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1. Inledning och bakgrund 
 

 

1.1 Inledning 
 

”This is my third collection of short fiction, and I know just how lucky I am.” Citatet är 

hämtat från författaren Neil Gaimans tredje novellsamling Trigger Warning: Short Fictions & 

Disturbances (2015), en novellsamling med en inte helt oproblematisk titel och som enligt 

Gaimans egna ord i inledningen inte har något sammanhängande tema, eller ens lyckas hålla 

sig till en och samma form.1 Denna novellsamling är trots dessa uttalanden från författaren 

långt ifrån misslyckad. Den har nått stor framgång både när det kommer till rankning 

(genomsnittsbetyg på till exempel Amazons hemsida: 4,5/5)2 och litterära pris, några av vilka 

kommer att nämnas i denna uppsats, och inkluderar The Locus Award, The Nebula Award, 

etcetera.  

Gaiman håller lika hög nivå på sitt skrivande som alltid i denna samling, åtminstone om 

man får tro kritikerna som citeras på novellsamlingens första fyra sidor av reklam för både 

författaren och samlingen: ”An essential purchase for anyone who loves Gaiman’s work[…]” 

och ”This selection of elegant poetry and prose which drags the fantastical out of the 

mundane will amuse, intrigue and unsettle” är bara några av de positiva utlåtanden som 

gjorts.3 Novellerna är en spännande blandning av fantasy, skräck, science fiction, sagor, 

spökhistorier med mera – men det är den 26 sidor långa inledningen, ett ovanligt komplext 

paratextuellt element, som är samlingens kanske mest intresseväckande punkt när det kommer 

till en analys. Neil Gaiman är en författare som är väl medveten om hur han placerar sig i den 

samtida litteraturkontext han skriver i, både för att han är nyfiken och tar reda på det han inte 

vet, men också för att han i mångt och mycket formar kontexten efter hur han vill att den ska 

se ut. Han är känd för sina uttalanden om vad han tycker att en författare respektive en läsare 

är, och vad dessa har för skyldigheter och rättigheter gentemot varandra, samt om vad 

litteratur är och bör vara. Det är tydligt att han lever som han lär. Dessutom står han i nära 

kontakt med sin läsarkrets genom sin starka närvaro på sociala medier och genom sin 

 
1 Neil Gaiman, Trigger Warning: Short Fictions & Disturbances, London: Headline, 2015, s. xvi, (kommer 
härefter i brödtexten förkortas TW). 
2 Amazons hemsida, https://www.amazon.com/Trigger-Warning-Short-Fictions-Disturbances/dp/0062330322 
(2020-06-09) 
3 Gaiman, Trigger Warning, 2015, första uppslaget. 
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hemsida. Både hans Instagram- och Twitterkonto används flitigt och i Trigger Warning finns 

till och med en novell med som inspirerats av läsares svar på frågor Gaiman ställt på Twitter 

(TW s. 84-112). På sin hemsida skriver Gaiman personliga inlägg och delar ofta med sig av 

vad som händer i hans privatliv eller vad han jobbar med för tillfället.4 Något annat som gör 

att Gaiman kommer närmare sina läsare är att han ofta refererar till sig själv som läsare. 

Information om hur Gaiman positionerar sig som författare och läsare finns att läsa i hans 

icke-fiktiva textsamling The View from the Cheap Seats, där han diskuterar både sin position 

som läsare och som författare, samt en mängd andra litteraturrelaterade åsikter och 

företeelser. Att en författare som Gaiman skulle sätta ihop en tredje novellsamling, som han 

dessutom kallar Trigger Warning, och i inledningen till den skriva att han har valt att inte 

följa vad han tycker är viktiga regler för hur en novellsamling ska vara uppbyggd låter för 

utstuderat nonchalant för att vara sant. Det är i den intressanta genreblandningen, den ovan 

nämnda inledningens paratextuella funktion samt Gaimans nära kontakt med sina läsare som 

jag finner bakgrunden till vad som ska bli mina frågeställningar. 

 

 

1.2 Tidigare forskning 
 

Neil Gaimans författarskap är fortfarande i högsta grad aktivt, och det gör att det finns 

förhållandevis lite forskning om honom. Det har gjorts flera nära studier av ett eller ett par 

verk i taget, snarare än översiktliga studier av hans författarskap. Däremot skrivs redan nu 

mycket om Gaimans författarskap i form av hans mycket speciella stil- och berättartekniska 

val, samt hans användande (och undvikande) av genretypiska drag. Gaimans tecknade 

seriesvit Sandman (1988-1996) är förmodligen ett av Gaimans mest kända verk, men Gaiman 

har också, tillsammans med diverse andra författare och serietecknare, skrivit en annan 

tecknad serie som bland annat professor Cyril Camus, vid engelska institutionen på Toulouse-

Jean Jaurès universitet skrivit om: Outrageous Tales from the Old Testament (1987). Artikeln 

heter ”The ’Outsider’: Neil Gaiman and the Old Testament” och behandlar Gaimans 

förhållande till sin judiska bakgrund och hur han uttrycker det i serierna.5 Det finns mycket 

intressant forskning om Gaimans serier, eller grafiska berättelser, men jag väljer att inte 

presentera fler studier här eftersom min analys inte behandlar just serieromanerna.  

 
4 Neil Gaiman, http://journal.neilgaiman.com (2020-05-28) 
5 Cyril Camus, “The “Outsider”: Neil Gaiman and the Old Testament”, ur Shofar, Vol. 29, No. 2, Jewish Comics 
(Winter 2011), s. 77-99. 
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Även om det fortfarande mest görs mindre omfattande studier finns det exempel på 

större studier. Timothy H. Evans, professor i antropologi vid Western Kentucky University, är 

en forskare som presenterar just en större studie av Gaimans författarskap i sitt kapitel: 

”Folklore, Intertextuality, and the Folkloresque in the Works of Neil Gaiman” där han bland 

annat visar hur ”Gaiman’s use of folklore is both intertextual and transtextual, and is 

absolutely central to his agenda as a storyteller”.6 Han skriver även om Gaimans vilja att 

skriva berättelser som är universella till sitt ämne och skrivna med universella medel och det 

är det som gjort honom så intresserad av just folksagor och folktro som intertextuellt grepp: 

 
Gaiman’s goal, inasmuch as it can be summed up easily is the pursuit of human universals through 

intertextuality. Universals, for Gaiman, do not reside in literary or fine arts canon or in folklore, 

but must be pursued, and re-created from, elements from throughout the world’s cultures, genres, 

and art forms.7 

 

Det Evans menar med det universella här syftar alltså till hur Gaiman blandar olika kulturer, 

genrer och inspirationskällor för att göra sina verk mer inkluderande för fler läsare. 

Särskilt relevant som bakgrund till den här uppsatsen är också Sandor Klapcsiks 

litteraturvetenskapliga artikel ”The Double-edged Nature of Neil Gaiman’s Ironical 

Perspectives and Liminal Fantasies” i Journal of the Fantastic in the Arts (2009) där han visar 

hur Gaiman ofta använder berättarteknik som ett sätt att undvika att hålla sig inom ramarna 

för en enskild genre. Användandet av genretypiska berättarverktyg ur en genre för att strax 

ställa dem mot något helt annat är en betydande del av Gaimans sätt att skriva texter som gör 

läsaren oförmögen att förutsäga slutet och dessutom oförmögen att kunna lita på 

berättarrösten i texten. Klapcsik citerar hur Gaiman tolkar Tzvetan Todorovs definition av 

fantasy där just det fenomen som gjort Gaiman så känd syns tydligt, det vill säga det att han 

inte alltid vill göra tydlig skillnad på verklighet och fiktion: 

 
Gaiman himself also emphasizes ”the balancing and twining of the mundane and the miraculous” 

(Foreword 8), evoking Todorov’s definition of the fantastic: “a hesitation common to reader and 

 
6 Timothy H. Evans, “Folklore, Intertextuality and the Folkloresque in the Works of Neil Gaiman,” ur The 
Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World, Michael Foster and Jeffrey Tolbert (red.) Logan: 
Utah State University Press 2015, s. 65. 
7 Evans, “Folklore, Intertextuality and the Folkloresque in the Works of Neil Gaiman,”, 2015, s. 67. 
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character, who must decide whether or not what they perceive derives from ‘reality’ as it exists in 

the common opinion’.8 

 

Klapcsik har också visat på Gaimans användande av olika berättarstilar och språkliga nivåer 

genom romanen Anansi boys (2005). Romanens tre parallella narrativ har olika både stil och 

ton för att ytterligare understryka hur olika de är och på vilket sätt de ska läsas och förstås. 

Till exempel, när det handlar om huvudkaraktären Fat Charlie, en helt vanlig man som lever i 

vår vanliga värld och har en far han skäms över, används en stil som är enkel, vardaglig och 

ofta humoristisk, medan när det handlar om den mytiska plats där guden Anansi hör hemma 

används en mer auktoritativ ton och avsaknaden av humor är påtaglig.9 

Litteratur- och barnlitteraturforskaren Dominik Bechers kapitel ”Neil Gaiman’s Ghost 

Children” ur den vetenskapliga antologin Ghosts – or the (Nearly) Invisible (2016) 

undersöker Gaimans användande av spöken och barn som motiv, ofta med ett unikt sätt att 

väva samman de två. Bechers text börjar med ett par meningar som summerar den känsla han 

sedan bygger sina frågeställningar kring och som är definierande för Gaimans berättande:  

 
Ghosts and ghost stories are essential to the storytelling of Neil Gaiman. He tells their tales with 

rhetoric emphasis, savouring the scary moments, evoking an emotional intensity that forcefully 

underlines the suspension of disbelief. If we are scared of ghosts, how can they not have at least 

some kind of reality?10 

 

Becher använder sig delvis av en av novellerna ur Trigger Warning, ”Click-clack the 

rattlebag”, för att visa ett metafiktionellt perspektiv på en klassisk spökhistoria berättad ur ett 

omvänt perspektiv.11 

Jag kommer liksom Becher att studera Neil Gaimans skrivande ur ett metafiktionellt 

perspektiv, bland annat genom hur han använder myter och spökhistorier för att understryka 

den ibland hårfina gränsen mellan verklighet och fiktion. Min tolkning av begreppet 

metafiktion presenteras nedan i avsnittet Teori och Metod. 

 

 
8 Sandor Klapcsik, ”The Double-edged Nature if Neil Gaiman’s Ironical Perspectives and Liminal Fantasies” ur 
Journal of the Fantastic in the Arts, Vol. 20, No. 2 (76), 2009, s. 193-209, International Association for the 
Fantastic in the Arts, s. 196. 
9 Klapcsik, ”The Double-edged Nature if Neil Gaiman’s Ironical Perspectives and Liminal Fantasies” 2009, s. 
200-201. 
10 Dominik Becher “Neil Gaiman’s Ghost Children” ur Ghosts – Or the (Nearly) Invisible: Spectral Phenomena 
in Literature and the Media, Maria Fleischhack & Elmar Schenkel (red.), Peter Lang AG, 2016 s. 91. 
11 Becher, “Neil Gaiman’s Ghost Children” 2016, s. 96. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Som visats i de studier jag presenterat ovan kan en teoretisk läsning av Gaimans verk 

tydliggöra att hans författarskap verkar handla om mer än bara underhållning. Det blir tydligt 

ju mer man läser att ett av Neil Gaimans mest intressanta berättargrepp är hans metatextuella 

referenser. Det är något som går igen i ett flertal av hans verk, bekräftat av forskning om hans 

noveller, romaner och tecknade serier. Det är inte bara i den forskning jag presenterar i den 

här uppsatsen som man kan se att han gärna inspireras av mytologiska företeelser och rör sig 

på gränsen mellan verklighet och fiktion utan det är ett tema som genomsyrar mer eller 

mindre allt skönlitterärt han producerar. Hans skrivande illustrerar Patricia Waughs 

formulering: ”Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and 

systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the 

relationship between fiction and reality”.12 Jag ställer mig frågan om ifall Gaiman för att 

legitimera fantastik eller science fiction som viktiga genrer, i en värld som gärna ser dem som 

lägre stående, använder sig av metatextuella markörer för att göra precis det som Waugh 

säger; få läsaren att ställa sig frågor om vad som är verkligt och inte, och på vilket sätt det 

egentligen spelar roll. Detta är en viktig faktor för diskussionerna i min uppsats eftersom 

Gaiman utöver sitt litterära författarskap skrivit litteraturteoretiska texter, men eftersom han 

vill att alla hans läsare ska förstå det han säger använder han sig inte av litteraturteoretiska 

begrepp.  

Min hypotes är att samlingen Trigger Warning hänger ihop inte i stil, inte i handling, 

inte med ett underliggande tema, utan genom det faktum att alla de noveller som ingår i 

samlingen förmedlar en känsla av obehag, innehåller någon form av trigger. Gaiman visar i 

den här samlingen sin bredd och talang som författare genom att använda sig av en mängd 

olika skrivsätt och genrer för att förvirra läsaren ytterligare, även detta ett metatextuellt 

arbetssätt. Han är en författare som vill leka med genre, som vill bryta mot regler, och i den 

här samlingen har han givit sig själv fria tyglar att göra så: 

 
I firmly believe that short-story collections should be the same sort of thing all the way through. 

They should not hodgepodge and willy-nilly, assemble stories that were obviously not intended to 

sit between the same covers. They should not, in short, contain horror and ghost stories, science 

fiction and fairy tales, fabulism and poetry, all in the same place. They should be respectable. 

 
12 Patricia Waugh, Metafiction – The Theory and Practice of Self-conscious Fiction, London: Routledge 1984 s. 
2. 
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This collection fails this test. (TW, s. xvii)  

 

En läsare vill kunna lita på författaren vars verk hen tar i handen. Kan vi inte lita på 

författaren får läsningen en skakigare grund att stå på. Så vad är det som händer med vår 

relation till Gaiman när han skriver att han sviker sin egen princip genom att ge ut den här 

samlingen, eftersom den inte följer den regel han tycker att det egentligen var viktigt att den 

följde? Jo vi känner oss plötsligt triggade, vad händer nu? Vad ska vi förvänta oss nu? En 

”flygsäkerhetsdemonstration” (TW, s. xiv, min egen översättning) senare har vi inte blivit mer 

upplysta, utan snarare mer oroliga.13 Det sista vi får innan vi kastas ut bland berättelserna är 

”[a] final warning” (TW, s. xxxvii). Du har blivit varnad, säger Gaiman. Det finns så många 

små triggers där ute […] Den här boken är korrekt namngiven. Nu behöver vi bara oroa oss 

för alla andra böcker, och, förstås, livet, som är stort och komplicerat och inte kommer varna 

dig innan det skadar dig (TW, s. xxxvii, min egen översättning).14 

Syftet i den här uppsatsen är att utifrån Gaimans intressanta ståndpunkt att saker kan 

vara sanna utan att all fakta nödvändigtvis är det, och utifrån hans ibland nästintill radikala 

syn på hur genre fungerar, undersöka hur hans tredje novellsamling fungerar ur ett metafiktivt 

perspektiv. Dessutom ska jag undersöka hur han placerar sig som författare i förhållande till 

sina läsare och hur han använder sina egna läserfarenheter för att skriva metafiktion.  

I den här uppsatsen hävdar jag att det finns en röd tråd i Gaimans novellsamling trots att 

han själv hävdar motsatsen, och jag vill därför försöka svara på frågorna: Vad utgör den röda 

tråden i novellsamlingen Trigger Warning: Short Fictions & Disturbances? Hur placerar sig 

författaren i förhållande till sina läsare i texten och genom paratextuella markörer? Hur 

framträder Gaimans egen litteraturteori och textens metafiktiva drag genom novellsamlingen, 

och i hans icke-fiktiva samlingsverk The View from the Cheap Seats? 

 

 

1.4 Urval och material 

 
Analysen utgår alltså från novellsamlingen Trigger Warning: Short Fictions & Disturbances 

och det icke-fiktiva verket The View from the Cheap Seats av författaren Neil Gaiman så de 

 
13 Originalspråk: ”Pre-flight safety demonstration” 
14 Citat i original: Consider yourself warned. There are so many little triggers out there[…] This book is correctly 
labeled. Now all we have to worry about is all the other books, and, of course, life, which is huge and 
complicated and will not warn you before it hurts you. 
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kommer naturligtvis vara grunden till uppsatsarbetet. Novellerna kommer att analyseras, dels 

som samlingsverk, dels med fokus på tre utvalda noveller som representation för verket, med 

fokus på genreanvändandet och dess intertextuella struktur. Jag kommer att analysera 

novellerna ”A Lunar Labyrinth”, ”And Weep Like Alexander…” och ”Black Dog” ingående 

genom att titta på paratextuella markörer, genom att analysera Gaimans genrearbete i var och 

en av dem, samt genom att studera hur de förhåller sig till samlingen som helhet. Jag har valt 

att begränsa mig till att analysera endast tre noveller för att ha möjlighet att utveckla 

resonemangen och gå in på detaljnivå inom ramarna för en uppsats av den här storleken. De 

tre novellerna har valts ut eftersom de tillsammans representerar de teman, genrer och det 

paratextuella användande jag hävdar att Gaiman arbetar med.  

Då analysen delvis kommer att kontextualiseras med hjälp av författarens åsikter och 

tankar är ett annat viktigt verk som tas i beaktande A View from the Cheap Seats, författarens 

icke-fiktionella textsamling. Jag har valt att inte använda mig av alla texter i den eftersom alla 

inte är relevanta i just det här sammanhanget, utan endast plockat ut de texter som mer 

konkret visar på den kontext i vilken Gaiman skriver och med vilken litteraturteoretisk 

bakgrund han arbetar. 
 

 

1.5 Teori och metod 
 

Analysen kommer att ha sin teoretiska grund främst i genreteori och Gérard Genettes 

forskning på paratextuella markörer.  

De teoretiska verk som används i analysen är främst två texter ur Genreteori (red. Eva 

Hættner Aurelius &Thomas Götselius): ”Introduktion till arketexten” av Gérard Genette och 

”Från text till genre. Anteckningar om genreproblematiken” av Jean-Marie Schaeffer. För att 

applicera deras respektive litteraturteorier kommer jag att använda mig av en text ur, och 

introduktionen till: A Cambridge Companion to Fantasy Literature (redigerad av Farah 

Mendlesohn och James Edwards) som applicerar genreteori på fantasygenren. Även Mattias 

Fyhrs verk De mörka labyrinterna: Gotiken I litteratur, film, musik och rollspel och Jerry 

Määttäs science fiction-forskning kommer att användas i genreanalysen. Nedan följer en 

redogörelse för de teoretiska begrepp som kommer att användas i analysen. 
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Transtextualitet 
Gérard Genette etablerade ett begrepp för att kunna analysera texters relation till andra texter: 

transtextualitet.15 Det är en term som rymmer flera undertermer, där ett flertal av dem är högst 

relevanta för den här analysen. Intertextualitet är begreppet som betyder en texts bokstavliga 

närvaro i en annan text med citat som det absolut mest tydliga exemplet.16 Hypertextualitet är 

en annan del av paratextbegreppet som används i Gaimans arbete. Den innebär en mindre 

direkt alludering till andra författares verk, stil, etc. till exempel genom att snarare anamma 

den personens stil än att citera rakt av. Med det menar jag inte att han skulle tillskriva sig 

detta begrepp medvetet, men att det är det som uppstår i hans skrivande, baserat på hur han 

låter sig inspireras av andra författarskap. Ytterligare ett underbegrepp till transtextualiteten 

diskuteras i den här uppsatsen, nämligen det metatextuella. Metatextualitet innebär, med 

Genettes definition, ”den transtextuella relation som förenar en kommentar med den text den 

kommenterar. Alla litteraturkritiker genom århundradena har producerat metatexter utan att 

veta om det.”17 Det han menar med det är en text som inte bara har en innehållslig handling 

utan dessutom kommenterar sig själv som litterärt verk. I min uppsats är det de metafiktiva 

och intertextuella begreppen som kommer att användas mest frekvent. Det metafiktiva 

förklaras längre ned. 

 

Genericitet och genre 

 
Visar genrerna litteraturens väsen? Är det tvärtom inte så att endast individuella texter är verkliga, 

och att genrerna endast är pseudo-begrepp, brukbara endast för bibliotekens klassifikationer? Eller 

måste man medge att de varken är det ena eller det andra, och på ett visst sätt (?) båda två på en 

gång?18 

 

Jean-Marie Schaeffer ställer sig frågorna ovan i sin text ”Från text till genre. Anteckningar 

om genreproblematiken” i det teoretiska samlingsverket Genreteori. Det han gör här är att 

ställa frågor om huruvida det är genre som bestämmer över litteraturen eller litteraturen som 

bestämmer över genre. Han gör en viktig distinktion mellan de två begreppen genre och 

genericitet där genre får vara ett sätt att klassificera litteratur enligt ett (någorlunda) strikt 

 
15 Gérard Genette, ”Introduktion till arketexten” ur Genreteori, Eva Hættner Aurelius & Thomas Götselius (red.), 
Lund: Studentlitteratur 1997, s. 200. 
16 Genette, ”Introduktion till arketexten”, 1997, s. 200. 
17 Genette, ”Introduktion till arketexten”, 1997, s. 200. 
18 Jean-Marie Schaeffer, “Från text till genre. Anteckningar om genreproblematiken” ur Genreteori, Eva Hættner 
Aurelius & Thomas Götselius (red.), Lund: Studentlitteratur 1997, s. 279. 
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system baserad på textualiteten i verken den klassificerar medan genericitet är ”en produktiv 

faktor vid konstituerandet av textualiteten”.19 Det blir än mer intressant när Schaeffer 

underställer genericiteten Gérard Genettes begrepp transtextualitet och använder det som ett 

begrepp som förklarar rörligheten mellan olika delar i text och mellan texter, då kallad 

arketextualitet.20 Det som är svårt när det kommer till genre är just att bestämma svaret på de 

frågor Schaeffer ställer sig, eftersom det inte finns något rätt eller fel och fler än ett svar är 

någorlunda välfungerande. Schaeffer diskuterar därför flera olika sätt att genrebestämma 

texter. Bland annat lägger han fram begreppet generisk exterioritet som kan liknas vid Platons 

filosofi om ett idéplan. Liksom allting på jorden, enligt Platon, bara är skuggbilder, är också 

texter bara genremässigt versioner av en ideal genretext.21 Det skulle kunna finnas en ideal 

version som innefattade en specifik genres alla kännetecken och vi kan genrebestämma andra 

texter genom att hitta tillräckligt många likheter mellan den och idealtexten. Schaeffers 

genericitetsbegrepp blir för mig i den här uppsatsen snarare ett bakomliggande perspektiv när 

jag gör min analys av novellerna än en modell jag applicerar metodiskt. 

Gérard Genette diskuterar med hjälp av en text av Goethe hur Aristoteles 

grundindelning av genre (epik, lyrik, dramatik) bäst definieras som ”tre äkta naturformer” i 

motsättning till en mer modern genreindelnings ”poetiska arter”.22 Detta handlade till största 

del fortfarande om form snarare än innehåll, de poetiska arterna är till exempel roman eller 

ballad. Han kallar de tre äkta naturformerna sedan för ”arkegenrer” för att det alltid går att 

applicera dem på andra hierarkisk understående genrer. Han definierar fortfarande romanen 

etc. som genrer, men vill sedan införa vidare begrepp för att lättare göra en mer noggrann 

indelning, i en sorts genre-taxonomi. Ett exempel han använder är att romanen som genre kan 

delas in i vad han kallar för ”arter”, det vill säga till exempel riddarroman eller detektivroman, 

där detektivromanen i sin tur sedan kan delas in i ”varianter” som pusseldeckare eller 

spionroman.23 Förenklat kan man säga att: 

 
Kort sagt, alla genrer kan alltid innehålla flera genrer, och i det avseendet skiljer sig inte den 

romantiska triadens arkegenrer åt genom något naturgivet privilegium. På sin höjd kan de 

beskrivas som de sista – de vidaste – klassifikationsinstanserna som då var i bruk.24 

 

 
19 Schaeffer, “Från text till genre. Anteckningar om genreproblematiken” 1997, s. 291. 
20 Schaeffer, “Från text till genre. Anteckningar om genreproblematiken” 1997, s. 286. 
21 Schaeffer, “Från text till genre. Anteckningar om genreproblematiken” 1997, s. 283. 
22 Genette, ”Introduktion till arketexten”, 1997, s. 188. 
23 Genette, ”Introduktion till arketexten”, 1997, s. 189. 
24 Genette, ”Introduktion till arketexten”, 1997, s. 189-190. 
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Även Alistair Fowler skriver under på denna definition i sin text ”Genrebegrepp”. Han 

uttrycker det som att ”genre inte [är] så mycket ett fack som det som fyller facket, och 

genreteori har en helt annan funktion – den handlar om kommunikation och tolkning.”25 Han 

beskriver ingående något jag kommer att komma tillbaka till, det vill säga hur genre kan sägas 

vara ett problem eftersom den förändras så mycket över tid. Om vi ska ha någon användning 

för genreindelning måste vi ställa upp kriterier för dem, men ju fler kriterier desto färre verk 

passar in, eller som Alistair Fowler uttrycker det: ”Så länge vi låter våra beskrivningar vara 

vaga, kan vi på så sätt uppnå varaktiga, oförändrade enheter. Då förblir genrerna stabila i alla 

tider.”26 Han menar att om vi specificerar mer noggranna kriterier för genrer kommer det 

försvåra skrivandet av texter som uppnår dessa, och alltså få färre texter som tydligt tillhör en 

enskild genre. Detta behöver inte i sig vara ett problem, men om tydlig genreindelning ska 

kunna uppnås behövs vagare kriterier. 

 

Metafiktion 
Eftersom Metafiktion är ett begrepp jag använder mig av genom hela analysen behöver även 

det definieras. Metafiktion är ett för min analys mycket viktigt begrepp och jag använder det 

som en förlängning av Genettes paratextuella begrepp metatextualitet. Metafiktion betyder 

alltså i den här uppsatsen ett skrivande som både är skönlitterärt berättande och samtidigt en 

kommentar till vad litteratur är och hur det påverkar den som läser det. Eftersom det framgår i 

Gaimans icke-fiktion att han arbetar väldigt teoretiskt medvetet när det kommer till just sitt 

förhållande till läsare och förhållandet författare-läsare för jag in begreppet metafiktion i min 

analys för att ha en term för att beskriva de gånger det framkommer i skönlitteraturen att han 

lyckas förmedla detta. Jag kopplar samman Gaimans tankar om ansvarsfördelning mellan 

författare och läsning med det metafiktiva begreppet eftersom det förefaller mig, åtminstone 

delvis, vara dessa tankar som lett fram till den metafiktiva funktionen i hans verk – det vill 

säga hur han frånsäger sig ansvaret för hur texten mottages, men samtidigt tar ansvar för 

texten genom att bygga den på en lång litterär tradition av intertextualitet och transtextualitet. 

 

 

 

 
25 Alistair Fowler, “Genrebegrepp” ur Genreteori, Eva Hættner Aurelius & Thomas Götselius (red.), Lund: 
Studentlitteratur 1997, s. 254. 
26 Fowler, “Genrebegrepp”, 1997, s. 264. 
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2. Metafiktiva inslag i två verk av Neil Gaiman 
 

Min analys är upplagd mot bakgrund av Gaimans uttalanden om författarskap, författaransvar, 

läsaransvar, och vikten av skönlitterär läsning, den teoretiska bakgrund jag presenterat 

tidigare i uppsatsen samt hur jag tolkar begreppet metafiktion. Det är genom att anlägga en 

analys på först Gaimans litteraturteori, sedan hans paratextuella markörer och sist men inte 

minst tre noveller som jag kommer att försöka finna svar på mina frågeställningar. Detta mot 

en teoretisk bakgrund i genreteori och paratextualitet, som presenterats i teoriavsnittet.  

 

 

2.1 Analys av The View from the Cheap Seats 
 

Utöver de genreteorier som jag lägger fram anser jag det relevant att presentera Gaimans egna 

tankar kring genre eftersom det är för analysen relevant bakgrundsinformation om honom 

som författare. Jag ska börja med att citera Gaiman i två tätt på varandra följande stycken ur 

The View from the Cheap Seats. Det första är ur ett tal Gaiman höll under kongressen The 

International Conference on the Fantastic in the Arts i Florida 2013 och lägger en bakgrund 

till hur Gaiman kommit fram till ett arbetssätt som fungerar för honom själv när det kommer 

till hur man skriver något som får en läsare intresserad, samt hur han kom att börja fundera på 

vad genre är och hur det kan användas.  

 
I’d been [writing stories] for a living for fifteen years before it occurred to me to wonder what a 

story was, and to attempt to define it in a way that was useful to me. It took me about a year of 

pondering, and eventually I decided that a story was anything that I made up that kept the reader 

turning the pages or watching, and did not leave the reader or the viewer feeling cheated at the 

end. […] The other big thing that niggled at me was genre. I’m a genre writer, in the same way 

this is a genre conference*, and that only gets sticky or problematic in either case when one asks 

what the genre is, which leads us to a whole boatload of other questions.27 

 

Det andra citatet fastslår vad Gaiman till sist bestämmer sig för är hur han ska se på genre i 

praktiken: 
 

 
27 Neil Gaiman, The View from the cheap seats, New York: William Morrow Company 2017, s. 41-42. 



 13 

Life lurches. Genre offers predictability within certain constraints, but then, you have to ask 

yourself, what’s genre? It’s not subject matter. It’s not tone.  

Genre, it had always seemed to me, was a set of assumptions, a loose contract between the creator 

and the audience.28 

 

Det första som slår en i läsandet av dessa citat är hur svårt genrebegreppet tycks vara i 

praktiken, även för en van författare. Det är ett begrepp som används frikostigt inom 

litteraturvetenskapen, men som ibland kan tyckas nästan mer problematiskt än användbart – 

något som Gaiman är långt ifrån den första att tycka eller uttrycka sig om. Det Gaiman 

uttrycker i ovanstående citat kan sammanfattas i två punkter: 1) Genre är en praktisk 

indelning av litteratur så länge man inte tittar för nära på kriterierna, och 2) Genre, om man nu 

måste försöka ringa in det, kanske bäst definieras som ett kontrakt mellan läsare och författare 

på vilka förväntningar som kan komma att uppfyllas. Han har alltså konstaterat att genre är ett 

problematiskt sätt att kategorisera litteratur på, och sedan valt att definiera genre på sina egna 

premisser. Han är däremot noga med att förklara att man får bryta mot reglerna när man 

skriver skönlitteratur, i det här fallet angående genretillhörighet, först efter att man förstått 

vad dessa regler är: ”You can fuck around with the rules as much as you want to – after you 

know what the rules are. You can be Picasso after you know how to paint. Do it your way, but 

know how to do it their way first.”29 Gaimans egen definition av vad genre är och hur han 

arbetar med det, tillsammans med forskning kring genreteori är en av de byggstenar jag 

främst ställer upp i min analys. I introduktionen till novellsamlingen den här uppsatsen 

behandlar skriver Gaiman:  

 
We authors, who trade in fictions for a living, are a continuum of all that we have seen and heard, 

and most importantly, all that we have read. […] Many, perhaps most, of the stories in this book 

are part of that same continuum. They exist because other authors, other voices, other minds, have 

existed. (TW, s. xiv-xv) 

 

Vi har idag ett originalitetskrav på våra författare som kan sägas vara relativt nytt inom 

litteraturens historia. Idag anses det ofta fult att kopiera eller öppet erkänna sig influerad av 

andra författare, men där ställer inte Gaiman in sig i sin samtid. Han erkänner, nästan 

stoltserar, istället med sina influenser och tillägnar en stor del av introduktionen till Trigger 

Warning till alla olika personer han låtit inspirera sig (mer eller mindre direkt). Genom att 

 
28 Gaiman, The View from the Cheap Seats, 2017, s. 43. 
29 Gaiman, The View from the Cheap Seats, 2017, s. 119. 
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göra detta visar han också att han inte bara är författare, utan även läsare. Det leder i sin tur 

till att han ställer sig en aning närmare sin egen läsekrets än han annars gjort eftersom en 

författare som pratar om sig själv i första hand som läsare tonar ned den hierarkiska 

maktordningen mellan författare och läsare och öppnar upp för en annan typ av förtroende. 

Om författaren uttryckligen ser sig själv som läsare vet läsaren att han har förståelse för vad 

en läsupplevelse kan göra med en. Gaiman skriver i The View from the Cheap Seats om när 

hans roman The Graveyard book vann the Newbury Award och hur det ledde till att han 

kände sig nödgad att uttala sig som följer:  

 
It was as if some people believed there was a divide between the books that you were permitted to 

enjoy and the books that were good for you, and I was expected to choose sides. We were all 

expected to choose sides. And I didn’t believe in it, and I still don’t. 

I was, and still am, on the side of the books you love.30 

 

Det här är bara en av ett flertal gånger han pratar om det faktum att han inte tänker ställa sig 

över någon annans läsupplevelse, det finns ingenting som heter ”en dålig bok”, alla har rätt att 

välja för sig själv. Uttalanden som dessa gör att man som läsare redan innan man börjar läsa 

hans egna verk vet att man har rätt till sin egen läsupplevelse. Gaiman vill att vi ska läsa 

sådant vi trivs med, eller inte trivs med, helt efter vårt eget huvud. Det här förtroendet är 

något Gaiman respekterar och vet att hans läsare har för honom, men det är också något han 

ibland utmanar, till exempel genom den här uppsatsens andra analysobjekt Trigger Warning. 

När maktordningen skiftar gör även förtroendet det. Ett exempel på hur Gaiman försöker visa 

läsarna att han inte anser sig stå över dem syns i hur han istället för att explicit uttrycka sig 

om att han skriver metatextuellt sammanfattar varför han slutade som journalist för att istället 

bli författare på heltid: “I fled, or at least, backed awkwardly away from journalism because I 

wanted the freedom to make things up. I did not want to be nailed to the truth; or to be more 

accurate, I wanted to be able to tell the truth without ever needing to worry about the facts.”31 

Detta blir ett sätt för honom att uttrycka att man kan förstå hans metafiktiva balansgång utan 

att vare sig han eller läsaren behöver ha en teoretisk bakgrund. 

 

 

 
30 Gaiman, The View from the Cheap Seats, 2017, s. 20. The Newbury Award är ett litteraturpris som delas ut av 
The American Library Association till det gångna årets viktigaste tillskott till barnlitteratur i USA. 
31 Neil Gaiman, The View from the cheap seats, 2017, s. xv. 
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2.2 Analys av Trigger Warning: Short Fictions & Disturbances 

 
Gaimans genreöverskridande och utmanande av litterära normer kan inte till fullo analyseras 

utan en genomgång av några av de begrepp han nyttjar i titeln på sitt verk: Trigger warning, 

Short fictions, och Disturbances. Det finns noveller i samlingen Trigger Warning som skulle 

genrebestämmas som klassisk fantasy, någon är en science fiction-novell och ett par kan 

närmast beskrivas som skräck. Det finns variationer i form, alltifrån klassisk prosa till ett par 

regelrätta dikter. Såväl funktionen av novellsamlingens titel som de genrer Gaiman använder i 

de noveller jag analyserar kommer att presenteras. 

Neil Gaimans novellsamling Trigger Warning: Short Fictions & Disturbances gavs ut 

första gången 2015 på förlaget Headline som ger ut litteratur inom en mängd olika genrer: 

triller, romantik, kriminaldraman etc. Förlagets hemsida skriver ”In Trigger Warning, global 

phenomenon and Sunday Times bestselling author Neil Gaiman returns to dazzle, captivate, 

haunt and entertain with this his third collection of short fiction”.32 De både framhäver hans 

tidigare prestationer och gör reklam för den nya samlingen samtidigt; de använder verbet 

”returns” (återvänder) för att understryka hur den här samlingen är nästa i rad av samma 

kvalitet som de verk som uppenbarligen varit av kvalitet god nog för att bli Sunday Times 

bästsäljare. Samlingen innehåller en aldrig tidigare publicerad novell vilket förlaget också 

framhäver tydligt både på hemsidan och på samlingens omslag.  Novellen är skriven för att 

ges ut i den här samlingen, så berättelsen är ny, men den är baserad på en karaktär som 

Gaiman tidigare givit ut både en roman och en längre novell om (American Gods och ”The 

Monarch of the Glen”). Alla de andra novellerna i samlingen är tidigare publicerade i andra 

sammanhang, och det faktum att Gaiman valt ut just dessa och passat in dem inom samma 

pärmar understryker min hypotes presenterad i avsnitt 1.3 att det faktum att de inte har en 

uppenbar röd tråd inte är något sammanträffande. Eftersom de redan varit publicerade på 

andra ställen och inte är skrivna för samlingen hade han, om han inte tyckt att de passade här, 

kunnat skriva nya eller göra ett annat val.33  

Flera av novellerna har vunnit Locus Awards för ”best short story”, och samlingen som 

helhet vann samma pris i en annan kategori: ”best short story collection”, år 2016.34 Man 

 
32 Headline Publishing Group, https://www.headline.co.uk/titles/neil-gaiman-2/trigger-warning-short-fictions-
and-disturbances/9781472217707/ (2020-05-20). 
33 Novellerna är publicerade i diverse olika sammanhang, till exempel är ”And Weep like Alexander” publicerad 
i en bok som såldes till förmån för the Arthur C. Clarke awards, ett brittiskt litteraturpris för science fiction. 
34 Science Fiction Encychlopedia, “Locus Award”, http://www.sf-encyclopedia.com/entry/locus_award (2020-
04-29) Ett litteraturpris som delas ut årligen till verk inom genrerna fantasy och science fiction. 
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märker att Gaiman är en författare som nått framgång med samlingen även på vilka som gör 

uttalanden om den. De första sidorna i samlingen är en lista med beröm till både samlingen 

och honom som författare och kommer från personer och institutioner som Phillip Pullman, 

Hugo Rifikind, The New York Times, The Guardian, med flera.  

 
Like all the best writers of fiction… Gaiman draws power not just from his storytelling gifts but 

also from his ability to work the crowd. He’s like a conjuror who shows us how the magic trick is 

worked, joins us in laughing at its transparency and simplicity, and then makes us believe in it 

anyway. (TW, första uppslaget) 

 

Citatet ovan är ett exempel på beröm som ges Gaiman som kan kopplas till min hypotes om 

inledningen till Trigger Warning. Gaiman varnar läsaren för samlingens innehåll, han delger 

information om vad som ska komma, men vi läsare blir likväl skrämda ändå. 

 

 

2.2.1 Paratextuella markörer i Trigger Warning 
 

Jag inleder min analys med att studera de paratextuella markörerna och redogöra för tre 

begrepp som är centrala för novellsamlingen, nämligen de tre begrepp som tillsammans utgör 

samlingens titel. Eftersom titeln är det första läsaren möts av finns det god anledning att tro 

att de är valda med omsorg.  

 

Short fictions 
När en bok, som i det här fallet Trigger Warning, marknadsförs som novellsamling finns det 

anledning att tänka att det enbart är noveller den innehåller, men genom att inte skriva en 

undertitel med ”short stories” i, utan ”short fictions” möjliggörs för Gaiman att inkludera 

texter som inte följer novellens regel- och ramverk; i samlingen ingår nämligen även lyrik. 

Han säger aldrig något, vare sig i samlingens titel eller undertitel om att läsaren kan räkna 

med att det bara kommer att röra sig om en viss typ av berättelse, vare sig genremässigt eller 

formmässigt. ”Short stories” hade gjort att vi förväntade oss en samling noveller, ”poetry” 

kanske kunde definiera ungefär fyra av berättelserna och ”short prose” hade inte gått heller på 

grund av lyriken. ”Short fictions” öppnar dörrar för författaren i sitt skrivande och dörrar hos 

läsaren som inte heller kommer vara fast i en förutfattad mening om vad hen håller i sin hand. 

”…short story collections should be the same thing all the way through […] They should not, 
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in short, contain horror and ghost stories, science fiction and fairy tales, fabulism and poetry, 

all in the same place.” (TW, s. xvi) Det säger Gaiman i introduktionen och läsaren får då en 

föraning om att det här inte kommer att vara en vanlig novellsamling.  

Varför har han gjort så om man inte får? Vad kommer jag egentligen hitta mellan dessa 

pärmar? Genre är enligt Gaiman ett kontrakt mellan läsare och författare på vad läsaren kan 

förvänta sig när hen läser men Gaiman river det här kontraktet när han öppet förklarar att den 

här samlingen inte innehåller en genre, varje enskild novell kanske inte ens tillhör bara en 

genre, är eventuellt inte ens stöpt i bara en form. Läsaren kommer att vara tvungen att ta sig 

an varje berättelse utan att ha fått en livboj att hålla i sig i. Här ser vi en sammanhållande tråd 

ta form som inte hade funnits utan samlingens introduktion. På grund av Gaimans användande 

av ”Short Fictions” som beskrivning av vad det är för typ av samling kommer jag att använda 

begreppet ’texter’ när jag pratar mer generellt om samlingens innehåll. Däremot kommer jag 

att använda ’novell’ om de texter som tillåter det. 

 

Disturbances 
Nästa betydelsefulla begrepp som bör utredas är ”disturbances”. En stor del av hur samlingen 

är uppbyggd tycker jag att man ser redan i det begreppet. Gaiman försöker i inledningen 

övertyga oss om att vi ska vara oroliga för vad som komma skall eftersom den här samlingen 

inte är vad en novellsamling bör vara, och vem vet vad vi träffar på. Läsaren blir dock inte 

alldeles lämnad åt sitt öde utan kan luta sig mot att det i inledningen både finns skrivet något 

kort om varje novell och dessutom en generell varning om att det finns obehag att vänta. 

Ordet disturbance har en dubbel betydelse: det kan betyda både störning och något som är 

stötande. Vi får således en varning redan i ordet om att allt vi läser i samlingen kan vara 

störande eller stötande, men vi får inte veta vad som är vad. De transtextuella aspekterna av 

texterna, all inspiration som kommer från andra författarskap, människor i Gaimans liv eller 

platser han besökt gör mycket lite för att stötta oss när vi ger oss in i samlingens 

”disturbances”. Det finns ett begrepp inom skräck-genren som heter ”det sublima”, som 

presenteras vidare längre fram i analysen, men Gaiman kan mycket väl tänkas alludera till det 

fenomenet när han pratar om ”disturbances”, då begreppet oftast används som en term för 

något vagt bekant men obegripligt och obehagligt. Det är precis den typen av texter som 

Gaiman samlat här. 
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Trigger Warning  
Begrepp nummer tre är även samlingens huvudtitel: Trigger Warning. Ett laddat uttryck som 

kommer med mycket i bagaget. Själva begreppet används oftast online, och fungerar som en 

varning för en eventuell läsare att ”här kommer det att presenteras material som kan vara 

stötande”. Den typen av varningar skrivs ofta ut som det absolut första och formuleras till 

exempel: ”TW – sexuellt våld”. Den som vet med sig att den inte klarar av texter, bilder eller 

film där explicit sexuellt våld förekommer vet då att den ska undvika just detta och kan slippa 

utsättas för det.  

Hur, när, var och för vad det här begreppet ska användas är oerhört omtvistat. Det är 

något jag inte kommer att diskutera vidare i den här uppsatsen, annat än genom att presentera 

Neil Gaimans åsikter i ämnet så som de presenteras i inledningen till Trigger Warning. 

Inledningen till samlingen börjar nämligen med att Gaiman gör något så vågat som att fastslå 

att han anser att trigger warnings, hur goda intentioner det än finns bakom dem, är något som 

ska användas oerhört sparsmakat när det kommer till vuxnas läsning – om alls (TW, s. xii). 

Baserat på sin egen läsupplevelse som ung anser han att vi formas av det vi upplever, kanske 

starkast till och med av de upplevelser vi inte var beredda på eller ens redo för, och att fråntar 

vi oss möjligheten att överraskas på det viset fråntar vi också oss själva 

utvecklingsmöjligheter. ”[…] but they also taught me that, if I was going to read fiction, 

sometimes I would only know what my comfort zone was by leaving it.”(TW, s. xiii) 

Naturligtvis tar han inte lätt på ämnet; även Gaiman ställde sig positiv till fenomenet när 

det uppkom eftersom det faktiskt finns väldigt tydliga fördelar, men han drar sig inte heller 

för att sedan ändå välja sida och välja bort varningarna. Gaiman har då till synes alltså valt 

bort användandet av trigger warnings, men så skriver han vidare: ”I wondered, […] whether, 

one day, people would put a trigger warning on my fiction. I wondered whether or not they 

would be justified in doing so. And then I decided to do it first.”(TW, s. xiii) En medvetenhet 

kring sitt skrivande och en närhet till sina läsare har skapat ett förtroende mellan dem och 

honom, som gör att han vill skaka om lite. Poängen med skräckgenren är att skaka om den 

som konsumerar den. Hur detta sker och på vilka villkor kan variera, men poängen är att 

skrämma konsumenten och det vill Gaiman göra på mer än ett sätt. Genom att han namnger 

samlingen efter ett begrepp som betyder ”varning för känsligt innehåll” och sedan aldrig säger 

precis vad det varnas för, eller vem som ska akta sig, men däremot understryker att ”This 

book is correctly labeled. Now all we have to worry about is all the other books”(TW, s. 
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xxxvii) är mattan under läsarens fötter bortryckt redan innan den till synes välmenande 

inledningen nått sitt slut.  

 

 

2.2.2 Analys av tre noveller i Trigger Warning 
 

Här följer en analys av tre noveller ur samlingen. Till varje novell tillkommer dessutom en 

genrepresentation relevant för den novellen. 

 

”And Weep Like Alexander…”  
 

It has long been a source of puzzlement to me that none of the inventions we were promised when 

I was a boy, the ones that were due to make our lives much more fun and interesting in the world 

to come, ever arrived. (TW, s. xxxi) 

 

”And Weep Like Alexander…” är den enda novellen i samlingen som skulle kunna 

genrebestämmas som science fiction, och som marknadsförs som det om man gör en 

internetsökning på ställen där den säljs. Science fiction är en genre som i likhet med 

genrebegreppet självt varit svårt att definiera. Till och med hur genren ska benämnas har varit 

omtvistat, och hur vi ska förkorta den. Ska vi kalla den science fiction, Sci-fi, SF, eller något 

annat?35 Många har försökt definiera genren, och många har kommit fram till att det nästan är 

lättast att göra det genom att säga vad det inte är, eller genom att beskriva den så som den ofta 

marknadsförs. Gaimans beskrivning av genre som ett kontrakt mellan läsare och författare 

förefaller nästan som gjord för att beskriva just science fiction. Eftersom den har varit en 

genre som ofta åsidosatts med förklaringen att det är populärlitteratur, inte finlitteratur, har 

det varit extra viktigt för anhängare av genren att genom att ringa in dess unika drag försöka 

legitimera dess plats i litteraturvärlden. I Jerry Määttäs kapitel ”Novum, megatext och 

paratext – att definiera science fiction”, ur hans avhandling Raketsommar. Science fiction i 

Sverige 1950-1968 sammanfattar han forskaren Darko Suvin:  

 

 
35 Jerry Määttä, “Novum, megatext och paratext – att definiera science fiction” ur Raketsommar. Science fiction i 
Sverige 1950-1968, diss. Uppsala Universitet, Lund: Elleströms förlag 2006 s. 470. 
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I stället menar han att science fiction lämpar sig utmärkt som medel med vilket författaren genom 

analogi och tankeexperiment kan kommentera sin samtid, och han ser hos SF-litteraturen, ”denna 

fundamentalt subversiva genre”, en närmast unik potential till politisk samhällskritik.36 

 

Det Määttä diskuterar här är att Suvin inte bara anser att det science fiction i huvudsak 

försöker, eller bör försöka, göra är att beskriva möjliga scenarion för framtiden, utan att han 

just ser det som ett sätt att med en distans, som kan göra det mer lättillgängligt, analysera sin 

samtid och vart den eventuellt är på väg. Det här uttalandet gäller förstås inte all science 

fiction utan är snarare ett uttalande om vad science fiction kan vara och varför genren inte ska 

underskattas och behandlas som oviktig eller insignifikant. I en annan av sina texter, Science 

fiction – en grundkurs, hänvisar Määttä återigen till Suvin:  

 
Traditionellt har fantasy definierats som en genre som, till skillnad från science fiction, rymmer 

explicit övernaturliga inslag och vanligen utspelas i en sagoinspirerad variant av någon historisk 

epok (ofta medeltiden), men också kännetecknats av ett intresse för moraliska frågor, snarare än 

spekulationer om framtiden. Darko Suvin menade exempelvis att myter, sagor och fantasy genom 

att de skildrar en alltför främmande fiktionsvärld inte har samma möjligheter som science fiction 

att formulera en politiskt effektiv samtidskritik.37 

 

Det här är ett uttalande man kan hålla med om mer eller mindre, men det är intressant i att den 

förklarar en skillnad mellan science fiction och fantasy i hur mycket de behöver förhålla sig 

till verkligheten. Science fiction, är man ändå överens om, ska vara en version av verkligheten 

som fungerar utan inblandandet av direkt övernaturliga fenomen.  

”And Weep Like Alexander” är en svårdefinierad novell eftersom den kan sägas både 

vara, och inte vara, både fantasy och science fiction. Eftersom novellen handlar om en person 

som kan ”ouppfinna” saker, ett fenomen som inte finns i vår verklighet och förmodligen 

aldrig kommer att göra, skulle man kunna kategorisera den som fantasy, framför allt som 

förklaringen till hur det går till när Obediah Polkinghorn ”ouppfinner” saker är knaper. 

Mycket science fiction har fungerat på nästan samma sätt som fantasy när den behandlat 

alternativa framtider där tekniken möjliggjort en värld som vi inte kan föreställa oss komma 

till i verkligheten. Men det som skiljer den från renodlad fantasy är att den måste ha en 

 
36 Jerry Määttä, “Novum, megatext och paratext – att definiera science fiction”, 2006, s. 477. 
37 Jerry Määttä, “Science Fiction – en grundkurs” ur Kosmologiska pilar/Cosmological Arrows, Caroline Elgh 
Klingborg, Jerry Määttä & Bettina Schultz (red), Stockholm: Bonniers Konsthall/Art & Theory, 2019, s. 30. 
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sammanhängande vetenskaplig förklaring som åtminstone om vissa tekniska framsteg görs 

skulle kunna fungera; det räcker inte att hitta på på samma sätt som i fantastik.  

 ”And weep like Alexander…” skulle förmodligen bäst beskrivas som en blandning av 

science fiction och fantasy eftersom den kanske egentligen inte helt stämmer in på kriterierna 

för vad science fiction ska vara. Men även om det kan tyckas vara övernaturligt med 

berättelsens protagonists ”ouppfinnande”, framställs det snarare som något som är ett tekniskt 

framsteg som gör att en person kan istället för att uppfinna nya saker göra så att företeelser 

som redan uppfunnits försvinner som om de aldrig kommit till. Vi får aldrig reda på hur det 

går till när något som uppfunnits plockas bort av Obediah Polkinghorn, mer än att han 

förklarar det som ”all about unpicking probability threads from the fabric of creation” (TW, s. 

168), men det är åtminstone en förklaring där. Hade omständigheterna i vår verklighet varit 

annorlunda kanske det hade fungerat. Ingen magi är direkt inblandad.  

Att genre är något som ställer till problem är bara ena sidan av myntet, det som kan ses 

som problematiskt när det kommer till genrebestämning kan också fungera som ett 

möjliggörande för en berättare att ta ut svängarna. I den här novellen håller sig Gaiman alltså 

inte till de regler som många hävdar bör följas för att få kalla det science fiction, men han 

låtsas göra det, och det resulterar i en novell som har en genreuppdelning vars skiljelinje går 

mellan den faktiska handlingen på pappret, och läsarens upplevelse. Handlingen skulle kunna 

vara svår att definiera som science fiction, men den läses som det. Själva titeln är en nyckel 

för en påläst läsare, det är nämligen ett citat som lär ha sagts om Alexander den store – att han 

grät när han inte hade fler länder att erövra. ”It’s a very silly story, so I gave it a slightly 

pompous title.” (TW, s. xxxi) säger Gaiman i inledningen och arbetar även här metatextuellt 

med krav på läsaren att själv förstå varifrån det kommer. Vet man inte att det är därifrån det 

kommer framstår titeln på sin höjd som förvirrande, men för den som vet är det, liksom i ”A 

Lunar Labyrinth”, en ledtråd. 

 

”A Lunar Labyrinth”  
 

Fantasy is not so much a mansion as a row of terraced houses, such as the one that entrances us in 

C.S. Lewis’s The Magician’s Nephew with its connecting attics, each with a door that leads into 

another world. There are shared walls, and a certain level of consensus around the basic bricks, but 
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the internal décor can differ wildly, and the lives lived in these terraced houses are discrete yet 

overheard.38 

 

The Cambridge Guide to Fantasy Literatures inledning är en fascinerande enkel men 

inkluderande översiktsbild till vad fantasy är som genre. Den är det helt enkelt genom att inte 

använda facktermer och jämförande med andra genrer, utan genom att i sann fantasy-anda 

beskriva genren genom en liknelse. Som jag redan lyft i avsnittet om ”And Weep Like 

Alexaner” kan det nämligen vara svårt att precisera vad det är som utgör genren fantasy, eller 

fantastik.  

Gaiman har använt sig av en liknande liknelse som Mendlesohn och James när han 

förklarar sin syn på hur varje författares skapande kan ske på grund av de föregåendes:  

 
Writers live in houses other people built. They were giants, the men and the women who made the 

houses we inhabit. They started with a barren place and they built Speculative Fiction, always 

leaving the building unfinished so the people who came by after they were gone could put on 

another room, or another story. (TW, s. xxx)  

 

”A Lunar Labyrinth” är samlingens andra text. Det är en novell sprungen ur Gaimans 

uppskattning av författaren Gene Wolfe. Redan i novell nummer två märks alltså Gaimans 

genomtänkta paratextuella markörer tydligt. Novellens titel är tagen rakt av från en av Wolfes 

egna noveller: ”A Solar Labyrinth”, med förklaringen från Gaiman: ”If there are solar 

labyrinths, there should be lunar ones too, after all[…]”(TW, s. xviii) och publicerades första 

gången 2013 i en samling texter skrivna till Gene Wolfes ära.39 Inte bara titeln är inspirerad av 

Wolfe utan handlingen är centrerad kring en labyrint i Gaimans novell precis som i Wolfes. 

En man som brukar besöka små orters märkliga sevärdheter hör talas om ”The Lunar 

Labyrinth” och blir intresserad nog för att besöka den. Väl framme möter han en gammal man 

som visar honom upp på kullen där labyrinten förut stod, hög och imponerande, och nu efter 

att den bränts ned står lägre, men fortfarande synlig. Under promenaden berättar den gamle 

mannen om hur det var innan den brann ned, och hur folk betedde sig i den, och kring den.  

En van läsare har kanske läst Wolfes novell, och är misstänksam redan från titeln; för 

även om Wolfes labyrint inte är lika uppenbart sinister som Gaimans, förmedlar den en känsla 

av oförklarligt obehag. En annan van läsare har kanske inte läst Wolfe, men däremot hört 

 
38 Edward James & Farah Mendlesohn, ”Introduction” ur The Cambridge Companion to Fantasy literature, 
Edward James & Farah Mendlesohn (red.), New York: Cambridge University Press 2012, s. 1. 
39 Wolfewiki: https://www.wolfewiki.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Stories.ALunarLabyrinth (2020-04-29) 
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talas om myten om Minos och Minotauren, och är mer generellt misstänksam mot mystiska 

labyrinter. Här arbetar Gaiman alltså både inter- och metatextuellt. En läsare måste inte ha 

vare sig läst Wolfe eller ha koll på myter, men har hen det tillkommer dessa intertextuella 

markörer som kan göra att en läsare börjar ana oråd redan när den äldre mannen dyker upp 

och börjar berätta, eller redan vid titeln, eller i inledningen... Den äldre mannen, när han 

berättar om barnen som förr brukade springa omkring i Labyrinten, säger: ”[…] and little 

Romulus and Remus, or whatever the kids were called[…]” (TW, s. 7) och refererar därmed 

till myten om hur staden Rom skapades av två bröder, Romulus och Remus, som blev 

uppfostrade av vargar. Ytterligare en metatextuell markör, och för den som läst inledningen är 

det här dessutom den andra vargreferensen som dyker upp.  

När de två männen är på väg till labyrinten pratar den äldre om Minotauren:  

 
”They talk about the labyrinth of Minos, but that was nothing by comparison to this. Just some 

tunnels with a horn-headed fellow wandering lonely and scared and hungry. He wasn’t really a 

bull-head. […] Teeth. Bulls and cows are ruminants. They don’t eat flesh. The minotaur did.” 

(TW, s. 8)  

 

Det är en krypande känsla av obehag som genom novellen blir starkare och starkare och 

kulminerar i slutscenen där protagonisten har klivit in i labyrinten. Den äldre mannen är nu 

försvunnen, men istället skymtar något stort – nästan varglikt – utanför labyrintens yttersta 

kant. Detta något ylar mot månen, den unge mannen hör vad som nästan är ett morrande säga 

”run” och den unge mannen ”ran like a lamb to his laughter” (TW, s. 13). Det är ingen tvekan 

för läsaren att något sinistert är i görningen nästan redan från början. Hela berättelsen smyger 

sig in under skinnet på en, men det är inte alldeles tydligt vad som komma skall. Den 

uppmärksamme minns dock vad Gaiman sade i inledningen: ”[…] and a Wolfe to bay at the 

moon” (TW, s. xviii). Den första vargreferensen. Det är alltså i samma novell inte bara 

intertextuella markörer som kan förvarna läsaren om innehållet i novellen, utan även i 

peritexten finns ledtrådar. Gaimans metatextuella sätt att skriva illustrerar Patricia Waughs 

uttalande att ”Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and 

systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the 

relationship between fiction and reality”.40  

Gaimans referenser görs i den här novellen nästan uteslutande till mytiska företeelser. 

Att referera till sådana, istället för till annan skönlitteratur, får funktionen i läsningen att det 

 
40 Waugh, Metafiction – The Theory and practice of self-conscious fiction, 1984, s. 2. 
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han säger framstår som mer verklighetsförankrat. Istället för att referera till vargar från andra 

sagor etc. tar han myten om Romulus och Remus och lägger till en iakttagelse om 

Minotaurens tänder. Att den unge mannen ”ran like a lamb to his laughter” är dessutom en 

omskrivning av uttrycket ”like a lamb to the slaughter”, ett uttryck som det redan alluderats 

till när den unge mannen känner doften av rosmarinen, som labyrintens väggar består av: ”I 

inhaled, and thought of raw lamb, carefully dismembered and prepared[…]”(TW, s. 11). 

Rosmarin används ofta i samband med minne, till exempel Shakespeare har Ofelia I Hamlet 

säga: ”Här är rosmarin, det är för minnet – minns mig, min älskade!”41 Ytterligare både en 

referens som en läsare kan lägga märka till och som kan få läsaren att undra om protagonisten 

kanske minns något undermedvetet. 

Novellsamlingen som helhet klassificeras som fantasy, det är så den marknadsförs, men 

novellsamlingens olika texter kan delas in ytterligare i andra genrer. Den här novellen, till 

exempel, är uppbyggd mer enligt kriterierna för det som numer kallas Dark Fantasy. Dark 

fantasy är en svår genre eftersom den använder sig av både fantasy- och skräckmarkörer men 

Roz Kaveney gör en utredning av begreppet i kapitlet ”Dark Fantasy and Paranormal 

Romance” där hon visar hur det skiljer sig från det som annars skulle kunna tänkas skulle 

klassas som skräck, eller bara ’läskig’ fantasy.42 Hon menar att det främsta som skiljer skräck 

och Dark Fantasy åt ligger hos huvudkaraktären. En huvudkaraktär i en skräckberättelse 

behöver inte utvecklas alls, hens enda poäng är att finnas där för att bli skrämd, men en 

huvudkaraktär i en Dark Fantasy-berättelse behöver göra någon form av inre resa eller 

utveckling. Det går ofta ut på att hen upptäcker att världen hen lever i, som framstod som vår 

vanliga verklighet, visar sig innehålla någon form av övernaturlighet.43 Det kan till exempel ta 

sig i uttryck i att huvudkaraktären bestämmer sig för att trots allt göra det som nu visat sig 

innebära fara, eller att den/det som skrämmer hen visar sig ha ett djup som kan fungera som 

förklaring, vilket är precis vad som händer i ”A Lunar Labyrinth”. Huvudkaraktären har 

förstått att eftersom det är fullmåne kommer något obehagligt ske i labyrinten om han ger sig 

hän, men gör det ändå. Novellen balanserar alltså på gränsen mellan skräck och Dark Fantasy. 

 

 

 

 
41 William Shakespeare, Hamlet, Britt G. Hallqvist (övers.), Stockholm: Ordfront förlag 1986, s. 307. 
42 Roz Kaveney, “Dark Fantasy and Paranormal Romance” ur The Cambridge Companion to Fantasy Literature, 
Edward James & Farah Mendlesohn (red.), New York: Cambridge University Press 2012, s.  
43 Kaveney, ”Dark Fantasy and Paranormal Romance”, 2012, s. 218. 
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”Black Dog”  
 

There is something basically comfortable about horror, while terror shakes our whole view of the 

world.44 

 

En annan genre, eller art, som Gaiman rör sig inom är skräck. Han är uppenbart intresserad av 

vad skräck är och kan vara som genre och är inte rädd för att blanda den med andra genrer 

eller tänja på dess regler för att uppnå önskat resultat. Mattias Fyhr har skrivit en bok om en 

genre som ofta kopplas samman med skräck och är den som jag tycker är mest relevant för 

läsandet av Neil Gaiman, nämligen Gotiken. Boken heter De mörka labyrinterna: Gotiken i 

litteratur, film, musik och rollspel och hjälper oss definiera och förklara några begrepp som är 

väldigt användbara i analyserandet av Trigger Warning. När litteratur under 16- och 1700-

talet fick större spridning bland folk växte det snabbt fram ett behov av ett språk vi kan 

använda för att prata om den. 1700-talet gav oss tre begrepp som är viktiga för framväxten av 

genrerna skräck och gotik: terror, horror, och det sublima.  

’Terror’ och ’horror’ kan vi ungefärligt översätta som ’gotik’ och ’skräck’. Terror 

beskriver Fyhr som en njutbar, högstämd känsla som skapas genom inlevelsefulla och vackra 

skildringar av människor som råkar ut för märkvärdiga och tragiska öden. Det skiljer sig från 

beskrivningen av horror som mer korrelerar till dagens beskrivning av skräck-genren. Den 

förknippas med explicita skildringar av våld/slakt/etc. som inte är skriven för att väcka en 

läsares medkänsla, den saknar det vackra medlidsamma draget som terror har, utan dess 

funktion är främst att skrämma oss och väcka obehag. Distinktionen mellan de två begreppen 

görs svårare när de ska översättas, eftersom vi på svenska har uttrycket skräck som fungerar 

ganska bra som översättning till horror, men inget ord som fungerar lika bra som översättning 

till terror.45 Sigrid Combüchen har uttryckt sig i ämnet med att göra en distinktion mellan 

skräckgenren och skräckromantiken, där medan skräckgenren vill skrämmas ordentligt 

behöver skräckromantiken inte göra sin läsare rädd alls.46 Där skräcken har ett tydligt syfte att 

skrämmas, har skräckromantiken sitt fokus snarare hos människor som är skrämda eller 

skrämmande. Det handlar om ångest och psykologin bakom obehag mer än det handlar om 

skräck och förmågan att framkalla rädsla.47  

 
44 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna: Gotiken I litteratur, film, musik och rollspel, Lund: Ellerströms förlag 
2017, s. 45. 
45 Fyhr, De mörka labyrinterna, 2017 s 25. 
46 Fyhr, De mörka labyrinterna, 2017, s 20. 
47 Fyhr, De mörka labyrinterna, 2017, s. 20. 
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Det tredje begreppet, det sublima, är något mer svårdefinierat än terror och horror. Det 

är ett begrepp som kan sägas beteckna ord som inte ger oss en direkt bild för vår inre syn, 

men som inger oss en viss känsla baserad på att vi förknippar dem med särskilda 

sammanhang där vi tidigare hört dem. ”Ordkombinationer i vilka ord ställs efter varandra och 

dessutom blandas med ord vi inte riktigt kan omfatta är lämpliga för att skapa det sublima”.48 

Det är en tanke grundad redan hos Aristoteles som återges i Fyhrs bok att människan är 

kapabel att njuta av saker i litteraturen som hen inte kan njuta av i verkligheten. Skräck som 

genre hade förmodligen aldrig blivit populär om folk inte fann en njutning i den, men att folk 

njuter av skräck i litteraturen eller på film betyder väldigt sällan att de njuter av 

skräckscenarion i sina egna riktiga liv. Njutningen som kan uppstå i det obegripliga eller 

obehagliga är ett starkt genomgående tema i Gaimans författarskap och man ser tydligt i den 

här samlingen att han inte tycker att det obegripliga eller obehagliga behöver finnas explicit 

uttryckt i händelseförloppet utan att det kan finnas andra sätt att utnyttja det.  

För att visa hur skräck skapas i Gaimans noveller kommer jag här att visa på en analys 

av samlingens sista novell ”Black Dog”. Det är den enda novellen i samlingen som inte är 

tidigare utgiven utan är skriven särskilt för den här samlingen. Huvudkaraktären är dock inte 

ny för Gaiman eller hans läsare, den handlar om Shadow Moon, huvudkaraktären i Gaimans 

roman American Gods, som efter att ha tillbringat tid i Europa nu är på väg att försöka ta sig 

tillbaka hem till USA. Han befinner sig under novellens gång i England, i en liten by. Man 

kan tänka sig att Shadow befinner sig i Essex, baserat på att ett par han träffar och får bo över 

hos, Moira och Oliver, berättar sägner om en hund som kallas Black Shuck och som ska vara 

ett omen om nära förestående död. Black Shuck ska framför allt ha setts till i Essex. Gaiman 

skriver dock i inledningen att Shadow befinner sig i the Derbyshire Peak District och det är 

alltså där både Oliver och Shadow ser något på vägen hem från puben som skulle kunna vara 

just denna hund. Eftersom Oliver efter det blir sjuk, och Shadow senare nästan dödas av vad 

som verkar vara en spökgestalt i hundform som uppkommer ur Oliver, ger det starka indicier 

för läsaren att tro att sägnen skulle kunna vara sann.  

Hundtemat går generellt starkt i novellen. Hundguden Anubis nämns, han som var 

dödsguden enligt egyptisk mytologi. Shadow har träffat flera av de gamla gudarna tidigare, i 

romanen American Gods, så för honom är det omöjliga inte längre omöjligt – gudarna kan 

absolut vandra bland människorna. Gaimans användande av ett så utbrett motiv som hunden 

som representant för döden gör att berättelsens förebådande markörer blir tydliga för fler 

 
48 Fyhr, De mörka labyrinterna, 2017, s 38. 
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läsare. Är man inte bekant med Anubis kanske man är bekant med andra svarta hundar ur 

lokala sägner. Kanske Baskervilles hund, som också nämns vid ett tillfälle, eller den stora 

svarta hunden som dyker upp i Harry Potter-böckerna under mystiska omständigheter. I 

motsats till detta onda som representeras av den svarta hunden använder sig Gaiman av en av 

gudinnorna som dök upp i American Gods för att fungera som beskyddare. Bast var, också 

enligt egyptisk mytologi, gudinna över bland annat hemmet, kvinnors hemligheter och 

fertilitet. Hon var dessutom ”helper of the dead”, även om det inte var någon av hennes 

huvudsakliga sysselsättningar, och det är i den rollen hon figurerar här. Hon hjälper Cassie 

Burglass, kvinnan som blivit levande inmurad i en stenmur, att bli upptäckt och få upprättelse. 

Det hjälper i sin tur även Moira att få reda på sanningen om sin man. Det klassiska temat katt 

vs hund blir alltså ytterligare en del av motivet, där hunden som ofta är den som är människan 

mest lojal här är monstret och katten som brukar vara mer undvikande och gäckande istället 

kommer till människans hjälp och försvar. 

Den här novellen har blandade skräckelement. Det krypande obehaget som ligger i att 

stämningen är tryckt, och att Shadow trots att han är en storvuxen man som varit med om 

obehagliga saker förr blir uppskrämd av berättelserna om den illavarslande hunden, och illa 

berörd av att se pubens uppstoppade katt som hittats i väggen under byggnadens 

ombyggnationer. Den ovan förklarade definitionen av terror, eller på svenska gotik, är den 

som passar in bäst då. Men när Shadow faktiskt håller på att bli inmurad i en vägg av Oliver 

och den stora monsterhunden, då är det mer konkret horror, eller skräck. Det är monster, nära-

döden-upplevelse och action. 

De tre novellerna uppvisar stora delar av den genrebredd jag i inledningen presenterade 

att man kan se i Gaimans verk. Utöver Gaimans genreanvändande ser man i dessa tre noveller 

dessutom hur olika format kan fungera för att skriva fram det osäkra obehag som Gaiman vill 

förmedla med samlingen. Det som alla tre novellerna har gemensamt är att de uppvisar vad 

jag presenterade i min teori om att Gaiman skriver för en specifik läsare. 

 

 

2.2.3 Den implicita läsaren i Gaimans verk – en reflektion 
 

För att förstå varför Gaiman i introduktionen till Trigger Warning ber om ursäkt för att han 

inte följt sin egen hederskodex om vad en novellsamling borde vara, hur det är en del av hans 

plan för samlingens mottagande, måste man se till vilken läsare det är han tänker sig håller i 
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boken. Först måste man förstå att Gaimans åsikter om genre och olika typer av litteratur inte 

nödvändigtvis följer konventionella regler. De genrer han oftast befinner sig i (eller 

åtminstone mellan) hör alla till det som de flesta litteraturkritiker skulle kalla 

populärlitteratur. Gaiman själv har aldrig fått en formell litteraturutbildning i och med att han 

aldrig studerade vid något universitet, men det går inte att undgå att se att han trots detta har 

ett grepp om språket som inte med bästa vilja i världen kan sägas vara svagt.  

Vem är då Gaimans tilltänkta läsare? Gaiman skriver på ett sätt som ska fungera för 

gemene man. Den här samlingen kan läsas av vem som helst, det finns ingenting i samlingen 

som man tydligt kan peka på och säga att det är det där som kommer att göra att du aldrig når 

fram till stranden utan kommer att drunkna på öppet hav om du inte uppfyller Gaimans läsar-

krav. Språket är både vackert och relativt enkelt, så det finns inget språkligt hinder för 

förståelse för själva handlingen i berättelserna att nå fram till även en mer ovan läsare. 

Novellerna är olika till utformningen så ingen läsare kan avgöra efter en, eller två, eller ens 

fjorton av novellerna att det inte finns något hen kommer att uppskatta i hela samlingen. 

Däremot blir det tydligt av samlingens struktur att den ultimata läsaren besitter vissa specifika 

kunskaper. Den ultimata läsaren är inte passiv, utan fungerar som medskapare till 

berättelserna. Den röda tråden i samlingen, genrelekarna, och det obehag som Gaiman vill 

förmedla uppstår inte förrän rätt läsare tar boken i sin hand. Om genretillhörighet inte skapas 

förrän i mötet med en läsare, enligt Schaeffers teori om genre och genericitet, kan man förstå 

att Gaiman som gärna flyter mellan genrer och blandar attribut från en mängd olika skriver till 

en viss typ av läsare, en som klarar av den typen av osäkerhet. Gaiman förutser en läsare som 

han tillskriver ett flertal attribut. För att hans noveller ska förstås för de hantverk de är krävs 

en läsare som läser inledningen. Samma läsare krävs för att hans intertextuella markörer ska 

få komma till sin rätt – det finns saker som går förlorade i berättelserna om inledningen inte 

läses. Den som läser inledningen har fått en livboj att klamra sig fast vid i samlingens oroliga 

vatten. För att Gaimans transtextuella markörer ska förstås och uppskattas, eller ens 

upptäckas, krävs en läsare som läst andra författares verk. Eftersom alla novellerna i den här 

samlingen på olika sätt innefattar referenser till annan litteratur, mytologiska företeelser, eller 

folksagor krävs en läsare som inte bara läst andra författare, utan en som antingen redan är 

allmänbildad eller beredd att göra efterforskningar. Den som gjort det, och är det, har inte 

bara en livboj utan även en flytväst. Men den läsare som utöver att ha läst inledningen lika 

noggrant som novellerna, läst eller läst på om de författare Gaiman inspirerats av, försökt 

imitera, eller går i dialog med, och dessutom håller med Gaiman i hans litteraturteoretiska 
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åsikter och har fantasi nog för att leva sig in – den läsaren sitter tillsammans med Gaiman i 

båten, åtminstone en liten aning tryggare än andra.  

 

 

3. Slutdiskussion  
 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att visa hur Gaimans novellsamling Trigger Warning är 

en manifestation av de litteraturteoretiska uttalanden han gör. I den här uppsatsen har jag 

använt mig av The View from the Cheap Seats som analysmaterial för dessa uttalanden. 

Svaren på mina frågeställningar sammanfattas här i en avslutande diskussion av min analys. 

Det som blir tydligt i en metafiktionell analys av Trigger Warning är att den röda tråden 

ligger i Gaimans oerhörda bakgrundsarbete. Varje text i samlingen är byggd på något som 

finns sedan tidigare, vi såg det redan i Evans forskning som jag presenterat i avsnitt 1.2. om 

Gaimans användande av folksagor och myter. Dessa intertextuella markörer blir tydliga även i 

min egen analys, tillsammans med de andra inspirationskällor Gaiman anger och 

hypertextuellt inkluderar. Till exempel de författarskap Gaiman tagit del av, där han själv är 

läsare, som alluderas till inte bara i ”A Lunar Labyrinth” utan i flera andra noveller i 

samlingen. Den aspekten av Gaimans författarskap är som presenterats något han vill att hans 

läsare ska vara medvetna om. ”The idea that writers could enjoy books, sometimes even be 

influenced by them […], seemed to me to make absolute sense. Literature does not occur in a 

vacuum.” skriver han i inledningen till The View from the Cheap Seats.49 Återigen tar sig 

därmed ett metafiktivt tänkande hos Gaiman ett uttryck som Patricia Waugh satt ord på: 

 
How can we recognize or deal with the new? Any equipment we bring to the task will have been 

designed to engage with the old: it will look for and identify extensions and developments of what 

we already know. To some degree the unprecedented will always be unthinkable.50 

 

 Skickligt väver Gaiman in mytiska väsen, skrock, och folksagor, så att den medvetne läsaren 

kan se de välplacerade ledtrådarna. Det vänds och vrids dock på dessa ledtrådar; bara för att 

vi knäckt koden till varifrån inspirationen kommer, eller vilken företeelse som det alluderas 

till, betyder det inte att vi vet var det slutar. Hur Gaiman ställer sig i förhållande till sina läsare 

har vi sett genom just detta. Det ofta enkla språket till trots, som gör att även en mindre 

 
49 Gaiman, The View from the Cheap Seats, 2017, s. xvi. 
50 Waugh, Metafiction – The Theory and practice of self-conscious fiction, 1984, s. vii. 



 30 

erfaren eller ämnesmässigt insatt läsare kan njuta av hans verk, finns det lager av komplexitet 

i berättandet och för tydlighetens skull har jag valt att presentera det under de teoretiska 

begrepp jag beskrev i inledningen.  

Även om han inte gör det medvetet med det teoretiska begreppet i åtanke, använder sig 

Gaiman genomgående av intertextuella grepp i Trigger Warning på olika nivåer, till exempel i 

det citat som är titeln på en av den här uppsatsens analysobjekt: ”And weep like 

Alexander…”. Hypertextualitet använder han när han i somliga texter alluderar till en viss typ 

av stil han sett hos en författare: en text är rakt av en Sherlock Holmes-historia på Gaiman-vis 

(TW, s. 113-132) och en annan en Dr Who-berättelse (TW, s. 170-200). I Sherlock Holmes-

berättelsen märker man ett skifte även i språkligt användande, Gaiman skriver nu med en stil 

som ska inge läsaren en känsla av att ha förflyttats både i tid och rum. Man ser även att 

Gaiman arbetar metatextuellt, återigen förmodligen utan att egentligen vara medveten om att 

det är det han gör, mer eller mindre hela tiden eftersom han förutsätter en läsare med förmåga 

att se bakomarbetet i form av referenser till vad Schaeffer kallar ”tradition eller lärd 

kommentar”.51 Har texterna inte den typen av direkta, tydliga, intertextuella markörer i 

brödtexten har de ändå det i samlingens introduktion där Gaiman går igenom texterna en efter 

en och ger oss all information han tycker att vi eventuellt behöver (eller i alla fall kanske vill 

ha) innan vi sätter tänderna i dem. Även detta räknar jag här som en transtextuell medvetenhet 

hos författaren. Det är inte alltid sammanhanget mellan hans texter och de som inspirerat dem 

är så tydligt att de kan sägas innehålla intertextuella markörer som är tydliga för vem som 

helst, men Gaiman är så mån om att synliggöra den transtextuella kopplingen att han då 

istället väljer att skriva introduktioner till berättelserna. Metafiktion är här både indragande 

och exkluderande. För den läsare som har möjlighet att ta del av hans glimtar till andra verk, 

till mytologi, med mera, får läsningen ett djup som förhöjer upplevelsen. Den som läst 

Gaiman tidigare vet att det brukar finnas mer under ytan och kan titta efter det. Har man inte 

den kapaciteten till tolkning eller djupare läsning tappar novellerna en del av det som gör dem 

unika. De är dock fortfarande välskriven fiktion. 

”The taxonomy of genres is always a work in progress. It is a way of describing 

empirical data, facts that may change across time.”52 Så skriver Roz Kavaney och som 

avslutning på min analys passar det citatet bra. Det finns mycket i genreforskning som är 

problematiskt, det syns inte minst i Neil Gaimans skrivande och hans energiska 

 
51 Schaeffer, “Från text till Genre. Anteckningar om genreproblematiken”, 1997, s. 287. 
52 Roz Kaveney, ”Dark fantasy and paranormal romance” 2012, s. 214. 
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genreblandande och genreutmanande, men det finns också många möjligheter. Ju mer som 

skrivs desto mer blandas genrer och desto större behov har vi av att skapa nya undergenrer, 

eller arter och varianter, för att kunna prata om dem – men desto mer nya tankar och 

uttrycksätt får vi också möta, och desto mer lär vi oss om världen, varandra och oss själva. 
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