta innebär är att naniterna, som även finns i alla levande varelser, 
laddar ner en relevant mängd information direkt i hjärnan på den lyckligt lottade, hur mycket 
information beror på den behörighetsgrad systemet tror att denne har, vilket leder till viss insikt om 
världens uppbyggnad, hur den fungerar och framför allt: Hur den kan modifieras.

Exempelscenario:
Till skillnad från den förra miljöns exempelscenario valde vi att här att väva samman de olika 
karaktärernas berättelser till en mer traditionellt skriven novell då de faktiskt interagerar med 
varandra.

The Caravaneers story

It had lost them some serious time, but now they were finally on the road again. They had been  
forced to stop to adjust the load when their beast of burden suddenly grew an extra pair of legs.  
They should honestly have expected this, but the caravan leader were such a miser when it came to  
money and straight out refused to buy the more adjustable kind carriage. Serves him right to be  
late, Jules thought, if spending a few extra coins terrified him so much he might aswell walk for a  
few extra hours, he knew how the roads were like.
The nature around them appeared suspiciously serene for the moment and every traveler knew that  
such an occasion were never a good sign; A threat you can see is a threat you can avoid. Right now 
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the landscape appeared more or less empty from things that  
could straight up kill them. Sure, there were still some obvious  
dangers, such as the local fruitbearing trees. The fruit were  
commonly harvested and eaten as it were booth sweet and 
nutritious, they even had a load of the likes in the carriage.  
The problem is that the plants had grown to ten times their  
normal size overnight, leaving the fruit growing from their  
branches large enough to kill a man should they fall down.
This was nothing uncommon, they just had to stay clear of the  
trees, what Jules feared was what they didn't see.

Arthur were amongst the things the caravaneers did not see.  
The old man had seen them however and made his way to  
their location through the purple underbrush as fast as his  
legs could bear him. He was clearly too old to wander about  
like this nowadays but aside from his steadily failing  
endurance he were far safer out here than most people, people like the unknowing souls in the  
caravan.
He paused for a second to catch his breath, wheezing dryly from the sprint. Closing his eyes he  
collected himself and started concentrating in the same way he had done so many times before. As  
he opened his eyes the orange text flashed familiarly inside his vision: ALPHA LEVEL 
ADMINISTRATOR LOGIN CONFIRMED.

He didn't see it coming, noone did. It sprung from the earth as if it were the mere surface of water.  
Jules were the first to react to the monstrosity but his warning was far too late to steer clear and the  
packbeast got knocked over along with the carriage.
He had never seen a creature like this before, but to be fair, that was to be expected. It looked some 
sort of wormlike insect, covered in a multi-sectioned exoskeleton.
Jules threw his spear aside, knowing the futility in trying to stab through carpace that thick. Instead  
he grabbed an axe from the now tipped-over carriage and begun to charge the mostrosity. He 
would not be able through the armor, so instead he directed his attention to chopping it at its soft  
joints.

Arthur slipped out from the underbrush unnoticed, the battle had already begun and people simply  
had no time to look around for less humongous visitors.
With a simple mental command he summoned forth the holographical interface, letting the  
transparent keyboard float in midair for a moment while he went through the databanks for a fitting  
piece of code to resolve the situation.
He got distracted for a second as one of the caravan guards got swatted away by the monster,  
resulting in his axe flying in a wide arc before burying itself into a tree. During the weapon's time in  
midair Arthur managed to access and change the elasticity-factor of the ground where the man 
would land, softening his fall considerably.
With one problem out of the way he turned his attention back to the insectoid creature. Finally  
fiding the command he was looking for he quickly wrote the code into the interface: COMPRESS 
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FILE.

It was an odd sight, Jules could not decide if it looked like the  
creature was evaporating or melting before it violently  
imploded as the result of the old mans magic. What was left  
was a small, transparent cube simmilar to the mage's conjured  
tools, which dissolved in the exact same way when he  
unsummoned them.
Jules remained sitting on the now jelly-like ground where the  
old man had thrown his spell to save him. He appreciated it  
deeply, but the pain from the monster's attack still remained.
Finally breaking free from his daze, Jules got upp and begun 
helping his fellow caravaneers to flip the carriage over on the  
right side again and calming the poor packbeast. The caravan 
leader finally showed up to assist them and explaned that he  
had been talking to the old man, who in exchange for his help  
only wished to hitch a ride on the back of their transport. They  
agreed that it seemed like a reasonable deal, it was only fair  
considerng what he had done for them.

He was lucky to have run into these people, Arthur thought to himself, it would shorten his travel  
considerably.
He looked through the code of the monster for a while, checking for possible faults. He found 
nothing, naturally, it had worked just as intended after all.
He returned the creature to the ”Favorites” folder, despite feeling a little bad for his charade he  
couldn't help but chuckle quitely. That trick works every time.

8.5. Hur kan detta användas ur analyssynpunkt?

Ur ett mer analytiskt sätt att se på det så kan man använda sig av genren som spelet ingår i för att få 

en grundidé om vilka riktlinjer spelet följer. Man kan exempelvis använda de byggnadsstenar som 

vi räknade upp i kapitel 7.2 för att plocka isär ett verk i sina beståndsdelar för att därmed kunna 

avgöra vad den tillhör för subgenre, likaså kan man via de redan uppdelade subgenrerna vi räknat 

upp under sagda kapitel se vad det är man söker. Vill man exempelvis göra ett spel där storyn 

kretsar runt någon form av kulturkrock så kan man vända sig till vår lista och se att exempelvis first 

contact funkar utmärkt för just detta.

Det kan även effektivt användas för samhällskritik då man kan använda subgenrer för att belysa 

någon aspekt med världen man anser behöver uppmärksamhet. Soft science fiction är det ju helt 

klart man lutar åt här och kanske kan man leka runt med hur samhället kan tänkas utvecklas. I grund 

och botten bygger nästan alla subgenrer på ”Tänk om”-scenarion. Tänk om nazisterna vunnit andra 
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världskriget? Tänk om en ny, fruktansvärt effektiv energikälla upptäcks som gör olja helt onödigt?

Det finns ingen brist på frågor man kan basera sitt val, eller sin utveckling, av subgenrer så allt 

grundas i ett tankeexperiment.

8.6. Användning i spelindustrin?

Utöver detta kan man använda våra guidelinjer för att, likt oss, skapa en egen subgenre som är 

skräddarsydd för det projekt som man arbetar med. I spelindustrin är science fiction för närvarande 

mycket populärt och vill man bryta sig in på marknaden kan man behöva nya idéer, men troligtvis 

vill utgivare inte gå för långt ifrån vad som faktiskt säljer. Att utnyttja subgenrer fungerar som en 

bra kompromiss då man kan använda den genre som är populär hos konsumenterna men plocka ut 

och använda just de drag man som utvecklare finner intressanta.

8.6 Framtiden för Mystech?

Vårt mål är att försöka sprida Mystech som subgenre och försöka få detta att bli det officiella 

namnet. Vi har redan sett hur spel som Assassins Creed börjar röra vid området så det är troligtvis 

bara en tidsfråga innan någon försöker gruppera upp liknande litterära verk, spel och filmer. Vi har 

tänkt att använda Mystech som exempel på vår hemsida om subgenrer, så om sidan får någon form 

av popularitet kommer troligtvis även Mystech kunna få någon form av efterföljare.

38/40



9. Ordlista

Cybernetik: Det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda 
system. 

Cyberspace: Det är en virtuell värld som existerar parallellt med vår fysiska världen och i vilken 
människor kan interagera med varandra och med världen.

DNA: Den makromolekyl som utgör arvsmassan.

Dystopi: En skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. 

Edwardianskt: En konsthantverk och modestil som användes i Storbritannien under ca 1900 – ca 
1910, namngivet efter Edvard VII 

Evolution: Utveckling av organismernas ärftliga egenskaper över tiden. 

Genmodifikation: Att med hybrid-DNA-teknik flytta gener mellan levande organismer. 

Hackers: En person som använder sina kunskaper till att bryta sig in i datorsystem. 

Infrastruktur: Ett system av anläggningar såsom vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, 
kraftverk, eldistribution. 

Klärvoajans: Uppfattande av händelser, föremål och aspekter på verkligheten utan sinnenas 
förmedlan. 

Mutation: En bestående förändring i det genetiska materialet vilken kan överföras till kommande 
cellgenerationer. 

Sexualitet: I biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning 

Subgenre: En underkategori till en befintliga genre.

Telepati: Den överföring av tankar och känslor på direkt väg, utan förmedling av kända sinnen 

Viktorianskt: En arktiektur- och inredningsstil som användes i Storbritannien under ca 1837 – ca 
1901, namngivet efter drottning Victoria.
 
Virtual reality: Datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera. 

Naniter: Extremt små robotar med storlek runt en nanometer.
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