
 

 

1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 

Litteraturvetenskap B 7,5 hp 

 
Ormens metaforiska skepnader   
En läsning av Stig Dagermans 
roman Ormen 

 

Maria Frisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

Innehåll 
 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 3 

2. Inblick i Ormens handling .................................................................................................................... 4 

3. Grunden till Ormen som metafor ........................................................................................................ 6 

Första mötet med ormen .................................................................................................................... 6 

3.1 Reaktionen på rädslan ................................................................................................................... 6 

3.2 Ormen fångas in ............................................................................................................................ 7 

3.3 En metafor som står för en metafor ............................................................................................. 8 

3.4 En rädsla men inte för ormen ........................................................................................................ 9 

3.5 En rädsla som tilltar ....................................................................................................................... 9 

3.6 Stressen över att vara fången ...................................................................................................... 10 

3.7 Utnyttjandet av andras rädslor för att rädda sig själv ................................................................. 10 

3.8 I slutet av Iréne ............................................................................................................................ 11 

3.9  VI KAN INTE SOVA ....................................................................................................................... 11 

3.10 Ormens närvaro ......................................................................................................................... 12 

3.11 Den döda ormen ........................................................................................................................ 13 

3.12 Rädsla och ångest tillhör livet ................................................................................................... 14 

4. Sammanfattning ................................................................................................................................ 14 

5. Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
 

1. Inledning 
 

Metaforer kan beskriva en känsla, händelse, utseende med mera, med ett ord som inte har med 

de tidigare orden att göra.  Det man kan säga om metaforer är att de kan ge ett undermedvetet 

intryck utan uppenbar koppling mellan orden.    

 Syftet med uppsatsen är att försöka analysera vad metaforen ”ormen” har för 

betydelse i Stig Dagermans roman Ormen och se om den följer samma metaforiska mönster 

genom hela romanen eller om den byter den skepnad?  

 Den metod jag har valt att använda mig av är att steg för steg försöka analysera den 

text som ormen finns med i. På så sätt kan jag lättare se om ormen som metafor förändras 

eller om ormens metaforiska betydelse försvinner.  

 En text med metaforer kan läsas på flera olika sätt. Ett sätt är att man läser texten rakt 

igenom utan att analysera den, exempel: man funderar inte över vad ”ormen” i sig betyder. Ett 

annat sätt är att man analyserar texten, då funderar man kring vad ”ormen” står för och vilket 

syfte den har i romanen. Jan Svanlund beskriver metaforer på följande sätt som visar 

öppenheten i hur de kan användas:   

 

Det krävs ingen på förhand existerande objektiv likhet mellan metaforens 

delar. (I så fall skulle det bara finnas en begränsad uppsättning likheter 

i verkligheten, och ett begränsat antal metaforer för oss att upptäcka.) Det 

krävs heller inte någon upplevd perceptuell likhet; funktionella och relationella 

likheter är ofta viktigare (som i foten av ett berg eller en sidfot/) eller 

till och med ännu mer abstrakta analogiska likheter. Det finns de som 

ifrågasätter att metaforer alls förutsätter någon likhet.
1
 

 

Det är inte något ovanligt att ett djur står som en metafor i en text. Nick Haslam med fler 

beskriver djurmetaforiken på följande sätt: 

 

Animal metaphors can be employed in diverse ways. They may be endearing, as in 

the use of pet names for children or lovers, or hostile when used as slurs and insults, 

and they may refer to individuals or groups.
2
 

                                                 
1
 Jan Svanlund, Metaforen som konvention: Graden av bildlighet i svenskans vikt- och 

tyngdmetaforer (diss.), Stockholm 2001, s.22 
2
 Haslam, Nick, Loughnan, Steve and Sun, Pamela Beastly: What Makes 

Animal Metaphors Offensive? Melbourne, 2011, s.312  
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De menar att djurmetaforer kan användas på olika sätt för att beskriva och uttrycka olika 

saker. Djurmetaforer används flitigt i Ormen, men jag har valt att inrikta mig mot just den 

levande ormen, då man kan kalla den för ”huvudmetaforen” i romanen.  

2. Inblick i Ormens handling 
Ormen är uppdelad i två huvudkapitel, ”Irène” och ”Vi kan inte sova”. ”Irène” fokuserar 

huvudpersonerna Iréne och Bill, och ormmetaforiken kretsar kring en orm som Bill har 

fångat. Den inleds med två talföra äldre damer som ska åka med ett tåg. De sitter och skvallrar 

för varandra och en av damerna är Irenes mamma. Irène är en av två huvudkaraktärer som 

man får följa i romanen. Mor och dotter möts på tåget, och relationen mellan dem upplever 

man som mycket spänd. De ger även intryck av att de inte har någon bra relation till varandra. 

  Irène stannar till på en station och därefter går hon in på ett café, där hon har bestämt 

träff med Bill. Bill i sin tur framställs som en ungkarl som gör värnplikten, och har permission 

då träffen med Irène sker. En av anledningarna till att Bill framställs som en ungkarl är då han 

stannar kvar på caféet för att göra upp med Wera (som jobbar där) efter träffen med Irène. 

Anledningen till uppgörelsen med Wera är en förstörd cafékopp, som Irene råkade förstöra då 

hon och Bill kysstes under träffen. Bills avsikter är inte att betala koppen, utan han är mer ute 

efter att få till det med Wera, men Wera försöker spela svårflörtad i och med att hon redan har 

en pojkvän.  

 Efter träffen med Bill så går Irène på tåget igen, för att fortsätta till en annan ort. 

Irene träffar igen på modern under resan på tåget och det uppstår en dispyt mellan dem (de 

båda står vid det här tillfället på utsidan av vagnen). Dispyten slutar dock med att Irene råkar 

knuffatill modern så att hon ramlar av tåget och dör.  

 Senare i romanen får man följa Bill som är ute på en militärövning i skogen, då en 

orm skrämmer sergeant Bohman. Bill fångar där efter ormen och tar med den till regementet 

och förvarar den i sitt skåp. Bill kommer därefter att behålla ormen och bära den med sig vart 

han än går.     

 Senare på kvällen vankas det fest ute i en stuga och Bill har bjudit med sig både 

Wera och Irène. Ute i stugan festar de även tillsammans med några andra. Irene får inte så 

mycket uppmärksamhet av Bill under kvällen, då Wera får all hans uppmärksamhet. Bill gör 

dock något oväntat, han knuffar ner Wera i en vattenbrunn och lägger på locket för att sedan 

gå därifrån. Irene som ligger en bit bort i gräset, redlös efter intensivt drickande, går bort till 

brunnen och hjälper Wera att komma upp och bad henne att skynda sig att springa därifrån 

innan han kommer tillbaka. Anledningen till Bills agerande är en anmälan som Wera har 
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gjort, då Bill och hennes rätta pojkvän börjat bråka. Senare på festen så uppkommer 

funderingar kring vart Wera har tagit vägen. Bill blir då mycket frustrerad och visar upp 

ormen på ett bord. De flesta blir mycket rädda och Irène är en av dem som skyndar sig 

därifrån. Bill söker sedan upp henne och de ligger i gräset och pratar en stund, varefter Bill 

går i väg. Iréne har under tiden som Bill var borta satt sig på en sten. När Bill kommer tillbaka 

utför han ett förhör på Irene, angående om hon har någon aning om var ”Långtorps” 

järnvägstation befinner sig efter järnvägen. Det visar sig att hon inte känner till den och han 

påpekar därefter:  

 

 Ja menar bara att ja inte tycker de e nån idé att du springer å letar efter kärringar vi Nynäsbanan om 

dom har trillat av ett Södertäljetåg. Ja menar bara att du ska hålla reda på geografin lite bättre en annan gång. De 

ju synn att du inte vet att järnvägen delar på se strax här borta, va. De e de ja menar, seru.  

 Sedan slår han henne i ansiktet så hon kvidande stupar från stenen och ramlar framstupa i gräset och 

morgondaggen.
3
     

 

Det slutar med att Bill springer iväg efter järnvägspåret, med ormen i ”ränselet” på ryggen, 

och Iréne fortfarande ligger på marken.  

 I ”Vi kan inte sova” handlar det om att ormen har rymt inne på logementet och att 

gruppen som bor där därför har mycket svårt att sova, i och med att de inte vet var ormen är. 

Därefter får man ta del av de olika personernas historier om vad de har upplevt i sina liv. Det 

man kan säga är att man får en större inblick i hur romangestalternas personligheter är, och 

man får därför lära känna dem bättre.  

 I ”Vi kan inte sova” finns det fem stycken underrubriker: ”Spegeln”,” Järnbandet”, 

”Tygdockan”,” Ormen” och ”Flykten” som inte blev av. Varje berättelse har något med 

rubriken att göra, men nu följer man inte Iréne och Bill, utan nu följer man istället några andra 

på logementet.  

 

 
 
 
 

                                                 
3
 Dagerman, Stig. Ormen. Falun 2010, s. 134 
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3. Grunden till Ormen som metafor     

Första mötet med ormen 
Stig Dagerman beskriver det första mötet med ormen på följande vis:  

 

Då lät han blicken marschera tillbaka och just när den skulle till att göra halt framför stenen hejdade 

den sig i själva slutsteget som förlamad, ögonen rullade ett par varv i sina rum och svetten kröp fram 

ur pannan som små djur. Hela hans kropp drog ihop sej till en enorm muskel av skräck. Buskagen 

kom krypande mot stenen på sina giftgröna bukar. Så gjorde de halt framför en avdelning snustorrt ris 

och riset öppnade sin buk och blottade en grå reptil med väsande tunga. 
4
      

 

Den första personen att stöta på ormen är ”sergeant Bohman”, och det är hans reaktion på 

ormen som beskrivs ovan i citatet. Vid tillfället som Bohman stöter på ormen är hans och sin 

grupp ute på en fältövning, där de ligger på vakt mot andra trupper som de ska försvara sig 

emot.  

 Ormar är inte för alla något skrämmande; de kan för många människor vara något 

fasinerande, till och med vackert eller gulligt, men i denna berättelse framställer Dagerman 

ormen i en form av mystik. Vi vet inte vad det är för något som kommer fram ur buskagen 

tills han skriver ”blottade en grå reptil med väsande tunga”.
5
 Vid det tillfället kan man förstå 

att det handlar om en orm. Men i och med mystiken är det svårt att veta i ett tidigare skede om 

det rör sig om en orm eller inte.  

  

3.1 Reaktionen på rädslan 
Intrycket av rädsla som Bohman visar upp kommer att vara en grundmetafor för ormens 

betydelse genom berättelsen.  

 Efter första reaktionen av mötet med ormen får man följa hur Bohman intalar sig 

själv på vilka sätt han kan ta sig ur situationen, men även hur han tänker om vad andra säger 

om honom. Bohmans lösning på problemet blir då: 

 

 Bohman flög upp som om han hade blivit stungen av ormen, tog några tvära sicksacksteg och vrålade 

”samling bakåt” åt gruppen och när det tolv stod bakom honom i en kompakt skara knattrade de första 

lösa skotten från andra sidan järnvägen.  

  Under mer realistiska förhållanden skulle verkan ha blivit katastrofal och gruppen skulle till 

större del ha blivit kvar på valplatsen
6
 

                                                 
4
 Dagerman 2010, s.30 

5
 Dagerman 2010, s.30 

6
 Dagerman 2010, s.33 
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Bohmans rädsla sträcker sig så långt att han är beredd att offra livet bara för att slippa ormen. 

Även om det bara rör sig om en övning, visar det att rädslan hos en person kan bidra till att en 

hel grupp människor mister sina liv. Ormens effekt på Bohman bidrar till en sådan skräck att 

han väljer att vidta en åtgärd som hade haft en förödande konsekvens i en verklig 

krigssituation. Bohman kommer därefter att ses av de flesta läsare som en svag ledare, som på 

grund av sin egen rädsla är villig att vidta drastiska handlingar för att komma ifrån det som 

skrämmer honom.  I och med denna handling förstärks orm-metaforen och dess effekt på 

omgivningen.  

 

3.2 Ormen fångas in   
Ormen fångas in av huvudpersonen Bill efter att sergeant Bohman vidtagit sin drastiska 

handling för att komma ifrån den. Mellan Bill och ormen formar sig relationen på ett helt 

annat sätt, där kan upplevelsen av ormen efter att han har fångat den, beskrivas som att han 

”hörde hur djuret for omkring”.
7
 Ormen framställs i Bills närvaro inte som något speciellt, 

utan som en varelse som varken är på något hemsk eller skräckinjagande. I Bills närvaro är 

ormen inte bara en metafor för skräck eller ångest, vilket visar sig i det här stycket, där Bill 

åter konfronterar sergeanten med ormen: 

 

Och han lät ränseln glida ner på marken och han tog ett till steg för nära, löste en av ränselns remmar, 

vände plötsligt upp och ner på den och det var någonting som hasade ner och så kom någonting som 

var svart och våldsamt slingrande fram i hålet och sergeanten klev tillbaka ända tills väggen tog emot. 

Bill klev några korta steg närmare så att han stod alldeles inpå och så sa han: De e en liten orm. Ja 

togen oppe i backen nyss. Faschan samlar på ormar i flaskor, han har alla möjliga slags.
8
  

 

Här får sergeanten Bohman känna av fruktan, skräcken och ångesten igen då han står öga mot 

öga med den orm som han tidigare har mött. Det är även en ytterligare bekräftelse på att 

ormen i sig är en metafor för ångest och skräck, som framhäver känslor hos sergeant Bohman 

som han har svårt att styra.  

 Vi får även en förklaring till varför Bill inte visar samma form av rädsla då det gäller 

ormen, som sergeanten Bohman. I och med att Bill säger: ”Faschan samlar på ormar i flaskor, 

han har alla möjliga slags.”
9
 får vi veta att han har redan tidigare varit i kontakt med ormar, 

                                                 
7
 Dagerman 2010, s. 34 

8
 Dagerman 2010, s. 37 

9
Dagerman 2010, s. 37 
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och tycks därför inte vara rädd för dem på samma sätt. Bill visar mer respekt än rädsla för 

ormen, vilket han visar genom det sätt han hanterar den. 

 En annan sak som man kan se just i detta citat är hur sergeanten Bohman backar, då 

Bill släpper ut ormen. Bill går till en början närmare och får sergeanten Bohman att backa på 

grund av ormen, och därefter går han ytterligare några steg närmare. Vid det tillfället visar 

Dagerman vilket starkt självförtroende Bill har. Bill får i det läget ett mycket starkt övertag 

över sergeanten Bohman. På så sätt upplyser Bill honom om att han har svagheter, vilket man 

inte vill se hos en ledare. Det kan även vara en anledning till att sergeanten Bohman ger vika 

för Bill, han törs helt enkelt inte sätta sig emot Bill, på grund av att han har det värsta hotet 

emot sig, ormen, en av hans absolut värsta fasor.   

  

3.3 En metafor som står för en metafor 
Ormens perspektiv får en helomvändning i detta citat:  

 

Djuret avtecknade sina våldsamma rörelser på ränselväven och den lilla stumpen uppe i dagen såg 

otäckt och hätskt levande ut. Man kunde alldeles tydligt se huvudets sökande rörelseunder duken, det 

var som att stå på en brygga och se en fisk simma nere i vattnet.
10

 

 

Ett annat uttryck för ormen som vi får ta del av är ”den slingrande stumpen”, som inte får 

ormen att låta så värst farlig, utan mer låter som ett förlöjligande. På så sätt stärks Bills 

trygghet med ormen. ”Den slingrande stumpen” är ett uttryck som gör det svårt att tolka som 

något skräckinjagande. Den skulle eventuellt kunna frambringa skratt hos en del läsare, på 

grund av den inneboende ironin. I den situation som ”den slingrande stumpen” uppträder 

finns det till en början någon form av mystik, men den trappas ner då man läser ”den 

slingrande stumpen”. Därefter trappas mystiken upp och det lite mer otäcka kommer åter upp 

i form av: ” Man kunde alldeles tydligt se huvudets sökande rörelseunder duken”.
11

 Meningen 

slutar med ”det var som att stå på en brygga och se en fisk simma nere i vattnet”,
12

 vilket inte 

innehåller någon skräckupplevelse eller någon form av dramatik (undantaget för dem som är 

rädda för fiskar dock). Denna bild förlöjligar åter igen den effekt som ormen kan ha på 

människor, och tecknar därför en känslomässig berg- och dalbana i och med de varierande 

uttrycken.  

                                                 
10

 Dagerman 2010, s.38 
11

 Dagerman 2010, s.38 
12

 Dagerman 2010, s.38 
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 ”Den slingrande stumpen” står för en metafor som avspeglar ormen, och ormen i sig 

avspeglar rädsla och ångest. Det man då kan säga är att ”den slingrande stumpen” står för 

rädsla och ångest, för den är ju en metafor för ormen. På så sätt har Dagerman skapat en 

metafor av en metafor, som till en början anses vara löjlig, tills man undersöker den djupare. 

Då ser man att det finns en allvarlig betydelse dold i den.  Denna princip av metafor är samma 

som Jan Svanlunds begrepp metaforisering
13

 som jag nämnde i början av uppsatsen på sida 3.  

 

3.4 En rädsla men inte för ormen 
Det är inte förrän vid det här citatet man får uppleva någon form av rädsla:  

 

Så blir smärtan långa sugande dyningar och han reser sej på knäna och ränseln glider ner i ryggläge. 

Han hör med en hastig förbiilande känsla av skräck hur djuret hasar som en pinne ner till ränselns 

botten.14 

 

Här får vi ta del av att ormen är ”djuret”. Begreppet ”djuret” i det här sammanhanget gör att 

man håller kvar en del av mystiken, men inte skapar den otäcka känslan. Det uppkommer 

dock en form av rädsla då ormen ”hasar som en pinne ner till ränselns botten”
15

, men det är 

inte en rädsla för själva ormen, utan där kan man anta att det är en rädsla för själva ljudet då 

den åker ner till botten av ryggsäcken. I den stund som detta sker flyr Bill från kasernen, 

genom barackerna och ut mot skogen, för att undvika att hamna i finkan.  

 

3.5 En rädsla som tilltar  
I det följande citatet är ränseln en metaforen för ormen, den ger en form av rädsla som har 

uppkommit under flykten från kaserngården, och nu avspeglar den del av rädslan för ormen:  

 

Han slänger av sej ränseln och remmar snabbt och med alla sinnen på helspänn upp den. Det är 

alldeles tyst på dess botten. Han vågar inte titta ner i den. Han tar bara musen i benet och släpper ner 

den. Men ränseln buktar in så den fastnar på halva vägen. Han remmar igen så snabbt han kan och 

skakar ända tills den lilla kulan på ränselsidan glider ner.
16

 

 

I tidigare skeden har ormen som metafor för rädsla inte avspeglat sig på samma sätt hos Bill, 

som den gjorde för sergeanten Bohman tidigare. Men i detta skeende törs han inte ens se 

                                                 
13

 Svanlund 2001, s. 52 
14

 Dagerman 2010, s.100 
15

 Dagermans 2010, s.100 
16

 Dagerman 2010, s.102 
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ormen, även fast han tidigare inte har uppvisat någon form av problem vid handskandet med 

den.  

 

3.6 Stressen över att vara fången  
 

Han sjunker tillbaka mot väggen och blundar och så känner han det, först på ryggen och det är som en 

kran plötsligt öppnades och han blir alldeles våt av svett, hur ränseln plötsligt får liv. Det trevar som 

en barnhand på hans rygg och han sträcker benen ifrån sej och bara för att han blundar och inte kan 

annat ser han det uppspärrade ormgapet långsamt sluta sej kring råttan.
17

   

 

Metaforiken i denna situation kan jämföras med rädslan som musen hade och den typ av 

rädsla Bill har för att bli upptäckt. Han sitter vid detta tillfälle gömd i en tågvagn i ett försök 

till att fly. Ormen är fortfarande vid det här tillfället en metafor för skräck, men inte den form 

av skräck som beror av själva ormen. Bill känner sig fångad som den lilla musen i säcken, och 

han har ingenstans att ta vägen. I det här sammanhanget utsätts han för två former av rädsla. 

Den ena rädslan står för det konkreta, att ormen ska avslöja honom på grund av att den rör sig. 

Den andra rädslan är den psykologiska, känslan av att vara jagad. 

3.7 Utnyttjandet av andras rädslor för att rädda sig själv 
I det följande citatet kan man tolka det som att Bill släpper ut ormen för att skapa skräck hos 

de andra festdeltagarna vid en fest han anordnat, och på så sätt få någon är mer rädd än vad 

han varit tidigare.     

 

De hör något plötsligt hasa ner på bordet, de hör ett glas slås omkull, ja flera.  

 Mitt herrskap säger han och rösten är lagd på is och alla vänder sej om och de första som skriker 

är Inga och Ing- Lis. Hjälp, skriker de med komiskt uppspärrade ögon och de låter som deras röster 

hänger på samma tråd.
18

         

 

Flickorna i det här sammanhanget blir rädda för den verkliga varelsen som ligger på bordet, 

medan Bill var rädd för den psykologiska tanken i föregående citat. På något sätt använder 

Bill sig av ormen i form av ett vapen, som han använder emot folk då han själv känner sig 

trängd. Bill tycks även njuta av den metaforiska känslan som ormen framhäver hos andra 

människor. Ormens uttryck stärks därefter:  

 

                                                 
17

 Dagerman 2010, s. 106 
18

 Dagerman 2010, s. 125 
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När den nakna flickan försvunnit är det ingen som rör sej i rummet, ingenting med undantag av 

ormen. De ser den vakna och bli livlig. Det ser ut som om det tändes en liten ficklampa bakom de 

grymma ögonen. Långsamt tänjer den sin smala strimma genom brännvinglasens och assietternas lila 

skog. Det rasslar olycksbådande när fjällen skrapar mot glaskanterna och de tycker alla att det platta 

ormhuvudet höjer sej och spejar när pilsnerflaskorna storskog möter.
19

  

 

Här framställs ormmetaforiken ännu tydligar i dess intensiva påverkan på de människor som 

finns i rummet. Dagerman framhäver ormen i detta läge på ett sådant sätt som gör att dess 

framträdande ger en skräckinjagande eller skrämmande närvaro. Vilket stämmer bra in på den 

metaforik som ormen har tagit med sig, då Dagerman vid flera tillfällen har presenterat ormen 

för flera av romangestalterna.    

 

3.8 I slutet av ”Iréne” 
Detta citat kommer alldeles i slutet av kapitlet ”Iréne”, då Bill håller om Irène efter att hon 

har sprungit ifrån huset och ormen.  

 

Men hon trycker sej intill honom och märker ingenting ännu. Då känner hon hans ränsel på ryggen 

och för ett ögonblick knäpper det i låset och darrar i märlan. Ta å släpp ut den nu, viskar hon över 

hans axel och känner en ljuvlig trötthet strömma in som vin i ådrorna.
20

  

 

Här visar det sig att Iréne övervinner rädslan för ormen, och ber Bill att släppa den. Bill i sin 

tur går iväg för att sedan komma tillbaka för att fråga ut Iréne, och därefter slå henne med ett 

slag i ansiktet, var på Bill springer iväg ”och ränseln guppade på ryggen”.
21

 Ränseln med 

ormen som Bill har burit med sig genom hela romanen, kan vara en metafor för den rädsla 

som han egentligen bär med sig. Det jag menar är att ränseln symboliserar rädslan som vi 

egentligen bär inombords. För att skapa en tydligare bild av hur vi människor ständigt bär 

med oss rädslan, gör Dagerman den synlig i form av ränseln. Rädslan blir därför tydligare i 

form av ett konkret föremål, istället för en upplevelse eller känsla som man inte kan se.     

3.9  ”VI KAN INTE SOVA”  
I ”Vi kan inte sova” finns det fem stycken underrubriker: ”Spegeln”, ”Järnbandet”, 

”Tygdockan”, ”Ormen” och ”Flykten som inte blev av”. Varje berättelse har något med 

rubriken att göra, men nu följer man inte Iréne och Bill, utan nu följer man istället några andra 

på logementet.  
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 Här handlar det om några män som har svårt att sova på grund av att det befinner sig 

en orm på rymmen i rummet. Männen talar om olika händelser som har påverkat deras liv på 

olika sätt och på så vis har de kunnat somna en efter en. Inte förrän i kapitlet ”Ormen” 

kommer vi att stöta på ormen.   

 

Sedan när det var för sent att hitta på en ursäkt för att kunna fly såg han att det var en orm som hängde 

ner över pojkens arm. Det var då han började bli lite rädd, inte räddare än man gott kan orka med, men 

för honom som var så ovan vid rädsla betydde det ändå något. Sen fick han höra historien om ormen. 

Det var någon som hade fått ränsel bortbytt under manövern.
22

 

 

3.10 Ormens närvaro 
Här visar ormens närvaro åter igen vilken effekt den har på människor i sin närhet. Utan att 

mannen har behövt vara i kontakt med ormen så påverkar det honom ändå psykiskt. I 

berättelsen om ormen som mannen får höra framkommer det ”en pojke som studerade zoologi 

i det civila fick tre kronor för att ta hand om ränseln”
23

 

 Även här så finns rädslan kvar där ormen fortfarande står för rädsla och ångest. Man 

väljer att göra sig av med problemet genom att betala någon för att ta reda på den. Rädslan 

kommer dock att eskalera i alla fall, vilket blir tydligare i nästa citat:   

 

Nu hade han ormen i en box i skåpet. Där inne låg den hela dagarna och nätterna och alla tyckte det 

var märkvärdigt hur annorlunda det där skåpet blivit sedan ormen kom dit. Det var precis som om det 

hade blivit ett nytt skåp och grymmare i färgen än alla andra skåp och alla hade kunnat svära på att det 

var högre och hotfullare och grymmare i färgen än alla andra skåp i hela korridoren.
24

 

 

Här påverkar ormens närvaro till och med skåpet som i det här fallet har blivit en metafor för 

det som är inuti, alltså ormen. Åter igen rymmer ormen och den försvinner. 

 I den här delen av romanen handlar det om sammansvetsningen i den grupp som 

befann sig i samma rum. Anledningen till att de nu kunde sova denna gång var att alla kände 

sig trygga med att de andra också var rädda. I denna situation livnärde sig männen på 

varandras rädslor för ormen.  
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3.11 Den döda ormen 
Där ligger ormen med bruten ryggrad. Den ligger där stockstilla, sträckt som ett måttband, som om den var på 

väg att mäta golvtiljan.
25

 

 

I samband med att ormen har blivit funnen död släpper skräcken för samtliga av männen. I 

samband med det börjar ormen att beskrivas mer psykologiskt, hur den påverkat alla i 

rummet. Texten nedan visar på hur ormens frånvaro (rädslan som har försvunnit) förändrar 

människor: 

 

Å sen kommer en dag när en orm försvinner i en rum. Man blir förtvivlad å letar men kan inte 

återfinna den. Va ska man ta sej till? Då förstår man ju att fruktan är en sjuka som ständit finns latent 

hoss en, den söker sej fram längs medvetandets finaste trådar å sticker dom till dom glödgas å bränns. 

Då förstår man ju också att det inte finns någonting att välja på: De man inbillade sej var frihet från 

fruktan visade sej ju endast vara mer eller mindre krampartade försök att utesluta den ut tillvaron. I sin 

förtvivlade situation kanske man rent av finner allting balanserandes på en pelare av fruktan å man 

börjar inrätta sej för att leva i enlighet med den vetskapen. Då händer det att man plötsligt återfinner 

ormen å de är då de ömkliga inträffar: Dom fräcka förnekarna står opp å säger: Vi var aldri rädda, de 

var bara den där som gjorde i byxorna, hihi.
26

  

 

Det här citatet är en bra beskrivning av den metafor som ormen har varit i romanen. Den har 

på flera sätt skrämt människor och skapat ångest, men så fort det som skrämmer människorna 

försvinner, är inte alla rädda längre. Och som texten beskriver skyller många ifrån sig för att 

skydda sig själva och åter igen bygga upp sin status bland andra människor. Om en kvinna 

hade varit rädd hade hon varit mer accepterad. En man anses av många att han ska vara 

beskyddande mot sin familj och även vara den som försörjer familjen. Som beskyddare kan 

man inte vara rädd, och är en man rädd så anses han som svag och en dålig beskyddare.  

 Romanen bygger till stor del på rädsla hos männen, och männen i sin tur förnekar 

rädslan som ett försvar för sin stolthet och som beskyddare. Exempelvis som Bill, som visste 

om Bohmans svaghet. Bill fick därför en maktposition, i och med att han hotade Bohmans 

stolthet, vilket innebar att Bill kunde göra nästan vad han ville med Bohman.  

 När rädslan är borta försöker många att bygga upp sin status igen, vilket kan ske på 

andras bekostnad, som Dagerman beskriver det i texten.  
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 Involverandet av djur i fall som dessa kan man säga är typiskt för djurmetaforer som 

Nick Haslam med fler har tagit upp i sin forskning
27

.  

 

3.12 Rädsla och ångest tillhör livet 
Romanen slutar med att Scriver försöker rymma genom att klättra ut genom ett fönster på ett 

högt hus och därefter försöka klättra sig till friheten. Hans rymningsförsök fungerar inte: 

 

Han föll baklänges ner mot trottoarkanten. Det gick så fruktansvärt fort att han inte ens hann gripa 

efter flaggstången som i alla fall var för långt borta.
28

  

 

Det här citatet visar att Scrivers död kan ses som en metafor för ormens död, en symbol för att 

finns det inget att frukta så kommer inte vi att leva. Vi behöver ha något att vara rädda för om 

för att vi ska vara rädda om livet och noga tänka över var vi sätter våra fötter.   

4. Sammanfattning 
Stig Dagermans Ormen har visat den metaforiska innebörd som ormen vill uttrycka. Vid 

några tillfällen har ormen framstått som förlöjligad eller i en mindre skräckinjagande gestalt. 

Dock har ormen under hela romanen varit en metafor för skräck och ångest. Den har även 

varit en gestalt för makt och övertag för den som kan handskas med sin rädsla. Den kan också 

symbolisera att alla människor har en eller flera ”ormar” att frukta i sitt liv. 

 Djurmetaforer går att använda på flera olika sätt. Det har Dagerman utnyttjat till fullo 

då ormen har stått för ångest och rädsla. Ormen har även framställts som en del av 

människans liv, att alla människor bär på någon form av rädsla eller ångest. 
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