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Inledning 

En inledning kan avgöra allt. Den kan fånga mottagaren direkt eller skrämma den på flykt. 

Inledningen är vad som sätter tonen för hela romanen och talar om för läsaren vad denne kan 

förvänta sig av boken i handen, vilka förutsättningar som råder i den nya världen och vilka 

premisser som man som läsare förväntas acceptera. Detta är sant för all fiktion, men kanske i 

synnerhet när det gäller fantasy, där allt som läsaren tror sig veta kan ställas på ända. 

Fantasy är en mångfacetterad genre med en fantasirikedom utöver det vanliga. Många har 

försökt att definiera genren och åsikterna kring hur den bör avgränsas är flera och skilda, liksom 

försöken att skapa benämningar för olika undergenrer. Genren kan göras relativt snäv likväl som 

oerhört bred. Är all litteratur med någon form av övernaturlighet eller oförklarliga element 

fantasy? Måste fantasy innehålla monster, magi och sagoväsen eller finns det något mer obestämt 

fantastiskt? Hör sagor till fantasy? Ett verk som Franz Kafkas Die Verwandlung (1915) då, bör 

inte det klassas som fantasy? 

Då tankarna om fantasy är svävande och de otaliga definitionerna, skapade av såväl författare 

som forskare, fantasyfantaster och kritiker, är så pass spridda, är ett klargörande av denna 

uppsats grunddefinition av fantasy av relevans. Först och främst kan dock nämnas att definitioner 

som sådana kan delas upp i två olika typer av avgränsningar: de som exkluderar eller de som 

inkluderar. Denna typ av kategorisering brukar Kathryn Hume i sin bok Fantasy and Mimesis. 

Responses to Reality in Western Literature (1984), där hon menar att en inkluderande definition 

är nödvändig för att omfatta alla olika sidoområden inom genren. Men framför allt betonar hon 

behovet av en bredare definition för att omforma synen på fantasy från den inrotade 

vanföreställningen, med rötter redan hos Platon och Aristoteles, att litteratur bör vara förankrad i 

mimesis, varvid fantasy med sin okonventionella verklighetsskildring skulle vara en separat och 

underordnad genre.
1
  

Hon föreslår istället en inkluderande definition, med grundtanken att all litteratur består av 

både mimesis och fantasy: ”Fantasy is any departure from consensus reality, an impulse native to 

literature and manifested in innumerable variations, from monster to metaphor.”
2
 

                                                 
1
 Kathryn Hume, Fantasy and Mimesis. Responses to Reality in Western Literature, London 1984, s. 8. 

2
 Hume 1984, s. 20–21. 
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För syftet med denna uppsats finner jag dock Humes definition otillräcklig, då den med sin 

bredd gör det svårt att särskilja fantasy från annan litteratur och skapa ett tydligt ramverk för 

analysen. Samtidigt finner jag liksom Hume en inkluderande definition nödvändig för att ge en 

så rättvis bild av genrens olika aspekter som möjligt. En sådan definition, som är inkluderande i 

sin öppenhet och breda plattform men samtidigt ger en analytisk utgångspunkt i form av mer 

fasta kriterier, finner vi hos William Robert Irwin i dennes verk The Game of the Impossible. A 

Rhetoric of Fantasy (1976), som fastställer:  

 

Whatever the material, extravagant or seemingly commonplace, a narrative is a fantasy if it presents 

the persuasive establishment and development of an impossibility, an arbitrary construct of the mind 

with all under the control of logic and rhetoric.
3
  

 

Denna definition av fantasy är således den som kommer att ligga till grund för denna 

undersökning och tjäna som huvudsaklig premiss varifrån en analys av konsten att inleda en 

fantasyroman kommer att ta vid. 

Studiens syfte och frågeställningar 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur fantasyförfattare valt att inleda sina romaner, i 

syfte att utröna om det finns vissa specifika mönster och berättartekniska grepp som återkommer 

i flera olika typer av fantasyverk och kan sägas knyta dem samman. Med Irwins definition av 

fantasy som bakgrund och grundläggande premiss blir den analytiska intentionen som följd att 

utreda hur författarna inledningsvis retoriskt och narratologiskt etablerar en övertygelse av det 

omöjliga. Därtill ämnar analysen besvara följande frågor: 

 

 Hur strukturerar författaren romanens inledande kapitel och presenterar den nya världen, 

miljön, karaktärerna och förutsättningarna?  

 Finns det vissa tillvägagångssätt som kommer igen i flera fantasyromaner och vilka är i 

så fall dessa?  

 Hur väcker författaren läsarens intresse och skapar tillit? 

  

                                                 
3
 William Robert Irwin, The Game of the Impossible. A Rhetoric of Fantasy, Urbana 1976, s. 9. 
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För att besvara dessa frågor kommer en narratologisk och strukturell analys att tillämpas på det 

inledande kapitlet i ett brett urval av fantasyromaner, med Meir Sternbergs Expositional Modes 

and Temporal Ordering in Fiction (1978) som teoretisk utgångspunkt och analysverktyg. 

Tillvägagångssätt och teoretisk utgångspunkt 

Först och främst är en grundligare förklaring av Irwins definition och teorier kring fantasy av 

relevans. I denna definition spelar den retoriska övertygelsen en central roll. Författaren måste 

lyckas övertyga läsaren om att det omöjliga är möjligt och få fiktion att framstå som fakta. 

Denna omöjlighet kan yttra sig på flera olika sätt, det kan vara en annorlunda värld, fantastiska 

element, okonventionella normer eller andra förutsättningar som kan tyckas avvikande och 

imaginära. Men dessa tillfälliga konstruktioner måste bestå under hela verket och styras av en 

logik och kontinuitet för att illusionen inte ska brytas och läsaren förlora sin övertygelse om 

verkets trovärdighet. På detta sätt ingår författaren en pakt med läsaren, i ett medvetet spel där 

läsaren blir delaktig i verket.
4
 Irwin menar således att retorikens roll i fantasy är att ”persuade the 

reader through narrative that an invention contrary to known or presumed fact is existentially 

valid”.
5
 Författaren måste helt enkelt skapa tillit hos de läsare som är villiga att acceptera det 

omöjliga och delta i spelet.
6
  

När det så kommer till att inleda fantasyromanen finns det enligt Irwin variationer att tillgå, 

men de har alla ett gemensamt syfte: ”early and total persuasion”. Då fantasyförfattare finner sig 

i ett läge där stor risk finns att läsare redan inledningsvis är starkt knutna till det normala och 

därför benägna att skärma sig från det omöjliga, är inledningen avgörande för att så snabbt som 

möjligt etablera en övertygelse hos läsaren. De har med andra ord inte lika stor frihet som andra 

författare att inleda på ett diffust eller lugnt sätt, utan inleder ofta bestämt, rättframt och sakligt.
7
 

Utifrån denna teori finner jag det således relevant att analysera flera olika typer av fantasy för 

att söka utreda vilka metoder och grepp som finns representerade inom denna varierade genre 

och hur författarna arbetar narratologiskt för att etablera denna tillit och övertygelse hos läsaren 

som genren enligt Irwin tydligt förutsätter. Den narratologiska begreppsapparaten finner jag 

                                                 
4
 Irwin 1976, s. 9–10. 

5
 Irwin 1976, s. 60. 

6
 Irwin 1976, s. 65. 

7
 Irwin 1976, s. 68–70. 
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vidare hos Sternberg, som fokuserar på romaners exposition och tidsmässiga ordning, det vill 

säga romaners struktur. Relevanta begrepp som kommer att tillämpas i analysen kommer här 

närmare att presenteras. 

Sternberg inleder sitt verk med en förklaring av sin uppfattning av exposition, dess funktion 

samt den tidsmässiga begränsning som en författare befinner sig i. Denne har endast ett 

begränsat utrymme att presentera sina karaktärer och sin värld för läsaren, varmed expositionen 

blir av avgörande betydelse för att utnyttja denna tidsrymd på bästa möjliga sätt. Det är därför av 

stor vikt att analysera hur och i vilken ordning författaren väljer att berätta sin historia. Det är, 

förklarar Sternberg, ”the function of the exposition to introduce the reader into an unfamiliar 

world,  the fictive world of the story, by providing him with the general and specific antecedents 

indispensable to the understanding of what happens in it”. Läsaren behöver så bli informerad om 

vissa avgörande element så som tid och plats, den fiktiva världens natur och vilka 

förutsättningar, sannolikheter och rimliga möjligheter som råder, samt de fiktiva karaktärernas 

historia, utseende, egenskaper, vanemässiga beteende och relation till varandra. Detta för att 

läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om berättelsen ifråga.
8
 

Sternberg presenterar vidare begreppen fabula, sujet och scenic norm, centrala begrepp för att 

förstå en berättelses disposition och författarens möjlighet att påverka denna. Berättelsens fabula, 

alltså händelsernas kronologiska ordningsföljd, står i kontrast till sujet, den ordning i vilken 

författaren valt att skildra dem. Författaren kan alltså välja att bryta upp händelseförloppet och 

disponera om det samt berätta ur olika perspektiv, allt för att skapa den vinkling och effekt som 

bäst passar in på den historia som författaren vill förmedla.
9
 

Vidare kan författaren leka med tempot i berättelsen, för att ge vissa scener större utrymme 

och påvisa att vissa händelser är viktigare än andra. Sternberg skiljer därför på represented och 

representational time, tiden en händelse faktiskt tar gentemot den tidsmässiga plats den får i 

berättelsen.
10

 I kombination med detta använder han termen quantitative indicator, alltså 

antydningar i texten utifrån författarens selektivitet, som hjälper läsaren att fastställa graden av 

estetisk och kontextuell relevans av det som skildras utifrån den tidsmässiga plats och spelrum 

                                                 
8
 Meir Sternberg, Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction, Baltimore 1978, s. 1. 

9
 Sternberg 1978, s. 8–9. 

10
 Sternberg 1978, s. 14. 
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det får i berättelsen.
11

 Här kan vi även ta upp det tredje begreppet, scenic norm, som används för 

att visa hur stor plats olika scener får i berättelsen. Sternberg klargör: ”Since every work does 

establish a scenic norm and since the scenic treatment accorded to a fictive time-section 

underscores its high aesthetic importance, the first scene in every work naturally assumes a 

special conspicuousness and significance.” Den första scenen som tillåts en utförlig behandling 

markerar alltså början på “the action proper” eller fiktionens presens och får en framstående 

kontextuell betydelse.
12

  

Sternberg belyser skillnaden mellan told exposition och showing och delar upp expositionen i 

romanens sujet i preliminary eller delayed samt concentrated eller distributed. Dessa termer talar 

om när och på vilket sätt som information presenteras i romanen. En preliminary exposition 

fördaterar kronologiskt den första scenen och inleder romanen med en generaliserande, statisk 

och konstruerad summering och presentation om saker som föregår själva handlingen. En 

författare kan dock välja att dröja med denna informativa del och inleda romanen direkt med en 

scen, för att komma med bakgrundsförklaringen eller tillbakablickandet vid ett senare tillfälle. 

Detta sätt kallar Sternberg för delayed exposition, vilket då står i kontrast till den förberedande 

och föregripande inledningen som följer den ”naturliga” ordningen. Den föregångna 

bakgrundsinformationen, de retrospektiva eller informativa detaljerna eller ”antecedents” som 

Sternberg talar om kan slutligen vara antingen concentrated eller distributed, antingen samlad till 

ett tillfälle eller fördelad i mindre segment över en längre tid. De kan framföras som 

oföränderligt förflutet eller inarbetas i romanens nutid samt antingen stanna upp berättelsens 

flöde med en beskrivande paus eller täckas på ett sätt som bibehåller flödet.
13

    

  Slutligen tar Sternberg upp ett sista sätt att inleda, nämligen in medias res, vilket han väljer att 

definiera som följande:  

 

In conclusion, the term in medias res logically denotes no more than a certain deformation of the 

chronological sequence. Though it often coincides with a plunge into a scenic occasion and the delay 

of most of the antecedents, it necessarily involves only the preclusion of identical starting-points for 

fabula and sujet.
14

 

 

                                                 
11

 Sternberg 1978, s. 16–17. 
12

 Sternberg 1978, s. 20–21. 
13

 Sternberg 1978, s. 23–34. 
14

 Sternberg 1978, s. 40. 
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Denna teknik kan, liksom delayed exposition, användas för att hålla inne med information, vilket 

även kan ske genom expositional gaps där läsaren själv får fylla i luckorna, som ibland lämnas 

tomma men ibland endast är tillfälliga och får sina förklaringar senare i berättelsen. Dessa luckor 

kan utnyttjas av författaren för att skapa spänning och nyfikenhet hos läsaren, för att hålla liv i 

dennes intresse.
15

 

 Som avslutande notering och ytterligare motivering till ämnesval och undersökningens 

relevans finner jag den av psykologer vetenskapliga studien The Order of Presentation in 

Persuasion ytterst intressant och givande. Dessa psykologer har utforskat den mänskliga 

uppfattningsförmågan och specifikt den orubbliga och bestående inverkan som det första 

intrycket får och hur detta påverkar en publiks åsikter och attityder. De tar upp det faktum att det 

första intrycket, det som först presenteras i en text, får en större inverkan på läsaren än det som 

kommer därefter. Den första delen läses med ett öppet sinne medan den efterföljande ställs i 

relation till den första och tolkas med denna i åtanke. Det som följer på det inledande segmentet 

blir underordnat och färgat av det tidigare sagda, vilket får stå som ständig referensram. Dessa 

mänskliga ”laws of perception” blir i författarens händer till medel att styra läsarens respons på 

texten i avsedd riktning. Sternberg, som diskuterar denna forskning, drar sedan en avgörande 

skillnad mellan det verkliga livet och litteraturen, nämligen att medan de avgörande första 

intrycken i livet är både sporadiska, oplanerade och slumpartade, så är de i litteraturen i högsta 

grad manipulativa och kontrollerade.
16

 Detta forskningsresultat säger alltså något om hur oerhört 

centralt det är med en god inledning, hur denna lägger grunden för läsarens fortsatta förståelse 

och uppfattning om romanen och hur författarens sätt att utnyttja detta därmed är av avgörande 

betydelse. 

Det skönlitterära materialet 

Då det inom fantasy finns många olika typer av underkategorier är ett brett urval av material av 

vikt för att skapa en mer välgrundad helhet. Det för uppsatsen utvalda materialet är således ett 

försök att täcka ett brett spektrum inom fantasygenren i stort, så som den definierats i denna 

uppsats. De utvalda romanerna är J.R.R. Tolkiens The Hobbit (1937), The Colour of Magic 

                                                 
15

 Sternberg 1978, s. 50–51. 
16

 Sternberg 1978, s. 93–97. 
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(1983) av Terry Pratchett, den första boken i Robert Jordans serie A Wheel of Time, med titeln 

The Eye of the World (1990), J.K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997), 

Charlaine Harris Dead Until Dark (2001) ur vampyrserien om Sookie Stackhouse, som TV-serie 

kallad True Blood, samt Suzanne Collins The Hunger Games (2008). 

Tillsammans ger dessa verk en bred bild av fantasygenren, en tidsmässig utsträckning samt 

representanter för olika åldersgrupper. Tolkiens verk som idag läses av både barn och vuxna var 

ursprungligen en barnbok, som sedan inspirerat många författare och kan sägas ha lagt grunden 

för stora delar av den fantasy vi har idag, framför allt den typen av fantasy som exempelvis kan 

benämnas ”High”, ”Heroic” eller ”Quest-fantasy”, där vi får följa en hjälte på dennes färd i en 

medeltida miljö. Där kan Jordans serie A Wheel of Time inkluderas, en serie som till skillnad 

från Tolkiens verk riktar sig till en mer vuxen publik. Sedan har vi Pratchetts roman från The 

Discworld series, en serie romaner med djup ironisk och humoristisk prägel som utspelar sig i en 

påhittad, primärt främmande värld, i kontrast till Rowlings serie om Harry Potter där magi finns 

gömd mitt ibland oss i ett nutida England, eller Harris serie där vampyrer har klivit ut ur kistan 

och lever i det öppna i Amerika. Sist har vi Collins The Hunger Games, en ungdomsbok som 

utspelar sig i en framtida värld. 

Flera fantasyromaner inleds med en prolog av något slag, ofta en upptakt i form av en profetia 

eller någon förhistorisk händelse. Då alla romaner inte har detta kommer jag dock inom ramen 

för denna uppsats inte att fokusera på prologerna utan på det första kapitlet, eller motsvarade, i 

varje roman, där presentationen tar sin egentliga början.      

Tidigare forskning 

Tzvetan Todorov har som litteraturteoretiker skrivit boken The Fantastic. A Structural Approach 

to a Literary Genre (1975), i vilken han definierar fantasy och dess struktur. Fantasy är, menar 

Todorov, den osäkerhet som läsaren känner innan denne vet om en oförklarlig eller fantastisk 

händelse är endast fantasi och illusion eller om den faktiskt ägt rum, vilket i sådana fall förändrar 

samhällets regler som vi känner dem. När valet mellan dessa två alternativ är gjort lämnar vi 

fantasy för att övergå till antingen the uncanny eller marvelous. Fantasy är nämligen enligt 

Todorov ”that hesitation experienced by a person who knows only the laws of nature, 
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confronting an apparently supernatural event”.
17

 Denna tveksamhet mellan verklighet och fantasi 

kan även ske hos en karaktär istället för läsaren och läsaren måste vara beredd att bortse från en 

allegorisk eller poetisk förklaring.
18

 Todorov går vidare och diskuterar dessa begrepp samt 

förutsättningarna för fantasy och dess egenskaper, sin definition gentemot andra och exempel 

från olika verk. Han går dock inte in i detalj på enskilda verk utan utarbetar en övergripande 

struktur, ett sätt att närma sig en analys av mer konkret slag. Exempelvis går det, menar han, att 

utgå ifrån tre strukturella egenskaper som kommer av ”the utterance”, så som figurativ diskurs 

och överdrift, ”the act of uttering” eller ”the literal sense of a figurative expression” och 

”syntactical aspect”.
19

 

 Farah Mendlesohn är bland annat författare av verket Rhetorics of Fantasy (2008), där hon 

som titeln antyder fokuserar på genrens språkliga och retoriska konstruktion. Hon menar att det 

finns ett behov av komparativ granskning av språket i olika fantasyverk, bortom studiet av 

metaforer, teman och estetiska preferenser. Liksom Irwin talar hon om en dialog mellan 

författare och läsare: ”I believe that the fantastic is an area of literature that is heavily dependent 

on the dialectic between author and reader for the construction of a sense of wonder, that it is a 

fiction of consensual construction of belief.” Mendlesohn delar upp fantasy i fyra kategorier, 

vilka hon benämner the portal-quest, the immersive, the intrusive och the liminal, utifrån vilka 

hon analyserar hur retoriken påverkar strukturen och berättandet och på vilket sätt som ”the 

fantastic enters the text”, detta med inspiration från Irwin och Brian Attebery, med dennes idé 

om fantasy som ”a fuzzy set”. Med sin analys av dessa olika former och variationer av fantasy 

beskriver hon så hur de kan skrivas och vill samtidigt väcka nya frågor om fantasy.
20

  

Disposition 

Analysen av de skönlitterära verken kommer att ske i kronologisk ordning utefter utgivningsår. 

Därefter kommer en avslutande diskussion att ske, där verken ställs mot varandra, jämförs och 

utforskas som en helhet samt där frågeställningarna och slutsatserna av analysen sammanställs 

och diskuteras. 

                                                 
17

 Tzvetan Todorov, The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre, övers. Richard Howard, Ithaca, N.Y 

1975, s. 25. 
18

 Todorov 1975, s. 32–33. 
19

 Todorov 1975, s. 76–79. 
20

 Farah Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Middletown 2008, s. xiii–xix. 
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Analys av romanerna 

The Hobbit 

“In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of 

worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to 

eat: it was a hobbit-hole, and that means comfort.”
21

 Så inleder Tolkien sin berättelse om 

hobbiten Bilbo Baggins. Det är en beskrivande inledning som gör det tydligt att det är en 

berättare som förklarar och målar upp en bild för den icke initierade läsaren. Berättarformen har 

en sagolik karaktär som ger läsaren en omedelbar känsla av något förunderligt, samtidigt som det 

framställs som självklart i formuleringen ”that means comfort”. Berättaren utmanar läsarens 

uppfattning om vad ett hål i marken normalt skulle innebära och formar en ny verklighet. 

 Inledningen är informativ, beskrivande och konstaterande, den ger oss en bakgrund till vad 

som komma skall och är tidsmässigt placerad innan den första scenen och historiens egentliga 

början. Den kan alltså definieras som preliminary och told, samt concentrated, vilket skall bli 

uppenbart. Efter denna korta introduktion fortsätter nämligen berättaren att beskriva bostaden i 

detalj, med en fortsatt vikt vid det bekväma inblandat med ledtrådar om hobbitens natur, så som 

att de gillar besökare och är mycket förtjusta i mat. Därpå får vi veta huvudkaraktärens 

efternamn, Baggins, och får förklarat för oss att denna släkt är rik, respekterad och förutsägbar: 

de går aldrig på äventyr eller gör något oväntat. Men, säger berättaren: “This is a story of how a 

Baggins had an adventure, and found himself doing and saying things altogether unexpected.”
22

  

 Här tror vi att berättelsen ska komma igång på riktigt. Men introduktionen är långt ifrån över. 

Istället stannar berättaren upp och ger oss en grundläggande förklaring om vad en hobbit faktiskt 

är för något, som om denne kommer på sig själv mitt i meningen: ”The mother of our particular 

hobbit—what is a hobbit? I suppose hobbits need some description nowadays, since they have 

become rare and shy of the Big People, as they call us.” Här visar sig än en gång den anonyme 

berättaren tydligt och vi förstår att denne är en vanlig människa som återberättar något som hänt 

för länge sedan och som identifierar sig med läsaren. Genom att benämna Bilbo som ”our” 

hobbit och låta hobbitarna, som är ”about half our height”, stå i kontrast till människorna, skapas 

                                                 
21

 John Ronald Reuel Tolkien, The Hobbit (1937), London 2006, s. 3. 
22

 Tolkien 2006, s. 4. 
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därmed ett ”vi” tillsammans med läsaren, mest troligt i syfte att få med sig denne på sin sida. I 

den avstannande beskrivningen presenteras även ett annat folkslag, dvärgarna, och utmärkande 

drag hos hobbiten så som deras håriga lädersulor till fötter. Utöver detta finns det inget magiskt 

över dem, förutom ”the ordinary everyday sort”, som det så lustigt och givet uttrycks. Att magi 

existerar i denna värld är sålunda något som läsaren tidigt får acceptera och som berättaren tycks 

ta med en axelryckning, allt skildrat med en lekfull och lättsam ton.
23

  

 Efter pausen tar berättaren vid där han började, med att berätta om Bilbos mamma. Han anser 

nu att läsaren vet tillräckligt mycket för att hänga med i det fortsatta berättandet, men känner 

fortfarande att en djupare familjehistoria är på sin plats, nämligen för att presentera den andra 

halvan av Bilbos släktled, the Tooks. Denna hans mammas sida av släkten bär nämligen på en 

central ådra: den äventyrslystna. Bakgrundsinformationen har alltså talat om för oss att 

huvudkaraktären bär på två motstridiga anlag, den bekväma och den äventyrliga, och vi förstår 

att detta har en central betydelse för vad som komma skall.   

 Här befinner vi oss alltså när den första scenen börjar närma sig. Det är en morgon för länge 

sedan, utanför Bilbos hus på kullen som vi så detaljerat fått beskrivet för oss, i en miljö som vi 

förstår är både lugn och idyllisk, ”in the quiet of the world, when there was less noise and more 

green”.
24

 Men innan vi riktigt är framme kommer ännu en kort beskrivning, denna gång för att 

presentera karaktären Gandalf, en gammal man med ett anmärkningsvärt rykte. Nu, efter en tre 

och en halv sida lång sammanfattande introduktion, sätter handlingen igång med romanens första 

scen, som inleds med en dialog: ”’Good Morning!’ said Bilbo, and he meant it.”
25

 

 Läsaren är nu väl förberedd och har redan innan första scenen fått en förförståelse för 

huvudkaraktärens sätt att vara och hur denne därmed kan komma att reagera i den situation som 

nu uppstår, när en främling som visar sig vara trollkarl kommer och vill få med sig någon på ett 

äventyr. Liksom det delade arvet från sin mor och far är Bilbos reaktion kluven. Som den unga 

hobbit han är (trots sina femtio år) blir han förtjust när han minns den gamla trollkarlens magi, 

fantastiska historier, fyrverkerier och hur han drog med sig pojkar och flickor ut på äventyr. Han 

är rent av nära på att försäga sig: ”Bless me, life used to be quite inter—I mean, you used to 
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upset things badly in these parts once upon a time.”
26

 Nyfikenheten finns i honom, men när 

Gandalf bestämmer sig för att det är just Bilbo som han väljer för sitt äventyrliga uppdrag, tackar 

den artige hobbiten hövligt men bestämt nej. Han vill inte ha med något sådant trubbel att göra. 

Dialogen mellan de två tillåter läsaren att lära känna karaktärerna på ett djupare plan genom 

deras eget språkbruk och beteende gentemot varandra och i en specifik situation. Det är därmed 

en viktig första scen som både markerar början på berättelsen och den avgörande punkten i 

huvudkaraktärens liv varifrån allting kommer att förändras. 

 Mellan den sammanfattande historiska bakgrunden som romanen inleds med och den första 

scenen sker en tempoväxling. I scenen saktas tempot ner och berättandet går från dåtid till 

fabelns nutid, från en snabb översikt på väldigt många år till en långsam dramatisering av en 

enda scen. Sedan hoppar berättelsen till nästa dag, till nästa centrala händelse, ankomsten av de 

tretton våldgästande dvärgarna, som leder till början på Bilbos resa. Genom små detaljer har 

författaren byggt upp till detta nästa scenario, med referens till dvärgar och till de många 

krokarna för kläder i hallen samt hobbitens positiva inställning till gäster. Men även här kommer 

kluvenheten in i bilden: ”He liked visitors, but he liked to know them before they arrived, and he 

preferred to ask them himself.”
27

 Bilbos kluvenhet skildras kontinuerligt det första kapitlet 

igenom och kan således pekas ut som quantitative indicator på dess relevans i berättelsen. 

Huvudkaraktärens egen kluvenhet mellan motvilja och rädsla för äventyr, drakar och allt som hör 

till, och nyfikenhet, intresse och spänd förväntan över att vidga sina vyer ger en trovärdighet till 

berättelsen och dess sagolika element. Drakar är lika främmande för huvudkaraktären som de är 

för läsaren och att riskera sitt liv ligger inte högst upp på listan. Han vill dock veta mer än de 

ofullbordade glimtar han lyckats snappa upp genom att lyssna till dvärgarnas samtal under 

kvällen, vilket leder till ännu en bakgrundshistoria, denna gång inbakad i en dialog. De 

expositional gaps som existerar inledningsvis angående dvärgarnas avsikt och Bilbos del i denna 

blir därmed kortvarig, luckorna fylls i ganska omgående och när kapitlet slutar har läsaren en rik 

förförståelse för Bilbos bakgrund, dennes hemmiljö, dvärgarnas uppdrag och dess bakgrund, 

resans syfte och en generell förståelse över vilka slags fantastiska och magiska element som 

denne kan förvänta sig av den nya fiktiva världen.  
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The Colour of Magic 

The Colour of Magic inleds med en prolog där den underliga värld som är the Discworld 

presenteras, en värld som åker genom universum på ryggen av en väldig sköldpadda med fyra 

elefanter på sitt skal som bär upp den platta skivvärlden. Därefter inleds den första av fyra delar 

av romanen. Romanen har inga kapitel, utan varje del är strukturerad i längre och kortare avsnitt, 

med stjärnor för att markera början på något nytt. Jag har därför valt att tolka de första 25 

sidorna, fram till de första stjärnorna, som det första kapitlet. 

 Avsnittet inleds in medias res, med en dramatisk händelse, närmare bestämt en stor eldsvåda: 

“Fire roared through the bifurcated city of Ankh-Morpork.”
28

 Vi får inte veta vad som orsakat 

denna katastrof, ingen som helst bakgrundsinformation, utan slungas rakt in i en dramatisk scen. 

Det vi får veta är platsen, som redan vars namn, Ankh-Morpork, ger intrycket av något 

främmande. Sedan fortsätter stycket med en enda lång mening, i boken hela nio rader lång, vilket 

ger ett högt tempo i läsningen och intrycket av att allt händer väldigt snabbt:       

 

Where it licked the Wizards’ Quarter it burned blue and green and was even laced with strange sparks 

of the eighth colour, octarine; where its outriders found their way into the vats and oil stores all along 

Merchants Street it progressed in a series of blazing fountains and explosions; in the streets of the 

perfume blenders it burned with a sweetness; where it touched bundles of rare and dry herbs in the 

storerooms of the drugmasters it made men go mad and talk to God.
29

 

 

Detta snabba skede fortsätter, tills hela staden är i lågor och vi fått en överblick av staden som 

håller på att förstöras. Men redan i detta första stycke kommer mycket information fram, det är 

en stad fylld av olika magiska element, med ”Wizards’ Quarter”, ”drugmasters” samt den 

underliga färgen ”octarine”, eller ”the colour of magic”. Dessa element presenteras i förbifarten 

allt eftersom elden slukar dem, vilket gör att de inte framstår som särskilt iögonfallande eller 

märkvärdiga. Utan förklaring och omsvävningar fastställer författaren så genast att vi befinner 

oss i en annorlunda värld med andra förutsättningar, och läsaren får helt enkelt haka på. 

 På ett bergskrön längre bort står två män, en svärdsman och en barbar, och beskådar 

kalabaliken från behörigt avstånd. De tittar intresserat men avslappnat på, utan planer att ingripa. 

Sedan ansluter sig ytterligare två personer till häst med en låda med ben som följeslagare. Den 
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ene är trollkarlen Rincewind och den andra turisten Twoflower, som vi snart får veta startade 

branden. Mötet karaktärerna emellan börjar med ett ”[y]our pardon, sir” från en av rövarna, 

varefter Rincewind svarar ”[b]ugger off” och tillägger ”[y]ou’re Bravd the Hublander, aren’t 

you?”. Efter Hublander har författaren helt plötsligt satt en fotnot, med kommentaren: ”The 

shape and cosmology of the disc system are perhaps worthy of note at this point.”
30

 Därefter 

följer en lång förklaring om hur disksystemet fungerar, dess riktningar, regioner och betydelsen 

av talet åtta, som är antalet årstider, veckodagar och färger på disken och ett tal av ansenlig 

ockult betydelse som absolut inte får uttalas av trollkarlar. Avslutningsvis konstaterar berättaren: 

”Precisely why all the above should be so is not clear, but goes some way to explain why, on the 

disc, the Gods are not so much worshipped as blamed.”
31

 Berättaren tar här således över, bryter 

illusionen och talar direkt till läsaren. Som ett ironiskt lexikon ger denne läsaren en djupgående 

och lustig förklaring som abrupt stannar upp berättelsen och snurrar till läsarens föreställningar 

ytterligare. Det är som om berättaren plötsligt inser att läsaren inte fått chans att hänga med 

riktigt i svängarna, och ger därför denna utläggning för att styra in denne på rätt spår. 

 Förhållandena i denna osannolika värld är både humoristiska och ologiska i förhållande till 

vår egen, men inom världen accepteras de som de är och får sin egen logik. Magi är exempelvis 

en självklarhet, men det finns olika sorters magi. De båda männen förvånas inte över att 

Rincewind är trollkarl och när den ene försöker undersöka den märkliga lådan med ben närmare 

avråder trollkarlen honom med att säga: ”A power protects it.” Istället för att förvånas frågar han 

istället genast om det är en trollformel, varav svaret blir: ”No-oo. But magic of a kind, I think. 

Not the usual sort.”
32

 Det dras alltså en gräns mellan ”vanlig” och ”ovanlig” magi, en 

gränsdragning som kan tyckas både lustig och svårbestämd.     

 Det främmande och ologiska med romanens värld illustreras dock inte bara av de märkliga 

elementen och premisserna utan även genom det sätt som författaren valt att strukturera 

inledningen. Vi börjar som fastställt in medias res, med efterföljden att bakgrundsinformationen 

får vänta. Inledningens struktur är således delayed och den kronologiska ordningen förvrängd.  

Vi får inte heller följa en och samma person, utan hoppar mellan tid och perspektiv. 

Expositionen är oregelbunden och informationen distributed, och de många karaktärerna som 
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presenteras gör inte saken mindre förvirrande. Läsaren får vara tålmodig och ta saker och ting 

med en nypa salt.  

 Flera radbrytningar sker under kapitlet för att markera början på en ny scen och ett nytt 

perspektiv. Efter första mötet med Rincewind och Twoflower på kullen hoppar berättelsen till 

Twoflowers ankomst till staden, ”[s]everal days before”,
33

 vilket sker ur en tiggares perspektiv 

och uppmärksammas som något väldigt underligt av stadens befolkning. Ryktet går snabbt om 

den besynnerliga främlingen med mycket guld och fyra ögon och i nästa scen är det ännu ett nytt 

perspektiv och nya karaktärer som presenteras. Här är inte Twoflower med utan talas endast om 

genom andra, som vill ta reda på vem han är. Därefter hoppar berättelsen vidare igen till ett 

värdshus, där besökarna förundras över ryktena kring turisten, om dennes bok som talar om vad 

han ska säga (då han inte själv talar språket) samt hans låda som går av sig själv. Men: ”These 

facts were immediately discounted. No magician capable of such enchantments ever came within 

a mile of Morpork docks.”
34

 Besökarna får sig dock en chock när bagaget på egen hand kommer 

gåendes nedför trappan till värdshuset och de tittar misstänksamt på sina alkoholhaltiga drycker.  

 Vi får mot slutet av kapitlet veta att Twoflower kommer från the Counterweight Continent, en 

plats väldigt avlägsen och annorlunda från den föreliggande. Inom denna skivvärld finns alltså, 

liksom i vår egen värld, flera olika kontinenter och platser där olika förutsättningar råder. 

Pratchetts värld är med andra ord väldigt komplex och det som läsaren ser som konstigt är helt 

naturligt i skivvärlden och vice versa. Något i vår värld så vanligt som en turist blir i romanen en 

stor nyhet. Lika främmande som turisten Twoflower är för människorna av Ankh-Morpork är de 

nya förutsättningarna för Twoflower. Han är därför, liksom läsaren, i behov av en guide, som får 

bli trollkarlen Rincewind. Att detta sedan visar sig vara ett olämpligt val av guide har den första 

inledande scenen redan gett oss en försmak på, även om vi fortfarande inte i slutet av detta 

kapitel fått en tillräckligt lång tillbakablick för att veta hur branden startade. Däremot har vi fått 

en god uppfattning om vem Rincewind är som person, en misslyckad trollkarl som endast kan en 

enda trollformel, som i regel undviker arbete och har en ”quickness of wit”.
35

 Som så är han en 

god representant för romanen i stort, knasig, komisk och annorlunda.  

                                                 
33

 Pratchett 1996, s. 23. 
34

 Pratchett 1996, s. 28. 
35

 Pratchett 1996, s. 30–31. 



15 

 

The Eye of the World 

 

The Wheel of Time turns, and Ages come and pass, leaving memories that become legend. Legend 

fades to myth, and even myth is long forgotten when the Age that gave it birth comes again. In one 

Age, called the Third Age by some, an Age yet to come, an Age long past, a wind rose in the 

Mountains of Mist. The wind was not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the 

turning of the Wheel of Time. But it was a beginning.
36

 

 

När läsaren kommer fram till detta inledande stycke i första kapitlet har viss information redan 

nått fram till mottagaren. Romanen inleds med en prolog som utspelar sig långt innan tiden för 

första kapitlet. Denna prolog etablerar en mytisk profetia, som i detta skede dock inte får sin 

förklaring. Det är dock med denna förhistoriska händelse i bakhuvudet som läsaren tar till sig det 

som följer i romanens första kapitel. Utöver detta presenteras även två visuella element i form av 

en världskarta och en karta över området The Two Rivers, vilket förbereder läsaren på att dessa 

platser kommer att vara centrala för berättelsen.  

  Det första kapitlets inledande stycke knyter samman prologen med berättelsens nutid genom 

att placera dem båda i tidens hjul, sammanlänkade som delar av en större tidscirkel där allting i 

sinom tid kommer igen. Detta inledande stycke är viktigt då det representerar romanseriens 

genomgående grundtanke, att tiden varken har början eller slut och att historien är dömd att 

upprepas. Denna inledning är allmän och statisk och återkommer som inledning i varje bok i 

serien, vars namn, The Wheel of Time, ytterligare understryker dess betydelse. Vi skulle alltså 

kunna definiera inledningen som preliminary. I nästa stycke tar dock den första scenen genast 

vid, i form av vinden vars väg vi får följa från dess ursprung bland bergen fram till en av våra 

huvudkaraktärer Rand al’Thor och hans far Tam. Denna vind är som inledningen poängterar inte 

början, men det är en början bland många. Detta illustreras genom att vindens ursprung skiftar 

från bok till bok och låter oss följa dess väg genom olika delar av landet. Detta blir särskilt 

intressant när vi tar in begreppen fabula och sujet i bilden. Det narrativa motivet som författaren 

valt att inleda med blir en del av en helhet utan vare sig början eller slut, där läsaren lämnas 

konfunderad över berättelsens kronologiska ordning, dess faktiska fabula gentemot författarens 

val av sujet. Samtidigt lägger detta extra tyngd på inledningen eftersom att just denna tidpunkt av 

alla möjliga inledningar av författaren ansetts vara värd att plocka fram. 
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 Då vi inser att det troligen finns mycket att säga både innan och efter denna inledande scen är 

det lika tydligt att det för tillfället lämnats därhän i förmån för den icke insatta läsaren i behov av 

en inledande presentation av situationen. Vinden hjälper oss först och främst att tydligt placera 

de två männen på kartan, på exakt vilken väg de vandrar, samtidigt som ett landskap vecklar ut 

sig inför läsarens blick utan att stanna upp berättelsen. Vinden tyder även på att något inte står 

rätt till, det är inte en vanlig vårmorgon, utan vinden är alldeles för kall för årstiden. Att det är en 

fantasyroman som läsaren håller i handen är det heller ingen tvekan om. Öppningsstycket ger 

känslan av en legendarisk och mytisk saga och männens klädsel och attiraljer tyder på en 

svunnen tid. De går med häst och vagn, bär på pilar och koger och mantlar i brunt ylle samt 

stödjer sig på ett spjut som vandringsstav. Även omnämnandet av the Third Age får en klocka att 

ringa och tankarna, för den som är förtrogen med Tolkien, till världen i The Lord of the Rings 

(1954-1955). 

 Jordan etablerar alltså tidigt vilken miljö och tid det rör sig om samt även en känsla av 

någonting onaturligt i och med den intensivt kalla vinden, den hårda och långvariga vintern samt 

den annars så tysta omgivningen och kusliga stämningen som Rand känner av. Han har en 

olustig känsla och vill försäkra sig om att fadern är där. Känslan speglas i vädret och 

omgivningen och förstärks genom en avstannande naturbeskrivning som gör det tydligt hur den 

långa vintern påverkat naturen omkring dem. Det är ruggigt, mörkt och kargt, ”an awkward 

morning, made for unpleasant thoughts”. Rands far är dock en motpol till det osäkra och kusliga, 

som ”a pillar of reality in that morning, like a stone in the middle of a drifting dream”.
37

 Jordan 

leker alltså med kontrasten mellan verklighet och fantasi, mellan Rands osäkerhet och tecknen 

omkring honom. Läsaren vet redan från prologen att magi är något som existerar inom ramarna 

för romanen och när Rand därför känner sig bevakad och anar oråd är läsaren öppen för 

möjligheten att faran kan vara verklig. Det första tecknet på en omöjlighet i kapitlet kommer så 

när Rand inser att han faktiskt är förföljd, av en huvbeklädd ryttare i svart. Från ryttaren 

strömmar ett hat, ansiktet är dolt i skuggor och manteln rör sig inte i vinden. Den vind som fått 

så stort utrymme och haft en så central del i berättandet, som fört läsaren genom landskapet och 

varit ständigt närvarande som en quantitative indicator, får alltså här illustrera det omöjliga över 

främlingen och etablera det fantastiska. 
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 I nästa sekund är främlingen borta och Rands far hinner inte se honom. Rand vågar inte 

berätta för sin far att ryttarens mantel inte rört sig i vinden, i rädsla för att inte bli trodd, samtidigt 

som fadern märkt att sonen blivit skrämd. Detta spel ifrågasätter det onaturliga samtidigt som det 

upprättar dess sannolikhet och Rands tvekan ger därmed skeendet en trovärdighet. Tveksamheten 

kring om det finns en naturlig förklaring eller inte har här alltså förtrotts till en karaktär istället 

för läsaren, för att återkoppla till Todorovs resonemang kring tvekan som genrens villkor.
38

  

 Därefter fortsätter de båda männens färd in till byn, Emond’s Field. Tempot i kapitlet är 

långsamt, vilket flertalet miljöbeskrivningar bidrar till. Dessa miljöbeskrivningar målar upp en 

bild av landskapet och av byn och understryker att alla platser på kartan är av betydelse. Men 

dessa miljöbeskrivningar är inte bara där för att ge läsaren en uppfattning av omgivningen utan 

även för att säga någonting om de människor som bor i dessa trakter. Den hårda naturen speglar 

de starka och envisa människorna som lever i och brukar den. Trots den hårda vintern kämpar 

befolkningen träget vidare. Det sägs även explicit att människor som “had to watch the hail beat 

their crops or the wolves take their lambs, and start over, no matter how many years it happened, 

did not give up easily. Most of those who did were long since gone.”
39

  

 Dessa människor är sitt hem kärt och lämnar sällan Two Rivers. Rand och hans vänner, varav 

en bara nämns vid namn och den andra påträffas i byn och ges en närmare beskrivning, har dock 

varit längre bort än de flesta, till foten av bergen. Som en typisk quest-fantasy är det dock tydligt 

att tryggheten av hemmet snart kommer att hotas och att vännerna snart kommer att få resa 

betydligt längre bort än så. Detta antyder inte minst kartan i början av boken och hotet i form av 

den mystiska gestalten, samt den stora ovanligheten av anländandet av främlingar till den lilla 

byn. Det omnämns även återkommande konstateranden så som ”that was the way it had always 

been, as far as anyone in Emond’s Field knew, and that was that. It was good enough reason for 

Two Rivers people.”
40

 Byborna ifrågasätter inte saker och har en mycket begränsad kunskap om 

omvärlden. Detta förbereder dock läsaren på att saker är i förändring och att något snart kommer 

att inträffa som spräcker denna bubbla. Detta spelar författaren på och drar ut på kapitlet igenom. 

Trots att tempot är långsamt och inga definitiva svar ges finns alltså en spänning och 

expositional gaps som utnyttjas för att hålla kvar läsarens intresse. 
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Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

“Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly 

normal, thank you very much. They were the last people you’d expect to be involved in anything 

strange or mysterious, because they just didn’t hold with such nonsense.”
41

 Detta inledande 

stycke säger mycket om den historia vi kommer att få följa, den etablerar nämligen snabbt och 

effektivt kontrasten mellan det realistiska och det fantastiska. Det faktum att det pryda paret så 

starkt och omedelbart understryker sitt avståndstagande till allt ovanligt får oss att ana att 

någonting mystiskt faktiskt ligger och pyr under ytan. Att de just är pryda av sig implicerar orden 

”thank you very much” och ”nonsense”, samt sättet deras adress används för att definiera dem. 

Här har vi ett par som gärna framstår som ordentliga, korrekta och förnuftiga. 

 Detta första intryck förstärks i nästa stycke, där makarnas utseende och sysselsättning 

beskrivs. Mr Dursley arbetar för ett företag som tillverkar borrar, ett trist och enformigt jobb, 

precis som han vill ha det, och Mrs Dursley tycks vara en hemmafru vars främsta sysselsättning 

är att spionera på grannarna. Till utseendet är de varandras motsatser, han en mycket stor och 

redig karl och hon smal, blond och med en mycket lång nacke. De har även en son, Dudley, och 

ett alldagligt liv är allt de kan önska. Men så har de en hemlighet, en hemlighet som tydligen rör 

the Potters, Mrs Dursleys syster med familj. The Potters är så ”unDursleyish” som man kan bli 

och därför bäst att inte kännas vid. Det gäller att hålla skenet uppe till varje pris så att grannarna 

inget anar. Liksom i The Hobbit finns det alltså två sidor av släkten som står i kontrast till 

varandra, och vi förstår att detta är av stor betydelse för berättelsen.
42

 

 Denna korta introduktion på knappt en sida ger således läsaren en kort inblick i situationen 

och vilka människor det rör sig om, en preliminary exposition som förbereder läsaren på vad som 

komma skall. Den skapar samtidigt en spänning, ett expositional gap som motiverar till fortsatt 

läsning: vad är denna hemlighet och hur kommer den att röra om tillvaron för makarna Dursley? 

Det är alltså en kort beskrivande inledning vi får, men introduktionen fortsätter kapitlet igenom 

och lämnar ifrån sig ledtrådar och skapar samtidigt fler frågor allt eftersom berättelsen tar form. 

Bakgrundsinformationen kan alltså sägas vara distributed, utspridd över det första kapitlet, och 

egentligen över romansviten i stort, då bakgrunden långsamt vecklar ut sig allt mer i spridda 
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skurar i takt med att tiden går och nya upptäckter görs och frågor besvaras. På detta vis hålls 

läsaren ständigt på sträckbänken.  

  När den första scenen tar vid är det en vanlig morgon hos familjen Dursley och herrn i huset 

är på väg att åka till jobbet. ”When Mr and Mrs Dursley woke up on the dull, grey Tuesday our 

story starts, there was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and 

mysterious things would soon be happening all over the country.”
43

 Berättaren själv markerar 

övergången från introduktionen till den första scenen, och denna berättare har en tydlig roll i 

egenskap av en allvetande närvaro som leder berättelsen framåt och har koll på allt och alla. 

Berättandet sker i tredje person och det är först Mr Dursley som vi får följa på sin väg till arbetet. 

Till och med vädret är trist och ordinärt denna dag och han är så inne i sin dagliga rutin, belåtet 

hummande och redo för en vanlig dag iklädd sin mest tråkiga slips, att han inte märker den första 

underliga företeelsen, en stor uggla som flyger förbi fönstret. Väl i bilen upptäcker han dock 

nästa sak, en katt läsandes en karta och sedan skylten till Privet Drive. Han lyckas dock skaka av 

sig detta som inbillning, att ljuset spelade honom ett spratt och att katter givetvis inte kan läsa, 

och ställer om tankarna till jobb och borrar. Men snart, fast i ”the usual morning traffic jam”, 

kommer nästa ovanliga syn, massor av folk i underlig klädsel, bärande mantlar. Irriterat avspisar 

han dem som ”weirdos” och ungdomar som följer någon fånig ny trend, innan han upptäcker att 

det är vuxna människor. Upprörd som han blir avfärdar han det dock som ”some silly stunt” eller 

insamling, och har än en gång undvikit en jobbig situation och återgått till att tänka på borrar.
44

  

 Väl på jobbet tycks dagen för Mr Dursley fortgå utan fler ovälkomna överraskningar, lyckligt 

omedveten om ugglorna som flyger runt i luften utanför. Läsaren förstår dock att något måste ha 

hänt, inte minst med ledtråden att de underliga människorna i mantlar viskar ivrigt till varandra. 

Dessa människor stöter Mr Dursley än en gång på vid lunchtid, när nästa chock kommer: de talar 

om the Potters och sonen Harry! Hans första reaktion är skräck och panik, men efter att ha samlat 

sig och tagit sitt förnuft till fånga intalar han sig att Potter är ett vanligt namn och att sonen 

kanske inte alls heter Harry utan någonting annat. Likväl blev det efter detta svårare att 

koncentrera sig på borrar resten av dagen.  
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 Denna konstanta upprepning av borrar understryker det vanemässiga lunkandet och den 

annars så monotona vardagen men även Mr Dursleys förmåga att avfärda allt som inte hör det till 

normala, en förmåga han delar med många människor. Han hoppas innerligt att han inbillat sig 

eller fantiserat allting, ”which he had never hoped before, because he didn’t approve of 

imagination”.
45

 Men även på nyheterna uppmärksammans de underliga händelserna, ugglorna 

och stjärnfall. Det tas dock med lätthet och skämt, ges en logisk förklaring och snart har man gått 

vidare till annat. Detta sätt att framställa de magiska inslagen på ger dem en trovärdighet, då trots 

att karaktärerna själva förnekar dess existens så känner de innerst inne att allting inte är som det 

synes vara. De ser tecknen men väljer att ignorera dem för sin sundhets skull och för att inte 

framstå som galna. I och med detta får även läsaren känna att den är ett steg före, då denne 

förstår att det som ”de vanliga invånarna” tar för fantasi i själva verket är verklighet.  

 Ett ständigt användande av ordet ”normal” och andra så som ”usual”, ”always” och 

”normally” får i kontrast till sina motsatser ”peculiar”, ”strange”, ”mysterious”, ”funny”, 

”unusually” och ”oddly” en tydlig roll som quantitative indicator. Kontrasten mellan det vanliga 

och det ovanliga får alltså ett stort utrymme och därmed en stor betydelse för inledningen och 

historien som helhet. Dessa motpoler kommer att ha en central roll i berättelsen om Harry Potter, 

där den vanliga och den magiska världen spelas mot varandra och det magiska och det realistiska 

existerar sida vid sida men ändå åtskilda. Det magiska samhället måste bevara sin hemlighet och 

hålla vanliga människor utanför. Först på natten kan magikerna mindre riskabelt vistas ute på 

gatorna, och det är då, när familjen Dursley gått och lagt sig, vi får se saker och ting från andra 

sidan. 

  Att författaren valt att lägga upp inledningen på detta vis ger berättelsen en viss mystik som 

håller läsaren nyfiken samt bygger upp ett förtroende. Författaren litar på läsaren att se mellan 

raderna och tolka ledtrådarna. När vi så möter trollkarlen Albus Dumbledore och katten 

förvandlas till Professor McGonagall, är det inte helt förvånande. Vi får en känsla av gott och 

ont, förklaringen till alla viskningar och tecken och på vilket sätt som Dursleys vardag kommer 

förändras, nämligen med pojken Harry som ny familjemedlem. Efter en rad ledtrådar och fler 

expositional gaps att fylla, slutar så första kapitlet, dock med en föraning om hur detta kommer 

att arta sig för den unge Harry, med vetskapen om familjen Dursley i bakfickan.   
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Dead Until Dark 

Charlaine Harris inleder sin roman om Sookie Stackhouse med ett 40 sidor långt första kapitel, 

där mycket hinner hända. Det är Sookie själv som berättar historien utifrån ett jag-perspektiv och 

hon talar ofta direkt till läsaren. När hon så inleder sin historia är det rakt på sak och utan 

omsvävningar: ”I’d been waiting for the vampire for years when he walked into the bar.” Denna 

inledande mening tar oss rakt in i händelseförloppet och hoppar samtidigt fram flera år i tiden, 

till den betydelsefulla dagen och mest centrala scenen, detta därmed med en delayed exposition. 

Men vi hinner inte få se mer än att vampyren kliver innanför dörrarna förrän scenen avbryts med 

en sammanfattning av den mest trängande bakgrundsinformationen, nämligen hur en vampyr på 

en bar kan anses normalt: ”Ever since vampires came out of the coffin (as they laughingly put it) 

four years ago, I’d hoped one would come to Bon Temps. We had all the other minorities in our 

little town – why not the newest, the legally recognized undead?” Men Louisianas landsbygd är 

tydligen inte så lockande för vampyrer, till skillnad från New Orleans där Anne Rice, författaren 

av serien The Vampire Chronicles kommer ifrån.
46

 

 Öppningen är alltså så rättfram att vampyrers existens inte inledningsvis ifrågasätts. Istället 

förvånar författaren läsaren och väcker intresse genom att så snabbt som möjligt konstatera det 

omöjliga: att vampyrer existerar, vilket kan ses som författarens sätt att manipulera läsaren redan 

från start. Men direkt efter detta konstaterande kommer förklaringen och avbryter scenen. 

Därmed blir inledningen som sådan något svårbestämd. Författaren tycks vilja inleda oväntat och 

vederhäftigt, men även förstärka detta med ett förtydligande och förvissa sig om att läsaren får en 

tydlig bild framför sig innan hon fortsätter.   

 Den efterföljande förklaringen är både lättsam och humoristisk, inte minst med kopplingen till 

litteraturen av Anne Rice, men mer utsvävande än öppningen, i form av Sookies tankar. Det som 

människor trott varit påhitt och fantasi visade sig för fyra år sedan vara verklighet, och nu har 

vampyrerna blivit lagligt erkända. När vår historia så inleds är vampyrer inte längre en fiktion. 

De är dock en ovanlig syn i Bon Temps och Sookie har väntat på att en ska anlända. Därmed 

övergår bakgrundsinformationen till en beskrivning av huvudkaraktären själv, som hon själv står 

för. Hon ger oss sin ålder och beskriver sitt utseende, sina kläder och sitt yrke, samt att hon har 
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en ”disability”, som stamkunderna väljer att se som galenskap. Därefter tar scenen vid igen: 

”And he sat at one of my tables – the vampire.”
47

 När den så gör har vi alltså fått veta en hel del 

om var vi befinner oss, vem vår huvudkaraktär och berättare är, vilka förutsättningar som råder 

och att det är något speciellt med Sookie som ännu återstår att få reda på. Men 

öppningsmeningen talar även för sig själv. Redan där är platsen bestämd samt de två centrala 

personerna, vampyren och jag-berättaren.  

 Bakgrundsinformationen är efter den inledande sammanfattningen distributed, spridd över 

kapitlet i form av korta beskrivande pauser av bland annat viktiga personer. När vi först får möta 

en person ges denne en kort redogörelse. Vampyren får en relativt lång utseendebeskrivning när 

Sookie kommer till hans bord för att servera honom. Beskrivningens betydelse understryks 

genom den långa representational time som den får i konstrast till represented time, den tid som 

det egentligen tar för henne att notera honom. Men tiden stannar upp och under den tid det tar för 

vampyren att titta upp har Sookie grundligt hunnit registrera hans utseende och även svävat ut till 

att kommentera teorin kring vampyrer så som de själva framställt den:  

 

He was a little under six feet, I estimated. He had thick brown hair, combed straight back and brushing 

his collar, and his long sideburns seemed curiously old-fashioned. He was pale, of course; hey, he was 

dead, if you believed to old tales. The politically correct theory, the one the vamps themselves 

publicly backed, had it that this guy was the victim of a virus that left him apparently dead for a 

couple of days and thereafter allergic to sunlight, silver and garlic. The details depended on which 

newspaper you read. They were all full of vampire stuff these days.
48

  

 

Vampyren kommer helt klart från en äldre tid, med de gammalmodiga polisongerna som 

antydan, och han får stå för det förunderliga i romanen. De gamla legenderna och de nya 

teorierna blandas tills sanningen blir aningen luddig och det är svårt att veta vad som är myt och 

vad som är verklighet. Senare ler exempelvis Sookie för sig själv när hon fantiserar om att 

vampyren skulle hoppa ut framför henne med ett ”poof!”, iklädd en svart mantel med röda 

inslag, och hon är också osäker på om vampyrer egentligen har ett hjärta eller inte.
49

 Allting är 

lite dunkelt men allmänheten gör sitt bästa för att känna sig i kontroll. De har till och med gjort 

ett försök att anpassa sig till sin nya befolkningsgrupp, genom tillverkandet av syntetiskt blod, så 
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att vampyrerna inte ska behöva bita människor. Men längre fram i kapitlet avslöjas det att det 

finns människor som faktiskt vill bli bitna, så kallade ”fang-bangers” eller vampyrernas egna 

”groupies”.
50

 Vi har även tidigare fått det förstått för oss att människors intresse för vampyrer tar 

sig uttryck på olika sätt. Sookie är tydligt fascinerad av dem, medan hennes kollegor är glad för 

hennes skull men inte själva så upphetsade av nyheten utan tar den med lugn. Sedan har vi ett par 

barbesökare, paret Rattray, som är mer intresserade av att tjäna pengar på vampyrer genom att ta 

deras blod. De är så kallade ”drainers” som tömmer vampyrer på blod och säljer det som en drog 

på den svarta marknaden, en mycket populär drog då blodet lindrar sjukdomssymtom och ökar 

sexlust och potens.
51

 Blodet har även en läkande effekt, vilket visar sig mot slutet av kapitlet då 

Sookie blir anfallen av paret Rattray och mycket illa skadad, men räddad av vampyren Bill.  

 Mycket hinner som sagt hända under dessa 40 första sidor som kapitlet omfattar och läsaren 

får genom Sookies tankar en klar bild av omständigheterna. Vi får lära känna individerna i 

huvudpersonens närhet och vilken typ av person hon själv är. Hennes ”disability” kommer fram, 

hon kan läsa tankar, samt hur detta har och ständigt påverkar hennes liv. Hon visar även en 

modig eller dumdristig sida när hon ensam räddar Bill från att bli tömd på blod av paret Rattray. 

Vi får även under kapitlets gång veta att ett mord skett i den lilla staden. Dessa expositional gaps 

och intrigskapande trådar skapar början på ett morddrama och ger en vink om att det är mycket 

som inte står rätt till i Bon Temps och att det finns mycket mer av samma blodiga mynt som 

redan visats att hämta. Det är alltså högt tempo från start och inget utrymme för långa 

transportsträckor, vilket gör att läsaren snabbt rycks med i historien och dess händelseförlopp. 

 Även genom berättarperspektivet tillåts läsaren att känna sig delaktig i berättelsen, genom den 

närhet som skapas i och med berättarens personliga erfarenheter, sätt att tänka om händelser, 

saker, ting och människor omkring sig, samt vilja att dela med sig av detta till läsaren. Detta gör 

hon genom att inkludera läsaren och tala direkt till denne, så som exempelvis ”you get the idea”, 

”believe me”, ”you can tell”, ”did I mention” och ”I know”, vilket verkar för att skapa ett 

förtroende och en gemensam punkt och referensram mellan berättare/huvudperson och läsare. 

Det skapas därmed, liksom både Irwin och Mendlesohn talar om, en dialog mellan författare och 

läsare, detta genom huvudpersonen själv som delar med sig av sina intryck och känslor.   
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The Hunger Games 

Det första kapitlet av The Hunger Games har en stegrande exposition, med flera ledtrådar och 

expositional gaps som får sin förklaring under de sista sidorna, vid kapitlets klimax. I denna sista 

scen, som utspelar sig på ett torg i Distrikt 12, direktsänds dragningen av årets två deltagare till 

”the Hunger Games” på TV inför hela landet, och borgmästaren håller tal. Det blir först här 

riktigt klart att berättelsen utspelar sig i en mörk framtida värld som vuxit fram ur flertalet 

katastrofer, krig och uppror, vilket lett till landet Panem, tidigare känt som Nordamerika. Landet 

styrs från staden the Capitol och Hungerspelen är deras sätt att hålla landets invånare i schack så 

att ”the Dark Days” inte upprepas, den tid då de tretton distrikten gjorde uppror mot staten. Tolv 

distrikt besegrades och det trettonde utplånades. Ett ”Treaty of Treason” sattes upp med nya 

lagar och Hungerspelen blev straffet, där en pojke och en flicka från varje distrikt sorteras ut som 

“tributes” att tävla mot varandra i en strid till döden, tills endast en vinnare återstår. Detta 

hemska spel visas för alla på TV, som en stor sensation och festligt arrangemang, för att tjäna 

som både straff och förnedring.
52

  

 Denna bakgrundsförklaring ges dock som fastställt sist i kapitlet och läsaren får innan dess 

försöka placera pusselbitarna på egen hand. Informationen ges innan detta sammanhållande 

block i utspridda skurar, som distributed, tills allt så småningom faller på plats. Om 

bakgrundsinformationen istället legat från början, som preliminary och concentrated, hade 

känslan blivit en helt annan, mer telling istället för showing. Som det ser ut nu är öppningen 

delayed och författaren visar istället för att berätta, genom en stegvis skildring av det mörka och 

eländiga, en stämning som läsaren får med sig in i den sista dramatiska scenen. Denna scen blir 

desto mer dramatisk genom denna exposition, då läsaren ges en förförståelse kring den systerliga 

kärlek som ligger till grund för berättelsen och fungerar som quantitative indicator. 

 Öppningen är till synes ganska ordinär, med en scen där jag-berättaren vaknar upp och finner 

andra sidan av sängen kall. Tydligt är dock att systern redan inledningsvis får en central roll, det 

är nämligen hon som brukar fylla den nu tomma platsen i sängen. Berättaren förstår dock att hon 

smugit sig ner hos deras mamma under natten på grund av mardrömmar, eftersom att detta är 

”the day of the reaping”. Berättaren och tillika huvudpersonen observerar att mamman ser yngre 
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ut i sömnen, ”still worn but not so beaten-down”, medan systerns ansikte beskrivs som ”fresh as 

a raindrop, as lovely as the primrose for which she was named”.
53

 Vi får inte veta vad “the 

reaping” är för något, inte heller vad som hänt som gjort mamman så sliten. Ordet i sig får dock 

en negativ konnotation i och med att det kopplas till mardrömmar, och det fungerar som 

expositional gap, intresseväckande element och ond föraning. Att de lever ett tufft och fattigt liv 

blir också snart tydligt, vilket den fula katten vid systern Prims knän får visa. Berättaren talar om 

hur denne försökt dränka katten när systern kommit hem med den, då det sista som behövdes var 

en till mun att mätta, samt att katten ibland får inälvor från när jaget ”clean a kill”.
54

 

Kattanekdoten får fungera som tillbakablickande paus, varefter scenen fortsätter med att 

berättaren kliver ur sängen och i sina jaktstövlar, klär på sig och viker in sin långa fläta i en luva. 

Berättaren tycks alltså vara en tjej och den som försörjer familjen genom att jaga, och vi får 

berättelsen skildrad för oss genom hennes perspektiv och åsikter om de rådande förhållandena.   

 De bor i Distrikt 12, i ett område kallat ”the Seam”, fullt av illa medfarna kolgruvearbetare 

som vanligtvis är på väg till arbetet denna tid på morgonen, men idag är gatorna tomma. Vi 

forsätter att följa berättaren ut till det höga taggtrådsstängsel som omringar distriktet och är tänkt 

att hålla ute rovdjur, men lika mycket för att hålla människorna inne, då det är förbjudet och 

straffbart att överträda skogsgränsen. Men där finns mat och hon har en pilbåge, som hennes far 

lärt henne att använda, innan han dog för fem år sedan i en gruvexplosion. Åldern av berättaren 

och huvudpersonen fastställs även här, hon är 16 år, och modig nog att göra det som de flesta 

inte vågar: bryta mot lagarna och riskera att bli tagen av ”the officials” och ”Peacekeepers”, gå ut 

i skogen och jaga för att skaffa mat och sedan sälja bytet på den svarta marknaden. Hon är även 

en av de få som kan, då få vapen finns att tillgå på grund av risken för uppror, vilket inte tillåts.
55

  

 Det är alltså en mörk och ödesdiger bild som målas upp från start. Tiden är dock vid denna 

punkt i berättelsen svår att avgöra utifrån de ledtrådar vi fått än så länge, jaktutstyrseln, en 

pilbåge som vapen, taggtrådsstängsel, gruvarbetare och namnet på distriktet samt landet, Panem. 

Namnet, Panem, har dock en klang som antyder att det kommer från en annan tid än vår egen, 

där dock både moderna och gammalmodiga attribut är representerade.     
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 Inte förrän sex sidor in får vi veta namnet på huvudpersonen, Katniss, och att ”the reaping” 

även kallas ”the Hunger Games”. Vi får även ett segment som förklarar mammans historia och 

varför Katniss fick rollen som familjeförsörjare samt en djupare förståelse för hennes relation till 

systern, som hon själv menar är den enda personen i världen hon vet att hon älskar och aldrig 

skulle kunna lämna. Katniss gör allt för sin syster men känner sig hjälplös inför ”the reaping”. 

Det hon kan göra är att inte tillåta systern att lägga till sitt namn fler gånger i potten i utbyte mot 

matransoner, vilket de fattiga kan tvingas göra på grund av matbrist. Katniss tar istället ut detta 

själv för hela sin familj varje år, vilket resulterat i att hennes namn finns med i potten för 

utdragningen hela 20 gånger. Systern är därför orolig för Katniss skull, medan Prim själv vid tolv 

års ålder är med för första gången och bara har sitt namn med en gång. Det som händer allra sist i 

kapitlet, som får tjäna som spänningsmoment och cliffhanger, är därmed en ytterst osannolik 

händelse som vi, i och med det utrymme som systern fått i kapitlet, förstår kommer att påverka 

Katniss oerhört mycket. Det är nämligen systern som blir utvald att delta i spelen. Den sista 

meningen är just det korta konstaterandet: ”It’s Primrose Everdeen.”
56

 Med detta får kapitlet en 

tydlig cirkelkomposition, som inleds och avslutas med systern Primrose. 

 I och med denna exposition ges således den skenbart anspråkslösa inledningen en större vikt 

och det blir förståeligt varför kapitlet är strukturerat som det är, för att stegvis bygga upp intrigen 

fram till den kritiska punkten och förutsättningen för att historien ska kunna sätta igång på 

riktigt. Cirkelkompositionen förstärker med andra ord dramatiken och lägger grunden för den 

fortsatta berättelsen genom att tydligt framhäva de element som är av avgörande betydelse för 

huvudkaraktärens sätt att tänka och hela hennes existens.  

 Offrandet av oskyldiga barn genom de gladiatorliknande spelen får vidare stå som den 

”omöjlighet” som romanen etablerar, i en mörk framtida fiktion av vår egen värld som får sin 

inom verket logiska förklaring och faktamässiga karaktär genom den mörka bild som målas upp 

utifrån historiska händelser som lett fram till berättelsens presens. Utan de bakgrundsfakta som 

ges skulle Hungerspelen framstå som fullständigt obegripliga och dess logik bristande, men det 

omöjliga blir möjligt i och med en rad drastiska händelser där en sak lett till en annan och 

demokrati övergått till förtryck, som tillåter the Capitol absolut makt över andra människors liv. 
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Avslutande diskussion 

Efter en analys av dessa sex skönlitterära verk är det nu möjligt att ställa dem mot varandra och 

föra en avslutande diskussion kring resultatet. Till att börja med kan vi konstatera att verken alla 

passar in i genren fantasy så som definierad av Irwin, men att de även har en individuell karaktär 

med olika aspekter på det omöjliga. Olikheterna till trots har de dock en viktig sak gemensamt, 

nämligen etablerandet av det fantastiska och användandet av inledningen för att tidigt skapa en 

trovärdig och självklar bild av dessa imaginära element. ”[E]arly and total persuasion”, för att 

återge Irwins ord, tycks vara en grundtanke i alla sex verken. Vare sig författaren valt en delayed 

eller preliminary exposition är denna övertygelse närvarande redan från start. Alla verken inleder 

på sitt sätt med ett konstaterande, med andra ord ett fastställande av en given premiss redan i det 

inledande stycket eller den inledande meningen.  

 Tolkien konstaterar att “[i]n a hole in the ground there lived a hobbit” samt att “it was a 

hobbit-hole, and that means comfort”. Genast utmanar han därmed läsaren och fastställer 

omedelbart och faktamässigt det fantastiska, detta via en anonym berättarröst med den lättsamma 

tonen av en sagoberättare som återberättar ett äventyr. Denna sagolika karaktär finner vi även i 

The Eye of the World, där inledningen har en mässande framtoning som fastställer genom 

versaler att det finns något som kallas ”The Wheel of Time”, en tidsaxel som styr tidens gång i 

ett återupprepande mönster. Den ger oss även romanens tid, the Third Age, och berättar att detta 

är ”a beginning”, vilket ger känslan av inledningen på en saga, liksom ”det var en gång”. Vidare 

har vi Pratchetts The Colour of Magic, där det omöjliga tidigt fastställs i form av magi genom en 

dramatisk scen där elden som i förbifarten ”licked the Wizards’ Quarter” och var ”laced with 

strange sparks of the eighth colour, octarine”, en av Pratchett påhittad magisk färg. Här får alltså 

scenen stå för konstaterandet och tala för sig själv, utan vidare förklaring. I berättelsen om Harry 

Potter å andra sidan får det magiska fastslås genom sin motsats, genom Mr och Mrs Dursleys 

motvilja att ”be involved in anything strange or mysterious”. Om sådana saker inte existerar 

skulle ett sådant påstående inte heller vara nödvändigt, varmed mystiska saker effektivt 

konstateras som faktum.  

 De sista två verken är lika skilda i teman som i sättet de inledningsvis fastställer romanens 

grundläggande premiss. Harris inledning är rakt på, utmanande och lämnar inget utrymme för 
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tvivel: ”I’d been waiting for the vampire for years when he walked into the bar.” Till skillnad 

från detta direkta angreppssätt är Collins mer försiktig och låter läsaren ana sig till premissen. 

Effekten blir dock inte mindre övertygande, då konstaterandet att detta är ”the day of the 

reaping”, lämnar efter sig en förebådande känsla av något främmande och illavarslande. Till 

skillnad från de andra verken innehåller The Hunger Games dock inga direkt övernaturliga 

inslag, utan det fantastiska uppenbarar sig istället genom ny framtida teknik och främmande 

förutsättningar som beror på en för läsaren ännu okänd världsbild. Detta gör att romanen 

särskiljer sig något från de övriga, inte minst tidsmässigt, både i och utanför romanen. Mellan 

utgivningen av The Hobbit och The Hunger Games har det gått hela 71 år, under tiden mycket 

hunnit hända och stilar förändrats. Tolkiens stil kan exempelvis kännas åldersstigen idag och 

långa miljöbeskrivningar, som hos Jordan, tillskrivs ofta den äldre generationen quest-fantasy. 

 The Hobbit sticker här ut med sin långa berättande inledning som är concentrated istället för 

distributed som de övriga. Berättaren leder läsaren genom de nya förutsättningarna och ger 

läsaren den grundläggande information om huvudkaraktärens bakgrund och person som denne 

ser nödvändig innan en vidare skildring av händelserna kan ske. Att berättelsen ursprungligen 

var riktad till barn märks även i berättarens tålmodighet i tydliggörandena och den sagoform som 

berättandet tar sig. När kapitlet är slut är berättelsen redo att blicka framåt och de expositional 

gaps som existerat är alla så gott som fyllda. Samtidigt är läsaren väl medveten om att förändring 

är i luften och att spänningen ligger framöver. Denna spänning samt den avgörande förändringen 

som leder till äventyret och vändningen är ett återkommande mönster även bland de andra 

romanerna. I var och en av de sex berättelserna sker nämligen en förändring redan under det 

första kapitlet, en vändpunkt som leder till någonting nytt, fantastiskt och äventyrligt. När exakt 

denna vändning sker kan givetvis diskuteras och kan även bestå av flera bidragande faktorer. 

Men i stora drag skulle man kunna säga att det i Dead Until Dark sker i samma stund som 

vampyren kliver över tröskeln, i The Hunger Games när systern blir utvald till spelen, i Harry 

Potter and the Philosopher’s Stone när Harry blir medlem i familjen Dursley, i The Eye of the 

World när Rand ser den svarte ryttaren, i The Colour of Magic i och med turisten Twoflowers 

ankomst och i The Hobbit med Gandalfs. Alla ger de en glimt av framtiden, förbereder läsaren på 

vad som komma skall och är en förutsättning för en fortsatt historia samt ett uppehållande av 

läsarens intresse. 
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 Till detta hör att spänningen ofta skapas just genom det fantastiska och det som lämnas 

mystiskt eller outsagt, detta genom ett flitigt användande av expositional gaps. Dessa luckor kan 

i stort fyllas redan i första kapitlet eller vara över en längre tid, men gemensamt är att de alla 

skapar ett intresse för att läsa vidare. I The Hunger Games är luckorna inledningsvis många och 

skapar en ökad spänning, läsaren får strövis ledtrådar längst med vägen men tvingas att själv 

tolka dem, detta fram till den sista scenen vid stadens torg. När så kapitlet slutar har läsaren en 

förståelse för bakgrunden och spänningen ligger framåt, mot systerns öde. Likaså är det i 

berättelsen om Harry Potter, där luckorna först rör familjen Dursleys hemlighet och de underliga 

företeelsernas innebörd, frågor som sedan blir fyllda och spänningen istället riktad mot familjens 

och Harrys framtid. I Dead Until Dark rör sig spänningen inte förvånande kring vampyren och 

hur dennes ankomst kommer att påverka staden och inte minst huvudpersonens liv, men såklart 

även kring morddramat och mördarens identitet. Vidare har vi Jordans roman där bland annat 

mysteriet om den främmande varelsen ligger och gnager och Pratchetts roman där mycket 

fortfarande är oklart kring brandens uppkomst och världen i stort. Slutligen har vi The Hobbit, 

vars luckor inte blir särskilt långvarande, på grund av den mycket informativa inledningen. Att 

Bilbo kommer att vara med om ett äventyr har berättaren redan fastställt, men till följd av Bilbos 

kluvenhet inför allt äventyrligt och farligt har han vid kapitlets slut fortfarande inte bestämt sig 

för om han ska på någon resa eller inte. Vägen dit är således fortfarande oviss, samt hur 

äventyret i slutändan kommer att påverka honom. 

 Karaktärers kluvenhet och en tvekan vad gäller det övernaturliga är dessutom något som 

förekommer i flera av romanerna, något som även kan ta sig uttryck i form av kontraster mellan 

realistiskt och fantastiskt, fantasi och verklighet. Även om det fantastiska framställs som något 

givet, kan fortfarande karaktärerna känna en viss tveksamhet, liksom Todorov poängterat, vilket 

i sin tur kan bidra till en ökad trovärdighet och ett sätt att skapa tillit till läsaren som får vara den 

som är ett steg före och tillåts tänka för sig själv. Liksom drakar är något väldigt långt borta och 

därmed närmast legendariskt för Bilbo i sin trygga hemort, finns det i Pratchetts värld olika 

normer för vad som anses vanligt, allt beroende på plats och sannoliket. Barbesökarna i Ankh-

Morpork kan inte tro sina ögon när lådan kommer gåendes på egna ben, medan det för turisten 

Twoflower inte är något märkvärdigt. I Harry Potter and the Philosopher’s Stone är kontrasten 

mellan det magiska och det vardagliga extra påtagligt och skillnaden mellan världarna illustreras 
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tydligt kapitlet igenom. Samtidigt finns även här ett förnekande, inte minst från makarna 

Dursley, och ett avfärdande från allmänheten som väljer att se på det onaturliga som fantasi eller 

tillfälligheter. Läsaren får se tecknen precis som de litterära personerna, men till skillnad från 

dem antas läsaren, efter den inledande beskrivningen, vara öppen för det fantastiska och 

tillsammans med författaren kunna se överseende på människornas naivitet. På detta vis etableras 

det spel som Irwin talar om, eller med Mendlesohns ord dialektik, mellan författare och 

mottagare. Likaså Jordan leker med kontrasten fantasi och verklighet emellan, exempelvis i 

första scenen där fadern Tam får spegla verkligheten, något stabilt att ta fasta på, gentemot den 

osäkra och fantasieggande omgivningen. Liksom Mr Dursley försöker även Rand intala sig att 

han endast inbillat sig, men har svårt att helt släppa obehagskänslan. I The Hunger Games får 

bland annat de tomma gatorna visa på kontrasten mellan en dag som ”the reaping” och andra 

dagar, och i Dead Until Dark står vampyren Bill för det ovanliga och utstickande.  

  Slutligen kan tilliten till läsaren även visa sig genom berättarperspektivet, där berättaren 

tillåter läsaren att bli involverad i berättelsen. Både Tolkien, Pratchett och Harris använder sig av 

denna metod för att skapa ett vi med läsaren och därmed ett intresse samt en förståelse för det 

övernaturliga. Den allvetande berättaren i The Colour of Magic gör detta genom att stanna upp 

berättelsen och lägga till sina personliga kommentarer till läsaren i fotnoter, och berättaren i The 

Hobbit genom att identifiera sig med läsaren, som båda är människor, eller ”Big People”, till 

skillnad från huvudkaraktären, som benämns som ”our” hobbit. Jag-berättaren i Dead Until 

Dark, som till skillnad från de båda andra är en karaktär i berättelsen, berättar om sitt eget liv och 

delar med sig av sina tankar till läsaren på ett personligt och nära vis. Hon talar även ofta direkt 

till läsaren och liksom de andra två uppmärksammar läsarens närvaro. Även berättaren i The 

Hunger Games återger historien i första person och läsaren får därmed uppleva omständigheterna 

genom Katniss perspektiv, där hon delar sina åsikter med läsaren.     

 Sammantaget kan vi således konstatera att de sex utvalda romanerna skiljer sig åt i vissa 

avseenden, som teman, tempo och exposition, samtidigt som vissa genremässiga mönster och 

likheter går att finna, så som ett tidigt etablerande av det fantastiska, en avgörande vändning eller 

förändringspunkt som skapar intresse och leder historien vidare, användningen av expositional 

gaps för ökad spänning samt ett medvetet och inkluderande spel mellan författare och läsare.    
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