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1. Inledning  

Idén till denna uppsats har funnits med mig sedan jag påbörjade mina litteraturvetenskapliga studier 

och för första gången fick läsa Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Min läsning präglades av en 

känsla av kluvenhet och jag började mycket snart efter att ha läst ut boken fundera på vad det fanns 

för förklaringar till att en författare kunde få mig att både hysa avsky för och sympatisera med en 

mördare. Att litteraturen kan väcka affekt är inget som slår oss med häpnad, men hur klarsynt man 

än kan se på det faktumet finns det ett slags mystisk oförutsägbarhet i hur, och på vilket sätt, vi skall 

komma att uppfatta ett omoraliskt handlande i en litterär kontext. Vad skulle vi hitta om vi försökte 

konkretisera och rationalisera affekterna och deras ursprung och vilka dimensioner skulle kunna 

öppna sig i vår uppfattning om författare, deras metoder och den mytomspunna romankaraktären?  

 Som Christian Dahl skriver i sitt kapitel ”Affekt” i Litteratur: Introduktion till teori och 

analys är det ingen ny upptäckt att diktandets förmåga att framkalla affekt spelar en stor roll i hur 

betydande en text blir i den samhälleliga kontexten , men frågan jag skulle vilja ställa är hur 1

betydande berättargreppen blir i den litterära kontexten och vad karaktärsframställning kan säga och 

ha för samband med våra uppfattningar? Alla vet att det är fel att mörda, men vad är det vi baserar 

vår generella uppfattning på när vi tar beslut om vad vi tycker om en annan människa? Som Kerstin 

Ekman skriver:  

Hjalmar Söderberg konstruerade Doktor Glas – och jag vill verkligen använda det ordet, för under den magiska 
helhet i språk och levnadsstämning som vi upplever vid läsningen, ligger en konstruktion.     2

Dagboksromanen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg utkom 1905 i Sverige och skapade debatt på 

grund av sitt kontroversiella innehåll om en läkare som beslutar sig för att ta lagen i egna händer 

och mörda en människa för att rädda en annan.  Det är en känd roman som det har skrivits mycket 3

om, men jag hoppas att kunna ge ännu ett perspektiv på den omtalade doktorn, och kanske ge en 

framtida läsare ett nytt sätt att förstå de effekter och affekter romanen kan framkalla. 

 Christian Dahl, ”Affekt”, Litteratur: Introduktion till teori och analys, Mads Rosendahl Thomsen (red.) 1

Lund: Studentlitteratur 2015, s. 251.
 Kerstin Ekman, ”Skuggan som ville bli människa”, Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd: 2

Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, Nils O Sjöstrand (red.), Stockholm: Proprius 2010, s. 229. 
 Nils O Sjöstrand (red.), 2010, s. 11.3
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1.1 Syfte  

I min uppsats undersöker jag vad Söderbergs berättargrepp och karaktärsframställning av Glas kan 

ha för effekter på läsarens uppfattning och bedömning av Glas och hans handlande. Detta kommer 

jag att undersöka enbart genom textanalys. I ”Läsare” ur Litteratur: Introduktion till teori och 

analys skriver Lis Møller om den implicite läsaren som är ”den läsare som verket självt definierar”  4

och eftersom mitt syfte inte är att utreda en viss läsares uppfattning av Doktor Glas eller utgå från 

intervju som metod, är denna benämning närmast besläktad med vad jag kallar ”läsaren” i min 

analys. Mitt syfte är heller inte att undersöka Söderbergs intentioner bakom berättargreppen, även 

om Söderbergs egen syn på Glas är känd från hans korrespondens med Bo Bergman år 1909: ”Att 

det skulle vara något på tok med doktorns förstånd har ingen kommit att tänka på här [Köpenhamn]. 

Det är också i min tanke inte något annat fel med honom än det, att han handlar efter sina åsikter.”  5

Anledningen till detta är att det inte nödvändigtvis går att sätta likhetstecken mellan Söderbergs 

intentioner och effekten av hans karaktärsframställning och jag har därför valt bort den aspekten i 

min uppsats. 

 Syftet med min uppsats är att ge ett nytt läsarperspektiv på Doktor Glas och försöka hitta en 

teoretisk förklaring till de effekter som kan uppstå som en följd av en författares berättargrepp (till 

exempel affekt hos läsare). Jag vill visa att de eventuella bedömningar av Glas och hans omoraliska 

handlande som kan framkallas under en läsning av romanen inte bara bygger på subjektiva 

tillfälliga effekter, utan är en följd av en medveten berättarmetod och karaktärsframställning.  

 I ”Affekt” skriver Dahl även om paradoxala affekter inom bland annat tragedin, litteraturen 

och konsten i förhållande till Aristoteles Om Diktkonsten. Dahl förklarar att ett konstverk som 

föreställer ett krigsfält kan väcka ett slags behag, även om det är en förfärlig syn för en åskådare, 

och en tragedi i sin skildring av skräck och förfall kan väcka negativa affekter samtidigt som det 

kan ge förnimmelsen av estetiskt välbehag. Med andra ord menar Dahl att det är den estetiska 

utformningen och talarkonsten som enligt Aristoteles gör det möjligt för välbehaget att överskugga 

obehaget hos en läsare eller åskådare.  6

 Med utgångspunkt i detta faktum vill jag undersöka vad det är i den estetiska utformningen 

som kan påverka känslor hos betraktaren. Om vi kan ta ett steg tillbaka och dra paralleller mellan 

våra läsarintryck och något teoretiskt konkret, kan vi också uppskatta och belysa ett litterärt 

hantverk och från ett nytt perspektiv förstå affekternas tillblivelse och hur och varför de kan drabba 

 Lis Møller, ”Läsare”, Litteratur: Introduktion till teori och analys, Mads Rosendahl Thomsen (red.) Lund: 4

Studentlitteratur 2015 s. 174.
 Nils O Sjöstrand (red), 2010, s. 259.5

 Dahl, 2015, s. 253.6
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oss på olika sätt. På så vis omfamnar vi författares kraftfulla förmåga att beröra oss, samtidigt som 

vi inte drar förhastade slutsatser, förtrollade av deras tekniska konstfärdighet.  

1.2 Frågeställningar  

Jag har valt tre frågeställningar som var och en hör ihop med en specifik del av analysen. Min första 

frågeställning berör Söderbergs generella framställning av Glas som karaktär, med fokus på 

berättargrepp och vad de får för effekter. I min andra frågeställning har jag valt att ställa mer 

specifika frågor gällande mordhistorien. Min tredje frågeställning berör insikten. 

1. Vilka berättargrepp använder Söderberg för att beskriva Glas? Vilken blir effekten? 

2. Vilka berättargrepp använder Söderberg i framställningen av Glas i scenerna som rör 
mordhistorien? Vilken blir effekten? 

3. Vilka berättargrepp använder Söderberg i framställningarna av Glas i scenerna som rör 
insikten? Vilken blir effekten?  

1.3 Teori och metod 

Min utgångspunkt är att karaktärsframställning och berättargrepp i Doktor Glas kan säga något om 

hur Söderberg medvetet ”planterar” affekt i framställningen av romanens huvudkaraktär. 

 Jag kommer att använda mig av narrativ metod då min uppsats bygger på en berättarteori 

som förhåller sig till Söderbergs berättargrepp. Utifrån en narrativ metod undersöker jag Söderbergs 

karaktärsbeskrivning av Glas, hur han väljer att framställa mordet och ”insikten”, och vilken effekt 

(affekt) de olika berättargreppen kan ha på läsaren.  

 Jag har valt att undersöka Söderbergs berättargrepp i förhållande till mordhistorien då det 

omoraliska handlandet är vad som komplicerar och gör effekterna svårare att hitta. Vad som leder 

fram till mordet och på vilka grunder mordet genomförs är således av stor betydelse. ”Insikten” 

bidrar med liknande möjligheter att utreda betydelsen av karaktärsframställning i förhållande till 

möjliga effekter på läsaren, då de scenerna avslöjar både mördarens öde och mordets konsekvenser.        

 Jag använder mig av förlaget Bonniers tionde tryckning (2016) av Hjalmar Söderbergs 

Doktor Glas (1905) med ett förord av Kerstin Ekman.  

 Sekundärlitteraturen som ligger till grund för min metod och de narratologiska begrepp och 

referenser jag använder mig av är hämtade ur Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys: 

En introduktion (1999), Anna Johanssons Narrativ teori och metod (2005), och Jimmy Vulovics 

Narrativanalys (2013). 
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 Begreppet narratologi infördes 1969 av litteraturteoretikern Tzvetan Todorov. Todorov 

kopplas främst till strukturalistisk litteraturanalys som undersöker de system som ligger till grund 

för och möjliggör de olika former och innebörder en berättelse kan ha.  Johansson menar också att 7

den strukturella analysen inte studerar enstaka texter utan söker efter universella former.   8

 Johansson talar främst om narratologi i förhållande till livsberättelsen men också om hur 

berättelser förmedlas och om de verktyg som används i framställningen av dem. I sin redogörelse av 

dessa verktyg hänvisar hon till Gérard Genette, en av den strukturalistiska narratologins främsta 

teoretiker , som skapat en systematisk teori om språkliga berättartekniker nyttjade vid litterärt 9

berättande. De diskursiva verktyg Johansson tar upp, och som ingår i Genettes teori om språklig 

berättarteknik är tense, mood och röst. Tense har tre underkategorier som studerar följden av 

händelser och tid i förhållande till den narrativa diskursen (ordning), som undersöker och mäter 

tiden mellan berättandet och händelserna (varaktighet) och som tittar på mönster i upprepningen av 

händelser och vilka betydelser de får i texten (frekvens).  Mood har två underkategorier som 10

undersöker distans mellan läsare och berättare (avstånd) och som studerar berättarperspektiv som 

till exempel intern eller extern fokalisering (perspektiv).  Röst handlar om berättaren i förhållande 11

till berättelsen.   12

 Johansson förklarar: ”Narrativ teori och analys inbegriper en rad olika teoretiska traditioner, 

både sådana som traditionellt är kopplade till studiet av berättande och andra mer allmänna kritiska 

teorier: rysk formalism, strukturalism, Chicagoskolan, psykoanalytisk teori, feministisk analys,  

Michail Bachtins dialogism, hermeneutik, samtalsanalys, dekonstruktion och diskursanalys.”  13

 Medan Johansson redogör för många skilda narratologiska perspektiv och förhållningssätt 

inom flera olika områden utöver litteraturvetenskapen, ger Vulovic en beskrivning av den narrativa 

analysens förutsättningar och grunder främst i förhållande till litteraturvetenskapen. Holmberg och 

Ohlsson förhåller sig till narratologin på ett bredare tolkningsplan och som ett användbart och 

effektfullt komplement för att förstå och analysera en text. Deras syfte är, förutom att belysa 

metoder som de själva ansett vara användbara i forskning och undervisning, att upplysa läsaren om 

berättartekniska termer. De skriver i introduktionen:  

 Anna Johansson, Narrativ teori och metod, Lund: Studentlitteratur 2005, s. 156.7

 Johansson, 2005, s. 157.8

 Johansson, 2005, s. 157.9

 Johansson, 2005, s. 135.10

 Johansson, 2005, s. 137.11

 Johansson, 2005, s. 139.12

 Johansson, 2005, s. 20.13
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Det är vår erfarenhet att vägen till en djupare förståelse inte sällan löper via ett studium av hur verket är 

konstruerat och den som känner till ett antal berättartekniska grepp och termer har större chans att kunna 
upptäcka och beskriva själva konstruktionen.    14

Min textanalys förhåller sig inte till en enskild narratologisk metod och utgår inte ifrån den 

traditionella ”berättaren” som i en typisk narratologisk studie skulle varit protagonisten. 

Sekundärlitteratur som är av betydelse för min utgångspunkt i narratologin är således främst 

Vulovics Narrativanalys och Holmbergs och Ohlssons Epikanalys då jag i min textanalys använder 

narratologins begrepp som komplement och stöd i utredningen av Söderbergs berättargrepp, mer än 

som renodlad metod i förhållande till en redan existerande utgångspunkt. Men trots att jag inte 

undersöker Söderbergs språk utan förhåller mig till berättargrepp och effekt, en metod som inte har 

en direkt koppling till ett visst diskursivt verktyg i Genettes systematiska teori som tas upp av 

Johansson, har jag ändå en teori om berättartekniska verktyg som nyttjas vid litterärt berättande och 

som går att jämföra med de verktyg som nämns i Narrativ teori och metod. Därför är alla tre 

studierna av betydelse för min uppsats, dels för hjälp med definitioner av termer och begrepp, och 

dels som en karta över de olika perspektiv som redan finns att applicera på en undersökning av 

berättaren.  

1.4 Tidigare forskning  

Lars O Lundgrens Liv, jag förstår dig inte: Hjalmar Söderbergs Doktor Glas från 1987 är den första 

omfattande analysen av Söderbergs roman. Lundgren tittade främst på Doktor Glas som 

dagboksroman och analyserade karaktärsframställningen utifrån bland annat mordhistorien med 

utgångspunkt i psykologiska och biografiska idéer. 

 Lars Sjöstrand har tillsammans med Nils O Sjöstrand, Björn Sahlin och Bure Holmbäck 

publicerat boken Viljans frihet och mordets frestelse: Iakttagelser angående Doktor Glas som 

utkom 2003. Författarna utgår inte enbart från litteraturvetenskapliga perspektiv i sin analys, utan 

tillämpar även psykologiska, idéhistoriska och medicinhistoriska perspektiv.  

 År 2010 publicerade L. Sjöstrand, N. Sjöstrand, Sahlin och Holmbäck ännu en antologi, 

Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd: Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. 

Antologin består av samlade essäer från olika litteraturforskare och författare där huvudfokus ligger 

på att undersöka romanens förhållande till verkligheten med utgångspunkt i formen och platsen så 

väl som i psykologin och biografin.  

 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys: En introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 8–14

9.
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 I Jag är icke heller en: Den svenska dagboksromanen (2012) skriver Maria Wahlström om 

Doktor Glas främst ur genre-synpunkt (dagboksform) men undersöker också kvinnobilden och 

homosocialitet mellan männen i romanen.  

 Analyserna av Doktor Glas är av stor betydelse för min undersökning då de utgör den större 

delen av forskningen om romanen och täcker många redan undersökta perspektiv och teorier. 

Tillsammans inriktar de sig på många olika delar och nyanser av Glas som karaktär utifrån bland 

annat psykologiska aspekter, dagboksperspektiv, moraliska och etiska perspektiv och utifrån Glas 

förhållande till andra karaktärer. Att ta del av tidigare forskning om Doktor Glas och använda den 

som en karta över vad som har och inte har analyserats tidigare, är nödvändigt för att min analys ska 

kunna genomföras på ett korrekt sätt. Dessutom kan tidigare forskning av Söderbergs berättarteknik 

och Glas mångfacetterade framställning ge mig ett underlag för mina egna argument och förstärka 

deras trovärdighet.  

 Söderbergs Doktor Glas har länge haft sin plats på den svenska klassiker-listan och romanen 

har varit en källa till analys, parafras och forskning. År 2004 utgavs Bengt Olssons Gregorius, en 

roman som utgår ifrån Gregorius perspektiv, år 2009 kom Kerstin Ekmans roman Mordets praktik 

som byggde vidare på frågorna om Glas från Glas perspektiv och år 2013 publicerades Helena 

Siganders Dosan, Doktor Glas berättad från Helga Gregorius perspektiv. 

 Jag kommer inte att förhålla mig till någon litterär parafras på Doktor Glas i själva analysen, 

men i belysandet av dem vill jag ge en tydlig bild av vilken plats romanen har i litteraturhistorien – 

hundra år efter utgivningsåret är Doktor Glas och dess karaktärer fortfarande lika betydande.  

2. Analys 

Jag har valt att dela upp min analys i tre delar för att få en tydlig struktur på den undersökning jag 

gör. I den första delen gör jag en övergripande studie över den karaktärsbeskrivning och de 

berättargrepp Söderberg använder i framställningen av Glas och över de olika effekter de kan ha på 

läsaren. I den andra delen fokuserar jag på mordhistorien och i tredje delen på ”insikten” med 

samma perspektiv. 

2.1 Glas 
Jag känner det som om i denna stund ingen i världen vore ensam mer än jag. Jag, medicine licentiaten Tyko 

Gabriel Glas, som stundom hjälper andra men aldrig har kunnat hjälpa mig själv, och som vid fyllda trettitre år 
aldrig har varit när en kvinna. (s. 9) 
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Hjalmar Söderbergs huvudkaraktär är Tyko Gabriel Glas, en läkare man får följa en sommar i 

Stockholm under tidigt 1900-tal. Glas kastas in i ett oväntat sammanhang när Helga Gregorius en 

dag kommer till hans läkarmottagning och uttrycker en stark motvilja och ångest inför att ha intim 

kontakt med sin man, pastor Gregorius, som är en av Glas patienter. Helga finner honom 

frånstötande och har funnit kärlek hos en hemlig älskare. Hon ber Glas att hjälpa henne undkomma 

den äktenskapliga ”rätt” som Gregorius anser sig ha till hennes kropp, och Glas, som redan innan 

detta mötet bildat sig en uppfattning om Gregorius som grotesk, känner att han måste hjälpa Helga. 

Detta är början på vad som skall komma att bli ett stort moraliskt dilemma för Glas. Han förälskar 

sig inte bara i den oåtkomliga Helga, utan gör det till sin livsuppgift att hjälpa henne bort från denna 

man som han hyser sådan avsky mot. När situationen förändras och förvärras för Helga ser Glas 

slutligen ingen annan utväg än att ta livet av pastorn.  

 Söderberg använder sig av ett berättarperspektiv som bland annat förhåller sig till något 

liknande vad Holmberg och Ohlsson kallar intern fokalisering.  Fokalisering (vem ser?) och 15

berättare (vem berättar?) är enligt Holmberg och Ohlsson viktigt att skilja på.  En intern 16

fokalisering förhåller sig till en karaktär inom ett begränsat här och nu. Det är också en fokalisering 

som i berättarframställningen präglas av subjektivitet.  På ett sätt förhåller sig Glas alltid till ett här 17

och ett nu när han skriver i sin dagbok. Även om han rör sig fritt mellan dåtid och nutid, 

undkommer han aldrig den daterade dagboksanteckningen som alltid skrivs i förväg eller i 

efterhand och under ett ”nu”. I en analys av Stig Dagermans novell ”Den främmande mannen” ur  

novellsamlingen Nattens lekar (1947) skriver Holmberg och Ohlsson om en intern fokalisator som, 

genom att inte ge kompletterande information om ett fotografi, har vissa effekter på läsaren: 

”Läsaren får så att säga hålla till godo med den begränsade kunskap som är mannens, ett grepp som 

naturligtvis starkt bidrar till den känsla av gåtfullhet och osäkerhet som Dagermans text suggererar 

fram.”   18

 Detta konstaterande går att koppla till Glas sätt att skriva i dagboken. Hans anteckningar 

präglas i allra högsta grad av subjektivitet och tenderar därför ofta att utstråla en viss gåtfullhet, på 

gränsen till opålitlighet gällande till exempel mycket detaljrika beskrivningar (se s. 16 i analysen) 

och citerande av andra karaktärer och diskussioner (se s. 19 i analysen). Man får som läsare även i 

Doktor Glas tillgodogöra sig den kunskap man får av Glas själv och kan aldrig riktigt säkerställa 

om något annat döljer sig bakom hans beskrivningar och återblickar.  

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 93.15

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 83. 16

 Holmberg, Ohlsson, 199, s. 93.17

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 90.18
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 Om en intern fokalisering förhåller sig i nära anslutning till karaktären, förhåller sig en 

extern fokalisering i nära anslutning till den som berättar. Det som bland annat kännetecknar en 

extern fokalisator är en obegränsad kännedom om alla olika förhållanden i handlingen. Berättaren 

kan veta mer än till exempel huvudpersonen i romanen och besitter ofta vad man kallar ett 

fågelperspektiv.  Skulle man endast utgå från formen i romanen, subjektiv jag-form och 19

dagboksformatet där Glas på ett mycket subjektivt sätt samtalar med den implicite läsaren och sig 

själv, skulle den interna vara den självklara och enda fokaliseringen i Doktor Glas. Men faktum är 

att det förekommer olika former av både intern och extern fokalisering i romanen, något som bland 

annat kan avgöras genom att undersöka hur Glas väljer att återberätta händelser (se s. 16–17 i 

analysen).  

 Dagboksformen suddar på många sätt ut linjerna mellan dåtid och nutid då Glas har en 

berättar-frihet och ett skrivarflöde som inte behöver hämmas av det faktum att någon kan komma 

att läsa det som skrivits och han kan således kasta sin ”osynliga läsare” från en skrivande nutid till 

ett detaljrikt återberättande. Söderberg har på så sätt gett sig själv friheten att när som helst kunna 

byta fokalisering utan att behöva rätta sig efter tempus. Att dagboksanteckningarna ofta börjar in 

medias res  och alltid är i jagform gör också att läsaren ständigt kastas in i olika situationer och 20

känslostämningar utifrån ett enda personligt perspektiv och effekten kan bli en omtumlande känsla.  

 Romanen utspelar sig under en period om cirka fem månader och reflektionerna i 

dagboksanteckningarna ger bilden av Glas som en mycket intellektuellt analyserande person, som 

stundvis gör sådana avkall på sina mänskliga drag och känslor att han ibland framstår som blott en 

mänsklig skugga:  

Aktningen för människoliv – vad är det i min mun annat än ett gement hyckleri, och vad kan det vara annat 
för den, som då och då har tillbragt en ledig stund med att tänka. (s. 11)  

Söderberg använder till en början en ganska annorlunda metod för att fånga sin läsare. Här skapar 

han en bild av protagonisten som cynisk, kall och osympatisk – egenskaper som de flesta människor 

skulle definiera som negativa och ganska svåra att känna igen sig i. Redan på romanens andra sida 

får man en uppfattning om Glas inställning till människoliv, och i synnerhet pastor Gregorius, när 

de av en händelse möts på Vasabron i Stockholm. Gregorius berättar om sitt dåliga hjärta och hur 

han uppfattar det som att det stannar om nätterna medan Glas personliga åsikter än en gång ger sig 

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 93.19

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 95.20
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till känna: ”– Det gläder mig, tänkte jag, du kan gärna dö, din gamla rackare, så slipper jag se dig 

mera.” (s. 6)  

 I ett kapitel om Söderbergs Doktor Glas i Jag är icke heller en: Den svenska 

dagboksromanen skriver Maria Wahlström:  

Flera av intrigens huvudsakliga beståndsdelar presenteras i den första anteckningen: Glas djupa hat mot pastor 

Gregorius, som vi inte får någon egentlig bakgrund till, Gregorius hustrus förvånande besök på mottagningen, 
som i första anteckningen kan betraktas som ofullbordat eftersom hon inte nämner sitt verkliga ärende, samt 
presentationen av Glas själv, vars identitet som läkare omedelbart betonas genom omnämnandet av den 

promenad han regelbundet tar efter sina sjukbesök.  21

Söderberg framställer romanens huvudkaraktär på ett ofördelaktigt sätt utifrån ett perspektiv där 

syftet är att dra läsaren till sig och tillhandahålla verktygen för att kunna känna med karaktären. 

Men detta argument utgår ifrån att en författare enbart vill göra sin läsare intresserad av en karaktär 

som påminner om dem själva – vilket givetvis inte kan stämma i alla fall. Söderbergs första 

negativa framställning av Glas tolkar jag som en medveten strategi och metod för att väcka ett 

intresse som inte nödvändigtvis behöver vara baserat på medlidande, förståelse eller igenkänning. 

Det förefaller mig som att Söderberg litar på att karaktärsframställningen av Glas är så pass 

intresseväckande att något så enkelt som en fascination kan få läsaren att läsa vidare. Dagboken i 

vilken Söderberg skriver fram handlingen med hjälp av Glas reflektioner om livet, ger läsaren bara 

ett perspektiv och ett mycket ofiltrerat sådant. Det är Glas som tänker och berättar och det är bara 

hans synvinkel man som läsare kan resonera utifrån och göra sig en uppfattning om. Dagboken ger 

läsaren ett mycket närgånget och intimt förhållande till Glas – man får, helt utan hans vetskap, 

inblick i hans mest privata område. I Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd: Synpunkter på 

Hjalmar Söderbergs Doktor Glas skriver Lars O Lundgren:  

”Tankeboken” åter riktar på ett mer direkt sätt än den berättande historien, ”romanen”, ett tilltal till läsaren, 
och bakom den fiktive dagboksskribenten anas här en överordnad instans som ofta pläderar för en viss 
ståndpunkt. Berättelsen stannar inom fiktionen – debatten bryter sig däremot ut ur fiktionens ram och gör 

anspråk på ställningstagande från läsarens sida.   22

Utifrån detta citat är det således inte svårt att dra slutsatsen att dagboken kombinerad med ett första 

persons berättarperspektiv har förmåga att väcka intresse. Att Söderberg dessutom framställer sin 

 Maria Wahlström, Jag är icke heller en: Den svenska dagboksromanen, Lund: Ellerströms 2012, s. 158.21

 Lars O Lundgren, ”Doktor Glas som dagboksroman”, Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd: 22

Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, Nils O Sjöstrand (red), Stockholm: Proprius 2010, s. 60.
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dagboksskrivande huvudkaraktär som normativt avvikande gör att Glas inte bara framstår som 

intressant, utan också komplex och mystisk. Han är en läkare som gillar att gå promenader men han 

är också någon som bär på ett stort och oberäkneligt hat som pyser ut i små portioner och meningar, 

gömda i en hemlig dagbok.  

 Trots att Glas många gånger framställs som cynisk och osympatisk lämnar Söderberg hela 

tiden spår av att Glas faktiskt inte alls är helt känslokall. Faktum är att han många gånger uttrycker 

sig och framställer sig som rena motsatsen till den han verkar vara:  

Det är så ödsligt att gå ensam med en ofruktbar själ; man vet inte vad man skall hitta på för att känna sig vara 
något och betyda något och få lite aktning för sig själv. (s. 55) 

Söderbergs sätt att skildra dessa tvära känslokast gör det svårt för läsaren att bilda sig en 

uppfattning om vem Glas egentligen är. Det ligger inbäddat en diskussion i framställningen av 

karaktären –  är han ond eller god? Är han både och? Många av Glas dagboksanteckningar präglas 

av en existentiell oro och ångest, liknande den som citatet ovan speglar. Dessa stycken glittrar till i 

texten – Glas ord om sina brustna drömmar och den djupt bakomliggande sorg som stundvis tillåter 

honom att uttrycka något så allmänmänskligt som: ”Mig gick livet förbi.” (s. 155)  

 Söderberg tillåter Glas att ha lika djupsinniga reflektioner om det melankoliska livet som om 

hur han ska gå tillväga när han planerar att mörda någon han avskyr, och det är ett berättargrepp 

som verkligen försätter en läsare i ett ambivalent tillstånd. 

 I Karaktärer repliker dialog skriver Richard Rosengren om den motvillige hjälten: ”Det är 

en karaktär som slits mellan sin önskan att inte blanda sig i saker och sitt behov av att känna sig 

behövd, eller om man vill vända på det; sitt behov av att vara för sig själv och sin önskan att göra 

gott.”  Glas är på många sätt ett slags motvillig hjälte eller en ”anti-hjälte” och Söderberg 23

förstärker denna bild av Glas genom att hela tiden framställa två växlande viljor som strider mot 

varandra i Glas innersta tankar. Glas ringaktande av människoliv ställs mot hans önskan att betyda 

något och inte gå ensam med en ofruktbar själ. Även Glas resonemang kring att döda en människa 

präglas av två ambivalenta viljor. Önskan om att agera försöker stå över lagen:   

Lagen tillåter mig icke att döda någon för att rädda min far eller min son eller min bästa vän, och icke för att 

skydda min älskade för misshandel eller våldtäkt. Lagen är löjlig, kort sagt, och ingen anständig människa 
låter sitt handlingssätt bestämmas av den. (s. 94) 

 Richard Rosengren, Karaktärer repliker dialog, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 41.23
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Och önskan om att inte blanda sig i går tillbaka in i ett passivt förhållningssätt till livet: 

[…] – jag är född till åskådare, jag vill sitta bekvämt i en loge och se på hur folk mördar varandra på scenen, 
men själv har jag ingenting där att göra, jag vill vara utanför, låt mig vara i fred! (s. 100) 

Richard Rosengren talar om Rick i Casablanca som en typisk antihjälte och menar att dessa 

ambivalenta motviljor och önskningar om två skilda ting blir lätta att sympatisera med: ”[…] – gör 

Rick rätt är han en hjälte, gör han fel ursäktar vi honom för att det var oundvikligt.”  Man skulle 24

alltså kunna använda den motvilliga antihjälten som ett berättargrepp för att mer eller mindre 

säkerställa att någon form av affekt kommer att framkallas. Eftersom Söderberg tillämpar dessa två 

skilda viljor på Glas och förstärker dem med tankeväckande argument framstår denne plötsligt inte 

lika cynisk och fyrkantig som tidigare. Även om Glas handling resulterar i att den agerande viljan 

väger tyngst har den passiva åskådaren inom honom ändå talat och argumenterat för sin sak.  

 Dessa ”polariserande motsatser” är ett återkommande mönster i Söderbergs framställning av 

Glas. Han framställs inte bara som någon som vill två olika saker samtidigt, utan också som någon 

som utgår från två sätt att tillskriva andra egenskaper – antingen överdrivet positiva eller överdrivet 

negativa. Glas beskrivning av Gregorius är till en början enbart grundad på yttre egenskaper och 

den ”förskräckliga fysionomi” som han en gång för längesedan såg skjuta upp i predikstolen ”som 

en otäck svamp”. (s. 6) Men när Helga tar plats i handlingen och på många sätt förtydligar den bild 

som Glas redan har av Gregorius, får pastorn snabbt en mer grundlig och verklighetsförankrad 

bedömning:  

Hon är hans hustru; han är hennes man. Allt ger honom rätt mot henne: världen, gud, hans eget samvete. 

Kärleken är naturligtvis detsamma för honom som den var för Luther: ett naturbehov, som hans gud en gång för 
alla har givit honom lov att tillfredsställa med just denna kvinna. Att hon möter hans begär med kyla och olust 
kan aldrig ett ögonblick komma honom att tvivla på sin ”rätt”. (s. 93) 

Söderberg skapar ett intryck av Glas som en kluven människa med flera olika personlighetsdrag och 

viljor. De polariserande motsatserna blir ett återkommande berättargrepp som hela tiden skakar om 

läsarintrycket. Å ena sidan vill Glas ta livet av Gregorius, å andra sidan vill han vara åskådare. I ena 

stunden tillskrivs Gregorius överdrivna komiska och motbjudande yttre egenskaper och i andra 

stunden blir han djupt analyserad och bedömd efter sitt inre. Även detta försvårar möjligheterna att 

som läsare göra en tydlig helhetsbedömning av Glas som individ.  

 Rosengren, 2011, s. 41.24
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 Om Gregorius tillskrivs överdrivet negativa egenskaper, tillskrivs Helga överdrivet positiva 

egenskaper på ett sätt som plötsligt ger Glas en bild av att vara en förvillad och naiv dagdrömmare 

med en förvrängd syn på verkligheten: ”Jag satt lugn och tyst med huvudet i handen och betraktade 

henne genom halvslutna ögonlock, där hon satt i mitt soffhörn, blommande röd under det stora gula 

håret. Jungfru Sammetskind.” (s. 40) I detta avsnitt försvinner Glas iväg från sin annars mycket 

intellektualiserade syn på omvärlden och förtrollas av Helgas skönhet. Hon helgonförklaras medan 

Gregorius förkastas: ”Akta dig, präst! Jag har lovat den lilla kvinnan där, den lilla kvinnoblomman 

med det ljusa silkeshåret, att jag skall skydda henne mot dig.” (s. 35)  

 I detta citat förenas båda sidorna av Glas nedvärdering respektive idealisering. Ingen 

karaktär får samma mångdimensionella djup som det Söderberg ger Glas i dagboksanteckningarna. 

Detta ger inte bara ett intryck av att Söderberg medvetet isolerar Glas från mängden, utan det 

möjliggör också tanken att se på Söderbergs komplexa framställning av Glas som ett försök att ge 

honom ett större människodjup än andra karaktärer. Att Söderberg ger Glas en intellektualiserad syn 

på omvärlden och ett verklighetsförvrängt förhållningssätt till det han avskyr och älskar, kan inte 

vara en tillfällighet. Både intellektualisering och verklighetsförvrängning är försvarsmekanismer, 

och försvarsmekanismer utgör i sin tur en mycket självklar del i vad det innebär att vara en 

människa. De är verktyg för att skydda sig från ångest, ansvar och inre och yttre konflikter.  Att 25

spegla försvarsmekanismer, med eller utan medvetenhet om den psykologiska innebörden, skapar 

en komplexitet och ett mänskligt djup hos den man framställer. En karaktär som framställs som 

genom-ond skulle inte betraktas särskilt verklig eller vara en så intressant figur i något annat 

sammanhang än som avskräckande exempel i gamla sagor. Glas särpräglade personlighet och 

hantering av känslor beskrivs av Söderberg på ett sätt som får Glas att inte bara framstå som kall 

och cynisk. De olika försvarsmekanismerna skapar en bild av Glas som lidande och effekten kan bli 

att man som läsare har lättare att förlåta Glas för hans kalla natur, när det finns tydliga indikationer 

på en känslomässig inre blockering.  

 Wahlström skriver: ”Doktor Glas är inte bara ensam, han tar också uttryckligen avstånd från 

sin sexualitet.”  Trots framställningen av Glas som kapabel och längtande efter kärlek, finns det 26

tecken på en viss medveten sexuell avhållsamhet och avsmak för den sexuella akten, känslor Glas 

bedömer Gregorius efter men aldrig projicerar på Helga och hennes utomäktenskapliga utsvävande.  

 Katri Cronlund, Lev i tiden: Psykologi 1, Stockholm: Sanoma Utbildning 2010, s. 44.25

 Wahlström, 2012, s. 159.26
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Jag glömmer aldrig, då jag som barn för första gången under ett av de stora kastanjeträden på skolgården 

hörde en kamrat förklara ”hur det går till”. […] Hade alltså far och mor gjort på det sättet? Och skulle jag 
själv göra så när jag blev stor, kunde jag inte slippa ifrån det? (s. 13) 

Det finns flera avsnitt i Doktor Glas där Söderberg målar upp en bild av Glas barndom. I citatet 

ovan görs det tydligt att Glas redan som barn önskar frånsäga sig sina framtida ”sexuella 

förpliktelser”. Citatet ovan visar på en stor besvikelse. Söderberg framställer Glas som sviken. 

Redan som barn har en del av hans förhoppningar om livet smulats sönder och i beskrivningen av 

Glas som vuxen låter Söderberg besvikelsen ligga kvar:  

Varför måste vårt släktes liv bevaras och vår längtan stillas just genom ett organ som vi flera gånger om dagen 
begagna till avloppsrör för orenlighet; varför kunde det inte ske genom en akt, som det låg värdighet och 

skönhet i på samma gång som den högsta vällust? (s. 14)  

Precis som i förra citatet lyfter Söderberg fram Glas kritiska tankar om och uppfattning av den 

sexuella akten och det görs tydligt att Glas fortfarande känner avsmak för samlagets kroppsliga 

villkor. Glas avståndstagande från den köttsliga driften är en av många anledningar till att han 

framstår som intellektualiserad. I Jaget och dess försvarsmekanismer skriver Anna Freud om 

intellektualisering i puberteten. Det är en form av intellektualisering som på många sätt skiljer sig 

från den vuxna formen men som i A. Freuds beskrivning även kan kopplas ihop med en uppfattning 

om en intellektualiserad vuxens beteendemönster:  

Den unges mångsidiga intressen hindrar honom icke från att strängt taget koncentrera sitt liv på en enda 
punkt: sysslandet med den egna personligheten. [– – –] Det är inte så, att den unge tänker över kärlekens eller 
yrkesvalets olika situationer för att finna ett rättesnöre för sitt handlande, så som den vuxne skulle göra, eller 

så som en pojke under latenstiden skulle studera en motor för att lära sig att plocka sönder och sätta ihop den. 
Den unges intellektualism tycks inte tjäna något annat ändamål än hans dagdrömmeri. [– – –] Den unge 
känner tydligen redan tillfredställelse, då han över huvud taget tänker, grubblar eller diskuterar.   27

   

Sysslandet med den egna personligheten är ett återkommande mönster hos Glas. Han utgår från sina 

inre ideologier och finner hela tiden ett ”rättesnöre för sitt handlande.” Jag skulle inte kalla Glas för 

en dagdrömmare, men hans barndom och bilden av den ljuvliga kärleken är något som hemsöker 

honom resten av livet och hindrar honom från att leva ett normalt liv. En ung persons 

tillfredställelse av att han uppför sig och agerar intellektuellt är också en synpunkt som går att 

 Anna Freud, Jaget och dess försvarsmekanismer, Stockholm: Natur och Kultur 1994, s. 132.27
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koppla ihop med Glas och hans inre diskussioner. Det är tydligt att han finner det tillfredställande 

att grubbla och resonera sig fram till olika idéer om och bedömningar av Gregorius motbjudande 

yttre. Det görs också tydligt att han använder sin tänkande förmåga för att på olika sätt hota och 

göra sig överlägsen andra: ”Akta dig, präst!” (s. 35) Intellektualiseringen är närvarande i nästan alla 

diskussioner Glas har med sig själv och gör det lättare för honom att planera samvetslöst även om 

den inre ”betraktaren” ibland gör motstånd.  

 Till och med när det handlar om något så instinktivt som ett begär, kan Glas se det från ett 

ändamålsenligt perspektiv och analysera det utifrån logiskt grundade aspekter. Söderberg ger Glas 

egenskapen att ställa det objektiva i opposition till det subjektiva utan att dessa två motsatser stör 

eller influerar varandra. Istället hamnar de två sidorna i en rättegång där den ena talar för det logiska 

och den andra talar för det emotionella – å ena sidan kan Glas känna längtan, förälskelse och 

ensamhet, å andra sidan kan han se sex som en köttslig anskrämlig aktivitet utan att döma Helga 

som ägnar sig åt den: ”Vad hon så gör med sig själv är hennes sak.” (s. 21) Även detta är en 

polariserande motsats som Söderberg mycket tydligt planterar ut i beskrivningen av Glas. Det finns 

hela tiden två sidor – en att tycka om och en att begrunda och oroas av.  

 Den enda sexuella och kärleksfulla upplevelse Glas delat med en kvinna ägde rum under en 

midsommarnatt då Glas fick se solen gå upp i öster och omfamna och kyssa en ungdomsvän, några 

dagar innan hon omkom i en drunkningsolycka. (s. 21–28) Detta avsnitt beskrivs med stor inlevelse 

och i Glas beskrivning av händelsen ter det sig nästan som om han är tillbaka och återupplever hur 

det kändes den natten för tio år sedan. I en analys av Jan Myrdals Barndom (1982) skriver 

Holmberg och Ohlsson om den interna fokalisatorn och vad som kännetecknar den:  

Det skrivande jaget i Myrdals text är här tydligt skilt från det upplevande eller seende jaget. Jagberättaren, 
som ibland påminner om sin existens – ”När jag ser upp från skrivmaskinen är det ännu natt” – försöker med 
olika medel förmedla intrycket att han relaterar hur hans cirka femtio år yngre jag då upplevde sitt 
”springande”. Valet av tempus – presens – understryker den skrivandes vilja att närma sig själva situationen: 

skrivandet tar sin utgångspunkt i det förflutnas nutid.  28

Även om midsommarnatten beskrivs i en tillbakablickande dåtid, och inte i presens, är Glas högst 

närvarande i själva berättelsen. Han är sitt tio år yngre jag och beskriver på detaljnivå olika små 

utvikningar och händelser som sker under natten: ”Då hon snubblade mot en trädrot i skogsdunklet 

räckte jag henne min hand, det gick en ilning av glädje igenom mig då jag kände hennes lilla mjuka, 

fasta, varma hand i min, och jag behöll den sedan också där vägen blev jämn och lätt.” (s. 24) Men 

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 87. 28
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sedan kan fokaliseringen, lika lätt som Glas polariserande motsatssidor, skifta och plötsligt bli till 

något annat: ”Vad talade vi om? Jag vet inte, inte ett ord har stannat i mitt minne, jag minns bara att 

det gick som en hemlig ström av tyst och beslutsam hängivenhet genom hennes röst och genom alla 

hennes ord, som om detta att hon gick där i skogen hand i hand med mig var något som hon länge 

hade drömt om och hoppats på.” (s. 24–25) Detta citat liknas istället vid vad Holmberg och Ohlsson 

kallar extern fokalisering som präglas av en berättare som bland annat inte förmår sig återskapa 

minnen ur ett yngre jag-perspektiv – det är jagets nutid som ser tillbaka på ett gammalt minne.  29

Fokaliseringen i Doktor Glas skiftar ständigt. Ibland finns det ett nu och en känsla av ett 

återberättande presens men sedan finns det också plötsligt något som motsätter sig den känslan. 

Fokaliseringen är inte fast och Söderberg har säkrat ambivalensen hos läsaren även här.   

 Midsommarnatten gör stora avtryck hos Glas, något man redan fjorton sidor in i romanen får 

en föraning om utan att ännu kunna göra kopplingen till flickan och soluppgången: ”Det ljusnar 

därute nu, kyrktuppen blänker mot öster, sparvarna pipa hungrigt och vasst. Besynnerligt, att det 

alltid går en rysning genom luften före soluppgången.” (s. 14) Här planteras orden öster och 

soluppgången som kan kopplas till beskrivningen av händelsen och man kan tydligt se att 

Söderberg låter Glas mänskliga sidor lysa igenom i delar av romanen där läsaren knappt hunnit lära 

känna honom. Även när man som läsare kan tro att Söderberg vill sätta Glas i ett ondskefullt fack, 

som när han ger honom en negativ förstapresentation, lyser ambivalensen igenom, även i 

Söderbergs framställning av honom. Om man tittar tillräckligt noga görs det mycket tydligt 

medvetna val och kopplingar till det mänskliga längtandet i Glas som ibland, och till och med 

stundvis omedvetet, ser tillbaka på den han en gång har varit och lider över det faktum att hans 

önskningar om kärlek inte gick vägen: ”Det är tio år sedan dess, tio år just i natt, och ännu i dag blir 

jag sjuk och galen när jag tänker på detta.” (s. 26) uttrycker Glas efter att ha berättat om 

midsommarnatten.  

 Glas i vuxen ålder framställs dels som en betraktare, någon som står utanför samhället, på 

många sätt oförmögen att aktivt vara en del av den allmänna konventionen och dels som någon som 

lider i tystnad just på grund av detta faktum. ”Varför törstade jag efter en handling? Kanske mest för 

att råda bot på ledsnaden.” (s. 134) Redan som ung går livet honom förbi och något står alltid i vägen 

för hans lycka – lika mycket yttre som inre omständigheter: 

 Holmberg, Ohlsson, 1999, s. 86. 29
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Det är ingen som hör oss; jag kan vara uppriktig. Mitt liv är tomt och eländigt och jag ser ingen mening i det, 

men jag hänger fast vid det ändå, jag tycker om att gå i solskenet och se på folket, och jag vill inte ha något att 
gömma på och vara rädd för, låt mig vara i fred! (s. 98–99) 

Söderberg framställer Glas som lika mycket fångad i sig själv som i handlingen han skall komma att 

känna sig manad att utföra. Staffan Björck skriver i Romanens formvärld: ”Det väsentliga är, att 

diktaren då han berättar och läsaren då han »lyssnar», inte har känslan att bevittna ett för länge 

sedan avslutat händelseförlopp, utan ett som successivt håller på att växa fram.”  Denna aktualitet 30

och tidlöshet är något mycket närvarande i framställningen av Glas. Bakom Glas mordiska 

reflektioner finns känslor, riktiga känslor, som vill vara vid liv inuti Glas – han vill gå i solskenet 

och se på folket utan rädsla. Söderberg målar hos Glas upp en starkt längtande sida som hela tiden 

stiger mot ytan utan att riktigt nå ända fram och det är denna ambivalens och mänsklighet som 

tillsammans med den andra mer cyniska och känslokalla sidan präglar åsikterna och hans handlande 

– en ambivalens och balansgång mellan det onda och det goda som aldrig blir inaktuell. 

2.2 Mordet  

I det här avsnittet kommer jag att, utöver berättargrepp och effekt, belysa yttre omständigheter som 

till exempel vad som leder fram till mordet då även de innehåller berättarmetodik av betydelse för 

min slutsats. 

 Mordet sker i vattenbutiken i Kungsträdgården i Stockholm. Glas träffar på Gregorius av en 

händelse och efter en stund sitter de tillsammans vid ett bord. Det dröjer inte länge innan Glas 

bestämmer sig för att utnyttja tillfället och på ett mycket odramatiskt sätt sväljer Gregorius en stund 

senare ett cynkaliumpiller som Glas erbjudit honom efter att ha påstått att det är en ny medicin han 

själv använder sig av, men som skulle göra god nytta för Gregorius dåliga hjärta. Någon minut 

senare är Gregorius död och det återstår bara för Glas att skriva ut dödsattesten. Det hela går fort 

och det återberättas på ett avståndstagande och torrt sätt i dagboksanteckningarna: 

I romanen ligger tyngdpunkten inte på den yttre spänningen, även om den också medverkar, utan på inre 
konflikter och en moralisk problematik, som bl.a. tar sig uttryck i titelgestaltens utdragna tvekan, hans 
svårigheter att bestämma sig för hur han ska handla.  31

Lars O Lundgren analyserar Doktor Glas främst utifrån dagboksformen, men gör också många 

intressanta analyser angående just mordhistorien. Han skriver att det inte rör sig om någon vanlig 

 Staffan Björck, Romanens formvärld, Stockholm: Natur och Kultur 1968, s. 193.30

 Lundgren, 1987, s. 33.31
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kriminalhistoria i romanen. Utformningen och berättandet skiljer sig markant från den 

konventionella kriminalhistorien och Söderberg både vänder på och tar bort vanliga element ur 

kriminalhistoriens handlingsordning. Lundgren skriver: ”Vad själva ’kriminalhistorien’ beträffar, 

noterar man att det inte är fråga om någon brottsmålshistoria i vanlig mening; brottet sker ju först 

mot den senare delen av berättelsen och brottslingen blir aldrig upptäckt.”  Dagboksanteckningarna 32

gör att Doktor Glas blir en unik tappning av den konventionella mordhistorien och Söderbergs val 

att låta mordet komma i mitten av romanen, insikten i slutet och aldrig låta sin protagonist bli 

upptäckt skulle kunna tolkas som en taktik att lägga över detektiv-ansvaret på läsaren. Läsaren blir 

således Glas enda kritiker och läsaren själv får utreda och bedöma Glas efter innehållet i 

anteckningarna.  

 Mordet är på samma gång väntat och oväntat. Man har som läsare redan i början av romanen 

fått många indikationer på att Glas inte skulle ha något emot att se pastor Gregorius död, men 

bortsett från en otämjd och makaber fantasi, framställs Glas som tillbakadragen och fysiskt passiv. 

Den kamp mellan Glas oeniga inre viljor som äger rum strax före dagboksanteckningen om att 

mordet är utfört, kommer aldrig riktigt fram till ett beslut: ”Prästen är mig så vidrig att jag är rädd 

för honom… Jag vill inte ha någon beblandelse mellan hans öde och mitt.” (s. 100) skriver den ena 

viljan i dagboken den 7 augusti medan den andra viljan oupphörligen protesterar med ”– Lump! Du 

är en lump!” (s. 100)  

 I de återstående dagboksanteckningarna som leder fram till mordbekännelsen är Glas 

fortfarande i valet och kvalet: ”Att vilja är att kunna välja. Å, att det skall vara så svårt att välja!” (s.

102) skriver han den 9 augusti. Den 10 augusti väljer han att lägga cyankaliumpillerna i högra 

västfickan och den 13 augusti försöker Glas planera hur det ska gå till, fortfarande med en viss 

obeslutsamhet. Den 17 augusti får han sin chans när Gregorius oväntat kommer gående på väg till 

mottagningen, men Glas mår illa av ångest och spyr i handfatet, oförmögen att genomföra planen. 

Den 21 augusti talar han för sista gången med Helga utanför Skeppsholmskyrkan:  

– Har han, er vän – har han velat det länge, att ni skulle resa bort tillsammans? Har han talat om det länge?  
– Aldrig förrän i kväll. Vi träffades häruppe kort innan ni kom. Han har aldrig talat med mig om det förr. Jag 
tror knappt ens han har tänkt på det förr.  
Jag började förstå…  
Jag frågade: 
– Har det alltså stött till något särskilt just nu… eftersom han kom på den tanken? Något oroande…?  

 Lundgren, 1987, s. 33.32
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Hon böjde på huvudet:   
– Kanske. (s. 115) 

Detta utdrag är analyserat av bland annat Björn Sahlin i Viljans frihet och mordets frestelse: 

Iakttagelser angående Doktor Glas. Sahlin skriver:  

Utan att fru Gregorius egentligen har sagt någonting bestämt har doktorn ingivits föreställningen att fru 
Gregorius väntar barn, och då inte med sin make naturligtvis, utan med Klas Recke. Doktorn inser då att det 
hastar, annars kommer pastorn att tro att barnet är hans. Så långt är reflexionen med. Men när fru Gregorius 

dessutom för in tankarna på döden – ”Jag vill dö,” säger hon – och talar om självmord, då blir det mera 
bråttom. Han vill ju att hon ska leva, alltså måste pastorn dö.  33

Många Doktor Glas-forskare är eniga om att sista mötet med Helga är det avgörande ögonblicket 

för Glas definitiva beslut att mörda Gregorius. Även Lars O Lundgren skriver att just denna scen 

leder Glas fram till det faktiska handlandet: ”Dagen därpå slår sig Gregorius ner vid hans bord vid 

vattenbutiken i Kungsträdgården och då sviker inte nerverna. Glas genomför vad han planerat.”   34

 I dagboksanteckningen innan Glas skriver om det inträffade mordet står det: ”Jag har gjort 

en ed vid min själ: hon skall bli fri.” (s. 120) Här framgår onekligen Glas beslutsamhet, men vad som 

gör nästa dagboksanteckning till en smärre överraskning är den plötsliga verkligheten i orden: ”Det 

är färdigt; det är gjort. Jag har gjort det.” (s. 120) Mordet har ägt rum i en mellantid – tiden mellan 

den senaste dagboksanteckningen och nästa, och man har inte som läsare fått vara med minuterna 

innan. I nästa kapitel är det redan gjort och Glas är ”tom och lätt som ett urblåst ägg.” (s. 120) 

   Fram till mordet har Söderberg hunnit bygga upp en relation mellan Glas och läsaren. Mordet 

kommer långt in i berättelsen och inträffar lika snabbt som det är över. Söderberg ger läsaren ett 

andrum mellan dagboksanteckningarna att fråga sig: Kommer han att göra det den här gången eller 

inte? Vill han verkligen mörda någon? Han både vill och vill inte? Han var ju osäker? Men nu har ju 

situationen förvärrats.  

 Att Söderberg väljer att placera mordscenen så långt in i romanen kan inte vara en 

tillfällighet. Berättargreppet i sig skriker efter läsaren, responsen, och utmanar livets stora frågor: 

Vad är rätt och vad är fel? Vem är ond, vem är god? Den dubbelbottnade framställningsmetoden av 

Glas är omöjlig att studera ensidigt. Precis som Glas, tvingas läsaren att tänka ”Å ena sidan – å 

andra sidan”. Söderbergs framställning av Glas tvingar sin läsare att förstå, att analysera och 

 Björn Sahlin, ”Viljans sjukdomar, viljans skötsel”, Viljans frihet och mordets frestelse: Iakttagelser 33

angående Doktor Glas, Stockholm: Proprius 2003, s. 115.
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reflektera över det moraliska dilemmat Helgas lidande – både med och utan tanke på Glas som 

karaktär. Det kan verka som att Glas ibland inte är mer än en spelbricka i Söderbergs tankelek med 

läsaren om moralens rätt och fel. Man kan som läsare uppleva Glas på två motsatta sätt i Söderbergs 

framställning av honom, men det moraliska dilemmat kvarstår även när läsaren gjort sin bedömning 

av Glas som karaktär. Romanen sätter med andra ord inte bara press på sin läsare att bilda sig en 

uppfattning om Glas som ond eller god, utan utmanar även den inre konventionella moralen genom 

att placera två olika moraliska dilemman vid sidan av varandra. Glas tvivelaktiga moral är ett 

moraliskt dilemma och Helgas lidande i händerna på sin make Gregorius är ett annat. Båda existerar 

inom samma tidsspektrum och det ena utan det andra förändrar ingenting. Bara tillsammans kan 

dessa olika dilemman förändra ett öde. När Söderberg blandar två skilda moraliska dilemman och 

låter dem mötas i ett i grunden välment handlande, säkerställer han att det för med sig både onda 

och goda ting. Glas blir en mördare men Helga slipper bli våldtagen, dela barn med sin förövare och 

lida under resten av sitt liv. Om Glas aldrig skulle genomfört mordet skulle det goda vara hans 

bestående moral och aktning för människoliv, och det onda Helgas fortsatta lidande som med största 

sannolikhet skulle slutat i självmord. Slutligen visar Söderberg på ytterligare berättarteknisk 

skicklighet när han inte låter Glas hat för Gregorius vara tillräckligt belägg för att förmå sig att 

mörda honom. Den första gången spyr Glas i handfatet och bannar sig själv för att vara feg och 

oförmögen till handlande: ”Min fruktan hade alltså rätt? Jag duger inte! Ty det var just nu det borde 

ha skett. Den som vill handla måste kunna gripa tillfället. Ingen vet om det kommer igen. Jag duger 

inte!” (s. 110)  

 I sitt klargörande av narrativanalysens olika verktyg skriver Vulovic: 

En viktig länk i sambandet mellan berättelse och narrativ är de val som en berättare gör, ytterst författaren 
förstås, då narrativet tar form. Ett val av stor betydelse är ordningen i vilken den kronologiska berättelsens 
händelser synliggörs för läsare. [– – –] Valet att ta med eller inte ta med en specifik händelse innebär makt över 
berättelsen. I det momentet finner vi också berättarkonsten.  35

Det som visar på Söderbergs berättartekniska skicklighet är just hans val av berättargrepp i 

utformandet av mordhistorien: Glas både begripliga och omotiverade avsky för Gregorius som har 

varit oavbruten sedan första sidan i romanen är inte vad som slutligen får Glas att kasta bort 

moralen och mörda honom. Vid andra mötet med Helga får Glas alla bevis på att hans bild av 

Gregorius stämde överens med verkligheten, men inte ens den avskyn räcker för att verkligen utföra 

 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 58.35
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handlingen och heller inte då situationen förvärras. Inte förrän Glas blir rädd att förlora Helga till 

döden, står det klart för honom vad han är tvungen att göra.  

 Hade Glas kallblodigt mördat Gregorius tidigt i romanen så fort han fick chansen utan att 

visa någon ånger skulle nog en ambivalent affekt inte kunna vara möjlig på samma sätt hos läsaren. 

Söderbergs aktiva val att låta Helgas liv stå på spel och låta mordet äga rum strax efter att Glas 

insett att det förhåller sig så, bidrar till en framställning av Glas som gynnar båda hans sidor – den 

goda och den onda. Som Richard Rosengren skrev om Rick i Casablanca: ”[…] – gör Rick rätt är 

han en hjälte, gör han fel ursäktar vi honom för att det var oundvikligt.”  Och samma sak gäller 36

Glas. Han är en hjälte om han inte mördar, trots sina skäl och sin tvivelaktiga moral, men om han 

genomför mordet på grund av en stark rädsla för att förlora sin älskade, finns det utrymme för 

läsaren att ursäkta honom för att det var oundvikligt.  

 Trots en viss plantering av ambivalenta affekter i Söderbergs beskrivning av den omoraliska 

handlingen, går det inte att undkomma hans val att på samma gång framställa Glas som mycket kall 

och intellektualiserande även här. Glas framställs inte som ångerfull eller särskilt upprörd över att 

ha mördat en annan människa och för mig är det lika mycket en indikation på en taktisk metod som 

om han framställts ångerfull. Vid första anblicken kan man konstatera att ett sådant förhållningssätt 

är kallt och omänskligt. Någon som mördar borde känna ångest och lida av att ha tagit en annan 

människas liv. Men så här långt in i romanen och efter att ha stött på Söderbergs ofta omkastade 

berättarmetoder kan man snabbt ana oråd. Glas kyliga sida kan lika snabbt ersättas med en mer 

mänskligt kännande. Är detta ett berättargrepp Söderberg använder sig av för att öppna en möjlighet 

till att studera Glas som psykiskt sjuk eller någon som är så djupt inbäddad i ett förträngande av 

sina känslor att han inte riktigt längre vet vad som är en mänsklig reaktion och inte? Oavsett 

Söderbergs intention, vilken inte är av vikt i min analys av Doktor Glas, visar detta att Söderbergs 

metod att framställa Glas som stundvis känslokall och stundvis mänskligt kännande öppnar för 

olika sätt att studera hans karaktär. Lars Sjöstrand skriver i Läkarens plikt och moralens flytande 

tillstånd: Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas:  

Finns det tillräckligt underlag i romanen för att ställa en diagnos? Glas är inte psykotisk, men han är ändå inte 
helt frisk. Närmast handlar det om en personlighetsstörning. Med detta avses ett avvikande reaktionsmönster 
hos en individ, vilket återspeglar sig i handlingar, föreställningar och känslor och som är relativt konstant över 

tiden. Det leder till lidande för den det gäller.   37

 Rosengren, 2011, s. 41.36

 Lars Sjöstrand,”Ett meningsutbyte i Gefle dagblad vintern 2006”, Läkarens plikt och moralens flytande 37
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Det finns en ambivalens redan i att inte kunna sätta Glas i ett fack. I antologin argumenterar Lars 

Sjöstrand och Kaj Attorps om vad som är en trolig och mindre trolig analys av Glas ur psykologisk 

synpunkt, och de är inte överens. Söderberg har säkrat framställningen av Glas på många olika sätt. 

Det finns inga bevis i texten som riktigt kan avgöra vem han är, då han är så många olika saker. 

Detta faktum kan bidra till en (ambivalent) affekt, och blir en följd av de många berättargrepp som 

Söderberg använder sig av i framställningen av Glas. Detta flängande mellan viljor och 

personlighetsdrag kan bidra till en uppfattning om någon form av psykisk störning.   

 L. Sjöstrand talar om att Glas ligger närmast en narcissistisk personlighetsstörning och 

påpekar att ”bara det faktum att han ger sig rätten att begå mordet kan tolkas så.”  Attorps 38

iakttagelser gällande Glas sexuella avhållsamhet beskrivs utifrån ett mer rationaliserat 

rättfärdigande av Glas personlighetsdrag: ”Doktor Glas är en utpräglad estet. Hans äckel inför 

samlaget och hans drömmar om ett mindre djuriskt parningssätt är knappast ett uttryck för en 

störning, utan ganska naturliga för en ”skönhetstörstande oskuld” (som man kan kalla honom i 

denna sak).”  Attorps vill friskförklara Glas och belysa honom främst utifrån hans ideologier, 39

medan L. Sjöstrand vill beskriva honom som lidande av en narcissistisk personlighetsstörning. Och 

som svar på L. Sjöstrands idéer om Glas fortsätter Attorps: ”Enligt Lars Sjöstrand lider doktor Glas 

av en ’narcissistisk personlighetsstörning’, d v s en förvriden och grandios självbild. Jag finner 

tvärtom att Glas har en mycket klar uppfattning om sig själv och att han är medveten om sina 

svagheter och särdrag.”     40

 Ambivalensen som speglar både porträtteringen av Glas och effekten av den 

framställningen, skapar ständigt paradoxer och det är inte konstigt att effekterna blir en diskussion 

mellan läsare som inte håller med varandra. Oavsett vilka perspektiv som tillämpas och vilka 

slutsatser som dras, finns det alltid rum för fler synpunkter på Glas som kan te sig lika självklara 

som de som redan gjorts. Ekman belyser paradoxerna:  

Han är en erotiskt oföretagsam man. Hans sexuella impulser är svaga, hans erotik melankoli och distans. Men 
denne man mördar av ett starkt erotiskt motiv. Han är utomordentligt ängslig att följa lagen, när det gäller till 

 L. Sjöstrand, 2010, s. 290.38

 Kaj Attorps, ”Ett meningsutbyte i Gefle dagblad vintern 2006”, Läkarens plikt och moralens flytande 39
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exempel fosterfördrivning. Men han begår ett lagbrott som är det grövsta vi känner. Glas har valt att bli en 

vårdande och botande person. Men han föraktar människor.  41

I diskussionen mellan Attorps och Sjöstrand och i Ekmans reflektioner angående Glas paradoxala 

personlighetsdrag finner man bevis på att Söderbergs berättargrepp nästan hundra år senare 

fortfarande har kraftfulla effekter på sina läsare som än idag försöker komma underfund med, 

rättfärdiga eller rationalisera Doktor Glas och hans handlingar. De berättargrepp som går att hitta i 

Söderbergs framställning av till exempel de polariserande motsatserna, i den negativa 

förstapresentationen och i porträtteringen av försvarsmekanismerna, ger utrymme för alla slags 

analyser och effekter. Sjöstrand gör också i slutet av avsnittet om tillämpningen av en eventuell 

psykisk diagnos på Glas, ytterligare en reflektion som gör ställningstagandet gällande Glas 

personlighet ännu mer komplicerat: 

Sannolikt skulle Glas inte undslippa ansvar för överlagt mord om hans brott uppdagades idag. Den 
rättspsykiatriska undersökningen skulle än mer detaljerat kunna belysa hans narcissism, men påföljden skulle 
knappast bli rättspsykiatrisk vård. Ändå kan man inte friskförklara honom.   42

Hur man än bär sig åt går det inte att säkerställa en kategori som Glas utan tvivel platsar i. Han är 

och förblir ett ambivalent dilemma för läsaren att analysera och bedöma, och effekten leder ständigt 

tillbaka till Söderbergs val av framställning. Inte ens etablerade analytiker kan lösa mysteriet med 

Doktor Glas. Det enda som går att fastställa är att berättargreppen onekligen ger effekt. 

2.3 Insikten  

Vad jag kallar ”insikten” i Doktor Glas kopplar jag till de fragment av känslor och konsekvenser 

som Glas gradvis möter och antecknar efter att ha mördat Gregorius. Insikten låter vänta på sig men 

i slutet blir den tydlig: Gregorius död gav inte den effekt Glas så tveklöst räknade med.  

 Glas är tydlig med att han inte ångrar sin handling. På Gregorius begravning tänker han: 

”Jag kände nödvändighetens lag: kände den rent kroppsligt som en ilning genom märg och ben. Jag 

kände ingen skuld. Det finns ingen skuld. Den rysning jag kände var densamma som jag stundom 

får av mycket stor och allvarsam musik eller mycket ensamma och ljusa tankar.” (s. 139)  

 Återigen drabbar Söderbergs val av framställning läsaren och bedömningen av Glas ställs på 

sin spets. ”Jag kände ingen skuld. Det finns ingen skuld”, väljer Söderberg att Glas ska skriva, men 

att inte känna skuld är inte detsamma som att skuld inte existerar. Citatet bär på en dubbeltydighet 

 Ekman, 2010, s. 230.41

 L. Sjöstrand, 2010 s. 290.42

!24



just på grund av det avtrubbade sätt som Glas formulerar det på. Glas resonemang är genomskinligt 

och kan närmast beskrivas som ett strutsbeteende. I uttalandet om den eventuella skulden har Glas 

känt efter om det finns någon skuld och när känslorna inte funnits där har han helt enkelt fastställt 

att den inte existerar, något som han egentligen är för verklighetsfrånvänd och intellektualiserad för 

att kunna fastställa. 

 Glas tvivelaktiga moral och Helgas lidande – tillsammans skapar de ett moraliskt dilemma 

som rent teoretiskt borde föra med sig både fördelaktiga och ofördelaktiga potentiella konsekvenser. 

Det finns inte i Glas värld att en lyckosam förändring inte kommer att inträffa i Helgas liv direkt 

efter mordhandlingen. Det är denna fullkomliga framgångsövertygelse som ger Glas bilden av 

mordhandlingen som en nödvändighet, något oundvikligt. Han kalkylerar och räknar in rädslan för 

att bli ertappad och förbereder en väg ut om det inte skulle gå vägen genom att behålla ett 

cynkaliumpiller åt sig själv, men han ödslar inte en enda tanke på att hans handlande inte skulle föra 

med sig välgång och lycka för Helga och inte minst för honom själv, även om det motivet blir dolt 

bakom den tillsynes självuppoffrande handlingen.  

 Sjöstrands tankar om Glas narcissistiska personlighetsdrag blir aktuella även här. Medan 

Glas på ett mycket kalkylerande vis tar hänsyn till alla yttre omständigheter, glömmer han att 

ifrågasätta sin egen självbild. Söderbergs val att inte låta Glas bli upptäckt eller bestraffad av 

samhället för sitt handlande, trots tydliga tecken på övermod, pekar ännu en gång mot att det ligger 

en medvetenhet i valet av berättargrepp. Trots att de uppenbara bristerna i Glas personlighet mycket 

väl skulle kunnat avslöja honom för allmänheten, ser Söderberg hela tiden till att Glas kommer 

undan omvärlden, medan den riktiga insikten och bestraffningen sker inombords. Reflektionen 

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 

föraktad.” (s. 68), dyker upp tidigt i romanen och när man som läsare tittar tillbaka på denna mening 

kan man se att den följer Glas som en röd tråd genom hela berättelsen. Söderbergs porträtt av Glas 

som en kärlekstörstande ensling är indikationen på att Glas innerst inne vill bli älskad, men Helga 

beundrar honom. I ett av deras första samtal med varandra berättar hon för Glas att hennes 

förtroende för honom kommer av att hon en gång hörde honom tala med Gregorius om 

prostituerade:  

Hon mindes allt vad jag hade sagt och upprepade det för mig – det var något mycket enkelt och vanligt, dessa 

stackars flickor äro också människor och böra behandlas som människor o.s.v. Men hon hade aldrig hört 
någon tala så förr. Sedan dess hade hon sett upp till mig, och det var därför hon nu hade fått mod att anförtro 
sig åt mig. (s. 19) 
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Det görs alltså tydligt från allra första början att Helga respekterar och beundrar Glas men är 

förälskad i en annan. Och vad som kan upplevas som en tillfällighet, är egentligen ett missöde. Glas 

förälskar sig i det oåtkomliga: ”En kvinna, som älskar, har just den förtrollning över sin gång och 

sin hy och över hela sitt väsen, som tar mig fången. Det var alltid sådana kvinnor som tände mitt 

begär. Men eftersom de redan älskade andra män, kunde de ju icke se mig.” (s. 28) 

 Söderberg gör det omöjligt för Glas att bryta sina mönster och göra sig fri från sin ingjutna 

destruktivitet. Det som skrivs upprepas i handlingar, och det som händer leder tillbaka till det som 

har skrivits. Glas vill bli älskad men blir i brist på det beundrad, och när han mördar pastor 

Gregorius upplever Glas i sina drömmar att andra fruktar honom:  

Jag såg i drömmen gestalter från min ungdom. Jag såg henne som jag kysste en midsommarnatt för länge sedan, 
då jag var ung och icke hade dödat någon. […] De gingo bleka i en blek skymning, deras ögon stodo vidöppna 
och förskrämda, och de gjorde tecken åt varandra då jag närmade mig. (s. 137) 

I ett försök att tränga undan verkligheten tänker Glas att de inte känner igen honom och att det 

måste vara därför de viskar. Men Söderbergs val att lägga till följande meningar avslöjar vad Glas 

känner längst inne: ”Men på samma gång förstod jag att jag bedrog mig själv, och att de mycket väl 

kände igen mig. Då jag vaknade, brast jag i gråt.” (s. 137)  

 Här kan man än en gång lägga märke till de polariserande motsatserna. Mordet har inträffat 

och Söderberg har vid upprepade tillfällen visat upp Glas kalla och cyniska förhållningssätt till sitt 

eget handlande och sedan långsamt, och vid upprepade tillfällen, tillåter han de mänskliga sidorna 

titta fram och förvirra läsaren. Affekterna blir omkastade. Men sedan byts den mänskligt lidande 

sidan hos Glas snabbt ut mot den kalla igen som inte känner eller tillåter en skuld att finnas till. 

Affekterna kastas om igen.  

 Glas behöver inte frukta skulden längre då han ständigt intellektualiserar sitt förhållande till 

den och mer och mer tycks se på sin handling som något han inbillat sig: ”Var det en villfarelse? 

[…] ’Du skall icke fråga!’ Icke gå till botten med tingen: då går du själv till botten. Icke söka efter 

sanningen: du finner den icke och förlorar dig själv.” (s. 146)  

 I detta citat är det tydligt att försvarsmekanismerna återigen speglas i framställningen av 

Glas. Här använder sig Glas både av bortträngning och förnekande.  Dels gör han en omedveten 43

distansering från sina känslor när han hela tiden förhåller sig kall och cynisk till sin handling (ingen 

skuld) och sedan uppenbart berörs illa av vad handlingen har fört med sig (gråter över tanken på att 

 Cronlund, 2010, s. 44.43
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andra fruktar honom, om så bara i en dröm), och dels tränger han bort verkligheten i sitt 

avståndstagande till skulden eftersom han inte är medveten om sin egen tendens att tränga bort 

känslor.  

 Eftersom försvarsmekanismer är en så mänsklig företeelse som bygger på en inre rädsla och 

ångest inför verkligheten och de känslor som kan uppstå om man lever i den, är belysandet av dem 

av högsta betydelse för min analys. Att Söderberg tillåter en inblick i Glas sköra och mänskliga 

stunder när han så ofta porträtterar honom som beräknande, kall och intellektualiserad kan inte vara 

en tillfällighet. Det sker så pass ofta att det får totalt avgörande konsekvenser för hur man som 

läsare kan komma att uppfatta Glas som karaktär. Om romanen velat framställa Glas som en 

genom-ond mördare som inte förtjänar någons sympati, skulle dessa vackert beskrivna inblickar 

vara helt meningslösa och utan grund: ”Aldrig blir hon min; aldrig. Jag gjorde aldrig hennes kind 

röd, och det var inte jag som hade gjort den så kritblek nu. Och aldrig skall hon med ångest i hjärtat 

ila över gatan om natten med ett brev till mig.” (s.155)  

 Den röda tråden fortsätter ända in i slutet och upplöses i citatet ovan. Sidan innan skriver 

Glas: ”Jag ville säga det. Jag ville att ni skulle veta vem jag är.” (s. 154) men berättar aldrig för Helga 

om vad han har gjort. Insikten når inte Glas förrän på de två sidorna innan den sista 

dagboksanteckningen. Citatet ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i 

brist därpå avskydd och föraktad” (s. 68) var lika mycket Glas verklighet före mordet som efter. Den 

stora skillnaden är att han före mordet skulle kunna ha gjort något åt det. Nu sitter orden fast vid 

honom för resten av hans liv utan att han kan bli av med dem. Hur han än bär sig åt kan han aldrig 

bli lycklig. Skulle han berätta för Helga, blir han fruktad och hatad, berättar han inte, kommer han 

att behöva ”gå med mask, ständigt för alla!” (s. 154)  

 ”Mig gick livet förbi.” (s. 155) skriver Glas innan sista sidan. I de fyra orden ryms hela 

framställningen och idén om honom. Söderberg väljer att avsluta romanen med ambivalensen. Glas 

dubbelbottnade drag går att läsa in i meningen. På ett sätt ryms hans narcissistiska sida: Slutligen 

handlar det om honom och hans förlust, inte vad han har orsakat andra. Och på ett annat sätt ryms 

hans mänskliga lidande: Han inser att livet gick förbi honom och att ingen handling kan förändra 

vem han är och hur han känner sig. Lars O Lundgren skriver: ”Han drömmer om en omöjlighet, ett 

lyckotillstånd tillsammans med Helga, där allt ska var utan både början och slut, som han en gång 

tänker då han fantiserar om sin omöjliga kärlek.”  Detta är vad Johansson kallar en regressiv intrig 44

där handlingen ”hela tiden rör sig från det eftersträvansvärda tillståndet”.  Det kan också efterlikna 45

 Lundgren, 1987, s. 83.44

 Johansson, 2005, s. 336.45
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det Johansson kallar ”det bittra livet” i förhållande till människans livslopp och åldrande i 

berättandet av livshistorier.  Livet inleds och avslutas i bittert elände. Hur Glas än bär sig åt blir 46

han inte lyckligare eller större i omvärldens ögon. Den beslutsamma och cyniska doktorn står 

handfallen inför livet, likt ett barn som skyller ifrån sig och känner sig ensamt och övergivet.  

 Här sammanfattas insikten och vad Glas har förstått och inte förstått. Det handlar fortfarande 

om honom och hans åsikter men citatet visar också att han till slut har insett att inga handlingar kan 

förändra vem han är och hur han mår. Han förblir en outsider och en betraktare som ingen lägger 

märke till, trots att han har mördat för kärleken. Detta blir Glas riktiga bestraffning.  

3. Uppställning över berättargrepp och effekter   

I tabellen nedan har jag sammanfattat och förtydligat berättargreppen och deras möjliga effekter. 

Avsikten med tabellen är att skapa en överskådlig bild av vad jag har kommit fram till i min analys 

för att läsaren på ett behändigt sätt ska kunna förhålla sig till och se tillbaka på greppen under 

slutdiskussionen i slutsatsen. 

 Johansson, 2005, s 337.46
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Berättargrepp Beskrivning Effekt

Jagform
Protagonisten är berättaren. Ett 
återkommande ”jag” i texten – jag 
tänker, jag känner. 

Läsare kommer nära protagonisten 
men får endast ett perspektiv att 
förhålla sig till.

Dagboksform

Romanen består enbart av ”privata” 
dagboksanteckningar. I Doktor Glas 
är de daterade och används som ett 
sätt för Glas att reflektera över sin 
tillvaro, skriva ner sina handlingar 
och återberätta delar av sitt liv. 

Liknande effekter som i jag-form 
men då dagboken är en tydligt 
avskild värld där protagonisten 
skriver om sina innersta tankar och 
känslor i tron om att ingen annan har 
insyn, kan läsaren få en ännu starkare 
känsla av att få ta del av något privat/
förbjudet och kommer då ytterligare 
ett steg närmare protagonisten.

Intern och extern fokalisering

Fokalisatorn står nära karaktären eller 
berättaren. Subjektiv prägel eller ett 
allvetande. Söderberg använder sig 
av både och i framställningen av 
Glas. 

Läsaren kastas in och ut i olika 
berättarvärldar. Kan ge en 
mångfacetterad bild av Glas, men 
också få honom att verka gåtfull och 
opålitlig. Ambivalens. 

Negativ förstapresentation
Söderberg presenterar Glas som kall 
och cynisk i början av romanen för 
att sedan långsamt släppa fram en 
mer mänskligare sida. 

Kan skapa ett intresse hos läsaren 
mer än ett igenkännande. Man läser 
vidare av ren fascination. 

Polariserande motsatser 

Motsatser som sätts i förhållande till 
varandra och skapar tydliga 
kontraster. Tvära känslokast från 
mordisk till svärmisk, två olika viljor 
som att mörda och att vara betraktare.

Skapar en dubbelbottnad bild av Glas 
som protagonist. 
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Försvarsmekanismer

Metoder som används för att 
förtränga eller gömma undan känslor 
och trauman. Ett exempel kan vara 
intellektualisering som innebär att 
man gör tydliga avkall på känslor och 
förhåller sig till omvärlden på ett 
akademiskt och torrt resonerande sätt 
för att slippa stå till svars för sina 
egna åsikter och handlingar på ett 
realistiskt sätt. Oavsett om Söderberg 
kände till försvarsmekanismer eller 
inte, är dessa personlighetsdrag ändå 
planterade i framställningen av Glas.

Kan vid första anblick ge bilden av 
protagonisten som kall och känslolös 
men kan vid närmare eftertanke 
spegla mänsklighet och bidra till att 
protagonisten ger ett mer 
verklighetstroget intryck. Det kan 
också väcka tankar om psykisk 
ohälsa, som i sin tur kan framkalla 
affekter som till exempel medlidande 
hos läsaren.

Läsarens detektivansvar

Det finns ingen detektiv/utredare i 
mordhistorien och Glas blir inte 
upptäckt. Söderberg lämnar ansvaret/
bedömningen av Glas hos läsaren 
genom att enbart använda sig av 
dagboksanteckningar som bara 
förhåller sig till Glas perspektiv.  

Läsaren får inte några riktiga 
utomstående influenser. Man har bara 
framställningen av Glas och sin egen 
moral att utgå ifrån och blir således 
Glas enda kritiker eller supporter. 
Detta kan leda till att läsaren gör en 
snällare bedömning av Glas och hans 
handlande eftersom det är Glas man 
kommer närmast och har störst 
möjlighet att förstå och undersöka på 
djupet. Dessutom får andra karaktärer 
i jämförelse med Glas en ytlig och 
stereotypisk framställning som inte 
ger möjlighet till samma 
känsloinvestering hos läsaren. 

Antihjälten och antihjältemotivet

En okonventionell hjälte som både 
vill ta ställning och vara betraktare. 
Söderberg skapar ett motiv som håller 
sig inom ramarna för en mycket 
speciell situation där antihjälten 
(Glas) har stora möjligheter att bli 
förlåten av läsaren oavsett agerande: 
Om Glas inte mördar Gregorius, 
hedrar det honom, men mördar han 
honom finns det bakom mordet ett 
hederligt motiv att rädda Helgas liv. 

Författaren försäkrar en viss affekt 
från sin läsare genom att se till att 
skapa en situation för antihjälten som 
förutsätter att ett agerande från hans 
sida får både fördelaktiga och 
ofördelaktiga följder på samma gång.  
När Söderberg väljer att motivet helt 
ska handla om Helgas situation 
(rädda ett liv genom att ta ett annat) 
och inte beblanda sig med Glas 
allmänna avsky mot Gregorius, 
skapar han på många sätt ett 
moraliskt dilemma för läsaren. 
Antingen kan läsaren förlåta men då 
står den till svars för Glas bristande 
moral eller kan läsaren inte förlåta 
och då stå till svars inför Helgas 
obarmhärtiga öde.

”Mig gick livet förbi" 
Söderbergs insprängda ambivalens 
som präglar hela romanen upplöses i 
detta citat på näst sista sidan. Glas 
dubbelbottnade personlighet går att 
läsa in i citatet. 

Effekten kan bli en ambivalent affekt 
hos läsaren då det både går att tycka 
synd om Glas och samtidigt förargas 
över att han fortfarande resonerar helt 
utifrån sina egna åsikter utan att tänka 
på alla utomstående konsekvenser. 



4. Slutdiskussion  

I Hjalmar Söderbergs Doktor Glas räknar av Anna Jonsson beskrivs Söderbergs klassiker i 

pedagogiskt barnboksformat i bilder och siffror.  Det är en pekbok i serien ”en klassiker för de 47

allra minsta” och den väjer inte för makabra undertoner. Här räknar barnen ”1 dagbok”, ”2 herrar”, 

”3 sommarmånader”, ”4 hjärtan”, ”5 glas”, ”6 broar”, ”7 piller”, ”8 rosor”, ”9 gravar” och ”10 

snöflingor” med bilder som föreställer Glas och Gregorius, brustna hjärtan, Stockholm, pillerdosan 

och en gravsten med ”Pastor Gregorius” ingraverat.  

 ”Vad gör du med oss, Doktor Glas?” är en aktuell fråga att ställa i dagens litteratursamhälle. 

En roman med en protagonist som begår vad Kerstin Ekman kallar ”ett lagbrott som är det grövsta 

vi känner”  blir underlaget till de minsta barnens pekböcker, och etablerade analytiker för 48

allvarliga diskussioner om huruvida en uppdiktad protagonist lider av en personlighetsstörning eller 

inte. Det är en underdrift att påstå att Söderbergs val av framställning har öppnat upp för 

diskussioner, fortfarande aktuella hundra år senare. Effekten (och affekten) kommer alltid att vara 

bevarad i romanens framställning och Glas kan fortsätta att analyseras i all oändlighet. Det kvarstår, 

trots många övertygande teorier och slutsatser gällande doktorn, ett glas mellan honom och läsaren. 

Han är på samma gång genomskinlig och oåtkomlig. Det går att analysera Glas, men Söderbergs 

komplicerade framställning av honom gör det svårt att undkomma den påträngande ambivalens man 

som läsare blir kvarlämnad med på slutet.  

 I hans reflektioner om drömmen och kärleken får läsaren se Glas mänsklighet, begrunda den 

sympati-ingivande längtan och ensamheten bakom de okänsliga ideologierna och handlingarna, och 

för ett ögonblick sätta sig in i hur det skulle kännas att se tillbaka på en kärlek som aldrig blev 

förverkligad:  

Mina drömmar om kärleken – det tycktes mig en gång att de voro så nära, så nära att bli verklighet. 
Midsommarnatt, underliga bleka natt, alltid väcker du upp det minnet igen, det minnet som egentligen är mitt 
livs enda, det enda som står när allting annat sjunker undan och blir stoft och ingenting. (s. 23) 

Men sakta sipprar de dunkla och rysliga tankarna upp till ytan igen och visar den del av Glas som 

ständigt låter det inre mörkret ta över, tillfreds med tanken att lämna moralen och mänskligheten 

ifrån sig när det passar honom. I en anteckning citerar han Seneca:  

”När ett barn födes vanskapligt, dränker man det.” (s. 73) 

 Anna Jonsson, Hjalmar Söderbergs Doktor Glas räknar, Malmö: Rámus 2014.47

 Ekman, 2010, s. 230.48
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 Och tilläger med egna ord: 

Varje idiot på Eugeniahemmet kostar mera i årligt underhåll än en frisk ung kroppsarbetare har i årlig 
inkomst. (s. 73) 

Baserat på de sammanfattade berättargreppen finns det nog med belägg för att kunna säga att 

romanens framställning har givit effekt, oavsett vad Söderberg hade för inledande intention med sin 

berättarteknik. Han har skapat en oåtkomlig gåta som aldrig slutar att fascinera och locka till sig nya 

läsare. Berättargreppen som till exempel växlingarna mellan en positiv och en negativ framställning 

av Glas, valet av jag-form, dagboks-form, skiftningarna mellan intern och extern fokalisering, 

överlämnandet av detektivansvar på läsaren och porträtteringen av Glas som en deprimerad själ 

med inrotade försvarsmekanismer, utgör en för stor del av berättarstrukturen för att bara vara en 

tillfällighet. Söderberg har valt att framställa Glas dubbla natur och han har valt att Glas inte ska 

klara av att ta livet av Gregorius förrän Helgas liv står på spel. Mordhandlingen må vara beskriven 

på ett till synes mycket oberört sätt, och Söderberg håller inte inne med framställningen av Glas 

som cynisk och oförmögen att känna skuld, men han väljer vid upprepade tillfällen, då han skulle ha 

kunnat fortsätta framställa Glas som ett känslokallt monster, att låta mänskligheten, önskan om att 

slippa känna tomhet och den enorma längtan efter kärlek ligga kvar som ett tyst skrik i bakgrunden. 

Ambivalensen är en uppenbar effekt (och affekt) som en följd av den dubbelbottnade och 

motsägelsefulla framställningen. Den frekventa växlingen mellan de olika sidorna gör det omöjligt 

att bestämma vilken kategori Glas egentligen tillhör.  

 Min slutsats blir att Glas framställning är för komplex, för motsägelsefull och dubbelbottnad 

för att inte vara en produkt av en bakomliggande och högst medveten berättarteknik. Lika mycket 

som Glas kommer undan samhällets dom i romanens fiktion, kommer han undan den verkliga 

domen utanför romanens världar. Är han frisk, är han sjuk? Är han ond eller god? Söderbergs 

berättargrepp säger varken eller, och Glas förblir inom litteraturen lika gåtfull som Mona Lisa inom 

konsten. 

5. Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att i en textanalys undersöka berättargrepp och 

karaktärsframställning i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1905) och belysa deras effekter vid 

läsning. Jag har utgått från antagandet att Söderberg medvetet planterat affekter i framställningen av 

Glas och förhållit mig till vissa begrepp och referenser inom narratologin. I analysen har jag 

resonerat mig fram till olika sätt att se på framställningen av Glas och vilka effekter de olika 
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greppen får när de sätts i olika kontexter. Jag har delat upp analysen i tre delar där jag gjort en 

karaktärsbeskrivning av Glas, en analys av mordhistorien och en analys av ”insikten” i romanen. 

Jag har också skapat en tabell över de viktigaste berättargreppen och kortfattat beskrivit hur de 

används och vilken effekt de kan få.  

 Min slutsats är att Söderberg genom att använda vissa medvetna berättargrepp har säkerställt 

att gåtan Doktor Glas inte kan lösas med ett entydigt svar. Det är Söderberg själv som väljer att Glas 

blir svårbedömd och genom användandet av berättargreppen ser han till att det inte blir en 

mordgåta, utan ett filosofiskt dilemma där läsaren får agera detektiv. Söderbergs framställning 

omöjliggör ett avfärdande av problemet med Glas skuld. Han är varken ond eller god. Detta kan i 

sin tur leda till en ambivalent affekt som påverkar och försvårar bedömningen av Glas handlande. 

Den dubbla naturen som präglar romankaraktären är för framträdande, återkommande och komplex 

för att inte vara en medveten berättarteknik. Detta argument stöds bland annat av den oenighet som 

råder litteraturforskare emellan om till exempel huruvida Glas lider av en personlighetsstörning. 

Romanens litterära parafraser, pekboken och antologierna som fortsätter att hålla romankaraktären 

vid liv, oavsett den avskyvärda handling han utför, visar också den enorma kraft en 

karaktärsframställning och berättarteknik kan ha. Söderberg har genom karaktärsframställning och 

berättargrepp skapat en gåta som litteraturvetenskapen hundra år senare fortfarande tampas med.  
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