
 
ÖREBRO UNIVERSITET 
Humanistiska institutionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Från knackningar till blodspår 

- Analys av Marie Hermansons  
Mannen under trappan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Elin Jansson 
 C-uppsats Litteraturvetenskap 15hp 
 Handledare: Carina Lidström 
 Ht 2007 



2  

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning .............................................................................................................. 3 

1.1 Marie Hermanson – en presentation  ............................................................. 3 
1.2 Handlingen i Mannen under trappan ............................................................. 4 
1.3 Syfte  ................................................................................................................. 4 
1.4 Tidigare forskning och reception  .................................................................. 5 
1.5 Metod – litterär analys  .................................................................................... 7 
1.6 Teoretisk bakgrund  ......................................................................................... 8 

1.6.1 Valet att tolka, tolkningsprocessen och tolkningstraditioner ....................... 8 
1.6.2 Modern litteraturkritik ................................................................................ 10 

2. Analys ................................................................................................................ 11 
2.1 Verklighet eller fantasi i Mannen under trappan ........................................ 11 

2.1.1 Begrepp – psykologisk roman .................................................................. 11 
2.1.2 Begrepp – fantasi och undermedvetna handlingar ................................... 12 
2.1.3 Händelser i Mannen under trappan .......................................................... 13 
2.1.4 Begrepp - Karaktärer ................................................................................ 16 

2.1.4.1 Kategorisering av karaktärer - Förkroppsligande, Individuell och Typ .......... 16 
2.1.4.2 Hjälte och antihjälte ............................................................................... 17 

2.1.5 Karaktärer i Mannen under trappan .......................................................... 17 
2.1.5.1 Paula ................................................................................................... 18 
2.1.5.2 Fabian .................................................................................................. 19 
2.1.5.3 Elsa ..................................................................................................... 19 
2.1.5.4 Fredrik .................................................................................................. 20 

2.1.6 Verklighet eller fantasi i Mannen under trappan – slutsats ....................... 26 
2.2 Tema och symboler i Mannen under trappan ............................................. 26 

2.2.1 Begrepp – Tema ....................................................................................... 26 
2.2.2 Begrepp – Symboler ................................................................................. 27 
2.2.3 Symboler i  Mannen under trappan .......................................................... 28 

2.2.3.1 Huset ................................................................................................... 28 
2.2.3.2 Mannen under trappan/Kwådd ................................................................ 28 
2.2.3.3 Kyla/värme ........................................................................................... 29 
2.2.3.4 Paula ................................................................................................... 29 

2.2.4 Slutet på en roman ................................................................................... 30 
2.2.5 Slutet på Mannen under trappan .............................................................. 31 
2.2.6 Tema i Mannen under trappan – slutsats ................................................. 31 

2.3 Stödjer temat teorin om att det är fantasi?  ................................................. 33 
3. Sammanfattning .............................................................................................. 33 
4. Käll- och litteraturförteckning ........................................................................ 34 
 



3  

1. Inledning 

När Mannen under trappan1 av Marie Hermanson utkom blev den underlag för 

många olika tolkningar hos läsarna, vilket är tydligt i den rikliga tillgång på recensio-

ner av romanen som finns. Den fråga som de flesta som läst boken verkar ställa sig 

är om det som utspelar sig verkligen händer i den yttre världen eller om det bara exi-

sterar i det inre hos huvudpersonen Fredrik. Därför valde jag att läsa och analysera 

romanen för att göra en egen tolkning samt ta reda på vad de skilda tolkningarna kan 

ha grundat sig i. Jag undersöker dessutom romanens tema eftersom det också är 

något som det råder skilda meningar om. 

 

1.1 Marie Hermanson – en presentation 

Marie Hermanson föddes 1956 i Göteborg där hon gick på Journalisthögskolan och 

studerade litteraturvetenskap och sociologi. Efter sina studier arbetade hon en tid 

som dagspressjournalist. Först 1986 kom hennes debut med Det finns ett hål i verk-

ligheten, en novellsamling som inspirerats av sagor och myter.2  

 Hennes första roman, Snövit, utkom 1990 och är en omdiktning av Bröderna 

Grimms klassiker. I hennes version får den reflektera över kvinnans instängda och 

passiva roll i samhället.3 1993 utgavs Tvillingsystrarna och 1995 Värddjuret, med vil-

ken hon blev nominerad till Augustpriset.  

 Hennes stora genombrott, både hos läsare och hos kritiker, kom med Mussel-

stranden (1998).4 En roman om den adopterade flickan Maja som under en tältöver-

nattning försvinner spårlöst för att hittas på musselstranden sex veckor senare. Där-

efter kom romanerna Ett oskrivet blad (2001), Hembiträdet (2004), Mannen under 

Trappan (2005) och den senaste Svampkungens son (2007).5  

 Något som är gemensamt för många av hennes böcker är inslagen av fantastik 

och gåtfullhet, och hon inspireras av sagor, men de utspelar sig oftast i vår samtid 

med igenkännbara miljöer.6 

                                                 
1 Marie Hermanson, Mannen under trappan (Stockholm, 2005). Hädanefter kommer hänvisningar till 
romanen att ske med sidangivelse inom parentes i löpande text. 
2 http://www.mariehermanson.se/sv/articles/Page_5.aspx Hämtat 2007-09-13. 
3 Marie Hermanson, Det finns ett hål i verkligheten (Stockholm, 1986), s. 3. 
4 http://www.mariehermanson.se/sv/articles/Page_5.aspx Hämtat 2007-09-13. 
5 http://www.mariehermanson.se/sv/articles/page_6.aspx Hämtat 2007-09-13. 
6 Marie Hermanson, Det finns ett hål i verkligheten (Stockholm, 1986), s. 3 f. 
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1.2 Handlingen i Mannen under trappan 

Fredrik, hans vackra fru Paula och deras två barn, Fabian och Olivia, har precis flyttat 

in i sitt drömhus på landet. Det man genast ställs inför som läsare är något av en per-

fekt tillvaro: Huset är smakfullt inrett, Paula, som är konstnär, tillbringar dagarna i sin 

ateljé, Fredrik har ett tryggt jobb på kommunen, Fabian går på dagis och Olivia är 

hemma hos Paula. Fredagarna avnjuts med lite vin. Alla är lyckliga och nöjda med 

tillvaron. Tills en natt när Fredrik möter en mystisk liten man i hallen. En man som 

påstår sig bo i huset, under trappan i trappskrubben, och som kallar sig för Skwådd 

eller Kwådd. Den enda som säger sig kunna se Kwådd förutom Fredrik är hans fem-

årige son Fabian, och senare den halvsenila gamla skollärarinnan Elsa.  

 Till en början verkar han hjälpsam, lite som en hustomte, men allteftersom Fred-

rik behandlar honom allt sämre blir han riktigt otrevlig och hotar att krossa hela idyl-

len. Fredrik försöker till varje pris att få Kwådd ur huset. Hela hans liv börjar rasa 

samman, främst relationen till Paula och barnen, men även karriären. Grannen blir 

bestulen, en hund blir brutalt ihjälhuggen, Fredrik är otrogen med galleriägaren Bodil 

som blir gravid och slutligen hittar han Bodils döda kropp, knivhuggen av Kwådd.  

 Han skyller alla dessa händelser på Kwådd, som han dessutom är övertygad 

om har en kärleksaffär med Paula. Fredrik blir alltmer aggressiv, och vet tillslut inte 

vad som är dröm och vad som är verklighet. Man ställs inför frågan om Kwådd finns 

där på riktigt eller om allt är fantasier från Fredriks sida, och det i själva verket är han 

som utför de fasansfulla handlingarna. 

 

1.3 Syfte 

Min uppfattning efter att ha läst romanen Mannen under trappan är att det rör sig om 

fantasi från Fredriks sida, det som händer är fantasi eller undermedvetna handlingar 

från Fredrik och det är tumult i hans inre som tar sig uttryck i den yttre världen.  

 Jag ser det alltså som en psykologisk roman7 där karaktärerna spelar en avgö-

rande roll, eftersom det är utifrån dem som det psykologiska tar sig uttryck. Samtidigt 

finns det en stark ambivalens i texten som ifrågasätter huruvida den ska tolkas som 

en psykologisk roman eller inte, om det som händer är fantasi och undermedvetna 

                                                 
7 Se avsnittet: Begrepp - psykologisk roman. 



5  

handlingar från Fredrik eller om Kwådd verkligen existerar som självständig person. 

Något som de olika tolkningarna i recensionerna vittnar om. Med utgångspunkt i det-

ta är mitt syfte att redogöra hur jag kommit fram till min tolkning och samtidigt vill jag 

visa hur texten ändå skapar ambivalens.  

 Det råder också lite skilda meningar om vad temat är, så slutligen vill jag under-

söka om det finns något starkare tema i Mannen under trappan, och vad det i så fall 

kan vara, samt om det på något sätt stödjer teorin om fantasi.  

 För att sammanfatta är syftet att svara på dessa frågor: 

� Är det Fredrik eller Kwådd som utför handlingarna? 

� Hur får Hermanson oss att tveka men slutligen tolka romanen som en psykologisk 

roman där Fredrik fantiserar och utför undermedvetna handlingar?  

� Finns något starkare tema i Mannen under trappan och i så fall vilket är det? 

� Stödjer temat teorin om att det är fantasi?  

 

1.4 Tidigare forskning och reception 

Den forskning som finns om Marie Hermanson är mycket begränsad. De tidigare C- 

och D-uppsatser som skrivits behandlar andra av hennes romaner och är därför inte 

relevanta att titta på i samband med min uppsats, eftersom jag bara kommer att be-

handla Mannen under trappan. Därför har jag valt att istället titta på några recensio-

ner som gjorts och publicerats i olika tidningar, för att se hur romanen Mannen under 

trappan har bemötts samt hur den har tolkats av olika recensenter. Jag har även tagit 

med några nätpublicerade recensioner gjorda av vanliga läsare, i syfte att se hur den 

vanliga läsaren uppfattar romanen. 

 Mannen under trappan har i media, som de flesta romaner, fått ett blandat mot-

tagande. Lennart Bromander skriver i Aftonbladet att det språk som finns i Herman-

sons debutbok Det finns ett hål i verkligheten saknas i Mannen under trappan, där 

den konstlösa och opersonliga prosan lunkar på, något som han tycker gör den 

mindre trovärdig.8  

 Nina Lekander skriver i Expressen att det känns som en bok som hon redan har 

läst och att den inte levde upp till förväntningarna. Men vad som är intressant i hen-

nes recension är att hon ifrågasätter huruvida mannen under trappan existerar eller 

                                                 
8 Lennart Bromander, ”Tomten behöver flykt och fantasi” [rec. av Marie Hermansons roman Mannen 
under trappan], Aftonbladet 28/10 2005. 
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om han är ett hjärnspöke hos Fredrik vars liv börjat gå utför på flera plan. Hon påvi-

sar ett klassiskt upplägg där den lyckliga familjen drabbas av en mystisk främling 

som ”sår split och pepprar med obehag vart han går.” En roman där ”alla blir berg-

tagna efter ålder, kön och belägenhet”. Hon håller sig öppen i sin tolkning och kom-

mer egentligen inte fram till något konkret.9  

 Cecilia Nelson hävdar i sin recension i Göteborgs-Posten att huset har en cen-

tral roll i berättelsen, och att det utgör en ”bild av en tillkämpad familjeidyll där allting 

som gnager och skaver förpassas till mörka mentala skrubbar.” Hon skriver att det är 

en roman som innehåller vardagsrealism, thrillerspänning och saga.10  

 Annina Rabe recenserar boken i Svenska Dagbladets nätupplaga, och beskriver 

hur kärnfamiljens fasad rämnar i flera romaner som hon läst på senare tid, så även 

denna. Hon beskriver familjen i Mannen under trappan som perfekt, och hotet mot 

deras lycka är mannen som bor i utrymmet under trappan. En man som vi inte kan 

vara säkra på existerar, utan kan vara en projektion av Fredriks mörkaste inre. Men 

även hon säger sig ha läst boken förut. Hon tror att den skulle bli nog så kuslig utan 

vättar under trappan, och att strävan efter det perfekta familjelivet kan räcka för att 

hotet ska ta form av sig självt.11  

 Björn Gunnarsson tar även han upp hur romanen framställer den perfekta och 

idealiska familjen vars lycka hotas av mannen under trappan. Som många andra ifrå-

gasätter han även om det handlar om fantasi eller verklighet, men inte heller Gun-

narsson tar ställning i frågan.12 

 I de recensioner gjorda av vanliga läsare kan man se att den uppfattas som 

verklighet av några, men det är ändå övervägande tveksamhet i hur det egentligen 

ligger till.13 

 Anledningen till de olika tolkningarna hos recensenterna kan bero på sättet de 

läst boken på. Om man läser den som en realistisk roman så utgår man från att det 

                                                 
9 Nina Lekander, ”Trollen i familjen” [rec. av Marie Hermansons roman Mannen under trappan], Ex-
pressen 28/10 2005. 
10 Cecilia Nelson, ”I huset där Fredrik bor” [rec. av Marie Hermansons roman Mannen under trappan], 
Göteborgs-Posten 28/10 2005. 
11 Annina Rabe, Marie Hermanson. Hämtat från 
<http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_10877092.asp>. Publicerat 28/10 2005. Hämtat 2007-
09-19. 
12 Björn Gunnarsson, Tillbaka till gränslandet mellan saga och verklighet. Hämtat från 
<http://www.hn.se/m_recension_etta.php?id=485303&avdelning_1=106&avdelning_2=179>. Publice-
rat 28/10 2005. Hämtat 2007-09-19. 
13 <http://www.boksidan.net/bok.asp?bokid=3702> Hämtat 2007-11-22. 
<http://www.hokerberg.com/Recensioner/MannenUnderTrappan.htm> Hämtat 2007-11-23. 
<http://www.labyrint.nu/text.asp?id=4647> Hämtat 2007-11-23. 
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som händer verkligen händer, men om man istället läser den som en psykologisk 

roman så kan den i större utsträckning tolkas utifrån karaktärerna (enligt Tzvetan To-

dorovs Symbolik och tolkning14 som jag tar upp längre fram), här kanske främst Fred-

rik, och tolkas som att det är fantasier hos Fredrik och inte verklighet. Här kan alltså 

genretillhörigheten spela stor roll för tolkningen. 

 En annan anledning till de olika tolkningarna kan vara att de utgår från olika 

tolkningstraditioner, men eftersom samtliga tidningsrecensioner är tagna från svens-

ka dags- och kvällstidningar anser jag att de tillhör samma tolkningstradition, den 

moderna litteraturkritiken. Något som jag återkommer till senare. 

 

1.5 Metod – litterär analys 

Jag kommer att göra en litterär analys av romanen Mannen under trappan, med fo-

kus på temat, där jag undersöker vilka litterära grepp och former Hermanson använ-

der för att skapa ambivalens samt slutligen får oss att tolka det som fantasi och un-

dermedvetna handlingar i en psykologisk roman.  

 Händelserna är något jag kommer att lägga stor vikt vid eftersom det är i dem 

som ambivalensen visar sig och ger oss tveksamhet i vad som verkligen händer.  

 Jag kommer också att göra en analys av karaktärerna, där Fredrik kommer att 

få störst utrymme eftersom han är protagonisten15 och den som ger mest information. 

Jag har också studerat Paula, Fabian och Elsa, för att se hur de står i förhållande till 

Fredrik.  

 Jag kommer sedan att undersöka om det finns ett genomgående tema i roma-

nen, vilket det i så fall är och hur det fungerar med min teori. Temat framkommer bl.a. 

genom händelser och karaktärer, men även genom bokens symboler. 

 Jag kommer att behandla verket enskilt, Hermansons andra verk kommer därför 

inte vara aktuella för någon slags komparation. 

 Som teoretisk bakgrund kommer jag att använda mig av Tzvetan Todorovs 

Symbolik och tolkning, vilken jag redogör för nedan. 

                                                 
14 Tzvetan Todorov, Symbolik och tolkning (Stockholm, 1989). 
15 Den i berättelsen som står i fokus för läsarens uppmärksamhet. Uri Margolin, ”Character”, i Ency-
clopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 199. 
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1.6 Teoretisk bakgrund  

Som teoretisk bakgrund har jag använt mig av Tzvetan Todorovs Symbolik och tolk-

ning, där han tar upp frågor kring språkets symbolik och olika tolkningsstrategier, och 

hur ideologi och tolkning är sammankopplade.  

 Jag har valt att ta upp Todorov eftersom han i Symbolik och tolkning diskuterar 

vad som får oss att tolka, beskriver tolkningsprocessen samt diskuterar hur man kan 

tolka en text på olika sätt beroende på bl.a. olika tolkningstraditioner, vilket är rele-

vant för min uppsats. 

 Jag tar även upp den moderna litteraturkritiken i ett avsnitt för sig, eftersom det 

är den tolkningstraditionen som är aktuell för den här uppsatsen. 

 

1.6.1 Valet att tolka, tolkningsprocessen och tolkn ingstraditioner 

 Här tar jag upp, utifrån Tzvetan Todorov, vad som kan få oss att tolka en text, 

hur man kan gå till väga samt några av de tolkningstraditioner som finns och vad de 

kan innebära. 

 Att avgöra vad som skall tolkas är grundläggande och kan gå till på olika sätt. 

Todorov skriver om olika indicier i texten som manar till tolkning, men i vissa fall är 

dessa indicier inte nödvändiga. Det handlar då istället om att textstycket får oss att 

associera till något annat16 och han skriver att ”På detta sätt kan en läsare av ’psyko-

logiska’ romaner konstruera eller sluta sig till romanfigurernas karaktärer.”17 Det in-

nebär att det som händer i den yttre världen får representera det som händer i det 

inre, vilket blir aktuellt då jag tolkar Mannen under trappan. 

 Att tolka beskrivs som att manipulera en diskurs tills dess tillbörlighet avslöjas, 

enligt principen om tillbörlighet, ”om en diskurs finns bör det finnas ett skäl till det-

ta”.18 Tillbörlighetsprincipen jämförs av Todorov med vad den franske språkfilosofen 

Ducrot kallar för talets motivering, ”’det är någon vits med det, antingen för talaren, 

lyssnaren eller någon tredje part’”.19 Det som kan vara ett problem är att avgöra om 

en sekvens är tillräckligt tillbörlig, berättigad, och därför inte låter sig tolkas, d.v.s. att 

                                                 
16 Todorov, s. 32 ff. 
17 Todorov, s. 35. 
18 Todorov, s. 30. 
19 Todorov, s. 31. 
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avgöra vad som inte ska tolkas. Ibland kan även genretillhörigheten avgöra vad som 

ska tolkas eller inte, vilket jag återkommer till längre fram. 20 

 Tolkningsprocessen beskrivs kortfattat som att man först måste urskilja den se-

kvens som är nödvändig att tolka, sedan tolkar man sekvensen tills den passar in i 

texten. Eller för att förklara på ett annat sätt: först måste man upptäcka en motsätt-

ning mellan ordets primära betydelse och kontexten och sedan måste en associa-

tionsrelation föreligga mellan ordets primära och sekundära betydelse.21  

 En text kan, enligt Todorov, alltid tolkas på flera sätt. Orsaken till det är bl.a. vil-

ken tolkningstradition som ligger till grund för tolkningen. Är tolkningstraditionen filo-

sofisk kan allt tolkas i en text och inga direkta regler finns, det gäller för den medelti-

da symbolismen. Det stämmer även in på platonismen där det synliga får stå för im-

materiella idéer. Den religiösa tolkningstraditionen förespråkar däremot regler för 

tolkning. Man tolkar utifrån de indicier som förekommer i texten där det vanligaste är 

det opassande, d.v.s. en text som inte illustrerar den gudomliga heligheten ska tol-

kas.22  

 Den mest aktuella tolkningstraditionen i den här uppsatsen kommer att vara den 

moderna litteraturkritiken som enligt Todorov grundar sig i romantiken, den föresprå-

kar att allt i ett verk kommunicerar med allt annat och därför är det viktigt att integrera 

så många element som möjligt för att få den bästa tolkningen.23 Verket ses således 

som ett meningsbärande helt, där allt hör samman. Mer specifik än så blir inte Todo-

rov, och han tycks bortse från dekonstruktion och andra modernare teoribildningar 

som tvärtom utgår från att texten inte är så ”hel” som en hermeneutisk tradition ofta 

förutsätter.24 Jag går in närmare på vad modern litteraturkritik kan innebära i ett av-

snitt för sig.  

 Ett annat skäl till olika tolkningar kan vara genretillhörigheten. Todorov tar som 

exempel att ”En övernaturlig händelse skall tolkas i en realistisk berättelse men inte i 

en saga.”25 Genom att utgå ifrån att en berättelse tillhör en viss genre kan man tolka 

den på olika sätt. Detta får betydelse i min uppsats då jag väljer att tolka romanen ur 

ett psykologiskt perspektiv, där skeendet i det inre är viktigast. Jag kommer därför att 

tolka tvivelaktiga händelser för att hitta en inre mening med dem i större utsträckning 
                                                 
20 Todorov, s. 32. 
21 Todorov, s. 29 f. 
22 Todorov, s. 39 f. 
23 Todorov, s. 41. 
24 Carina Lidström, 10/12 2007. 
25 Todorov, s. 32. 
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än om jag betraktat romanen som exempelvis magisk realism26, där en tolkning av 

tvivelaktiga händelser inte är nödvändig eftersom sådana händelser är ett vanligt och 

självklart inslag i den genren. 

 

1.6.2 Modern litteraturkritik 

Eftersom modern litteraturkritik är ett mycket omfattande område tar jag här bara upp 

några exempel för att klargöra innebörden av det. De olika metoder jag tar upp visar 

också en anledning till att olika tolkningar kan uppstå.  

 Vissa metoder inom den moderna litteraturkritiken utgår ifrån att författaren står i 

centrum och man tolkar texten utifrån biografiska, psykologiska, sociologiska och 

idéhistoriska faktorer som innebär att man tittar på författarens liv, psyke, sociala 

omgivning och idealistiska åsikter. Dessa kallas även för ”externa” forskningsmeto-

der.27 

 Det finns också en del läsar-orienterade teorier där tolkningen beror på läsaren, 

vilket alltså ger olika tolkningar beroende på vem det är som läser. En av dem som 

förespråkar en sådan metod är Wolfgang Iser som framhåller att läsaren själv fyller i 

de luckor (från engelskans ”blank”) som finns i texten och på så sätt tar in den i sitt 

medvetande och gör den till sin egen upplevelse.28  

 De metoder som utgår från författaren eller läsaren är dock inte av något intres-

se för mig eftersom jag valt att utgå från texten själv och därmed valt att avstå från en 

diskussion av författarens bakgrund liksom min egen förståelseposition. 

 Ett annat exempel på modern litteraturkritik är New Criticism där man tolkar ver-

ket ”utifrån sig självt”, texten är i centrum för tolkningen. Man läser texten noggrant 

och menar att allt i texten är av betydelse, man gör en s.k. närläsning. Man anser 

också att texten är underordnat ett tematiskt mönster.29 Hur textens delar samverkar, 

hur den uppnår ordning och harmoni samt hur den arbetar med paradoxer, ironi, am-

                                                 
26 Modern skönlitteratur med sagolika och fantastiska inslag i en i övrigt realistisk berättelse. 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e570 Hämtat 2007-
11-15. 
27 Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1970), s. 389. 
28 Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker, A Reader’s Guide to Contemporary Literary The-
ory (Harlow, 2005), s. 54. 
29 Carina Lidström, e-post, 20/11 2007. 
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bivalens m.m. är av stor vikt.30 Man vill leda intresset bort från författaren och till ver-

ket istället, där man vill fastställa verkets struktur.31 

 Den här metoden är aktuell för min uppsats eftersom det är just en sådan nog-

grann läsning som jag gör för att analysera romanen och ta reda på temat. 

 

2. Analys 

I analysdelen kommer jag förutom analysen att ta upp en del begrepp som jag an-

vänder mig av. Dessa kommer i samband med det avsnitt där de används. 

 

2.1 Verklighet eller fantasi i Mannen under trappan 

I Mannen under trappan finns en rad incidenter som är intressanta att titta närmare 

på. Äger händelserna rum på det sätt som beskrivs eller skildras de utifrån Fredriks 

förvridna uppfattning? Jag har valt ut några som jag tycker känns extra intressanta 

för det syftet. De utgör också exempel på den ambivalens som finns i texten. I roma-

nen finns alltså fler exempel men jag ser ingen mening med att räkna upp alla dessa 

händelser eftersom de ger exempel på samma sak. I samband med händelserna tar 

jag upp begreppen ”psykologisk roman” samt ”fantasi” och ”undermedvetna hand-

lingar” för att klargöra vad jag menar med dem. 

 På samma sätt kommer jag här att utreda hur de olika karaktärerna fungerar i 

ett avsnitt för sig. De karaktärer jag valt att ta upp är de som jag anser tillför mest till 

frågan om händelserna utspelar sig i verkligheten eller i Fredriks fantasi och av Fred-

rik själv. I samband med det avsnittet tar jag upp begreppet ”karaktärer” samt ger 

exempel på olika typer av karaktärer. 

 Jag tar även upp frågor kring hur Hermanson gör för att skapa ambivalens. 

 

2.1.1 Begrepp – psykologisk roman 

Med psykologisk roman menar jag en roman där tankarna, känslorna och drivkraften 

hos karaktärerna är av större (eller lika) intresse än det som faktiskt utspelar sig i yt-

                                                 
30 Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker, A Reader’s Guide to Contemporary Literary The-
ory (Harlow, 2005), s. 19. 
31 Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1970), s. 389. 
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tervärlden. Hur karaktärerna reagerar och påverkas i det inre av det yttre är följaktli-

gen av stor vikt.32  

 Psykologisk roman är en genre som kan appliceras på de flesta romaner som 

ägnar en större uppmärksamhet till karaktärernas identitet och personlighet. Det kan 

t.ex. handla om att problematisera identiteten hos karaktären genom att låta etiska 

och spirituella ideal krocka med oförutsägbara tendenser i personligheten. Ofta är 

drömmar och hallucinationer av intresse i den här genren, med syfte att avslöja en 

karaktärs sanna identitet.33 

 Från romantikens intresse för den inre konflikten mellan förnuft och det mörka 

irrationella jaget föddes den litterära dubbelgångaren. Dubbelgångaren är ett psyko-

logiskt motsats-jag som bara uppfattas av sinnena och som hemsöker protagonisten, 

vilket ofta resulterar i att karaktären tappar självkontrollen. 

 Genom karaktärens inre dialog kan sammanstötningen mellan illusioner och 

föreställningar om hur livet ska vara och den psykologiska verkligheten med att leva 

illustreras. 

 

2.1.2 Begrepp – fantasi och undermedvetna handlinga r 

Med fantasi (från engelskans imagination) menar jag att det rör sig om tankar, dröm-

mar och hallucinationer i Fredriks huvud, något som han inte upplever i verklighe-

ten.34  

 I samband med det uttrycket kommer jag även att skriva om undermedvetna 

handlingar som innebär att de utförs utan att det sker medvetet. Efteråt har Fredrik 

inget minne av att han utfört dem och de grundar sig i hans fantasier och psykiska 

tillstånd. Eller som det beskrivs i Nationalencyklopedin: ”tillhör den del av själslivet 

som man inte är aktivt medveten om men som påverkar beteendet utanför viljans 

kontroll enl. många psykol. teorier: hans märkliga uppträdande kunde tolkas som ett 

undermedvetet rop på hjälp” 35 

 

                                                 
32 <http://www.britannica.com/eb/article-9061723/psychological-novel> (2007-11-15) 
33 Christopher McNab, ”Psychological Novel and Roman d’analyse”, i Encyclopedia of the Novel, red. 
Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 1057. Gäller även resten av avsnittet. 
34 <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e485>  Hämtat 
2007-11-15. 
35<http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O375956&i_word=undermedveten> 
Hämtat 2007-11-15. 
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2.1.3 Händelser i Mannen under trappan 

Första kontakten med mannen under trappan sker i form av ett märkligt hasande ljud 

under trappan som Fredrik hör. Han misstänker att det kan vara råttor, men han har 

inte hittat något de gånger han öppnat dörren till trappskrubben. Det enda han möts 

av är en massa smuts och en stank. (s. 9) Det framgår inte helt tydligt om dessa ljud 

är något som bara Fredrik hör, eller om även Paula kan höra dem. Detta är en del av 

Hermansons metod, där Fredrik är fokalisator vilket gör att tveksamhet om hans till-

förlitlighet uppstår. Det finns inget som säger hur det verkligen är, eftersom vi får ta 

del av det genom Fredrik. Denna tveksamhet som uppstår, p.g.a. att Fredrik är foka-

lisator, finns således där genom hela berättelsen, vilket betyder att vi måste göra en 

tolkning. 

 Det första riktiga mötet med mannen har Fredrik under en sömnlös natt nere i 

hallen. Den lille mannen, som kallar sig Kwådd, beskrivs som liten, svarthårig, ora-

kad, med höga kindknotor, smala ögon och en bred mun. Han bär smutsiga kläder 

och pratar konstigt. Fredrik tror till en början att han rymt från en anstalt. Han får reda 

på att mannen bor under trappan, något som Fredrik inte vill acceptera. (s. 33 f.) Han 

kommer framöver att göra allt för att få honom att flytta. Fram tills nu har ingen annan 

träffat Kwådd. Paula tror visserligen på hans existens, men har själv inte sett honom. 

Detta tyder på att Kwådd mycket väl kan vara fantasi. Här ser vi återigen hur Fredrik 

som fokalisator leder till tveksamhet i vad som verkligen händer.  

 Så en dag sitter sonen Fabian och knackar i trappen. Han påstår att han knack-

ar till mannen under trappan, något som Fredrik tycker känns obehagligt eftersom 

han ogillar Kwådd. När han tänker tillbaka på Kwådd funderar han över hur han kun-

de försvinna så snabbt och ljudlöst, under tiden som han ringde polisen. Nu börjar 

Fredrik tro att det hela är en dröm. (s. 37 ff.) Att han träffade honom under natten kan 

också tyda på att det hela verkligen är en dröm, eftersom Fredrik har sömnsvårighe-

ter och ofta befinner sig i ett tillstånd mellan sömn och vakenhet under nätterna. I det 

här skedet tror alltså Fredrik att Kwådd är fantasi, vilket bekräftas senare när Fabian 

återigen sitter och knackar i trappen. Den här gången hör både Fabian och Fredrik 

ett gensvar, vilket får Fredrik att fundera ett slag, (s. 57 ff.) men Fabian tas inte på 

allvar av Fredrik, som tror att han hittar på och svarar sig själv med knackningar:  
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Hur hade Fabian egentligen burit sig åt när han svarade sig själv så där med 
knackningar? Hans händer hade varit alldeles stilla. Hade han kanske knack-
at med foten? Ja, det måste han ha gjort. (s. 58 f.) 
 

Han konstaterar alltså att det var Fabian själv som åstadkommit knackningarna. 

Hermanson visar hur Fredrik själv känner sig osäker på vad som är fantasi och vad 

som är verklighet. Genom att göra så blir vi som läsare också tveksamma. Det här är 

ett av de tydligaste exemplen på att han inte helt kan skilja mellan fantasi och verk-

lighet, och att han är medveten om det själv. Senare kan vi se hur han tror att allt 

som händer verkligen utspelar sig i yttervärlden, och inte är fantasier, i mycket större 

utsträckning. 

 I ett par andra händelser kan Kwådd liknas vid en hustomte. I huset har de näm-

ligen en läckande kran i köket som behöver lagas, men Fredrik har ännu inte köpt 

nya packningar till den. Så en natt när han ligger och lyssnar till droppandet så slutar 

det tvärt att droppa. När han kommer ner till köket verkar kranen vara lagad. (s. 61 

ff.) Han får då syn på Kwådd som verkar ha lagat kranen och försöker få honom att 

lämna huset, men Kwådd springer in i trappskrubben och det hela slutar med att 

Fredrik blir biten. (s. 66 f.) All information fås genom Fredrik. Möjligheten finns att 

kranen inte blev lagad och att det hela var ytterligare en fantasi eller dröm från Fred-

riks sida, eller att han faktiskt lagade kranen själv. Det som talar för att det verkligen 

hände är det faktum att han blev biten, bettet beskådas av Paula (s. 76) och en skö-

terska (s. 80) Men å andra sidan finns det ingenting som säger att han inte har bitit 

sig själv. Det är i själva verket vad man tror har hänt när han blivit förklarad som sin-

nessjuk. (s. 279) Bettet är en av de saker som Hermanson lämnar oförklarade, vilket 

förstärker den ambivalens som redan finns. Hur mycket man än letar efter tecken 

eller insinuation på vad som faktiskt hände så hittar man den inte. 

 Den andra händelsen är när Fredrik finner att en stor flisa har slagits loss ur 

marmorhandfatet. Han antar genast att det är killarna som installerat den nya tvätt-

maskinen som gjort det. (s. 17) Det händer tidigt, redan innan han träffat Kwådd, och 

han berättar det inte för någon. Senare när Paula visar upp huset för några bekanta, 

däribland badrummet, upptäcker Fredrik till sin stora förvåning att handfatet är helt. 

Endast en fin linje där lagningen skett syns. (s. 31) Det kan alltså vara Kwådd som 

varit i farten med sina hustomtesysslor eller så var handfatet aldrig trasigt. Det här är 

i så fall ett första tecken på Fredriks fantasier. Även här utelämnar Hermanson en 

förklaring till hur det hela egentligen förhöll sig. 
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 Hela tiden finns flera möjligheter till vad som kan ha hänt. När Fredrik tar ut hyra 

av Kwådd, först femtusen (s. 99 f.) sedan tiotusen (s. 103) visar det sig senare att 

grannen har blivit bestulen på just femtontusen. Då ligger det nära till hands att an-

tingen Kwådd, om vi förutsätter att han existerar, har stulit pengarna eller att Fredrik, 

som faktiskt varit där för att hämta byggmaterial, har gjort det. Hermanson möjliggör 

båda alternativen för att förstärka tveksamheten. 

 En annan viktig händelse är när familjen ska passa Bodil Molins hund. Första 

natten är hunden instängd i köket, vilket resulterar i att möbler, tygstoppningar och 

viktiga papper tuggas sönder, något som gör Fredrik rasande. (s. 140 f.) Nästa natt 

vaknar Fredrik av hundens ylande, och bestämmer sig slutligen för att släppa in hun-

den i trappskrubben. Han kom att tänka på hur polisens hund fått upp vittring för nå-

got där inne. Hunden tar sig ner under huset i en liten öppning längst inne i skrubben, 

och Fredrik hör hur ett högljutt bråk utbryter och sedan hur det blir helt tyst. Fredrik 

går och lägger sig. (s. 142 f.) Nästa dag hittar han hunden död på golvet i hallen, 

med en kniv i sig och blodspår på golvet bort till trappskrubben. (s. 144) Denna hän-

delse känns något knepigare att tolka. Man kan tänka sig att Fredrik har ett motiv till 

att döda hunden, med tanke på hur rasande han var dagen innan, men fortfarande 

saknas en förklaring till kniven, som verkar vara av ett ganska speciellt slag, och som 

dykt upp tidigare i en incident på balkongen där Fredrik tror sig bli beskjuten av 

Kwådd. (s. 118 f.) Det finns ingen förklaring till var den skulle komma ifrån, något 

som skulle behövas för att bekräfta att det är Fredrik som använder den själv, men 

Hermanson utelämnar en sådan förklaring. 

 Många av dessa små händelser är svåra att avgöra om de är fantasi eller verk-

lighet eftersom det hela berättas utifrån Fredriks perspektiv. Om han fantiserar är han 

uppenbarligen inte medveten om det själv. Endast små antydningar pekar i vilken 

riktning man ska tänka, och vad man ska tro, men de pekar åt olika håll, och ibland 

inte alls. Därför anser jag att man får förlita sig till helhetsbilden för att avgöra om det 

handlar om fantasi och undermedvetna handlingar eller verklighet, eftersom dessa 

händelser ibland döljer mer än de förklarar. Hermanson har helt klart förstärkt ambi-

valensen genom att utelämna förklaringar och genom att använda Fredrik som fokali-

sator och dessutom gjort honom mindre tillförlitlig p.g.a. sitt instabila psyke som visar 

sig i en rad händelser, vilket jag återkommer till i karaktärsbeskrivningen. 

 Något annat som jag anser styrker min teori är att Hermanson bygger upp en 

eskalering av händelserna, där det börjar med ett hasande som sedan trappas upp. 
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Hela Fredriks liv slås slutligen i spillror och han anses vara psykiskt sjuk. Det blir lite 

som en bekräftelse på att det faktiskt utspelar sig i hans huvud, och att han själv utför 

de hemska handlingarna. Eskaleringen får stå för att han blir allt mer psykiskt sjuk 

under handlingens gång, vilket jag går in närmare på i karaktärsbeskrivningen av 

Fredrik. 

 

2.1.4 Begrepp - Karaktärer 

Karaktär betecknar en individ som innehar en eller flera fysiska, interagerande, ut-

tryckande, eller, framförallt, psykologiska egenskaper eller funktioner. Den psykolo-

giska dimensionen kan dessutom delas in i tänkande, känslomässig, vilja (mo-

ral/etik), och perceptuella drag, attityder och läggningar.36  

 Karaktärer är en viktig komponent att undersöka när det gäller att tolka och utlä-

sa temat. De är en viktig bas i berättelsen eftersom vi ofta får ta del av den genom en 

eller flera karaktärer. Genom dem får man känslor förmedlade och de kan represen-

tera en viss livsåskådning eller ha vissa åsikter och idéer som man får ta del av ge-

nom tankar och agerande.37 

 När de samverkar med andra karaktärer sätts de i perspektiv till dem vilket tyd-

liggör likheter och olikheter samt visar tillförlitligheten, något som kan vara extra vik-

tigt i de fall där berättelsen fokaliseras38 genom en karaktär. 

 De kan dessutom utvecklas under berättelsens gång vilket kan leda till att de 

förändras eller förändrar andra. 

 Jag går här igenom ett par vanliga typer av karaktärer som dyker upp i Mannen 

under trappan, främst när det gäller Fredrik. 

 

2.1.4.1 Kategorisering av karaktärer - Förkroppslig ande, Individuell och Typ  

Karaktärer kan kategoriseras enligt hur de står i relation till abstraktion och allmänna 

klasser efter en skala av förkroppsligande, typ och individuell.39 

                                                 
36 Uri Margolin, ”Character”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 198. 
37<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e154>  Hämtat 
2007-11-15 
38 Fokaliseras genom = återberättas genom. 
39 Uri Margolin, ”Character”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 198. 
Gäller hela avsnittet. 
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 En förkroppsligande (från engelskans personification) karaktär är en karaktär 

som förmänskligar en begreppsmässig företeelse, så som en idé, sinnesförmåga, 

last eller dygd. Det abstrakta begreppet förvandlas till det rätta namnet på en karaktär 

vilkens egenskaper och tillstånd fungerar som ett konkret fastställande av motsva-

rande begrepp. Ett exempel på det är Fru Sorg i Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. 

 En typ (från engelskans type) karaktär har en begränsad och bestämd uppsätt-

ning egenskaper, en kliché eller stereotyp fördefinierad i det kulturella lexikonet, eller 

i ett mer eller mindre allmänt medvetande, som förväntas ha generell mänsklig giltig-

het, och associeras ofta med social klass, ålder, roll eller nationalitet. 

 För att en karaktär ska kallas individuell (från engelskans individual) ska den 

vara unik och ha ett eget mönster av utmärkande drag och läggningar, vare sig de är 

fysiska, sociala eller psykiska. För att säkerställa uniciteten är individuella karaktärer 

vanligtvis utförligt beskrivna i mångtaliga dimensioner och detaljer.  

 

2.1.4.2 Hjälte och antihjälte 

Hjälten i en klassisk roman kan beskrivas som en person med tydliga värderingar, 

mål och avsikter, kapabel till att ta sig an och vidmakthålla en serie handlingar gent-

emot hinder och motgångar, och som fortsätter kämpa även om han slutligen miss-

lyckas.40  

 En antihjälte kan istället ses som en person med en passiv roll vars öde är att 

acceptera sitt nederlag. I motsats till hjälten så saknar antihjälten handlingskapacitet 

och är istället upptagen med oändlig analys. Karaktärens handlingsförlamning är ofta 

åtföljd av social isolering, en desillusionerad syn på livet och brist i tro på språkets 

kraft att fungera som grunden till mellanmänsklig förståelse. 

 

2.1.5 Karaktärer i Mannen under trappan 

En studie av några karaktärer kan underlätta tolkningen av berättelsen, dels vad 

gäller förhållandet verklighet och fantasi, men också underlätta att utläsa temat. 

 Eftersom Fredrik är protagonisten är han en självklar och viktig karaktär att un-

dersöka eftersom fantasierna är händelser kopplade till honom och eftersom prota-

                                                 
40 Uri Margolin, ”Character”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 199. 
Gäller hela avsnittet. 
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gonisten i ett verk är starkt sammanlänkad med temat.41 De andra karaktärerna är 

viktiga eftersom de står i ett visst förhållande till Fredrik, och ”väljer sida”.  

 Fredriks tveksamma tillförlitlighet är anledningen till att man letar efter andra 

karaktärer som står på hans sida. Att Hermanson då valt två karaktärer med tveksam 

tillförlitlighet, Fabian och Elsa, att stå på Fredriks sida är intressant, eftersom de helt 

enkelt inte kan bekräfta något, utan istället används för att ytterligare förstärka ambi-

valensen. Fabian, Elsa och Fredrik tar jag alltså upp i det här avsnittet och dessutom 

Paula som står som någon slags motsats till Fredrik. 

 Att jag valt just dessa karaktärer är helt enkelt för att de ger mest information 

och fyller en viktig funktion vid tolkningen av berättelsen, de andra karaktärerna an-

ser jag finns där mest för handlingens skull. 

 

2.1.5.1 Paula 

Paula kan, till skillnad från Fredrik, inte se Kwådd. Hon tror till en början att han verk-

ligen finns, men eftersom hon inte ser honom själv så slutar hon att tro på hans exi-

stens. Hon tror att Kwådd bara existerar i Fredriks fantasi. Att hon misstror Fredrik, 

eller åtminstone tycker att han har problem, blir särskilt tydligt efter incidenten med 

hunden, när Fredrik återigen skyller på Kwådd: 

 

’Vad hände egentligen?’ 
’Det berättade jag ju. Det var Kwådd.’ 
[…] 
’Fredrik. Borde inte du gå till… ja, en läkare eller psykolog eller något.’ 
’Varför det?’ 
’Du verkar inte må bra.’ (s. 155) 
 

 

Paula vill att Fredrik söker hjälp, men Fredrik ser inte själv att han har problem. Så 

vem ska man välja att tro på? Det mesta talar för att Paula ändå är den mest trovär-

diga av de två, om man ser till allt som händer Fredrik och hans psykiska tillstånd 

som jag återkommer till i karaktärsbeskrivningen av Fredrik. 

 Fabian har, enligt Paula, livlig fantasi och mannen under trappan förklarar hon 

som hans låtsaskompis. 

 

                                                 
41 Uri Margolin, ”Character”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 199. 
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2.1.5.2 Fabian 

Fabian är den som verkar kunna se Kwådd, förutom Fredrik, men hur trovärdig är 

han egentligen? Fabian är fem år gammal och går på dagis där de precis har läst om 

Karlsson på taket, en figur som på sätt och vis påminner om Kwådd, med den skill-

naden att Kwådd bor under trappen istället för på taket.  

 Fabian benämner aldrig Kwådd som Kwådd utan kallar honom ”mannen under 

trappan”. De träffar heller aldrig Kwådd tillsammans. Fredrik påstår att Kwådd bara är 

ute på nätterna, men Fabians dagisfröken bekräftar att Fabian och Kwådd träffas i 

trädgården på dagen. (s. 110 f.)  

 Allt detta tyder på att mannen under trappan inte är Kwådd utan en låtsaskom-

pis till Fabian. Fabian står således inte bakom Fredrik i frågan om Kwådds existens. 

 

2.1.5.3 Elsa 

En annan karaktär som möjligen kan påvisa Kwådds existens är den gamla skollära-

rinnan, Elsa Stening, som tidigare bodde i huset. En senil dam som enligt förestånda-

ren ”har sina klara dagar och sina förvirrade dagar”. (s. 183) Redan här kan man ifrå-

gasätta hennes tillförlitlighet.  

 När de börjar prata om mannen under trappan, som hon kallar Karl, verkar hon 

förvånansvärt säker och klar i huvudet. Hon berättar hur han lämnade huset om kväl-

larna och återvände på morgonen, att han lagade läckande kranar och underhöll hu-

set såväl som trädgården. (s. 185 ff.) Något som till stor del stämmer in på Kwådd, så 

som han var till en början. Sedan fortsätter samtalet, där Elsa påstår att Karl kom på 

kant med den förra familjen. Hon säger också att det kan vara bekvämt att skylla på 

någon:  

 

Men det är alltid bekvämt att ha en liten gubbe under trappan som man kan 
skylla på. Inte sant? […] Hur kan det vara så lite pengar kvar i plånboken, inte 
har jag gjort av med så mycket redan? Mannen under trappan förstås! Hur 
kan det vara så smutsigt på golvet i hallen, jag torkade ju golvet häromda-
gen? Mannen under trappan har smutsat ner. Har du någonsin tänkt så? (s. 
189) 

 

Det är ju precis så som Fredrik har tänkt. Han skyller ifrån sig på Kwådd, och det som 

han inte kan skylla på Kwådd tror han inte har hänt, som otroheten med Bodil. Det 

kommer jag strax att återkomma till när jag tittar på Fredrik som karaktär. Men frågan 
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om Elsas pålitlighet är ännu inte besvarad. Hon är trots allt senil, en anledning till att 

se henne som otillförlitlig, men det hon säger om mannen under trappan stämmer bra 

in på Kwådd, vilket tyder på att det ändå borde finnas någon sanning i det. 

 

2.1.5.4 Fredrik 

Fredrik är en individuell karaktär eftersom han är unik och beskrivs utförligt och detal-

jerat samt har utmärkande drag. Han är dessutom en antihjälte eftersom han saknar 

handlingskapacitet och är självupptagen dessutom är han socialt isolerad, åtminsto-

ne till viss del, och han har en desillusionerad syn på livet. Det är också uppenbart att 

han brister i tron på språkets kraft, eftersom han och Paula inte pratar ut om hans 

problem. 

 Den tveksamhet som uppstår i om det rör sig om fantasier och undermedvetna 

handlingar eller verklighet gör att Fredrik som karaktär blir oerhört viktig eftersom 

dessa eventuella fantasier kommer från honom. Flera situationer uppstår där vi får ta 

del av hans livliga inbillningsförmåga och kan ana hans skeva verklighetsuppfattning 

som kan vara tecken på en psykisk störning. Om Fredrik har en psykisk störning är 

det ett starkt argument för att det är fantasier. 

 Redan på första sidan beskrivs att Fredrik har sömnproblem, vilka yttrar sig så 

att han befinner sig i ett tillstånd mellan sömn och vakenhet, där minnen, tankar och 

drömmar rör ihop sig i ett enda virrvarr. (s. 5) Vi får även ta del av hans upplevelse av 

detta tillstånd:  

 

Nej, dessa drömmar registrerades av ett obarmhärtigt klarvaket förstånd och 
en kropp som tycktes förlamad av curaregift. Orörlig, men med sinnena vid-
öppna som sår. Han var helt och hållet en mottagare, en receptor för inre och 
yttre impulser. Att passivt fyllas av alla dessa förnimmelser var en överväldi-
gande upplevelse, på gränsen till vad han klarade av. (s. 61) 

 

Ett tillstånd som kan tänkas resultera i omedvetna handlingar, eller åtminstone påvi-

sar något som inte är normalt för en person vid sina sinnens fulla bruk, en första indi-

kation på att allt inte står rätt till. Ofta efter att han vaknat ur detta tillstånd dyker 

Kwådd upp. 

 En dag på jobbet blir han inkallad till chefen, men förlorar sig själv i datorns 

skärmsläckare och blir som hypnotiserad av den. (s. 217 f.) Ett beteende som ytterli-
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gare bevisar hans fantiserande och drömmande och hur lätt han förlorar sig i en an-

nan värld. 

 Fredriks aggressivitet är något som till en början inte finns där, men som eskale-

rar under romanens gång. Den första gången vi får se den är när han får ett vredes-

utbrott på hunden som mer eller mindre har förstört köket: 

 

’Ditt glupska monster!’ skrek han och knuffade undan hunden som hela tiden 
hoppade på honom och försökte slicka honom i ansiktet. ’Din elaka, djävla 
best!’ (s. 141) 

 

En något överdriven reaktion, åtminstone jämfört med Paula som reagerar betydligt 

lugnare.  

 Senare blir Fredrik aggressiv i en situation som uppstår med barnen. Han ska 

bada sin son Fabian som får ett utbrott på Fredrik när han slänger bort en ekorre som 

han skjutit. Samtidigt har dottern Olivia vaknat och gråter, och han befinner sig i en 

situation där hans båda barn skriker och gråter om vartannat. Det spårar ur och Fa-

bian får en örfil av Fredrik när han antytt att mannen under trappan minsann är 

mycket snällare. Skriken intensifieras ytterligare från båda barnen och Fredrik nästan 

kväver Fabian i ett desperat försök att tysta dem. Det hela slutar med att han staplar 

ut i trädgården och somnar i en stol, där Paula finner honom när hon kommer hem. 

Fredrik låtsas som att han bara har råkat somna, och nämner inget om bråket med 

barnen. (s. 164 ff.)  

 Den aggressivitet som kommer till uttryck här skrämmer Fredrik, och hans 

skäms över händelsen vilket är anledningen till att han undanhåller det hela för Pau-

la. Ett bevis på att han börjar tappa självkontrollen. Det är inte heller enda gången 

som det yttras att han är våldsam mot sina barn. En dag när han hittar blåmärken på 

sin dotter Olivia och frågar Paula hur de uppstått med antydningar att det kan vara 

Fabian svarar hon ”Det kanske är du?” (s. 227)  

 Barnen är dessutom rädda för Fredrik. Olivia skriker så fort han närmar sig och 

Fabian ogillar hans beröring, så uppenbarligen har han skrämt dem på något sätt. (s. 

260 f.) 

 I samband med otroheten mot Paula med galleriägaren Bodil tar sig aggressivi-

teten ytterligare uttryck. För det första är miljön i sig ganska intressant. De befinner 

sig i galleriet där Bodil gör i ordning för en utställning som handlar om mannen, där 

väggarna pryds av afrikanska krigsmålade infödingar, björnjägare, skogshuggare och 
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andra bilder med typiskt manliga anspelningar. Dessutom slår Bodil på en skivspela-

re och en trummande rytmisk musik hörs, för att sedan övertala Fredrik att dricka lite 

vin med henne. (s 203 ff.) När sedan belysningen ändras känner Fredrik miljön som 

”Enkel. Rå. Lockande. Skrämmande.” (s. 208) När han känner hennes doft blir den 

sexuella attraktionen från Fredriks sida påtaglig. (s. 208 f.) Fredrik känner sig ohejd-

bar, han trycker ner henne på golvet och sliter av hennes klänning med hårda, bruta-

la rörelser. Han är som förbytt, och deras samlag beskrivs som djuriskt och ganska 

aggressivt: 

 

Han plöjde sig ner i henne och pumpade henne full med sin råa styrka, 
obarmhärtigt och mekaniskt som ett djur. 
 Det var för mörkt för att han skulle kunna se hennes ansiktsuttryck or-
dentligt. Hon gnydde – av njutning, rädsla eller kanske smärta? Han hade 
ingen aning. Det sket han fullständigt i. (s. 209 f.) 

 

Det intressanta är hur Fredrik själv reagerar, en aggressivitet uppstår i honom och 

han bryr sig inte om Bodils känslor i situationen utan går helt upp i sig själv. Det är 

också ett exempel på hur han förlorar kontrollen över sig själv, när han beskrivs som 

ohejdbar. (s. 209)  

 Fredrik har uppenbara problem med att ta tag i saker och lösa situationer. Det 

visar sig i synnerhet efter otrohetsaffären med Bodil. När hon dyker upp hemma hos 

Fredrik och Paula blir han förskräckt: 

 

Hennes framfusighet skrämde honom. Ja, hela hennes uppenbarelse gjorde 
honom förskräckt: den svarta, blanka kappan som verkade mer som höljet till 
en maskin än till en människa, den kraftigt rödmålade munnen – som om den 
alldeles nyss smakat blod och ville ha mer – och uttrycket i hennes ögon. (s. 
221) 

  

Hans överdrivna reaktion på Bodil stegras när hon sedan berättar att hon är gravid, 

något som han inte alls vill tro på. Han ser henne som en häxliknande ond fe. Efteråt 

undrar han om det ens har hänt, om hon verkligen varit där, om han verkligen varit 

otrogen med henne eller om allt var en mardröm. (s. 222 ff.) Bodil är ett hot mot hans 

familjeidyll, precis som Kwådd. Ett hot som han måste ta itu med. Men lösningar på 

problem är inte Fredriks starka sida. När hon sedan hör av sig igen efter flera måna-

der försöker Fredrik lösa problemet genom att distrahera sig med jobb. Men hotet 

kommer allt närmre tills en dag när Paula berättar att Bodil ska komma på besök för 

att tala med Paula. 
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 En morgon när Paula kryper ner i sängen känner Fredrik en unken underjords-

lukt och får för sig att Paula har varit hos Kwådd. Han blir rasande när han får se vad 

hennes nya konstverk föreställer och skär sönder dem i ett vredesutbrott. (s. 229 f.) 

Eftersom det händer så kort efter Bodils besök är min uppfattning att han inbillar sig 

att Paula är otrogen för att han själv har skuldkänslor för sin egen otrohet. Dessutom 

har han uppfattat Paula som omättlig och tror kanske att hon sökt efter någon som 

kan tillfredställa henne. Kwådd blir nu ett ännu större hot för Fredrik. När Paula sedan 

flyttar ut ur deras gemensamma sovrum stärks Fredriks misstankar. (s. 231) 

 På Fredriks jobb uppstår också situationer där hans labila sida visar sig och han 

börjar missköta sitt jobb. Fredrik får veta att de ska ske en omorganisering på jobbet, 

vilket bl.a. innebär att den tjänst han har blir ledig och han måste genomgå en an-

sökningsprocess för att få tillbaka det. Han får genomgå en intervju där han får göra 

ett test på datorn där han ska besvara frågor på tre sekunder. Frågorna irriterar Fred-

rik eftersom de inte har något med hans arbete att göra. Han blir uppenbart stressad 

av testet. Eftersom han måste svara snabbt och spontant hinner han inte tänka efter: 

 

’Du ska tillbringa en månad på en öde ö’, upplyste skärmen. ’Vilka tre föremål 
tar du med dig?’ 
[…] 
Den digitala klockan började sin nedräkning och Fredrik lät fingret landa på 
tre ställen på skärmen. Yxa, gevär, machete – herregud, vapen alla tre! Vad 
sa egentligen det om hans personlighet? (s. 193 f.) 

 

Här visas tydligt Fredriks aggressiva sida. Intervjun fortsätter med att Fredrik ska fil-

mas när han svarar på frågor, något som gör honom nervös. Han börjar svettas och 

svarar på ett otrevligt sätt, och inser att han misslyckats med intervjun. (s. 194 ff.) 

Intervjun utförs i syfte att bedöma Fredriks lämplighet och resultatet är talande: 

 

”…’Din lämplighet bedömdes som låg vill jag minnas’, mumlade Sture och 
bläddrade i några papper. ’Här har jag resultatet: Låg flexibilitet. Ovillig till 
samarbete. Dålig fokusering. Beslutssvårigheter. Låg stresströskel. Bråkma-
kare. Kraftigt impulsstyrd med vaga tendenser till våld.’” (s. 219) 

 

Egenskaper som bekräftar den bild som man som läsare fått av Fredrik. Ett ganska 

enkelt knep från Hermanson att fastslå Fredriks obehagliga personlighet. 

 Något annat som är intressant är att Fredriks far var sinnessjuk, något som vi 

tidigt får ta del av. (s. 48) Det kan vara för att Hermanson tidigt vill leda in läsaren på 

det spåret. Det hela skildras genom Fredrik som tänker tillbaka på sin barndom. En 
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man som hette Tommy var i familjens kök och gömde sig bakom bord. Han jamade 

som en katt när han kikade upp över bordskanten. Långt senare får Fredrik veta att 

mannen var hans far och att han hängde sig i ett linneförråd på mentalsjukhuset. (s. 

47 f.) 

 När Fredrik får veta att Bodil är på väg hem till dem för att tala med Paula får 

han panik. Han springer för att möta hennes bil och stoppa henne. Han är fullkomligt 

vansinnig: 

 

’Din djävla häxa!’ skrek han. ’Du vill förstöra mitt liv! Du vill krossa mig!’ 
 Hon satt tyst och bara stirrade på honom ur bilens mörker. 
 ’Du kör inte en meter till. Jag är färdig med dig och dina häxkonster. 
Jag ska döda dig!’ (s. 236) 

 

Han fruktar att hela tillvaron ska raseras och familjeidyllen, som egentligen redan är 

som bortblåst, ska förstöras. Men kvinnan i bilen är inte Bodil.  

 Han hittar sedan Bodils bil i en skogsglänta, Bodil ligger en bit bort, död. På 

platsen träffar han Kwådd som påstår sig ha gjort Fredrik en tjänst. Han tar kniven ur 

Bodils hals och skär Kwådd i halsen med den. Han springer sin väg och Fredrik be-

ger sig hemåt. Den natten sover han djupt och väcks inte av fantasier. (s. 237 ff.)  

 Senare hamnar han i polisförhör om mordet på Bodil, och en rad händelser ifrå-

gasätts, händelser som Fredrik anklagat Kwådd för, däribland Bodils döda hund och 

grannens pengar . Polisen är misstänksam inför Kwådds existens och tror att Fredrik 

kan vara skyldig till de incidenter som uppstått. De saknar dock bindande bevis och 

Fredrik släpps. (s. 241 – 253) Han återvänder hem till Paula som är uppenbart 

chockad: 

 

’Hej’, sade han blygt. 
 Paula vände sig om. Hon var nära att tappa nappflaskan i golvet och 
stirrade på Fredrik som om hon sett ett spöke. 
 ’Herregud! Släppte de dig?’, utbrast hon förfärat. (s. 255) 

 

Vad hon tror är uppenbart. 

 Om Fredrik är skyldig till mordet eller inte lämnar Hermanson öppet. Men om 

man väljer att tro på Kwådd som en del av Fredriks fantasi, eller som Fredrik själv, är 

det sannolika att Fredrik är skyldig till mordet. Motivet för Fredrik är att Bodil hotar 

familjelyckan och om hon kommit fram den kvällen skulle allt förstöras. Paula skulle 

få reda på hans otrohet och han skulle dessutom tvingas ta ansvar för ett barn till, 
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vilket han definitivt inte ville. Bodil lyssnade inte på hans önskemål, han hade ingen 

talan. Att döda henne skulle definitivt lösa hans problem till viss del. Han lider dess-

utom av minnesluckor (s. 234) vilket möjliggör att han utfört mordet utan att han själv 

är medveten om det. 

 Fredrik lyckas även skylla på Kwådd vad gäller Bodils graviditet. Han hör Paula 

och några andra kvinnor prata om Bodil och hennes kärleksförhållande. En mörk 

ovårdad man beskrivs, som Fredrik antar vara Kwådd: 

 

Kanske hade Kwådd varit far till hennes barn? Naturligtvis. Det var därför 
Kwådd dödat henne. Inte för att rädda Fredrik undan katastrofen. (Hur hade 
han kunnat tro det?) Utan för att rädda sig själv. (s. 259) 

 

Fredrik väljer, som vanligt, vad han vill lyssna på och tycker sig ha hittat ett troligt 

motiv till att Kwådd mördade Bodil. 

 Senare föreslår Fredrik för Paula att Bodil och Kwådd haft ett förhållande. ”Du är 

ta mig fan inte klok!” är hennes svar. Fredrik svarar: ”Du kanske är svartsjuk? Du 

kanske trodde att du hade honom för dig själv?” Återigen ambivalens: Är Paula arg 

för att hon anser att Fredrik och Kwådd är samma person, Fredrik säger med andra 

ord att han haft en affär med Bodil, eller är hon arg för att hon har ett förhållande med 

Kwådd och alltså blir bedragen av honom. (s. 259) 

 Paula har tillslut fått nog av Fredriks psykiska instabilitet och tar barnen med sig 

och lämnar huset. Fredrik är övertygad om att de flyttat ner till Kwådd och går in un-

der trappen för att hämta dem. Han fastnar i det trånga hålet därinne och lyssnar till 

familjens skratt från sin position i underjorden. (s. 271 f.) Nu är det verkligen Fredrik 

som ÄR mannen under trappan, både bildligt och bokstavligt. Han har fastnat under 

trappan precis som han har fastnat i sina fantasier. 

 Genom hela romanen går Fredrik igenom ett antal faser. Förnekelse och för-

trängning när han inte vill inse att han har problem, och inte vill erkänna, ens för sig 

själv, de handlingar han utfört i vredesmod och ilska. Istället skyller han ifrån sig på 

Kwådd. Han genomgår också en fas av rädsla där han är rädd för att förlora det han 

har med Paula och familjen. Rädslan är på sätt och vis grundorsaken till hans bete-

ende. På slutet går han in i en fas av accepterande, och han tvingas inse sanningen 

när han hamnar på sjukhus för sina psykiska problem. Till sist när han blir lämnad av 

Paula och barnen går han in i en fas av sorg. Dessa faser kan tänkas vara något som 

en psykiskt sjuk person går igenom, och förklarar en del av hans agerande. 
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2.1.6 Verklighet eller fantasi i Mannen under trappan – slutsats 

Genom att redogöra för ett antal händelser i romanen visar jag hur Hermanson ska-

par ambivalens bl.a. genom att minska Fredriks tillförlitlighet. Trots ambivalensen 

som lämnar tolkningen öppen tycker jag ändå att det övervägande pekar på fantasi 

och undermedvetna handlingar från Fredrik, vilket jag argumenterat för och exempli-

fierat genom analysen av händelser och karaktärer.  

 Jag visar dessutom att romanen tillhör genren psykologisk roman, genom idén 

om dubbelgångare42, där Fredrik hemsöks av sitt mörka inre, Kwådd, vilket passar in 

på min tolkning. Kwådd är Fredriks dubbelgångare i den bemärkelsen att han är 

Fredriks psykologiska motsats-jag som bara uppfattas av sinnena och som hemsöker 

honom. Fredrik förlorar även självkontrollen vilket är ett vanligt inslag där dubbel-

gångarmotivet förekommer. 

 

2.2 Tema och symboler i Mannen under trappan 

För att hitta temat kommer jag dels ta hjälp av det jag kommit fram till gällande hän-

delser och karaktärer men jag kommer även att undersöka vilka symboler som finns i 

romanen och vad de kan tänkas stå för. Slutet är också en viktig del att analysera 

vad gäller temat. 

 Jag börjar med att ta upp begreppet tema för att klargöra vad det kan innebära. 

Jag kommer även att ta upp symbolbegreppet i samband med avsnittet om symboler 

och vad slutet på en roman kan innebära i samband med avsnittet om slutet på Man-

nen under trappan. 

 

2.2.1 Begrepp – Tema 

Ordet tema kan ”med fördel användas för en sats i vilken ett litterärt verk förenklande 

kan sammanfattas eller för ett påstående som kan utläsas ur det och som kan formu-

leras kort och allmänt.”43  

 Begreppet tema beskrivs även som en framträdande abstrakt idé som växer 

fram från ett litterärt verks behandling av dess ämne.44 Det är alltså något som roma-

                                                 
42 Christopher McNab, ”Psychological Novel and Roman d’analyse”, i Encyclopedia of the Novel, red. 
Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 1057. 
43 Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1970), s. 573 
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nen förmedlar. Temat i en roman är således mycket beroende av tolkning,45 samtidigt 

som tolkningen är beroende av temat då temats vanligaste funktion för kritiker är att 

den bidrar till beskrivningen och tolkningen av ett verk.46  

 Utifrån en tematisk läsning så tänker man sig att verkets delar är underordnade 

temat och finns det tillräckligt mycket som talar för ett visst budskap eller ett visst 

tema och inget som talar mot det, så har man läst "rätt".47 Skönlitterära verk kan allt-

så alltid vara öppna för olika och oförenliga tematiska läsningar, men har ändå till-

räckligt med viktiga faktorer för att förkasta några tematiska tolkningar som inte är 

övertygande, är tvingade eller åtminstone onaturliga.48 

  Genom att göra en textanalys av romanen och undersöka bl.a. symboler, ka-

raktärer och händelser kan temat åskådliggöras. 

 

2.2.2 Begrepp – Symboler  

Symboler är vanligt förekommande i litteratur, och med det begreppet menar jag nå-

gonting som får stå för något annat utöver vad det är, t.ex. en känsla eller en idé.49  

 Den litterära symbolen har ofta en psykologisk förankring och kan utgöras av en 

person, ett föremål, en händelse etc. och kan väcka flera olika intryck till livs.50 Den 

kan vara ”bärare av djupare mänskliga erfarenheter än vad språket förmår ge uttryck 

åt.”51  

 Det finns två typer av symboler, individuella symboler och konventionella sym-

boler. Individuella symboler är skapade specifikt för verket och har där en betydelse 

som inte gäller utanför verket. Det kräver alltså att man tolkar fram deras innebörd. 

Konventionella symboler har tvärtom en mer allmän betydelse som de allra flesta 

känner till.52 

                                                                                                                                                         
44 <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e980> Hämtat 
2007-11-22. 
45 Menachem Brinker, “Theme and Interpretation”, i The Return of Thematic Criticism, red. Werner 
Sollors (Cambridge, 1993), s. 31. 
46 Ibid., s. 22. 
47 Carina Lidström, e-post 20/11 2007. 
48 Menachem Brinker, “Theme and Interpretation”, i The Return of Thematic Criticism, red. Werner 
Sollors (Cambridge, 1993), s. 33. 
49<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e949>  Hämtat 
2007-11-15. 
50 Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1970) s. 557. 
51<http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=321749&i_sect_id=321746&i_word=s
ymbol&i_history=2> Hämtat 2007-11-20. 
52 Sten Wistrand, Att slås till insikt (diss. Örebro, 1999), avsnittet ”Konventionella och individuella sym-
boler”. 
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2.2.3 Symboler i  Mannen under trappan 

I Mannen under trappan förekommer ett antal symboler som jag vill undersöka efter-

som de är ett steg på vägen till temat, men de används också för att förtydliga stäm-

ningar och annat som döljer sig under ytan. Därför går jag här igenom de symboler 

som jag anser viktigast. 

 

2.2.3.1 Huset 

En viktig symbol i romanen är huset. Huset symboliserar, som konventionell symbol, 

vanligtvis trygghet och värme, ett hem. En djuppsykologisk syn på huset är att det 

som tilldrar sig i huset tilldrar sig inom oss, och det är vi själva som är huset.53 vilket 

stämmer bra in på Fredrik och hans hus. Det finns ett hot inne i huset, under trappan. 

Huset är inte längre tryggt eftersom det inte går att stänga ute hotet som finns där 

under trappan, eller i själva verket hos Fredrik själv. Fredrik har sin största fiende 

inom sig på samma sätt som huset har sin fiende inom sig. På så sätt är huset även 

en symbol för Fredrik.  

 Huset får även stå för det perfekta som Fredrik eftersträvar i sitt liv, då det be-

skrivs som sagolikt och fulländat. (s. 7) I slutet får man intrycket av att det står där 

och ser sagolikt ut för att locka in en ny familj i fällan:  

 

Så vackert det var, det stora vita huset med sin glasveranda och de skära ro-
sorna som nästan trängdes med varann om utrymmet där de klättrade uppför 
väggarna. (s. 284) 

 

En ny familj med drömmar om det perfekta livet, en dröm som inte kan gå i uppfyllel-

se. 

 

2.2.3.2 Mannen under trappan/Kwådd 

Mannen under trappan, Kwådd, kan ses som en individuell symbol för det mörka un-

dermedvetna jaget i Fredriks inre som, precis som Kwådd, tränger sig fram och för-

stör hans tillvaro.  

 En natt drömmer Fredrik att han är instängd och försöker ta sig ut, ett tecken på 

att han är själv är Kwådd som vill ut: 

                                                 
53 Hans Biedermann, Symbollexikonet (Stockholm, 1991), s.186. 
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Han kravlade sig fram mot det han visste var öppningen, om någon sekund 
skulle han vara ute och mardrömmen vara över. Men plötsligt tog något 
emot. Det var stopp. Han var fångad. (s. 92)  

 

Precis som när han har fastnat under trappan på slutet, han är själv mannen under 

trappan, eller mannen under trappan är i honom och vill ut.  

 

2.2.3.3 Kyla/värme 

Fredrik upplever att huset är kallt. På samma sätt som huset är kallt är han kall inom-

bords, han saknar trygghet och kärlek, men Paula är kylig mot honom. Värmen finns i 

ateljen där Paula eldar. 

 

Hemma var det så fruktansvärt kallt! […] Paula höll värmen genom att stänga 
in sig i sin ateljé och elda i husets kakelugn som råkade vara belägen just 
där. När Fredrik påpekade att resten av huset var utkylt höll hon inte med ho-
nom. (s. 257) 

 

Där finns alltså husets värmekälla som ju är en nödvändighet för att huset ska vara 

ett helt hem. På samma sätt behöver Fredrik (som ju också är huset) sin värmekälla 

med trygghet och kärlek, Paula, för att han ska vara hel: 

 

Han låg i detta skruvstäd mellan dröm och vaka och kunde inte röra sig, kun-
de inte sträcka handen mot sin hustrus sida av sängen. Men han kände ändå 
tomheten. Värmefältet från hennes kropp var borta. (s. 228) 

 

Han blir som förlamad när hon inte finns där. 

 Värme/kyla symbolerna är inte så viktiga i sig, men de förstärker tanken om att 

Fredrik är huset. 

 

2.2.3.4 Paula 

Paula är, förutom Fredriks värmekälla, även en symbol för det perfekta som Fredrik 

försöker uppnå, och när han inte kan tillfredställa henne ser han det som ett miss-

lyckande i sin jakt på det perfekta livet.  

 Att hon symboliserar det perfekta ser man på att hon klarar av allt hon tar sig 

för, hon är kärleksfull mot sina barn, framgångsrik med sin konst, hon är vacker och 
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håller sig i form. Hon är inte beroende av Fredrik som han är av henne, hon är själv-

ständig och verkar orka hur mycket som helst: 

 

En ensam kvinna utan man och barn, med tusen möjligheter. Allt som fanns 
var hennes rytmiska, springande steg, den jämna andningen och naturen 
omkring henne. Hon sprang snabbt och långt. 
 Hon älskade att anstränga sig, att kämpa till sin yttersta gräns där or-
ken tog slut och lyckan började. (s. 69) 

  

 Fredrik är beroende av Paula men känner att de glider ifrån varandra, han är 

rädd för att bli ensam på sin sida, han vet ju att hon klarar sig utan honom: 

 

Men han hade en känsla av att det fanns två sidor. Och mellan dem gick en 
spricka. Om sprickan skulle vidgas ville han vara säker på att Paula fanns på 
hans sida. (s. 115) 

 

Han är rädd för att bli ensam. 

 

2.2.4 Slutet på en roman  

Slutet på en roman, och även inledningen, har olika funktioner som kan vara av in-

tresse för tolkningen.  

 Även om inledningen sätter romanen i rullning finns det ett flertal möjliga fort-

sättningar. Slutet på en roman, däremot, anger slutdestinationen för intrigen. En slut-

destination som kan tyckas, i efterhand, fastställt inledningen och mitten på roma-

nen.54  

 När man vet slutet på en roman påverkar det allt annat i romanen, vad man ska 

lägga vikt på och inte, vad som bör framhävas o.s.v. Men samtidigt är slutet bundet 

av det som händer innan slutet. På så sätt hänger alla romanens delar samman och 

påverkar varandra. Konklusionen av detta är alltså att slutet på en roman är viktigt 

eftersom det påverkar och påverkas av resten av romanen. 

 Indikationen på att romanen slutar kan ske genom tecken på avslut (från eng-

elskans closure) eller tecken på fullständighet (från engelskans completeness). 

Tecken på avslut signalerar slutet på villkoren för romanens handling eller dess an-

                                                 
54 James Phelan, ”Beginnings and Endings”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chi-
cago, 1998), s. 97 f. Gäller hela avsnittet. 
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ledning till berättande. Tecken på fullständighet signalerar istället intrigens upplös-

ning, och är därför en starkare indikation på att romanen nått sitt slut. 

 

2.2.5 Slutet på Mannen under trappan 

I sista kapitlet beskrivs huset och trädgården återigen som något sagolikt. Det fram-

ställs som ett drömhus, en idyll. Ett hus som är som en dröm kanske också förväntas 

överföra perfektionen och drömmen till de som flyttar in. Att det perfekta livet ska 

komma med huset. Kanske var det vad Fredrik förväntade sig när de flyttade in, att 

det perfekta livet skulle börja. När mäklaren har visning på huset iakttar Fredrik den 

nya familjen på avstånd, han ser hur de försvinner in i huset, och tänker att det är ett 

vackert hus och en vacker familj. (s. 284 f.) Men huset är bara en vacker fasad, en 

vacker yta, det har ju Fredrik själv fått erfara.  

 Här får berättelsen ett tecken på avslut. Det känns som vi är tillbaka där vi bör-

jade, huset står där och väntar på en ny familj med förhoppningar om det perfekta 

livet. Cirkeln sluts. 

 En av slutets funktioner är ju att fastställa vad i romanen som är viktigt. Efter-

som huset får så stort spelrum i slutet indikerar det således att huset är något att läg-

ga vikt vid, något som är av betydelse i romanen. Detta i sin tur intygar att huset som 

symbol säkerligen är viktig. 

 I slutet skapar Hermanson en sista ambivalens: 

 

Han stannade upp och stirrade in i det gröna dunklet. Det var åter stilla. Han 
fortsatte och vände sig sedan hastigt om. 
 Något glimmade där inne. Som kattögon, men högre över marken än 
en katts ögon. Dock inte så högt som en vuxen mans ögon. (s. 287) 

 

Och vi kan inte vara helt säkra på om Fredrik ser ögonen på riktigt eller om han inbil-

lar sig. Men att han ser ögonen, om vi förutsätter att det är inbillning, visar att han inte 

har blivit frisk, han är fortfarande fast i sina fantasier. 

 

2.2.6 Tema i Mannen under trappan – slutsats 

I Mannen under trappan är Fredrik den mest betydelsefulla karaktären vad det gäller 

att utläsa temat. Genom romanen går han från att ha allt till att inte ha någonting 

kvar. I början är han full av förhoppningar, han har en familj, ett vackert hem och ett 
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lovande jobb, men någonstans går allting snett. Pressen han känner på att uppnå det 

perfekta livet, vad gäller familj, hem och karriär leder till att han förlorar kontrollen, det 

blir helt enkelt för mycket för honom. Han vet inte hur han ska vara och bete sig för 

att anpassa sig till kraven och hinner därför inte känna efter vem han är, vilket leder 

till att han bryter ihop psykiskt. Det slutar med att familjen lämnar honom, huset säljs 

och han blir degraderad på jobbet.  

 Fredriks illusioner och föreställningar om hur livet ska vara krockar med hans 

yttre verklighet, eftersom de inte stämmer överens, vilket i sin tur leder till hans men-

tala sammanbrott. Ett vanligt inslag i den psykologiska romanen som jag tog upp tidi-

gare. 

 Det jag tror att Hermanson vill förmedla med den här romanen är att ingen är 

felfri och att det kan bli för mycket för vem som helst att hantera de orimliga krav som 

samhället ställer på oss. Att man ska vara perfekt och helst leva en dröm är inte rea-

listiskt. Man måste ta sig tid till att känna efter vem man är och acceptera att man inte 

kan vara allt på en gång. Försöker man för mycket så är det lätt hänt att man slutar 

som Fredrik, man har ingenting kvar. Ett budskap som många kan ta till sig i dagens 

stressamhälle där kraven på att lyckas med familj, hem och karriär ofta slutar i psy-

kiska problem. 

 I en nätpublicerad intervju berättar Hermanson om hur hon fick idén till Mannen 

under trappan, där hon säger: ”Jag ville skriva om vad som händer med en människa 

som försöker leva upp till alla de krav som ställs på oss idag.”55 Och det är nog så 

den uppfattas av många, en roman som handlar om en man med krav på sig från alla 

håll. 

 Temat i Mannen under trappan kan formuleras som: Hur illusioner och föreställ-

ningar om hur det perfekta livet ska vara leder till att det verkliga livet raseras. Ett 

tema som med små modifikationer skulle fungera även om det som hände var verk-

lighet rakt igenom och Kwådd faktiskt existerade. Fredrik har ju fortfarande illusioner 

och föreställningar om livet och det raseras av att han får ångest av Kwådd som leder 

till ett mentalt sammanbrott. 

  

                                                 
55 <http://www.bonniersbokklubb.se/item/text.asp?id=17244&txttyp=105#> Hämtat 2007-11-20. 
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2.3 Stödjer temat teorin om att det är fantasi? 

Eftersom temat fungerar oavsett om det rör sig om verklighet eller fantasi kan det inte 

direkt stödja min teori, snarare lämnar det öppet för båda tolkningarna. Återigen hittar 

vi en ambivalens från Hermansons sida. 

 

3. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag behandlat Marie Hermansons Mannen under trappan.  

 Jag har till en början tittat på en del olika recensioner om romanen som påvisat 

de olika tolkningar som romanen ger upphov till. Utifrån det var mitt syfte att besvara 

följande: Är det Fredrik eller Kwådd som utför handlingarna? Hur får Hermanson oss 

att tveka men slutligen tolka romanen som en psykologisk roman där Fredrik fantise-

rar och utför undermedvetna handlingar? Finns något starkare tema i Mannen under 

trappan och i så fall vilket är det? Stödjer temat teorin om att det är fantasi? 

 Jag har främst undersökt hur hon använder ambivalens för att få oss att tveka 

men slutligen tolka romanen som att det är fantasi i en psykologisk roman, och inte 

verklighet. Det har jag gjort genom att undersöka karaktärer och händelser. Jag har 

dessutom tittat på de symboler som finns och även analyserat slutet för att hitta te-

mat i romanen samt undersökt hur det fungerar med min teori. 

 Som teoretisk bakgrund har jag använt mig av Tzvetan Todorovs Symbolik och 

tolkning, där jag främst använt mig av det han skriver angående olika tolkningstradi-

tioner, där den moderna litteraturkritiken varit aktuell för den här uppsatsen. Inom den 

moderna litteraturkritiken har jag använt mig av närläsning, utifrån Raman Seldens A 

Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory.  

 Det jag kommit fram till bekräftar min teori, och det är alltså att Hermanson an-

vänt sig av en litterär metod för att skapa ambivalens, men att det mesta talar för att 

den ska tolkas som fantasi i en psykologisk roman. Jag har dessutom hittat ett tema 

vilket kan formuleras som: Hur illusioner och föreställningar om hur det perfekta livet 

ska vara leder till att det verkliga livet raseras. 

 Marie Hermansson har gett ut ett antal böcker sedan hon debuterade med no-

vellsamlingen Det finns ett hål i verkligheten 1986, och hon fick sitt stora genombrott 

med Musselstranden 1998. 1995 blev hon nominerad till Augustpriset för romanen 

Värddjuret. Gåtfullhet, saga och fantastik är något som är gemensamt för många av 

hennes böcker. 



34  

4. Käll- och litteraturförteckning 

Tryckt material 

Biedermann, Hans, Symbollexikonet (Stockholm, 1991). 
 
Brinker, Menachem “Theme and Interpretation”, i The Return of Thematic Criticism, 
red. Werner Sollors (Cambridge, 1993), s. 21-37. 
 
Bromander, Lennart, ”Tomten behöver flykt och fantasi” [rec. av Marie Hermansons 
roman Mannen under trappan], Aftonbladet 28/10 2005. 
 
Hermanson, Marie, Det finns ett hål i verkligheten (Stockholm, 1986). 
 
Hermanson, Marie, Mannen under trappan (Stockholm, 2005). 
 
Lekander, Nina, ”Trollen i familjen” [rec. av Marie Hermansons roman Mannen under 
trappan], Expressen 28/10 2005. 
 
Margolin, Uri, ”Character”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul Schellinger (Chi-
cago, 1998), s. 197-201. 
 
McNab, Christopher, ”Psychological Novel and Roman d’analyse”, i Encyclopedia of 
the Novel, red. Paul Schellinger (Chicago, 1998), s. 1057-1059. 
 
Nelson, Cecilia, ”I huset där Fredrik bor” [rec. av Marie Hermansons roman Mannen 
under trappan], Göteborgs-Posten 28/10 2005. 
 
Phelan, James, ”Beginnings and Endings”, i Encyclopedia of the Novel, red. Paul 
Schellinger (Chicago, 1998), s. 96-99. 
 
Selden, Raman, Widdowson, Peter, Brooker, Peter, A Reader’s Guide to Contempo-
rary Literary Theory (Harlow, 2005). 
 
Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1970). 
 
Todorov, Tzvetan, Symbolik och tolkning (Stockholm, 1989). 
 
Wistrand, Sten, Att slås till insikt (diss. Örebro, 1999). 
 

Otryckt material 

Carina Lidström, e-post 20/11 2007. 

 

World Wide Web 

<http://www.boksidan.net/bok.asp?bokid=3702> Hämtat 2007-11-22. 

<http://www.hokerberg.com/Recensioner/MannenUnderTrappan.htm> Hämtat 2007-11-23. 

<http://www.labyrint.nu/text.asp?id=4647> Hämtat 2007-11-23. 



35  

<http://www.mariehermanson.se/sv/articles/Page_5.aspx> Hämtat 2007-09-13. 

<http://www.mariehermanson.se/sv/articles/page_6.aspx> Hämtat 2007-09-13. 

<http://www.bonniersbokklubb.se/item/text.asp?id=17244&txttyp=105#> Hämtat 2007-11-20. 

Gunnarsson, Björn, Tillbaka till gränslandet mellan saga och verklighet. Hämtat från 
<http://www.hn.se/m_recension_etta.php?id=485303&avdelning_1=106&avdelning_2=179>. Publi-
cerat 28/10 2005. Hämtat 2007-09-19. 
 
Rabe, Annina, Marie Hermanson. Hämtat från 
<http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_10877092.asp>. Publicerat 28/10 2005. Hämtat 
2007-09-19. 
 
Britannica Encyclopedia Online: 

Sökord: psychological novel 
<http://www.britannica.com/eb/article-9061723/psychological-novel> Hämtat 2007-11-15. 
 
Nationalencyklopedins Internettjänst:  

Sökord: Undermedveten 
<http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O375956&i_word=undermedveten> 
Hämtat 2007-11-15. 
 
Sökord: Symbol (under Litteratur) 
<http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=321749&i_sect_id=321746&i_word=sy
mbol&i_history=2> 
Hämtat 2007-11-20. 
 
Oxford Reference Online: 

Sökord: imagination 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e485> Hämtat 
2007-11-15. 
 
Sökord: symbol 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e949> Hämtat 
2007-11-15. 
 
Sökord: characterization 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e154> Hämtat 
2007-11-15 . 
 
Sökord: magic realism 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e570>  Hämtat 
2007-11-15. 
 
Sökord: theme 
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t56.e980> Hämtat 
2007-11-22. 
 


