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Inledning

Denna C-uppsats är en karaktärsanalys av Richard Mayhew, huvudkaraktären i Neil Gaimans bok 

Neverwhere. Analysen kommer att struktureras efter Joseph Campbells teori om en arketypisk 

hjälte, som framställs i The Hero with a Thousand Faces, och bland annat har lagt grunden för Star 

Wars originaltrilogi.1

Syftet är att se hur Neil Gaiman framställer hjältekaraktären, samt hur han under sitt äventyr 

utvecklas. Jag kommer att börja med en analys av Richard Mayhews personlighet i början av 

romanen, för att sedan gå in på hur han utvecklas under resans gång, samt hur olika händelser under 

denna resa används som vändpunkter (och deras betydelse för karaktären i fråga).

Denna analys kommer till stor del utgå från Joseph Campbells teori om den arketypiska 

hjälten, the monomyth, vilken Campbell sammanfattar som följande:

A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder: fabulous forces are there 

encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from this mysterious adventure with the power to 

bestow boons on his fellow man.2

Den frågeställning jag avser behandla i denna uppsats är alltså hur Gaiman framställer 

hjälten Richard Mayhew, hur denna hjälte utvecklas under romanens gång, samt hur han förhåller 

sig till den arketypiska hjälte som Campbell presenterar. Jag kommer även att analysera hur han 

förhåller sig till världen omkring honom, samt till de andra karaktärerna.

En ingående studie av hur ett av Gaimans tidigare verk, Sandman, förhåller sig till Joseph 

Campbells teorier har tidigare genomförts av Stephen Rauch i Neil Gaiman's The Sandman and 

Joseph Campbell: in search of the modern myth (Rockville 2003). Enligt Wikipedia ska Gaiman 

själv ha sagt att han aldrig läst The Hero with a Thousand Faces, men källan till detta uttalande är 

tyvärr inte längre tillgänglig (webbplatsen som länkas till är borttagen).

Teori

The Hero with a Thousand Faces går igenom en arketypisk hjältekaraktärisering, ett mönster som 

Campbell hävdar att en stor del av världens myter följer. Som stöd för denna teori använder han sig 

av ett stort antal exempel från olika kulturer, allt från eskimåsagor till Bibeln till buddhistiska myter. 

Denna teori kallar han för the monomyth, och den delas i sig upp i tre huvuddelar.

1 Luceno, James, ”Star Wars: New Jedi Order Round-Robin Interview”, Star Wars: The New Jedi Order: The Unifying  
Force, New York 2003, s. 538-540.

2 Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces, New York 1949, s. 30.
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Den första delen, Departure, handlar om hur det går till då hjälten slits från sitt vanliga liv 

och kastas ut i det äventyr som skall komma att omvandla honom. Den handlar även om hjältens liv 

före äventyret. Departure är dessutom själv uppdelad i fem mindre delar. 

Den första, The Call to Adventure, handlar om hur det kommer sig att hjältens äventyr 

påbörjas. Ofta är detta i form av en kallelse, eller en omständighet som påtvingats hjälten av ödet. 

Karaktären måste då se denna omständighet och reagera på rätt sätt, vilket leder till att äventyret 

påbörjas. 

Att vägra lyssna på denna kallelse kan enligt nästa del, Refusal of the Call, leda till att 

karaktären straffas. Istället för att utvecklas till den hjälte han är menad att vara blir han ett offer. 

Endast genom ytterst hårt arbete kan han sedan göra något av vikt. Supernatural Aid är det tredje 

steget av Departure, och kan till en viss del ses som motsatsen till Refusal. Då karaktären villigt 

följer kallelsen får han ofta hjälp att klara den.

Slutligen följer The Crossing of the First Treshold samt Belly of the Whale. Dessa två har jag 

tolkat som nästan synonyma, eller i varje fall tätt sammankopplade. Den första av de två, The 

Crossing, är hjältens ingång i den nya världen. Han övervinner det första hindret och är då inne i 

äventyrets värld. 

Belly of the Whale avser separationen från den värld han tidigare levt i. Den största 

skillnaden mellan dessa är att The Crossing är en enskild händelse, medan Belly of the Whale kan 

hända i omgångar genom berättelsen. 

Nästa del, Initiation, är istället delad i sex olika mindre delar. Det är under denna som hjälten 

utvecklas som person, tack vare en serie prövningar. Den första delen av Initiation är Road of Trials, 

som avser de hinder hjälten måste övervinna för att framgångsrikt genomgå den metamorfos som är 

menad för honom. Karaktären, hjälten, tvingas under dessa prövningar fatta svåra beslut, vilka får 

honom att mogna. 

Ytterligare en del av Initiation är genusaspekten, vilken tas upp både i The Meeting with the 

Goddess samt Woman as the Temptress. Dessa handlar om hjältens möte med den rena kärleken, 

respektive den fresterska (eller motsvarande) som försöker lura honom över ruinens brant. Han 

måste vinna the Goddess och övervinna the Temptress för att klara denna prövning.

Vidare följer Atonement with the Father. Hjälten måste här försona sig, antingen med en 

fadersfigur eller med en överväldigande makt. Denna försoning kan även innebära en acceptans av 

fadersfigurens öde, eller maktens inneboende natur. Det är en metafor för hjältens förmåga att inse 

den bakomliggande (och ofta obekväma) sanningen. 

Endast genom denna försoning med denna högre makt och sitt eget öde kan hjälten 
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övervinna sitt slutgiltiga hinder. Ett exempel på detta från Star Wars är hur hjälten Luke Skywalker 

måste upptäcka att den onde Darth Vader är hans fader, för att kunna övervinna sitt hat mot denne 

och besegra mörkrets krafter.

De avslutande delarna för Initiation är Apotheosis, förhärligandet, och The Ultimate Boon, 

det pris som hjälten får för att ha genomfört sitt uppdrag. Min tolkning av Campbells Apotheosis är 

att det är en slags pånyttfödelse, där hjälten offrar något för att uppnå ett högre medvetande. Detta är 

det sista steget i hans utveckling, och därpå följer The Ultimate Boon, hans belöning för de 

prövningar han klarat sig igenom. 

Return är precis som Initiation uppdelad i sex olika delar. Den första av dessa är Refusal of 

the Return, som handlar om de hjältar som väljer att inte återvända efter äventyret. Istället för att 

bekymra sig för att återvända och dela med sig av sitt pris med världen kan de välja att slå sig till ro 

i den nya värld de vistats i under äventyrets gång. The Magic Flight är motsatsen till detta, och 

handlar om de hjältar som vill återvända, men som måste fly undan en stor fara för att återvända till 

sin egen värld oskadd. Förutom detta kan hjälten även behöva få hjälp i att återvända, Rescue from 

Without, om han själv av någon anledning inte kan klara av detta. 

The Crossing of the Return Threshold är möjligen den viktigaste av de sammanlagt sjutton 

delar Campbells monomyth består av. Detta är inte bara själva återvändandet till den egna världen, 

utan även återanpassningen till denna. Hjälten måste klara av att leva i sin egen värld, trots det 

fantastiska han upplevt under sin resa. 

Nästa del, Master of Two Worlds, är också en del av anpassningen som genomförs vid 

återvändandet. För att kunna njuta av det han vunnit under sin transformation måste hjälten även ha 

uppnått en slags själslig balans. Freedom to Live avser den frihet från rädsla som hjälten får genom 

att acceptera tidens gång och sin egen dödlighet: ”this is effected through a realization of the true 

relationship of the passing phenomena of time to the imperishable life that lives and dies in all.”3

Sammanfattningsvis består alltså Joseph Campbells monomyth av sjutton olika delar, 

uppdelade efter sin roll i avresan, äventyret och återkomsten:

Departure – The Call to Adventure, Refusal of the Call, Supernatural Aid, The Crossing of the 

First Treshold, The Belly of the Whale.

Initiation – The Road of Trials, The Meeting with the Goddess, Woman as the Temptress, 

Atonement with the Father, Apothesis, The Ultimate Boon.

Return – Refusal of the Return, The Magic Flight, Rescue from Without, The Crossing of the 

Return Threshold, Master of the Two Worlds, Freedom to Live.

3 Campbell, s. 238.
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Givetvis innehåller inte varje berättelse alla dessa delar, vilket är viktigt att vara medveten om då 

man använder denna teori som ett verktyg för en analys (så att man inte försöker passa in något som 

inte finns). Den generaliserar även mycket angående dessa karaktärsdrag, vilket gör att en del 

avvikelser nödvändigtvis har behövts uteslutas. The Hero with a Thousand Faces borde därför 

snarare ses som en guide för analysen snarare än en direkt mall. Campbell själv tar upp detta i sitt 

förord, där han liknar den vid en anatomisk teckning – mindre skillnader förbises för en bättre 

förståelse av det stora hela.4

Ytterligare en invändning som kan riktas mot användandet av Campbell som teori är 

antagandet att hjälten är manlig, vilket konstant återupprepas genom hela The Hero with a 

Thousand Faces. Just i detta fall anser jag dock inte att detta är ett större problem, då den 

hjältekaraktär som jag skall analysera är just manlig. 

Jag anser alltså att fördelarna med att utgå från Campbells monomyth är större än 

nackdelarna i detta fall. För att bäst kunna analysera en hjältes utveckling är det viktigt att veta vad 

en hjälte är, samt vilka steg en hjälte förväntas ta, vilket är något jag personligen anser att Campbell 

gör en tillräckligt bra sammanställning av. Det faktum att romanen jag skall analysera har många 

mytiska inslag förstärker även min motivering till att använda just denna teori, som ju är uppbyggd 

kring innehållet i just sådana myter.

Förutom Campbells sammanställning har det även gjorts en liknande studie inom ämnet som är 

speciellt värd att nämnas. Nämligen Vladimir Propps studier om mönster i folksagor:

Den sovjetiska litteraturvetaren Vladimir Propp gav ut The Morphology of the Folktale 1928 

i Ryssland, en studie i den narrativa strukturen hos ryska folksagor. Propp hävdade att folksagorna 

ofta följde ett mönster – en sekvens i 31 delar.5 Ytligt sett kan dessa två studier verka likna varandra, 

men Propps Morphology är mer specifik, samt fokuserar mer på berättelsen som en helhet än vad 

Campbells monomyth gör (monomyth har något mer fokus på själva protagonisten). Det finns dock 

även några likheter.

Ett exempel på dessa likheter är del 9 av Propps sekvens: ”Misfortune or lack is made 

known; the hero is approached with a request or command; he is allwed to go or he is dispatched.”6 

Detta är motsvarigheten till Campbells The Call to Adventure, delen då hjälten får reda på att han 

behövs. Ytterligare ett exempel är del 15, ”The hero is transferred, delivered, or led to the 

4 Campbell, ”Preface”, The Hero with a Thousand Faces, viii.
5 Propp, Vladimir, The Morphology of the Folktale, 1928, s. 12-42.
6 Propp, s. 21.
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whereabouts of an object of search.”7 Denna del är där hjälten får hjälp av någon i sitt uppdrag.

Givetvis skulle en mycket längre och mer ingående analys av förhållandet mellan Campbell 

och Propp vara av intresse, men jag har tyvärr inte utrymme för detta i denna uppsats.

Författaren

Neil Gaiman föddes den 10e november 1960 i Hampshire, England. Förutom att skriva romaner har 

han också skrivit tecknade serier och filmmanus, samt arbetat som journalist. Han har vunnit många 

litterära utmärkelser. Bland annat vann American Gods en Hugo Award för bästa roman, samt en 

Nebula Award för bästa science fiction/fantasy.8 9

Hans mest kända verk anses fortfarande vara den tecknade serietidningen The Sandman, som 

kom ut mellan 1989 och 1996. Det är även hans största verk hittills.10

Gaiman läste mycket under sin uppväxt, bland annat J.R.R. Tolkien.11 Detta har givetvis 

påverkat hans författarskap (senare i denna uppsats kommer jag även att dra en del paralleller 

mellan hans Neverwhere och Tolkiens The Hobbit). 

Neverwhere

Hösten 1996 publicerades Neil Gaimans Neverwhere. Den var en romanadaption av en TV-serie 

som sändes på BBC Two under samma år, även den skriven av Gaiman. Neil Gaiman skrev själv på 

Twitter att anledningen till att han skrev boken var att rätta till saker som han var besviken över i 

TV-serien.12 Handlingen och karaktärerna är dock till större delen samma.

Neverwhere handlar om en ung affärsman, Richard Mayhew, som flyttar till London. Han 

träffar och förlovar sig med Jessica, en dominerande kvinna som försöker ändra på honom för att 

passa hennes egna sociala ambitioner. På väg till en middag med hennes chef stöter de på Door 

(som har det namnet då hon genom magi kan öppna alla dörrar som existerar), en ung flicka som 

har blivit skadad då hon flytt från två lönnmördare. Richard räddar Door, vilket får Jessica att bryta 

deras förlovning.

Efter att Richard har hjälpt Door att återvända till sin värld förväntar han sig att hans liv ska 

kunna återgå till det normala. Det visar sig dock snabbt inte möjligt, då han blir osynlig och verkar 

glömmas bort av de som känt honom. För att försöka återställa sitt liv till det normala försöker han 

7 Propp, s. 31.
8 http://www.thehugoawards.org/hugo-history/2002-hugo-awards/   (2013-03-20)
9 http://www.sfwa.org/2011/05/nebula-award-winners-announced/   (2013-03-20)
10 http://www.goodreads.com/interviews/show/12.Neil_Gaiman   (2013-05-12)
11 http://www.neilgaiman.com/p/About_Neil/Biography   (2013-05-05)
12 https://twitter.com/neilhimself/status/2261252251   (2013-04-07)
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leta rätt på Door i hennes värld, London Below, en underjordisk stad som ligger i tunnlar och grottor 

under London. Efter en del möten med udda karaktärer lyckas han möta Door igen. Doors speciella 

kraft, att kunna öppna alla dörrar och lås, framkommer också här. 

Efter att ha fått reda på att han inte har en chans att återvända till sitt vanliga liv följer 

Richard med Door, som är ute efter hämnd på dem som dödat hennes familj. De hyr en kvinnlig 

livvakt, Hunter, för att skydda dem mot lönnmördarna som är ute efter Door. Den lilla gruppen reser 

genom British Museum till en ängel, Islington, som är beskyddaren av London Below. Han lovar att 

hjälpa Door få reda på vem som dödat hennes familj om de ger honom en speciell nyckel som finns 

hos en grupp munkar i underjorden, kallade Black Friars (som fått sitt namn efter 

tunnelbanestationen Blackfriars).

Hos dessa Black Friars genomgår gruppen tre test. Efter att Hunter och Door har klarat 

styrketestet och intelligenstestet tvingas Richard genomgå karaktärstestet, där man måste besegra 

alla sina tvivel för att överleva. Han klarar det, och kommer ut som en ny person, med nyckeln till 

ängeln Islington. 

På vägen tillbaka till Islington visar det sig att Hunter är en förrädare. Hon låter 

lönnmördarna ta Door med sig, och får ett magiskt spjut i gengäld. Detta magiska spjut är det enda 

som kan döda ett monster kallat The Beast of London. Hunter slåss mot monstret, men det besegrar 

och dödar henne. Richard tar då spjutet, vinner mot monstret, och skyndar sig iväg efter Door. 

När han når Islingtons hem igen får han reda på att ängeln är den som anställt lönnmördarna 

som var efter Door. Han planerade att kidnappa Door och få tag på nyckeln från Black Friars, för att 

öppna en port till Himlen, och återvända. De får reda på att Islington är beskyddare av London 

Below som straff för att han tusentals år tidigare sänkt kontinenten Atlantis. 

Door vägrar öppna dörren åt Islington, vars lönnmördare då börjar tortera Richard. Hon 

ändrar sig då och säger att hon ska öppna dörren, men istället använder hon en annan nyckel för att 

öppna en dörr till rymdens vakuum. Islington och hans två lönnmördare sugs ut, och Door lyckas 

stänga dörren precis innan Richard sugs ut bakom dem. 

Richard möter sedan flera av karaktärerna som han träffat på under handlingen. Han får reda 

på att Door nu kan använda den riktiga nyckeln de fick av Black Friars för att låta honom återvända 

till sitt vanliga liv. Door ber honom att stanna, men han säger att London Below inte passar honom. 

Efter att Richard återvänt till sitt vanliga liv upptäcker han att allt är bättre där nu. Han har fått en 

befordran på sitt arbete och en större lägenhet, och Jessica återvänder.

Richard blir dock snabbt uttråkad och tycker att allt verkar meningslöst. Han kan se en glimt 

av sin framtid och inser att han aldrig kommer att vara riktigt nöjd med det han har där. Med hjälp 

8



av en av sina vänner från London Below lyckas han återvända, och lämnar då slutligen sitt gamla liv 

och jag bakom sig. 

Analys

1. Urpsrungspersonlighet
Till att börja med vill jag belysa hur Richard Mayhew framställs i början av Neverwhere, innan han 

har påbörjat sitt äventyr. Detta är viktigt för att senare kunna belysa hur hans personlighet och roll 

har förändrats under romanens gång.

Richard Mayhew beskrivs redan i Neverwheres prolog som godhjärtad, och han 

verkar ha en viss brist på självförtroende. Det nämns till exempel att han är ”more attractive to the 

opposite sex than he would ever understand or believe” (Neverwhere, s. 2). Detta, tillsammans med 

hans funderingar på om det faktiskt finns en riktig cirkus på Oxford Circus i London, får honom 

också att framstå som naiv och allt annat än världsvan. 

Han verkar inte heller vara speciellt initiativrik. Hans förhållande med den mer ambitiösa 

Jessica börjar av en ren slump. Istället för att någonsin göra saker som han vill följer han alltid med 

Jessica på det hon vill göra, och besöker konstutställningar och affärer som han egentligen tycker är 

tråkiga. 

Richard börjar alltså som en välmenande, men naiv och osäker, man. Han tar inte några egna 

initiativ förrän han verkligen är tvungen till att göra det, och är en sådan som hellre följer andra än 

tar täten.

2. Avresan

Som tidigare nämnt identifierar Joseph Campbell den första delen av hjältens äventyr som 

Departure, avresan, vilken i sin tur är uppdelad i fem mindre delar: The Call to Adventure, Refusal 

of the Call, Supernatural Aid, The Crossing of the First Threshold, samt Belly of the Whale.

2.1. Kallelsen

Enligt Campbell börjar hjältens resa från en situation som generellt anses vara normal, vanlig. 

Hjälten slungas sedan ut på sitt äventyr genom en händelse eller ett möte. ”A blunder – apparently 

the merest chance – reveals an unsuspected world, and the individual is drawn into a relationship 

with forces that are not rightly understood.”13 Denna del av Campbells teori är, för en 

13 Campbell, Joseph, s. 51.
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karaktärsanalys, mest intressant som en analys av hur karaktärerna reagerar på denna oväntade 

händelse: alltså som en vidare analys av deras ursprungliga personlighet. 

Richard Mayhew lever i början av Neverwhere ett normalt liv. Han är en affärsman, förlovad 

med en vacker kvinna, och försöker desperat passa in. Hans kallelse till äventyr kommer i form av 

den svårt skadade Door, som han mot sin fästmö Jessicas vilja räddar (Jessica hotar att lämna 

honom). På ett sätt är detta dock även en tidig utveckling av hans personlighet, då det är ett 

okaraktäristiskt initiativtagande från Richards sida. Redan hans första kontakt med London Below 

ändrar på honom. 

De förutsättningar han hade innan kallelsen obarmhärtigt svepte iväg honom var alltså 

begränsade. Han hade visserligen ett liv med arbete och fästmö, men han var även fast där. Innan 

kallelsen förnekades han möjlighet att utvecklas som han borde (den enda utvecklingen som var 

möjlig för honom vid denna tidpunkt var att bli mer som Jessica ville att han skulle vara). Kallelsen 

lyckas alltså i detta fall frigöra honom, vilket också leder till att han får möjlighet till den personliga 

utveckling han måste genomgå. 

2.2. Övernaturlig Hjälp

Supernatural Aid är enligt Campbell något ofta återkommande inom myter och berättelser. En 

hjälpsam karaktär, ofta en äldre man eller kvinna, dyker här upp för att skydda och/eller ledsaga 

hjälten. Detta kan bland annat åstadkommas genom att amuletter eller andra föremål med speciella 

krafter ges till hjältekaraktären. 

Richard ges inte någon amulett i början av sin resa. Däremot tilldelas han en guide av Master 

Longtail, en talande råtta. Denna guide är en ung flicka, rent biologiskt yngre än Richard. Hennes 

mognad och erfarenhet i London Below kompenserar dock mer än nog för detta. I denna värld får 

hon anses vara motsvarigheten till den äldre gumman. 

Hon ledsagar Richard dit han vill, men försvinner sedan spårlöst. Vid sitt försvinnande 

tappar hon sitt pärlhalsband, och Richard plockar upp en pärla från det som han stoppar i fickan. 

Denna pärla kommer sedan att rädda honom under testet hos Black Friars, så den får nog anses vara 

den magiska amulett som Richard tilldelats.

2.3. Ingången till en ny värld

Medan själva resan börjar redan då kallelsen når hjälten, så startar inte äventyret förrän han passerar 

en viss gräns. Campbell kallar detta för The Crossing of the First Treshold, vilket jag som jag 
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tidigare har nämt tycker är nästan synonymt med Belly of the Whale, hjältens separation med sin 

tidigare värld och sitt gamla jag. 

Skillnaden är att denna separation kommer att fortsätta prägla även resten av äventyret, då 

hjälten över tiden ändras, ofta både personlighetsmässigt och utseendemässigt. Jag tycker alltså inte 

som Joseph Campbell verkar anse om detta, att denna separation skulle vara en enskild händelse 

någonstans i början av äventyret, efter hjältens första steg i den nya världen. Istället väljer jag att 

tolka denna transformation som något fortgående, som måste spåras i flera steg.

För Richard Mayhew kommer det första steget då han med hjälp av en man, Iliaster, lyckas 

gå in i London Below för första gången. Då han först passerar dörren som leder ner i London Below 

har han också påbörjat sitt äventyr. 

Separationen från hans tidigare värld kommer dock i flera olika steg, utspridda genom 

romanen. Det första steget av denna separation kommer då folket i den vanliga världen plötsligt 

verkar sluta lägga märke till honom. Taxibilar kör förbi, folk han tidigare känt verkar inte veta vem 

han är, och till slut kan de inte se honom alls.

Ungefär halvvägs in i romanen kommer nästa steg av separationen. Richard tvingas följa 

med Door genom en invigning på British Museum. Här möter han åter Jessica, sin tidigare fästmö, 

som är den som har anordnat festen. Han talar med henne, men Jessica känner under denna 

konversation endast ytligt igen honom, och kan inte riktigt komma på varför. 

Richard försöker få Jessica att känna igen honom genom att avslöja detaljer han känner till 

om hennes liv. Hon tror dock att det är ett skämt som hennes vänner försöker lura henne med. Hon 

kallar på säkerhetsvakter för att kasta ut honom. Richard följer dock med Door genom en magisk 

portal, gömd i en staty av en ängel, och försvinner ur rummet.

Så fort Richard är borta glömmer Jessica honom igen, och kommer inte ens ihåg att hon talat 

med honom. Hon skäller ut säkerhetsvakterna för att de sprungit in i utställningshallen, och 

fortsätter sedan sin invigning som om inget hade hänt. 

Det slutliga steget i hans separation från den gamla världen och integrationen i den nya 

kommer under Blackfriars karaktärstest. Här möter Richard Mayhew hallucinationer av sin fästmö 

Jessica, samt en arbetskamrat vid namn Gary. Han ser även en bild av sig själv, som säger åt honom 

att han är ”the closest you've been in a week to reality”.14 

Hans hallucinationer uppmanar honom att begå självmord, men han lyckas kämpa emot. 

Tack vare att han väljer London Below framför döden, eller den ”riktiga” världen, klarar han testet 

och integreras fullt i den nya, övernaturliga värld som han har rest till. Det är under detta test som 

14 Neverwhere, s. 252.
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Richard tar kontroll över sitt eget liv, egentligen för den första gången. Då han tidigare bara har följt 

andra (först Jessica i sin gamla värld, sen Door och de andra i London Below) börjar han efter denna 

punkt ta egna initiativ. Han utvecklar ett större självförtroende, vilket senare kommer vara en av de 

saker som räddar honom från undergång. 

Till att börja med finns det alltså en definierbar punkt då Richard Mayhew går från den 

gamla världen till den nya, den bokstavliga dörren som leder honom till London Below. Samtidigt 

fortsätter den gamla världen att göra sig påmind genom romanen, men den nya dominerar märkbart. 

Han lämnar den gamla världen bakom sig den för del: först sin lägenhet och sitt arbete, 

genom att gå genom dörren till London Below. Sedan Jessica då han lämnar henne vid utställningen 

i British Museum. Slutligen, vid Blackfriars test, sin egen infantila tro på att allt endast är en 

mardröm som han när som helst kommer vakna ur. Det är även viktigt att notera att det inte är 

förrän Richard helt har lagt den gamla världen bakom sig som han äntligen kan utvecklas, uppnå en 

personlig frihet och förbättra sig själv.

3. Resans Gång

Den nästa delen i Campbells monomyth är Initiation, under vilken hjälten omvandlas genom en 

serie prövningar. Hjältekaraktären tvingas övervinna de hinder som ödet lägger i hans väg, och 

genom detta växer han.

Den första delen av denna är Road of Trials, en slags coming-of-age för hjälten, i vilken han 

ställs inför svåra beslut och, om han lyckas, mognar till den person han ska vara. De infantila behov 

hjältekaraktären tidigare haft ersätts med en inneboende säkerhet. Han blir man, redo för den 

slutgiltiga konfrontation som kommer avsluta äventyret.

3.1. Coming-of-age

Neverwhere följer detta mönster, då den naive och osäkre Richard Mayhew transformeras genom de 

prövningar som London Below utsätter honom för. Från att vara en nästan barnslig karaktär som 

bara följer andra och gör som han blir tillsagd utvecklas Richard till en vuxen man, som är både 

initiativtagande och kapabel att själv leda. Det första steget av denna transformation tags samtidigt 

som han, vid testet hos Black Friars, släpper det sista taget om sin gamla värld.

Richard looked different, somehow ... Hunter scrutinised him, trying to work out what had changed. His centre of 

balance had moved lower, become more centered. No ... it was more than that. He looked less boyish. He looked as if he 
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had begun to grow up.15

Genom att Richard accepterat denna (för honom) nya värld, London Below, har han blivit säkrare i 

sig själv, och kan växa som man. Den underkastelse som dominerat hans liv (i hans förhållande med 

Jessica, i hans arbete, i förhållandet med hans vänner, et cetera) försvinner. En viss del av Richards 

naivitet och brist på erfarenhet finns dock kvar efter denna händelse, och kommer inte att försvinna 

förrän senare.

Den följande större prövning som Richard måste klara sig genom är då deras livvakt, Hunter, 

förråder gruppen medan de åter är på väg till ängeln Islington. Inne i en labyrint, djupt under 

London, tvingas han ta Hunters plats som gruppens kämpe. Han slåss mot ett monster känt som The 

Beast of London, och lyckas slutligen vinna över det. Genom att han har blivit förrådd, samt att han 

har tvingats döda för att överleva, har hans naivitet försvunnit. 

Richard Mayhews äventyr genom London Below är alltså hans coming-of-age-ritual. Han är 

inte längre den naiva, osäkra pojken han var innan han tog första steget in i denna värld, utan en 

handlingskraftig och stark man, med självförtroende. Han har gått från att vara en ”följare” till att 

bli en ”ledare”. Även The Earl påpekar detta då Richard i ett av de sista kapitlen använder dennes 

tåg, samt blir adlad av honom:

'Crimson the cuts in the carcass, Fast falls the foe, Dauntless devout defender, Bravest of boys . . . Not really a boy 

anymore, though, is he, Tooley?'

'Not particularly, your grace.'16

Under hela resan har han vuxit, utvecklats på det sätt som han tidigare aldrig kunnat. Han 

har nått ett nytt steg i sitt liv, där han har både större frihet och mer kunskap, inte bara om världen 

och de relationer han har, utan om sig själv. I och med sin coming-of-age har han lyckats bli någon 

som kan leda, vilket tidigare har varit otänkbart.

Genom att släppa taget om sin gamla värld och sitt gamla liv har Richard frigjort sig från det 

som tidigare hindrade hans utveckling. Då han gav upp den sista kopplingen till sitt liv, sin före 

detta fästmö Jessica, samt erkände för sig själv att London Below faktiskt existerade, kunde han 

bryta sig loss och bli någon. 

15 Neverwhere, s. 261.
16 Neverwhere, s. 360.
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3.2. Förhållandet till kvinnor 

Meeting with the Goddess är en slags metafor för mötet med den rena, villkorslösa kärleken. Denna 

kommer jag inte ta upp i denna analys, då jag inte anser att Richard genomgår ett sådant möte. 

Dock genomgår han nästa del, Meeting with the Temptress, i och med sitt möte med den 

vackra men farliga Lamia. Richard separeras från sin grupp av denna varelse, och hon lyckas nästan 

döda honom genom att stjäla hans kroppsvärme. Han räddas dock snart av The Marquis de Carabas, 

den enda andra manliga medlemmen i gruppen. 

Förutom att analysera kvinnan utifrån Campbells två synvinklar, gudinnan eller fresterskan, 

är det även intresant för karaktärsanalysen att se närmare på Richard Mayhews relation till de olika 

kvinnor han möter under romanens gång. 

Den första är Jessica, hans fästmö, som försöker omvandla honom till den hon vill att han 

ska vara. Hon kommer med ständiga kommentarer om saker han måste ändra på, samt tvingar 

honom att följa med på utställningar han inte har något intresse för. Hon agerar här som en slags 

modersgestalt, som försöker forma honom efter sina egna önskningar.

När han påbörjar sitt äventyr genom att rädda Door överger hon honom och avslutar deras 

förlovning. Det är främst henne han måste släppa innan hans coming-of-age kan påbörjas, vid Black 

Friars test. 

Door uppvisar både irritation och attraktion för Richard. Hon är tacksam över att ha bli 

räddad av honom, och hon är även den enda i gruppen som inte går med på att lämna honom då han 

behöver deras hjälp i början av sin resa. Hon irriteras i början av hans naivitet och förmåga att dra 

på sig problem. Hon verkar här ganska osäker på vad hon skall tycka om honom. Hunter visar 

däremot nästan rent förakt för Richard, på grund av hans svaghet och brist på erfarenhet. Lamia, 

fresterskan som nämndes tidigare i analysen, utnyttjar honom genom hans brist på erfarenhet och 

oförmåga att stå emot hennes kvinnliga charm. 

Dessa relationer ändras dock under romanens gång, varefter Richard genomgår den coming-

of-age som jag beskrivit tidigare i analysen. Hunter, som tidigare sett honom som svag och opålitlig, 

kommer att beundra förändringarna i Richard, både efter Black Friars test och då han har vunnit 

striden mot The Beast of London. Door går från att ha uppvisat en viss attraktion till att rakt ut be 

honom att överge sin vanliga värld för att stanna hos henne i London Below. Hon säger till honom 

att hon börjat tycka om att ha honom nära sig.

På vägen tillbaka till den vanliga världen stöter han åter på fresterskan Lamia, men denna 

gång bugar hon endast respektfullt på huvudet, samt ger honom en slängkyss. Hans kvinnliga chef 

visar sig ha befordrat honom medan han var borta, och då han följer med sina arbetskamrater ut 
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visar en kvinna från hans arbetsplats intresse för honom. 

Även Jessica återvänder. Istället för att vara dominerande, som tidigare, verkar hon nervös 

då hon träffar honom. Hon klagar inte då han kallar henne vid smeknamnet Jess, vilket hon gjort 

tidigare, och ber honom att ge deras förhållande en ny chans. Den utveckling som har förändrat 

Richard från en naiv pojke till en självsäker man har alltså även gjort honom mer attraktiv för de 

kvinnor som finns runt honom. Hans kvinnliga medarbetare visar intresse för honom, vilket tidigare 

aldrig nämnts eller märkts. 

Den dominerande kvinnan (Jessica) har slutat försöka dominera honom. Istället för att 

försöka ändra de personlighetsdrag och beteenden hon inte gillar så accepterar hon dem. Hon 

uppmuntrar även vissa av dom, som det ovan nämnda smeknamnet. Hon erkänner att hon saknat 

honom och låter honom ta mer plats i förhållandet. 

De farliga kvinnorna (Hunter och Lamia) visar respekt för honom som de inte tidigare har. 

Hunter ger honom sin jaktkniv och utnämner honom till London Belows nya jaktmästare. Lamia 

säger farväl och flörtar uppriktigt med honom innan han återvänder till London Above – en tydlig 

kontrast till hennes tidigare flörtande, som endast var för att lura honom i en fälla så hon kunde 

anfalla honom. 

Door, som i början av romanen verkade något intresserad, uppvisar efter äventyret en mycket 

kraftigare attraktion till Richard. Hon lyssnar på hans råd utan fördomar (tidigare ignorerade hon 

ofta hans åsikter, då han var naiv och oerfaren). Då han ska återvända till London Above ber hon 

honom att stanna. Hon erkänner att hon gillar att vara med honom och inte vill att han ska lämna 

henne. Han säger dock att han måste, varpå hon ger honom en hård kram och tar gråtandes farväl. 

En intressant sak, relaterad till dessa könsroller och de relationer kvinnorna har med 

Richard, som ju är huvudpersonen i denna roman, är att Neil Gaiman hävdar att alla böcker har ett 

eget kön, och att Neverwhere är ”a Boy's Own Adventure” med en vanlig man som huvudperson 

och ganska stereotypa könsroller.17

3.3. Resans klimax

Det klimax som kommer på äventyrets gång är vad Campbell kallar apotheosis, förhärligande, 

vilket är punkten då karaktären transformeras från vanlig människa till hjälte. Detta är det viktigaste 

steget av hjältens resa, och det fungerar som en slags pånyttfödelse. Hjälten blir här mer än han 

tidigare varit.

Richards Apotheosis, punkten då han blir den hjälte han är menad att vara, är ganska tydlig i 

17 http://www.neilgaiman.com/p/Cool_Stuff/Essays/Essays_By_Neil/All_Books_Have_Genders   (2013-05-10)
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romanen. Under prövningen hos Black Friars möter han hallucinationer av sig själv och de han känt. 

Dessa försöker övertala honom om att ta livet av sig, genom att tvinga honom att konfrontera sina 

innersta osäkerheter: att hans vänner i hemlighet hatar och hånar honom, att han blivit galen och att 

London Below är en dröm.

Tack vare den pärla (skyddsamulett) han nära början av sin resa tog från sin guides halsband 

får han den styrka han behöver. Istället för att lita på hallucinationerna av Jessica och hans vänner 

(som står för London Above, den vanliga världen) litar han på pärlan och sina minnen (som står för 

London Below). Han släpper de sista banden till sin gamla värld och sitt gamla jag, accepterar 

London Belows existens och går därmed vidare.

Han lyckas alltså stå emot, och istället för att dö under prövningen upphöjs han – han 

mognar och blir mer självsäker och självständig (som jag även nämnt ovan, under coming-of-age). 

Det är här Richard får den kunskap, säkerhet och det första steget av den personliga utveckling som 

han behöver för att vara en hjälte. Tack vare detta kan han återhämta sig efter Hunters förräderi, 

vinna över The Beast of London, samt hjälpa Door att besegra ängeln Islington. 

Under detta klimax genomgår Richard även det steg som Campbell listat innan Apotheosis, 

nämligen Atonement with the Father. Den högre makt, eller fadersfigur, som Richard måste 

övervinna personifieras i Islington, den ”onda ängeln” som hotar honom och hans vänner. 

Richard, som ju har vuxit upp i vår vanliga värld, är givetvis van vid (främst kristna) 

berättelser där ängeln ses som dygdig och god (med en del undantag, varav Lucifer antagligen är 

den mest kände). Han tvingas dock att acceptera att Islington inte är en god ängel, utan fylld av 

ondska. Den kvarvarande naiviteten försvinner då från Richards personlighet, och han tar då det 

sista steget i sin coming-of-age. 

Detta är vad som hjälper honom genom den slutgiltiga prövningen, att tillsammans med 

Door och de andra besegra ängeln Islington och hans underhuggare. Han besegrar således sin 

fadersfigur och fullföljer både äventyret och sin personliga utveckling.

Den slutliga delen av Initiation är den belöning som hjälten får för sitt äventyr, The Ultimate Boon. 

Detta kan till exempel vara ett elixir som gör den som dricker det odödlig, ett heligt föremål eller 

något annat värdefullt.

Richard Mayhew mottar inte något sådant, utan det är främst hans personlighetsutveckling 

som står för belöningen – bland annat hur han har blivit mer initiativtagande och självsäker. Genom 

den metamorfos han genomgått har han brutit sig fri från det som tidigare styrde honom. Han är nu 
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en fri man istället för den pojke som tidigare lät sig styras av alla i sin närhet. 

Innan han återvänder till vanliga London får dessutom han Hunters kniv, som hon lämnat till 

honom då hon dog, samt blir adlad av The Earl, en kunglig gestalt som styr i delar av London 

Below. Även dessa skulle kunna ses som Richards belöning, då kniven är det som låter honom 

återvända till London Below efter att han insett att han inte längre passar i vanliga London. Att han 

har blivit adlad av The Earl ger honom dessutom en viss ställning och titel i London Below, vilket 

möjligen kan förenkla hans nya liv där.

4. Återvändandet

Den tredje och sista delen av Campbells monomyth är Return, återvändandet. Detta är den delen av 

myten eller historien som handlar om hur hjälten återvänder till sin egen värld, samt vad han gör 

med det han har lärt sig och den belöning han har mottagit. Campbell nämner i början av Return att 

vissa hjältar väljer att stanna i den nya världen, Refusal of the Return, samt att en del måste fly från 

den, The Magic Flight. Ingen av dessa två stämmer dock in på Richard Mayhew, så jag kommer inte 

att gå in djupare på dessa.

Campbell skriver att hjälten ibland måste hämtas av representanter från sin egen värld, 

antingen enligt eller emot sin egen vilja. Detta är nästan vad som händer i Neverwhere. När Richard 

och hans vänner har vunnit över Islington somnar de på golvet i ängelns rum, och munkarna från 

Black Friar kommer för att hämta dem. När Richard åter vaknar är han tvättad, och hans sår och 

blåmärken har tagits hand om. 

För att återvända till London behöver han sedan hjälp av Door, som tack vare sina magiska 

krafter och den nyckel Richard vann hos Black Friars kan öppna dörren mellan London Above och 

London Below. Enligt Black Friar-munkarna är denna nyckel nyckeln till all verklighet. The 

Crossing of the Return Threshold är här, precis som då han först steg in i London Below under The 

Crossing of the First Treshold, bokstavligen ett steg genom en dörr. 

Richard använder i den vanliga världen sin nya personlighet, vilket gör att han får ett bättre 

liv. Han har i sin frånvaro blivit befordrad på sitt jobb (hans kollegor verkar tro att han varit på 

semester på Mallorca), han övertalar hyresvärlden som hyrt ut hans lägenhet till någon annan att ge 

honom en lyxigare vindsvåning, och Jessica ber om att få komma tillbaka till honom. Det finns 

dock en del av återvändandet som Richard misslyckas med: ”The returning hero, to complete his 

adventure, must survive the impact of the world.”18

Richard blir snabbt uttråkad i den värld han har återvänt till. Trots att han har det bättre än 

18 Campbell, s. 226.
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förut, och tidigare har sagt att han inte passar i London Below, så vill han återvända ner i den 

magiska världen där hans äventyr utspelat sig. Efter att han under ett krogbesök med arbetskamrater 

har fått en glimt av sin framtid rusar han ut. Först känner han panik, men efter ett tag använder han 

kniven han fick av Hunter för att rista en dörr i en vägg. En av hans vänner från London Below 

öppnar den sedan åt honom , och han återvänder lycklig till London Below. 

Detta kan även ses som ett tydligare exempel på Rescue from Without, om man förutsätter att 

London Below efter äventyret har blivit Richards värld mer än det vanliga London. Istället för att 

vara fast i den fantastiska, magiska äventyrsvärlden är han både fast och vilsen i den riktiga världen. 

Tack vare det han lärt sig, ett av de föremål han fått, samt en av sina vänner, lyckas han dock 

återvända till den värld han nu känner sig mest hemma i. 

Neverwhere följer alltså inte Campbells mönster av Departure – Initiation – Return, utan har 

ett eget mönster, Departure – Initiation – Return – Departure, eller möjligen Departure – Initiation 

– Return – Return (om man väljer att se London Below som hans nya ”riktiga” värld som han 

återvänder till). Det är tack vare de erfarenheter han samlat under sin tid i London Below som han 

slutligen själv kan välja vilken värld han vill stanna kvar i.

5. Genretillhörighet och jämförelse med andra verk

5.1. Bildningsroman

Nationalencyklopedin definierar bildningsroman som en ”romantyp vars tema är personens 

utveckling till en harmonisk helhet”.19 Poängen med bildningsromanen är alltså protagonistens, 

hjältens, personliga utveckling och coming-of-age. Jag anser att Neverwhere tillhör denna genre, då 

poängen med romanen är huvudpersonens utveckling och mognad. 

Richard Mayhew är i början av romanen naiv och beroende av andra (som ett barn). Genom 

olika prövningar och test utvecklas han. Efter sitt äventyr är han inte bara kapabel att klara sig själv, 

utan även att leda sin grupp genom svårigheter (som en vuxen man). 

Richard uppnår även den harmoniska helhet som enligt nationalencyklopedin ska finnas i 

bildningsromanen. Innan sitt äventyr är han osäker, styrs av andra och har ingen kontroll över sitt 

eget liv. Efter äventyret är han dock självsäker och oberoende. Han har funnit sin plats i världen 

(även om denna värld visar sig vara London Below, snarare än hans gamla värld). 

19 http://www.ne.se/bildningsroman?i_h_word=Bildungsroman   (13-05-10)
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5.2. The Hobbit

J.R.R. Tolkiens roman om hobbiten Bilbo är speciellt jämförbar (i alla fall med en illustrativ 

komparation) med denna roman. Precis som Neverwhere kan den sammanfattas med att den handlar 

om en manlig karaktär som har varit ganska instängd eller naiv (Richard i sitt liv, dominerad av 

Jessica och andra runt honom, och Bilbo som aldrig tidigare har lämnat Fylke), men ändå tvingas ut 

på ett äventyr på grund av en annan person. Under äventyret utsätts de för faror och utvecklas som 

personer:

The Hobbit traces the evolution of Bilbo from 'the little fellow bobbing and puffing on the man' who 'looks more like a 

grocer than a burglar' (p. 30) to the real leader of the dwarfs' adventure (p. 211) […] Though Bilbo is half a century old, 

his size, domesticity and innocence suggests childhood […] he matures through a series of hardships and tests from a 

sheltered innocent into a proven hero.20

Denna beskrivning av Bilbos utveckling i The Hobbit påminner mycket om mina egna slutsatser 

gällande Richard Mayhew. Den för även tankarna till beskrivningen av Richards förändring efter att 

ha klarat sin första stora prövning, som jag citerat tidigare i analysen: ”He looked less boyish. He 

looked as if he had begun to grow up.”21

The Hobbit följer även den Campbells monomyth, till en viss del. Bilbo sitter utanför sitt 

hem och röker då Gandalf kommer för att rekrytera honom till det äventyr som följer. Bilbo 

protesterar först, men lämnar sedan, som Richard Mayhew, sin trygga närvaro för en resa genom en 

magisk värld han förstår lite av. 

Både Richard och Bilbo reser som en del av en större grupp. Richard med Door, Hunter och 

Marquis de Carabas, Bilbo med Gandalf och dvärgarna. Richard kritiseras upprepade gånger av 

Hunter och Marquis, medan Bilbo får samma kritik från dvärgarna han reser med. För att accepteras 

av sina respektive grupper måste de utvecklas. 

Både Richard och Bilbo genomgår denna utveckling genom att klara olika prövningar de 

utsätts för, The Road of Trials. Den punkt då de utvecklats tillräckligt för att först vinna sin grupps 

respekt är tydlig för båda – Black Friars test för Richard, flykten från goblingrottan och Gollum för 

Bilbo. Genom att klara detta har de även fått erfarenhet och kunskap som de senare behöver för att 

fortsätta sin utveckling och klara av den slutgiltiga prövningen. 

Bilbos överensstämmelse med the monomyth är mycket lik Richards även i den tredje och 

sista delen, Return. Medan Bilbo inte ger sig av igen direkt, som Richard, drömmer han om nya 

20 Green, William Howard, The Hobbit and Other Fiction by J.R.R. Tolkien: Their Roots in Medieval Heroic Literature  
and Language, Avhandling publicerad vid The Department of English, Louisiana State University, s. 22.

21 Neverwhere, s. 261.
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äventyr. Han stannar hemma, men precis som Richard känner han inte att han passar in där längre. 

Richard löser detta genom att återvända till London Below, medan Bilbo istället bestämmer sig för 

att skriva ned sina äventyr samt berätta om sin resa för den yngre generationen. Det är inte förrän 

många år senare, då han är en gammal man, som han åter lämnar Fylke. 

The Hobbit och Neverwhere följer alltså båda i stort det mönster som Campbell presenterar i 

monomyth, och de passar båda in i bildningsromanens coming-of-age-tema. Bilbo och Richard 

börjar berättelsen som naiva och instängda, kontrollerade av sin omgivning, till att bli självständiga 

och säkra i sig själva.

5.3. American Gods

American Gods är en annan roman skriven av Neil Gaiman. Den kom ut 2001, fem år senare än 

Neverwhere, efter att Neil Gaiman flyttat från sitt hemland England till USA.22 Den berättar om ett 

äventyr genom Amerika, samt lyfter fram olika lokala seder och kulturer. Gudar som invandrare 

'tagit med sig' då de rest till Amerika får personifiera andra kulturers påverkan på landet.

Huvudpersonen i denna roman är Shadow, nyligen utsläppt ur fängelset, som luras till att 

börja arbeta som livvakt åt en Mr. Wednesday (som här är katalysatorn för Shadows Call to 

Adventure, på samma sätt som Door är åt Richard Mayhew). 

Shadow är på många sätt Richards motsats, men de har gemensamt att båda är följare snarare 

än ledare, och att de inte gärna tar initiativ. De tvingas båda ut på ett äventyr mot sin vilja, och de 

växer båda på ett sätt de aldrig annars hade kunnat. 

Medan Richard Mayhew får sin övernaturliga hjälp i form av en guide och en pärla får 

Shadow tydligare skyddsamuletter, i form av mynt (först ett i guld som tillfälligt återupplivar hans 

döda fru för att hjälpa honom, sedan ett i silver som senare hjälper honom genom hans slutliga 

prövning) som ska skydda honom från olika faror. 

Shadow separeras inte heller från sitt tidigare liv på samma sätt som Richard. Det går att 

hitta hans Crossing of the First Treshold nästan lika enkelt som Richards kliv genom dörren till 

London Below, sammanfattat i en kommentar från Shadow själv: ”'I'm ready,' said Shadow. 

'Nothing keeping me here.'”23 Den separation som hjälten förväntas genomgå händer dock inte 

förrän i slutet, medan den i Neverwhere genomförs runt mitten av romanen. Shadow behåller 

kopplingen till sitt gamla liv, i form av hans nu odöda fru Laura som ibland träffar honom.

Shadows Initiation är även den annorlunda än Richards, då han inte har en lika klart utstakad 

22 http://www.mtv.com/news/articles/1666281/neil-gaiman-american-gods.jhtml   (2013-04-14)
23 Gaiman, Neil, American Gods, New York 2001, s. 70.
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Road of Trials, till exempel. Istället för att genomgå ett antal stora prövningar genomgår Shadow en 

gradvis förändring under sin resa. Intressant att notera är dock att även detta är en slags coming-of-

age, med en ytterst lik personlighetsutveckling, och att det mest är sättet den händer på som skiljer 

de två. Även Shadow måste dock acceptera den nya världen (det okända) som verklighet innan han 

kan genomgå sin utveckling. 

Precis som Richard Mayhew följer Shadow inte riktigt grunderna i Campbells monomyth. 

Medan Campbell har sitt mönster, Departure – Initiation – Return, och Richard har sitt, Departure 

– Initiation – Return – Departure, så genomför Shadow aldrig Return-delen. Han väljer istället att 

stanna i den magiska världen direkt, då han inte har något att återvända till i den vanliga världen. 

Medan Richard under sin (kortvariga) Return använder det han lärt sig för att förbättra sitt liv reser 

Shadow runt och träffar gamla vänner, samt räddar en stad från en magisk varelse. För att 

sammanfatta skillnaden i deras förhållande till Campbells monomyth:

Neverwhere American Gods

Departure

The Call to Adventure Ja Ja

Refusal of the Call Nej Indirekt

Supernatural Aid Delvis Ja

The Crossing of the First Threshold Ja Ja

Belly of the Whale Ja Ja

Initiation

The Road of Trials Ja Ja

The Meeting with the Goddess Nej Ja

Woman as a Temptress Ja Nej

Atonement with the Father Ja Ja

Apotheosis Ja Ja

The Ultimate Boon Delvis Delvis

Return

Refusal of the Return Nej (men försvinner snart igen) Nej

The Magic Flight Nej Nej

Rescue from Without Ja Nej

The Crossing of the Return Threshold Ja Nej

Master of Two Worlds Ja Ja

Freedom to Live Ja Ja
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Som vi kan se ovan följer bägge i stor utsträckning the monomyth, speciellt under den mellersta 

delen, Initiation, där den största skillnaden är deras förhållande till kvinnorna i romanen.

De likheter som finns mellan Richard och Shadow är alltså deras personlighet (brist på 

initiativtagande, följande istället för ledande) och utveckling. De måste båda lämna sin gamla värld 

bakom sig och välkomna den nya värld de tvingats in i för att kunna genomgå den coming-of-age 

som de båda genomgår i respektive roman. 

Båda avviker i slutändan från den mall Campbells monomyth utgör, men följer den annars 

överlag. Kallelsen till äventyr, korsandet av den första tröskeln, övervinnandet av hindren och 

prövningarna, samt utvecklingen som person är saker som de båda har gemensamt. 

6. Slutsatser

Neil Gaimans Neverwhere är på många sätt en slags bildningsroman. Protagonisten genomför en 

resa för att utvecklas som person, och genomgår under denna en coming-of-age-process där han 

mognar från ung och osäker till en självständig man. 

Frihet, säkerhet i sig själv och andra, samt en föråga att leda då det behövs, verkar avgörande 

för denna utveckling. Richard får dessutom titeln ”The Warrior”, något som för tankarna till gamla 

stamsamhällens mognadsritualer. Detta anser jag är ytterligare bevis för min tes att denna roman är 

en coming-of-age-berättelse.

Den ovilja att slå sig ner igen efter äventyret verkar vara en slags ”bieffekt” av det rollbyte 

han genomgått. Att ha gått från följare till ledare har ändrat hans inställning till livet, och han känner 

ett behov av att använda denna nya roll för att hjälpa andra. 

Richard gör detta genom att återvända till London Below för att leta upp Door, som tidigare 

antytt att hon vill att han ska stanna och hjälpa henne åtgärda de problem som uppstått på grund av 

Islingtons misslyckade plan och slutgiltiga död (eller försvinnande). 

Den karaktär jag analyserat i denna uppsats är alltså en man som kämpar för att växa upp 

(eller bara växa som person). Richard, som är en mycket vanlig person, är lätt att identifiera sig 

med. Han har problem med att han känner sig osäker, och det är mycket han inte kan. Detta är 

ytterst vanliga känslor som många människor har, och vi kan därför låta oss själva växa med honom 

medan vi läser om hans äventyr. 

Richard blir på det sättet en inspiration för läsaren, någon vi kan identifiera oss med och 

försöka efterlikna i vår egen personliga utveckling. Han är en vardaglig hjälte som läsaren lätt kan 

känna ett individuellt band med, och känna igen sig i.

Hans mognad till en vuxen karaktär är något som alla män och kvinnor måste genomgå, om 
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de ska kunna växa som personer. Brottet med hans gamla liv får symbolisera barnets brott med sina 

föräldrar, då han eller hon efter puberteten flyttar ifrån deras bostad. Jessica är samtidigt 

modersfiguren som försöker forma och uppfostra honom enligt de sociala regler hon anser är 

acceptabla.

Om man väljer att ta denna metafor ett steg längre kan man se Door som den första 

flickvännen (som tar bort honom från Jessica, modersfiguren), Black Friars test som tiden då den 

”pubertala” Richard väger sina möjliga framtidsmöjligheter (väljer han hemmet dör han, väljer han 

det nya så vinner han), samt hans framgång i detta (och slutliga befrielse från barnets begränsade 

frånvaro) som punkten då han faktiskt flyttar från moderns hem.

Denna analys av Islington som en fadersfigur och Jessica som modersfigur är intressant även 

på en annan nivå. Med Jessica som både modersfigur och fästmö, samt Islington som både 

fadersfigur och fiende, kommer Richard farligt nära oidipuskomplexet. Tack vare sin utveckling 

under romanens gång lyckas han dock även övervinna detta problem, då han lämnar Jessica och 

istället följer med Door (som är mycket olik Jessica, som person), samt inte själv konfronterar 

Islington (det är istället Door som besegrar ängeln, utan att faktiskt döda honom).

7. Sammanfattning

7.1. Avresa

Richard påbörjar sin resa som en naiv affärsman vars liv styrs till stor del av hans fästmö Jessica. 

Han är godhjärtad och välmenande, men visar även drag av osäkerhet och brist på initiativtagande. 

Då Richards ”Call to Adventure” kommer är det i form av den skadade flickan Door. Hans 

goda hjärta övervinner här osäkerheten för ett tag, och han räddar henne. Som en följd av detta 

förlorar han det liv han haft, och tvingas ge sig ned i London Below för att hitta en väg att 

återvända. Om han istället hade stannat i den värld han tidigare bott i hade han fortfarande 

dominerats av Jessica och sina vänner. Tack vare sitt beslut att rädda Door kastas han in i en resa 

som låter honom genomgå den coming-of-age han tidigare förvägrats.

Sättet som han tar sig in i den magiska världen, London Below, är bokstavligen talat genom 

att gå genom en dörr. Den enda form av hjälp han får efter detta (innan han åter hittar Door) är i 

form av en ung flicka som arbetar åt några intelligenta råttor och deras mänskliga kollegor och 

tjänare.
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7.2. Resans Gång

Resan utsätter hjälten för en serie prövningar. Om han lyckas med dessa kommer han att växa och 

mogna. Detta är en slags coming-of-age, där hjälten går från att ha barnsliga behov till att vara 

vuxen och självständig. När han genom dessa prövningar har blivit man möter han den slutgiltiga 

konfrontationen, där hans nyvunna kunskap och personlighet sätts på prov.

Richard genomgår en mycket tydlig sådan förändring under sin resa i London Below. Under den 

första av de prövningar han genomgår, den hos Black Friars, tar han steget från barnslig till att vara 

en som har börjat mogna. Han får således mer självförtroende, en ny säkerhet i sig själv. Han har 

under denna prövning klippt banden med sin gamla värld, vilket har gett honom frihet. 

Genom sin nästa prövning, att döda monstret som bor i en labyrint djupt under London, tar 

han sedan det sista steget i sin coming-of-age. Han blir en krigare, jägare. En man. Hans utveckling 

är komplett, och den naivitet och brist på initiativ som tidigare hindrat denna utveckling är borta. 

Han är nu handlingskraftig och stark, men har ändå kvar de positiva egenskaper han hade från 

början (godhjärtad och välment). 

Tack vare dessa nya personlighetsdrag kan han nu fungera som en hjälte, och han lyckas på 

grund av detta (och sina nya vänner) övervinna den sista konfrontationen. Han hjälper Door och de 

andra att vinna över Islington, och belönas för sitt mod.

7.3. Förhållandet till kvinnor 

Könsrollerna i Neverwhere är ganska traditionella. Vi har Richard Mayhew, mannen som ska 

genomgå en metamorfos för att utvecklas till hjälten han behöver vara. Vi har Jessica, Door, Hunter, 

och så vidare, vilka alla fyller olika stereotypa kvinnoroller (vilket Gaiman själv påpekat).24

Allteftersom Richard utvecklas vinner han sedan över dessa kvinnor på sin sida. Door visar 

en ökad attraktion för honom, Hunter beundrar hans utveckling, hans fästmö Jessica slutar vilja 

ändra på honom, etc. Genom sin mognad till en manlig krigare och hjälte får han positiv 

uppmärksamhet från det motsatta könet.

7.4. Återvändandet

Detta är den del av myten eller berättelsen som hjälten återvänder hem till den värld han kom från 

innan äventyrets början. 

För Richard är återvändandet till London endast kortvarigt. Hans personliga utveckling 

24 http://www.neilgaiman.com/p/Cool_Stuff/Essays/Essays_By_Neil/All_Books_Have_Genders   (2013-05-10)
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hjälper honom att sluta styras av andra, och till följd så får han ett mycket bättre liv än det han 

lämnade. 

Genom att använda sig av sin nya säkerhet och den nyligen utvecklade förmågan till att ta 

initiativ lyckas han få en bättre lägenhet än den han lämnade, han har blivit befordrad i sitt arbete 

och hans fästmö Jessica återvänder för att be om att de försöker träffas igen. Han tröttnar dock 

snabbt på detta, då han inser att hans nya jag inte passar in i hans gamla liv, vilket gör att han snabbt 

återvänder till London Below för att hitta Door. 

Vid det här stadiet har Richard genomgått en lyckad coming-of-age. Han är nu en mogen, 

ansvarstagande man. Hans utveckling har inte bara gjort honom till en bättre person, utan även haft 

en positiv inverkan på världen runt honom (Islington är borta, samt hans följeslagare, Door lyckades 

med sitt uppdrag, The Beast of London är död, etc). 
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