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Inledning 

Elizabeth Grosz skriver i artikeln ”The Inhuman in the Humanities: Darwin and the Ends of 

Man” att det finns tre stora vetenskapliga angrepp på människans självbild som gjorts genom 

historien: 

 

The first, the Copernican revolution, demonstrated that the earth circulates the sun, […] the third, the 

Freudian revolution, demonstrated that conciousness is not master of itself. But the second of these assaults, 

the Darwinian revolution, demonstrated that man descended from animals and remains still animal, and 

was perhaps a more profound insult to mankind’s sense of self than the other two.1 

 

Charles Darwins (1809-1882) angrepp på mänsklighetens självkänsla satte definitivt spår i 

litteraturen från den senare delen av 1800-talet. Hans verk The Descent of Man, and Selection 

in Relation to Sex publicerades 1871 och slutet av det litterära 1800-talet präglades till stor del 

av just detta: läran om att människan bara är en art som alla andra arter på jorden och inte har 

en naturligt given särställning. 

Ett tydligt exempel på Darwins inflytande står att finna i det svenska moderna genombrottet 

som ägde rum från slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet. I Litteraturens historia i 

Sverige beskrivs Darwin som den mest ”impulsgivande” av de nya vetenskapsmännen och det 

konstateras att hans lära orsakade ”dynamiska förskjutningar i människans medvetande och 

världsbild.”2 En av det moderna genombrottets författare var Hjalmar Söderberg (1869-1941). 

Söderberg har själv skrivit att ”[f]ör min del förbinder jag med minnet av 80-talet huvudsakligen 

tanken på utvecklingsläran”.3 Darwin gick alltså inte Söderberg obemärkt förbi. Det är något 

som är intressant att ta i beaktande när man läser hans verk –  och detta kommer att göras i 

denna uppsats utifrån hans kanske kändaste roman Doktor Glas (1905). 

Att darwinism influerade litteraturen och människans självuppfattning är ett faktum, en 

annan fråga är på vilket sätt. Darwins lära kan enligt Grosz ses som ett slags angrepp och ett 

sådant tas kanske inte alltid emot med öppna armar. En indikator på att så är fallet är att denna 

tid också präglades av humanism. Marie Öhman skriver i artikeln ”Från humanism till 

posthumanism” att humanismen gör antaganden om det mänskliga medvetandets särställning. 

På så sätt kan humanismen ses som ett sätt att hantera Darwins angrepp och försvara 

människans position. Men vad händer om man sänker garden? Denna fråga är central för en 

                                                 
1 Grosz, Elizabeth, “The Inhuman in the Humanities. Darwin and the Ends of Man”, i Becoming Undone. 

Darwinian Reflections on Life, Politics and Art (Durham, 2011), s. 13. 
2 Ingemar Algulin & Bernt Olsson, Litteraturens historia i Sverige (Lund, 2009), s. 261. 
3 Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Acta Universitatis Upsaliensis, 

Historia litterarum 18 (Stockholm, 1994), s. 186. 
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annan filosofisk strömning: posthumanismen. Marie Öhman skriver att posthumanismen 

markerar en kontrast till eller reaktion mot humanismen.4 Det är just posthumanism som 

kommer att lägga grunden för denna uppsats. 

 

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att göra en posthumanistisk läsning av Söderbergs Doktor Glas. Med 

en sådan läsning avser jag inte att konstatera huruvida romanen är posthumanistisk eller inte. 

Däremot vill jag med hjälp av ett sådant analytiskt fokus dra fram aspekter av romanen som 

blir synliga utifrån detta perspektiv – aspekter som kanske förblir dolda genom andra sorters 

läsningar. Jag vill se om romanen i sin människosyn uppvisar symptom av Darwins angrepp. 

Genom denna nya sorts läsning vill jag bidra med ytterligare en tolkning av ett uppskattat 

och omdiskuterat verk. Anledningen till att valet föll på just Doktor Glas är dels att Söderberg 

själv beskrivit den som en idéroman, dels att tidigare forskning konstaterat att romanen har 

inslag som berör Darwins utvecklingslära. Det finns däremot ingen tidigare forskning som 

syftar till att redogöra för eller vidare undersöka dessa. Därmed undersöker denna uppsats också 

ett outforskat område. Med dessa syften som utgångpunkt vill jag med den här uppsatsen 

besvara följande frågor: 

 Hur ser doktor Glas förhållande till Darwins lära ut? 

 Vilka tankar har doktor Glas om sig själv, om andra människor och om andra djur? 

Genom dessa frågor hoppas jag bidra med ett nytt perspektiv på romanen och få syn på hur 

Söderberg i Doktor Glas hanterar traumat från Darwins angrepp. Accepteras hans lära eller sätts 

en humanistisk gard upp? Utifrån analysens svar på uppsatsens frågeställningar är detta vad 

som kommer att lyftas i uppsatsens diskussionskapitel. 

Material 

Hjalmar Söderbergs Doktor Glas gavs ut 1905 och har kallats ”den bästa och mest fulländade 

av svenska romaner”.5 Det är en idéroman i dagboksform skriven ur läkaren Tyko Glas 

perspektiv. Romanens form gör det givet att vid en analys lägga fokus på Glas uppfattningar 

och tankar, men att han är en fiktiv figur bör självklart has i åtanke under analysens gång. 

                                                 
4 Öhman, Marie, ”Från humanism till posthumanism”, i Litteratur och språk, Nr. 5 (2009), s. 74–92, Linköpings 

universitetsbibliotek, Linköping,  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-9569, hämtad 2016–11–07. 
5 Algulin & Olsson, 2009, s. 314. 
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Romanen består av en sommars dagboksanteckningar som utöver ett gripande 

händelseförlopp också behandlar större frågor om människans tillvaro: om lycka, vilja, liv, 

moral och kärlek. Glas är en uppskattad yrkesman vars främsta fokus ligger på att följa sin plikt 

som läkare och utanför arbetet är han mestadels ensam och olycklig. På sin privata mottagning 

i Stockholm tar han på ett professionellt om än avskärmat sätt emot patienter. En av Glas 

patienter får honom dock att överge sin professionalism: Helga Gregorius. Hon är gift med 

pastor Gregorius, en äldre och frånstötande man som inte drar sig för att utsätta Helga för 

övergrepp. Helga är mycket olycklig i sitt äktenskap, dels för att hon ser sin make som 

frånstötande, dels för att hon har en älskare. Hon ber därför deras gemensamma läkare om hjälp. 

Under tidens gång funderar Glas över moraliska dilemman: Hur långt får man gå för att hjälpa 

en annan människa? I hur stor utsträckning får man lägga sig i någon annans liv? Vad är rätt 

och vad är fel? Glas slits mellan sina båda viljor: att göra vad som är rätt och lagligt, respektive 

att få känna sig handlingskraftig och ta makten över andras liv. Han beslutar sig till sist för att 

förgifta pastorn. Efteråt känner han inte någon skuld. Mordet ger honom inte Helga, ändå 

känner han att han har gjort rätt val. Glas blir aldrig påkommen för sitt brott och romanen slutar 

med att han sorgset tänker på Helga och längtar efter vinter. 

Teori och metod 

Posthumanism betyder ”efter humanism” och förstås ibland som ”efter människan”. Begreppet 

betyder inte att man utgår från att människan inte länge finns, utan syftar istället på en fortsatt 

utveckling (och omvärdering) av humanistiska tankeströmningar. I inledningen nämnde jag att 

humanismen kan användas som ett sätt att skydda människans särställning från Darwins 

angrepp. Anledningen till att humanismen kan användas på detta sätt är för att den sätter 

människan i centrum för allt tänkande och fungerar därmed som en slags antropocentrisk gard. 

Antropocentrism är den syn som sätter människan i centrum och som har människans 

perspektiv och behov som utgångspunkt. Det är just ett ifrågasättande av den antropocentriska 

synen som posthumanism i stora drag kan sägas handla om. 

På samma sätt som humanismen har många grenar har också posthumanismen det. De 

posthumanistiska teorierna var inte formulerade på den tiden som Doktor Glas skrevs.6 Kan de 

då sägas vara relevanta? American Comparative Literature Association (ACLA) skriver på sin 

hemsida om teorins relevans för litteratur från förra sekelskiftet: 

                                                 
6 De posthumanistiska teorierna är kanske inte färdigformulerade ens idag.  
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Writing during or after the Darwinian turn, several modernist authors tend to undermine the basic 

assumptions of anthropocentrism, and open up to a rethinking of humankind’s relationship not only to 

animality, but also to the natural and material world at large. [---] Posthumanist theories can indeed prove 

particularly useful in investigating this central aspect of late 19th- and early 20th-century literature and 

culture; conversely, modernism studies can bring a relevant contribution to current posthumanist debates.7 

 

Idéerna som posthumanismen behandlar fanns alltså långt innan teorins bildande. I alla tider 

har människan funderat över sin plats i världen och i synnerhet efter Darwins The Descent of 

Man, då antropocentrismen med större kraft kunde ifrågasättas. 

Cary Wolfe är en förgrundsfigur inom posthumanistisk teori och har i boken What is 

Posthumanism? (2010) redogjort för sin egen syn på begreppet. Posthumanism är ett begrepp 

som har många olika och ibland oförenliga definitioner. Det Wolfe gör är att utreda dessa. Det 

är hans perspektiv som lägger grunden för teorin i denna uppsats. Jag kommer också att använda 

mig av Marie Öhmans ”Från humanism till posthumanism” som jag tidigare citerat. Hon delar 

Wolfes synsätt men sätter också teorin i ett historiskt perspektiv och i relation till humanismen. 

Varken Wolfe eller Öhman talar mycket om posthumanism i förhållande till Darwin. Därför 

kommer jag också att använda mig av Elizabeth Grosz bok Becoming Undone. Darwinian 

Reflections on Life, Politics and Art (2011) som komplement. Hon skriver om hur människans 

självsyn har påverkats av Darwin. Avslutningsvis kommer jag att presentera tankar kring min 

metod för kommande analys. 

 

”What is Posthumanism?” 

I inledningen till What is Posthumanism? redogör Wolfe för den ursprungliga posthumanismen 

som en teoretisk modell för ”biological, mechanical, and communicational processes that 

removed the human and Homo Sapiens from any particularly priviliged position in relation to 

matters of meaning, information, and cognition.”8 Posthumanism utmanar alltså de aspekter 

inom biologi, teknik och kommunikation som premierar människan och är i grunden ett sätt att 

försöka avlägsna människan från sin priviligierade position i världen. Här sätts 

posthumanismen i relation till humanismen, som tillskrivit Homo sapiens denna position. 

Utifrån denna definition har posthumanismen sedan förgrenat sig till olika områden och 

synsätt som inte alltid sammanfaller med varandra. Wolfe har två utgångspunkter som han 

förhåller sig till. Den första är en grundläggande antropologisk dogm, ”that ’the human’ is 

achieved by escaping or repressing not just its animal origins in nature, […] but more generally 

                                                 
7 American Comparative Literature Association, Posthumanist modernism I, https://www.acla.org/posthumanist-

modernism-i, hämtad 2016-11-03. 
8 Cary Wolfe, What is Posthumanism? (Minneapolis, 2010), s. xii. 
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by transcending the bonds of materiality and embodiment altogether.”9 Med detta vill sägas att 

människan ’blir’ människa genom att ta avstånd från sin tillhörighet med andra djur (biologi), 

men också genom att ta avstånd från den materiella verkligheten genom att överskrida de 

fysiska gränserna (teknik och kommunikation). Wolfes andra utgångspunkt är en som måste 

formuleras i förhållande till teorin som sådan: 

 

[…] when we talk about posthumanism, we are not just talking about a thematics of the decentering of the 

human in relation to either evolutionary, ecological, or technological coordinates […]; rather, I will insist 

that we are also talking about how thinking confronts that thematics, what thought has to become in the 

face of those challenges.10 

 

Våra strävanden att göra teori av allting underminerar alltså målet med själva posthumanismen. 

Varje konceptualisering som människan gör är ett sätt att bekräfta människans perspektiv och 

därmed även människans särställning. Med detta poängterar Wolfe hur viktigt det är att vara 

medveten om hur man tänker och talar om posthumanism. Han påminner oss också om att inte 

glorifiera eller romantisera teorin som en slags felfri sanning. Wolfe delar därmed upp 

posthumanism i två delar: ”posthumanism as a mode of thought” och ”posthumanism as 

engaging directly the problem of anthropocentrism and specieism and how practices of thinking 

and reading must change in light of their critique.”11 

 

”Från humanism till posthumanism” 

Marie Öhman menar i sin artikel ”Från humanism till posthumanism” från 2009 att det är en 

humanistisk föreställning att människan ses som subjekt och att djur och natur ses som objekt. 

Öhman nämner att hennes uppfattning om posthumanism stämmer överens med Cary Wolfes. 

Jag väljer att komplettera uppsatsens teoretiska utgångspunkt med Öhmans artikel för att hon 

sätter posthumanism i ett mer allmänt perspektiv. 

Öhman börjar med att förtydliga att begreppet humanism är mångtydigt och kan på en gång 

handla om allt från ett italienskt bildningsideal till en världsåskådning. Men hon poängterar att  

”alla dessa har ändå gemensamt ett intresse för och en hög värdering av människan”.12 Öhman 

förklarar därefter att det finns två inriktningar för posthumanism. Den inriktning som gjort störst 

anspråk på begreppet posthumanism ”uppmärksammar ett pågående utsuddande av gränsen 

mellan människa och maskin”.13 Den andra inriktningen för posthumanism kan sägas förändra 

                                                 
9 Ibid., s. xivf. 
10 Ibid., s. xvi. 
11 Ibid., s. xviiif. 
12 Öhman, 2009, s. 75. Kursiv i original. 
13 Ibid., s. 81. 
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synen på människan genom att ifrågasätta den relation mellan medvetande, språk och kunskap 

som humanismen upprättat. Öhman nämner bland annat att Freud och Marx banat vägen för 

detta, och tillägger: 

 

Man skulle förstås här också kunna nämna Charles Darwin, vars evolutionsbiologiska upptäckter suddade 

ut den så hårt värnade gränsen mellan människa och djur och då indirekt hotade människans unicitet i 

världsordningen. Men i realiteten följde med evolutionsläran snarare nya uppfattningar om allt levandes 

ordning som knappast är posthumanistiska utan snarare koloniala.14 

 

När evolutionsläran kom tolkades den alltså som att människor var ”evolutionärt mer 

fulländade” och användes feltolkat som en vetenskaplig grund för rasism och 

socialdarwinism.15 Detta kan ses som ett exempel på det som togs upp i uppsatsens inledning: 

Darwins angrepp ledde inte till att människan ifrågasatte sin priviligierade position, utan istället 

till att den vita mannen befäste sin position som överlägsen. 

Öhman förklarar avslutningsvis att båda inriktningar handlar om samma sak: Posthumanism 

talar i sin helhet ”om holism och hybriditet i motsats till humanismens dikotomier och 

hierarkier” och om ”individupplösning” – människor ses istället som ”essentiellt oskiljbara från 

sin omgivning”.16 

 

Posthumanism i förhållande till Darwin 

I boken Becoming Undone: Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art (2011) undersöker 

Elizabeth Grosz Darwins roll i humaniora och hans påverkan på densamma. Grosz har inte 

samma allmänhistoriska perspektiv som Öhman. Istället tittar hon isolerat på Darwins betydelse 

för vetenskapen. Grosz skriver att filosofitraditionen ”is sorely challenged and deeply 

compromised by the eruption of Darwinism in the second half of the nighteenth century. 

Philosophy has yet to recover from this eruption.17 Darwinismens eruption utgör enligt henne 

den avgörande faktorn för ett paradigmskifte i humanvetenskaperna och därigenom också för 

de tankesätt som ger uttryck för vår självsyn. I artikeln tar Grosz avstamp i Darwins The Descent 

of Man, and Selection in Relation to Sex. Bland annat har Darwin utmanat synen på människans 

plats i djurriket, men han har också utmanat synen på innebörden av människans språk och 

andra uttryck. Grosz menar att dessa utmaningar är nödvändiga och nyttiga för oss även om det 

ännu inte är fullt accepterat: ”We need a humanities in which the human is no longer the norm, 

                                                 
14 Ibid., s. 83. 
15 Ibid., s. 83. 
16 Ibid., s. 88. 
17 Grosz, 2011, s. 3. 
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rule, or object.”18 Grosz skriver också att Darwin förstod att människan har klassificerat 

naturriket utifrån sina egna intressen. Darwin har själv uttryckt: ”Om människan inte hade 

systematiserat sig själv skulle hon aldrig ha kommit på tanken att skapa en särskild ordning för 

sin egen räkning.”19 Darwin kommer att citeras mer i analysavsnittet. Jag använder mig av den 

svenska nyöversättningen Människans härkomst och könsurvalet från 2006 gjord av Nils 

Uddenberg. 

 

Posthumanistisk läsning 

Posthumanism är en bred och något spretig teori med många bestämningar och detsamma gäller 

för den posthumanistiska läsningen. I den här uppsatsen kommer Stefan Herbrechters och Ivan 

Callus artikel ”What is a Posthumanist Reading?” från 2008 att användas som utgångspunkt för 

min metod. Sammanfattningsvis kan det sägas att en posthumanistisk läsning innebär att 

försöka ställa sig utanför det antropocentriska perspektivet och istället läsa ”against the grain”.20 

Herbrechter och Callus beskriver också läsningen som ett uttryck för en slags omtanke – en 

omtanke som är kritisk mot humanismen. Humanismen ses som den ideologi som velat hindra 

ifrågasättandet av människan som art, som konstruktion, som ”invention” och ”myth”.21 

De lyfter därefter olika utfall som en posthumanistisk läsning kan leda till. Exempelvis kan 

man genom en posthumanistisk läsning utvärdera den traditionella humanismen i ett 

posthumanistiskt avseende: Innehåller humanismen relevant kritik mot det posthumana? Eller 

innehåller den till och med tidiga indikationer på något posthumant?22 I en posthumanistisk 

läsning kan man också ställa sig kritisk till såväl humanismen som posthumanismen och istället 

föreställa sig människan som ”someone that remains to arrive, as a potential that remains to be 

defined or realised”.23 Som Grosz påpekat har humanvetenskaperna ännu inte hämtat sig från 

Darwins angrepp och Wolfe belyser också att människans relation till sig själv är instabil på 

grund av ”not just the boundary between human and animal but also between the organic and 

the mechanical or the technological”.24 Slutligen lyfter Herbrechter och Callus att den 

                                                 
18 Ibid., s. 6. 
19 Charles Darwin, Människans härkomst och könsurvalet (Stockholm, 2006 [1871]), s. 150. 
20 Stefan Herbrechter & Ivan Callus, ”What is a Posthumanist Reading?”, i Angelaki: Journal of the Theoretical 

Humanities, Vol. 13, Nr. 1 (2008), s. 95. 
21 Ibid., s. 107. 
22 Ibid., s. 97. 
23 Ibid., s. 97. 
24 Wolfe, 2010, s. 90. 
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posthumanistiska läsningen framför allt kan åskådliggöra dikotomin mellan det mänskliga och 

ickemänskliga och exponera den bortträngda oron och ängslan som finns kring detta.25 

På en praktisk nivå innebär detta bland annat att jag i min läsning av Doktor Glas kommer 

att leta efter tidiga indikationer på posthumanistiska tankegångar i de idéer som presenteras i 

romanen. Jag kommer också att leta efter tecken på hur Glaskaraktärens identitet kommit att bli 

instabil genom att försöka exponera den oro och ängslan som Herbrechter och Callus beskriver. 

Dessa tecken kan finnas i språket som Glas fingeras använda såväl som i de händelser och 

tankar som beskrivs. 

 

Tidigare forskning 

Hjalmar Söderberg är en av de mest namnkunniga svenska författarna, därav finns det mycket 

forskning om hans liv och författarskap. Merparten av den litteratur som behandlar Söderberg  

har publicerats av Söderbergssällskapet, vars tidigare ordförande tillika grundare, Bure 

Holmbäck, har producerat ett antal skrifter av biografisk karaktär. Sedan Nils O. Sjöstrand blev 

ordförande har han som redaktör gett ut böcker som Läkarens plikt och moralens flytande 

tillstånd (2010) och Viljans frihet och mordets frestelse (2003) som båda behandlar Doktor 

Glas.26 

Doktor Glas har dock inte fått så stor forskningsmässig uppmärksamhet som man skulle 

kunna tro med hänsyn till att det är en så känd och uppskattad roman. Forskning om romanen 

har först tillkommit under senare tid. Lars O. Lundgren skrev i förordet till sin bok Liv, jag 

förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1987) att ”[m]ed tanke på att Doktor Glas 

hittills inte utförligare behandlats av forskningen har det tyckts motiverat att presentera en 

monografi över denna roman.”27 I den första halvan av sin monografi placerar Lundgren Doktor 

Glas i den litterära traditionen som dagboksroman, i den senare halvan kommenterar han 

romanens förhållande till olika idéströmningar, bland annat från Schopenhauer, Nietzsche, 

Freud och Kierkegaard. Det är dessa tänkare som Doktor Glas sedan har kommit att kopplas 

till i forskningssammanhang, med stort fokus på moral, vilja och psykologi. Detta syns inte 

minst i Söderbergssällskapets publiceringar som nämndes här ovan. 

Söderbergs författarskap har inte tidigare undersökts utifrån ett uttalat posthumanistiskt 

perspektiv. På det stora hela är forskning som specifikt behandlar sekelskifteslitteratur i 

                                                 
25 Herbrecher & Callus, 2008, s. 97. 
26 En fullständig lista över sällskapets skrifter finns tillgänglig på deras hemsida. 
27 Lars O. Lundgren, Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (Stockholm, 1987), s. 7. 



11 

 

förhållande till posthumanism ovanligt. American Comparative Literature Association skriver 

dock att det senaste decenniet har antalet studier som berör ämnet ökat.28 Om Doktor Glas finns 

ingen forskning som över huvud taget berör posthumanism. Däremot finns det forskning som 

delvis tar upp ämnen som denna uppsats kommer att behandla. Det gäller mer specifikt 

huvudpersonens självbild och Darwin – ämnen som kan kopplas till de valda posthumanistiska 

teorierna för uppsatsen. 

Av störst vikt för denna uppsats är en avhandling med titeln Medusas huvud. Dekadensens 

tematik i svensk sekelskiftsprosa (1994). Den är skriven av Claes Ahlund och innehåller 

sammanlagt nio stycken analyser av olika svenska prosatexter, varav en är Söderbergs Doktor 

Glas. I samtliga analyser lägger Ahlund fokus på de inslag av dekadens och fin-de-siècle som 

går att finna i verken. Med dekadens syftar han på ”föreställningar om samtidens och 

samtidsmänniskans förfall” som ofta förekom i litteratur från 1800-talets slut och 1900-talets 

början.29 

Det är två delar i Ahlunds analys som är extra relevanta i förhållande till en posthumanistisk 

analys. Den första delen handlar om sekelskiftsmänniskan. Under andra halvan av 1800-talet 

och in i 1900-talet växte en storstadsvärld fram och av den tidens författare skildras denna nya 

värld med ”uttalad vämjelse.”30 Ahlund skriver att civilisationsprocessen består av skräck för 

vad han kallar för det orena. Doktor Glas känner en stark vämjelse inför kroppsliga funktioner 

och fysisk beröring, en analys som Ahlund belägger med en rad exempel från romanen. 

Den andra relevanta delen är den om idétraditionen. Han lyfter begreppet sub species 

aeternitatis som nämns i romanen. Det betyder grovt översatt ”under evighetens synvinkel” och 

är ett perspektiv där allt sätts ur ett kosmiskt perspektiv. Perspektivet ger effekten att 

människans liv och bekymmer ser små och betydelselösa ut. Ahlund menar att Glas betraktar 

livet ur detta perspektiv och att det också är ett av hans mest karakteristiska drag. 

 

Analys 

Analysen följer en tematisk disposition med följande rubriker: ”Dåtidens anda och villkor”, 

”Darwin och evolution”, ”Människor, djur och antropocentrism”, ”Kropp och sexualitet”, 

”Bioetik” samt ”Språk och form”. 

                                                 
28 American Comparative Literature Association, Posthumanist modernism I, 

https://www.acla.org/posthumanist-modernism-i, hämtad 2016-11-03. 
29 Ahlund, 1994, s. 13. 
30 Ibid., s. 161. 
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Inledningsvis behandlas dåtidens anda och villkor, vilket går ut på att sätta Doktor Glas i 

relation till det förra sekelskiftets idéströmningar. Det är viktigt att inte glömma vilka 

tanketraditioner romanen vilar på för att kunna ge en så riktig bild av romanens idéer som 

möjligt. Därefter kommer romanen att sättas i förhållande till Darwins utvecklingslära. 

Avsnittet är indelat i två underrubriker. Rubriken om människor, djur och antropocentrism 

rymmer en analys av Glas uttalanden om människor och andra djur. Detta för att åskådliggöra 

hur han ser på likheterna och skillnaderna dem emellan. Under den andra rubriken om kropp 

och sexualitet kommer den fysiska aspekten av Doktor Glas att analyseras. Denna rubrik utgör 

analysens största del. Efter detta kommer bioetiken i romanen att analyseras. Avsnittet syftar 

till att undersöka Glas yrkesroll och hans syn på och värdering av liv. Avslutningsvis under 

rubriken om språk och form undersöks dels Glas tankar om språket, dels dagboksformen. 

Doktor Glas är föremålet för analysen och kommer således att citeras många gånger. Första 

gången den nämns kommer den därför att refereras med hjälp av fotnot, därefter kommer citat 

följas av sidhänvisning inom parentes i den löpande texten. 

 

Dåtidens anda och villkor 

Att redogöra för idéströmningarna från tiden vid vilken Doktor Glas skrevs besvarar inte direkt 

någon av uppsatsens frågeställningar, men när en ny teori appliceras på ett äldre verk är det 

särskilt viktigt att ha en förståelse för kontexten som verket skrevs i. Dels för få en djupare 

förståelse av bokens idéer och ideal, dels för en djupare förståelse av den tidigare forskningen. 

Kunskapen om dåtiden går också att använda som perspektiv senare i analysen. Av dessa 

anledningar redogörs nedan för tankar och trender som betecknar det förra sekelskiftet och dess 

litteratur.31 

Doktor Glas är som tidigare nämnts en tankeroman. I skriftsamlingen Läkarens plikt och 

moralens flytande tillstånd. Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, har Björn Sahlin 

bidragit med en artikel som heter ”Doktor Glas som spegel av sin samtids tankar och debatter”. 

Där nämner han frågor som vilja, suggestibilitet, moral i förhållande till sjukdom, samt 

rättspsykiatri och ånger.32 Sahlin lyfter också trenden att skriva om psykiska fenomen i 

                                                 
31 Jag vill uppmärksamma att Doktor Glas gavs ut 1905, men att historien verkar vara förlagd något tidigare än så. 

Jag kommer utgå från Lars O. Lundgrens tanke om att det är sommaren 1899 som skildras i Doktor Glas. (Hans 

resonemang går att läsa i Liv, jag förstår dig inte från sidan 44). Detta förlägger historien till 1800-talets slut och 

är anledningen till att jag under analysens gång refererar till ”1800-talets senare halva” och liknande. 
32 Björn Sahlin, ”Doktor Glas som spegel av sin samtids tankar och debatter” i Läkarens plikt och moralens 

flytande tillstånd. Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, red. Nils O. Sjöstrand (Stockholm, 2010), s. 

189-208. 
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skönlitterär gestalt. Samtliga nämnda frågor har tät koppling till läkaryrket och till mordet på 

pastor Gregorius. 

På ett mer allmängiltigt plan tar Doktor Glas upp fler frågor än dessa. Lars O. Lundgren 

skriver att de provokativa inslagen, som frågor kring abort, dödshjälp, självmord, äktenskap, 

skilsmässa, samt en kritik av kyrkan och dess företrädare, uppmärksammades av samtida 

recensenter: ”Då dryftades bl.a. frågan huruvida Söderbergs nya arbete borde sammanställas 

med åttitalets slagord ’att sätta problem under debatt’.”33 Återigen är det inte bara dessa idéer 

som romanen behandlar även om de provokativa inslagen är ett tydligt tema. 

Claes Ahlund har i sin analys av Doktor Glas velat placera in romanen i en mer modern 

kontext. Ahlund menar att den traditionella receptionen av Söderberg som pessimistisk och 

omodern, ”hemmahörande […] i en utgående idétradition”, inte gör honom någon rätta.34 

Ahlund skriver att ett av de mest centrala motiven i Doktor Glas är ”den känsla av ångest, 

tomhet, förlamning och iskyla, som kan ses som modernitetsupplevelsens chocktillstånd, men 

ur ett idéhistoriskt perspektiv gärna sätts i samband med den deterministiska 

världsförklaringen”.35 Med modernitetsupplevelsen syftar han på att romanen skrevs under en 

tid där den moderna världen just hade tagit sin början. Urbaniseringen är ett faktum och att vara 

stadsbo skiljer sig allt mer från att bo på en mindre ort och/eller på landet. Ahlund skriver: 

”Civilisationsprocessen gör mannen – för det är ju mannens förhållande till storstaden som 

fullständigt dominerar i periodens litteratur – till en fast och välavgränsad enhet, den ger honom 

förmågan till affektkontroll, distans och perspektiv”.36 Med detta lyfter han den ena sidan av 

civilisationsprocessen. Den andra sidan (som också kan ses som en konsekvens av den första) 

består av skräck för vad Ahlund kallar det orena. Ett exempel på detta från romanen är när Glas 

vän Birck berättar om en tanke han hade som barn: ”Nu, tänkte jag, nu måste de stackarna där 

borta på landet hålla sig inne i stugan eller också stövla omkring i mörker och smuts.”37 

Ur ett posthumanistiskt perspektiv kan civilisationsprocessen ses som just det sätt att ’bli’ 

människa som går ut på att ta så mycket avstånd från sitt ursprung som möjligt. Att ”stövla 

omkring i mörker och smuts” som ett annat slags djur ser Birck ner på och han anser det vara 

ovärdigt. Men i romanen romantiseras också landsbygden, exempelvis när Gregorius berättar 

för Glas att han tyckte att Porla var vackert: ”Gregorius är som stadsbo van att alltid finna 

’landet’ vackert.” (s. 123) Vid flertalet tillfällen antyder Glaskaraktären att stadsbor får lära sig 

                                                 
33 Lundgren, 1987, s. 39f. 
34 Ahlund, 1994, s. 159. 
35 Ibid., s. 172. 
36 Ibid., s. 162. 
37 Hjalmar Söderberg, Doktor Glas (Stockholm, 2010 [1905]), s. 74. 
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att tycka att landsbygden är vacker, oavsett om de tycker så eller inte. Glas själv verkar inte 

hålla med om att landet är vackert. Till exempel anser han att Stockholms skärgård ser ut att 

vara ”hackat till kalops” (s. 49) och att det är ”blekt och fattigt” (s. 49). När människor talar om 

skärgårdsnaturen som vacker menar Glas att de egentligen talar om sin segelbåt eller om 

abborrarna de kan fiska upp (s. 50). De verkar tala om sig själva och sina egna intressen och 

inte om naturen för dess egen skull. När Glas uppmärksammar detta kan det ses som ett 

ifrågasättande av den skönhet som han menar att folk tillskriver naturen, men som i verkligheten 

är förtäckt själviskhet. Wolfe uttrycker att posthumanism inte handlar om att romantisera: Det 

gäller både att romantisera posthumanismen som sådan som att romantisera naturen. Hos Glas 

verkar dock ifrågasättandet inte handla om romantiserandet av skärgården. Snarare gör han det 

till en isolerad fråga om folks egoism och dumhet och möjligtvis för att framhäva sitt eget 

skarpsinne och intellekt. 

Även om landsbygden ska anses vara vacker ses det inte som eftersträvansvärt att bosätta 

sig där. Doktorn menar att det är otänkbart att leva någon annanstans än i stan: 

 

Jag vet, att i stort sett dessa lagar [moralen såväl som den borgerliga lagen] någorlunda allmänt måste 

respekteras, om livet alls skall kunna levas här på jorden av varelser sådana som vi, varelser, otänkbara 

inom varje annan ram än samhällsorganisationens och uppfödda med alla dess växlande rätter, bibliotek 

och museer, polis och vattenledning, ljus på gatorna, natthämtning, vaktparad, predikningar, operabalett 

och så vidare. (s. 95) 

 

Glas ser här på stadsbon som en egen varelse vars existens möjliggörs av stadsmiljön. Han 

skiljer på stadsbor och landsbygdsbor, vilket skulle kunna ses ur ett posthumanistiskt 

perspektiv: Som Wolfe menar har det blivit dogm att det mänskliga uppnås av att fly från sitt 

djuriska ursprung i naturen. Stadsbon har tagit ytterligare ett steg från naturen, från djuren och 

från sitt ursprung än landsbygdsbon. 

En sista synvinkel jag skulle vilja lyfta, är begreppet sub specie aeternitatis eller ”under 

evighetens synvinkel”, som kort nämndes i samband med redogörelsen för Ahlunds forskning. 

Glas vän Markel beskriver begreppets betydelse som följande: 

  

[Stjärnorna] äro […] för oss bara en ständig, plågsam, oförskämd erinran om vår egen obetydlighet. Här 

går man till exempel en natt på Drottninggatan och tänker storartade, underbara, ja, epokgörande tankar, 

tankar som man känner med sig att ingen människa i världen förr har förmått eller vågat tänka. Låt vara att 

en mångårig erfarenhet sitter på lur långt nere i vårt undermedvetna jag och viskar, att vi nästa morgon utan 

det ringaste tvivel antingen ha glömt dessa tankar eller icke längre ha blick för det storartade och 

epokgörande i dem – det gör detsamma, det minskar inte lyckan i tankeruset så länge det räcker. Men man 

behöver bara råka titta uppåt och få se en liten stjärna sitta alldeles stilla mellan ett par plåtskorstenar och 

lysa och blinka, så förstår man att man lika gärna kan glömma dem strax. […] [M]ed ens står det klart för 

en hur löjligt oviktig hela frågan är. (s. 76) 
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Denna tanke är kanske inte fullt lika allmän under slutet av 1800-talet som tidigare nämnda 

tankar, däremot har den en framträdande roll i Doktor Glas. Det är en tanke som utgör en 

kontrast mot andra, mindre ödmjuka, tankar i romanen. Det är också ett perspektiv som kan 

sättas i förhållande till posthumanism då det sätter människan i relation till sin omvärld. I 

romanen ger sub specie aeternitatis dock ingen effekt i form av ödmjukhet och omtanke för vår 

omgivning. Snarare framkallar perspektivet en slags livspessimism vilket också syns i tidigare 

citat: Det får människan att känna sig oviktig. Sub specie aeternitatis går också att sätta i 

förhållande till Darwins utvecklingslära: Vad händer om vi inte bara sätter människan i relation 

till stjärnorna, utan också till annat liv på jorden? Detta är något som tas upp i romanen när Glas 

skriver att han ”satte [s]ig på tvären mot darwinismen: med den tycktes […] allt bli meningslöst, 

dumt, tarvligt.” (s. 87) Detta citat ger en fingervisning om vad Glas tänker om människans 

ursprung. I kommande avsnitt kommer hans tankar och känslor om Darwins lära ytterligare 

undersökas. 

 

Darwin och evolution 

”Det går inte […] att förneka att det finns mycket större skillnader mellan själsförmögenheterna 

hos någon av de lägsta fiskarna – till exempel ett nejonöga eller en lansettfisk – och en av de 

högre aporna än mellan någon av dessa apor och människan.” 38 Så skrev Darwin i Människans 

härkomst. Han talade om att vi alla har en gemensam härkomst och att det endast är graderingar 

och övergångsstadier som skiljer människor och andra djur åt – ingenting annat. Det var en idé 

som under senare halvan av 1800-talet inte togs emot väl i alla kretsar. Darwin skrev att ”det 

bara är vår naturliga fördomsfullhet och det högmod som fick våra förfäder att förkunna att de 

härstammade från halvgudar, som får oss att göra invändningar mot denna slutsats”.39 I relation 

till Doktor Glas har vi redan berört att Darwins utvecklingslära har betydelse för Glas tankar, 

men hur manifesteras detta? Nedan följer en redogörelse för hur Glas formulerar sig kring idéen 

om ett gemensamt ursprung för allt biologiskt liv. 

Som tidigare nämnts verkar Glaskaraktären inte vara en anhängare av Darwins lära. Han 

beskriver vid ett tillfälle en händelse från sin ungdom då han var ute en natt med en vän: ”Min 

vän talade med mig om vår släktskap med våra bröder djuren; han talade och bevisade och 

skrek med en gäll och okultiverad röst, som ekade mellan murarna, och han bröt på något 

landsmål.” (s. 87) Notera att Glas återigen ger uttryck för ett förakt mot landsbygden som 

                                                 
38 Darwin, 2006 [1871], s. 28. 
39 Ibid., s. 26. 
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ociviliserad. Han antyder också i sin beskrivning av händelsen att han inte tror på människans 

släktskap med djur. Misstron visar sig ytterligare när vännen räcker honom en bok med bilder 

i: ”det var bilderna av tre kranier, tämligen snarlika –: skallarna av en orangutang, en 

australneger [!] och Immanuel Kant. Med avsky slängde jag boken långt ifrån mig.” (s. 88) 

Händelsen skulle kunna tala för att Glas tar avstånd från Darwins lära, men eftersom det är en 

tillbakablick från ungdomen är det inte helt säkert. När han kommenterar händelsen från sin 

ungdom framkommer det direkt att han ändrat uppfattning om evolutionsläran sedan dess: ”jag 

kände mig aldrig vuxen att överbevisa honom; jag fann, att jag måste låta den uppgiften ligga. 

Och fast jag inte rätt förstod vad jag hade att skaffa i denna värld, stannade jag ändå kvar.” (s. 

88) Glas erkänner att utvecklingsläran inte går att motbevisa, men istället för att närma sig detta 

faktum med ödmjukhet och respekt för sin omgivning ser han istället på hela tillvaron som 

meningslös.  

Glas utvecklar senare sina funderingar: 

 

Å, vad är det för pest som har gripit människorna att fråga om allting vad det är? Vad är det för ett gissel 

som har piskat dem ut ur den övriga syskonringen av krälande och gående och springande och klättrande 

och flygande varelser på jorden, ut att se på sin värld och sitt liv uppifrån, utifrån, med kalla främmande 

ögon, och finna det smått och ingenting värt? Vart bär det hän, hur skall det sluta? (s. 104) 

 

Vid en läsning med en posthumanistisk utgångpunkt utgör ovanstående citat ett av Glas mest 

intressanta uttalanden. Han påstår för det första att vi faktiskt är en del av ”syskonringen” eller 

åtminstone att det är där vi egentligen hör hemma. Glas hade svårt för faktumet i sin ungdom, 

men nu verkar han känna sig mer bevisad om detta villkor. För det andra uppmärksammar han 

de olyckliga konsekvenserna av att människan ständigt frågar sig saker. Det kan ses som ett 

ifrågasättande av humanvetenskaperna, i liknande anda som Cary Wolfe. Wolfe menar att 

människans alla konceptualiseringar är ett sätt att bekräfta människans perspektiv. 

Humanvetenskapernas intellektualisering av människan kan därmed ses som ett grepp för att 

skilja människan från andra djur. Glas ser ingen mening i att söka efter sanningen eller att 

teoretisera för mycket om världen och livet. Han kritiserar då tänkandet som ett särskiljande 

och upphöjande av människan. Men när han gör detta intellektualiserar han samtidigt själv sin 

omgivning. I citatet såväl som i romanen i stort granskar Glas ständigt och kritiskt livets 

beskaffenhet. Att Doktor Glas som idéroman tillhör en intellektuell genre kommer att 

diskuteras mer utförligt under rubriken ”Språk och form”. För det tredje återkommer det 

tidigare nämnda sub specie aeternitatis i en mer illustrativ skepnad. För Glas verkar det kalla 

och främmande perspektivet vara effekten av en kombination av humanvetenskaperna och 
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Darwin. Hur meningsfullt är det att ha en hel vetenskap om människan och hennes 

förehavanden, om människan inte är så speciell som hon först trott? Eller som Elizabeth Grosz 

uttrycker det: ”What is distinctively human in the humanities if man is again, in the light of 

Darwin's rearrangement of the universe, placed in the context of animals and animal-

becomings?”40 

Glas inser att människan inte har kapacitet att se på världen och livet uppifrån och utifrån. 

Han menar att vi ska sluta fråga oss saker och istället inse vikten av vara ödmjuka och att inse 

värdet av vår omgivning: ”Du skall se på din värld från din egen synpunkt och icke från någon 

tänkt punkt ute i rymden; du skall blygsamt mäta med ditt eget mått, efter ditt stånd och dina 

villkor, människan-jordbebyggarens stånd och villkor. Då är jorden stor nog och livet en viktig 

sak, och natten oändlig och djup.” (s. 104). Han menar att vi människor måste hitta tillbaka till 

oss själva som de varelser på jorden som vi faktiskt är, och är därmed inne på samma spår som 

Herbrechter och Callus: Glas antyder att människan har konstruerat sig själv genom 

humanistiska teorier och kritiserar det avståndstagande som människan gjort från andra djur. 

 

Djur, människor och antropocentrism 

Öhman poängterar att  ”djuret i en humanistisk tanketradition [har] använts för bestämmandet 

av det mänskliga. Djuret har fungerat som ’det Andra’ mot vilket den egna identiteten kunnat 

formera sig.”41 Med detta uttalande visar Öhman hur central människans syn på andra djur är 

för den mänskliga självuppfattningen. På Söderbergs tid hade en medvetenhet om djurs 

själsförmögenheter och släktband till människan just börjat formas, bland annat tack vare 

Darwin. Men än idag värderar människan sig själv långt högre än andra djur och drar sig inte 

för att utsätta djur för oetiska livsvillkor. Nedvärderandet av djur syns också i människans språk, 

där djur ofta används i sådant syfte som det Öhman beskriver: som en negativ motbild mot 

vilken människan kan forma sin identitet. I det följande ska diskuteras hur karaktären Glas 

använder djur i sitt dagboksspråk för att forma sin identitet samt hur hans dikotomi människa-

djur ser ut, men först vill jag uppmärksamma att djur som likhetsassociation i språket är ett 

normaliserat fenomen. Birger Liljestrand skriver i boken Språk i text (1993) att i ”allmänspråket 

(och följaktligen vilken text som helst) vimlar det […] av s.k. stelnade bilder (också kallade 

’bleknade metaforer’).42 Liljestrand menar att dessa bleknade metaforer är lexikaliserade och 

inte kan betraktas som egentliga metaforer. Han skriver också att man ofta jämför människor 

                                                 
40 Grosz, 2011, s. 14. 
41 Öhman, 2009, s. 85. 
42 Birger Liljestrand, Språk i text. Handbok i stilistik (Lund, 1993), s. 69. 
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med djur: ”någon kan vara listig som en räv, envis som en åsna” och så vidare.43 Dessa liknelser 

är också vanliga i allmänspråket. Detta betyder att de exempel som jag kommer att ta upp i detta 

avsnitt ofta är lexikaliserade uttryck. Det gör dem likväl inte irrelevanta att uppmärksamma. 

Språkets former är aldrig neutrala utan ger uttryck för underliggande tankegångar. Därför är 

bruken av djur i stelnade metaforer ett fenomen som kan hjälpa att avtäcka vilken plats det 

djuriska har i Glas språkvärld. Uttrycken är därför västenliga för min läsning. 

Inledningsvis går det att konstatera att Glas ibland ser ner på sig själv och detta gör han 

genom att ta avstånd från det mänskliga och att göra kopplingar mellan sig själv och det 

djuriska.44 När han är ensam tänker han att ”det tycks mig att jag själv är skuggan som ville bli 

människa” (s. 56) och tar därmed avstånd från sig själv som människa. När han har gjort ett 

misstag utbrister han: ”Hur kan man vara så djuriskt dum!” (s. 59) Karaktären gör sig också 

bruk av ordet vidunder som han explicit använder sig av som en beteckning på ett otäckt djur. 

Det är vid ett tillfälle då Glas pratar om att han kände sig ful i sin ungdom som han kallar sig 

själv vidunder: ”I min första ungdom led jag mycket av att inte vara vacker, och i mitt brinnande 

begär efter att vara vacker tyckte jag mig vara ett vidunder av fulhet. Nu vet jag ju att jag ser ut 

ungefär som folket är mest. Det gör mig just inte heller glad.” (s. 68) Här är det också intressant 

att Glas tar avstånd från det djuriska och från det mänskliga. Han vill inte se ut som folket gör 

mest – han vill inte vara som alla andra. När han bittert tänker på att straffa Gregorius för dennes 

övergrepp på sin fru tänker Glas: ”jag är min egen domare, jag är av en människosort som du 

inte anar att den finns till!” (s. 35) Glas tänker att han står över andra människor, en tanke som 

står i stark kontrast mot alla hans tankar om att han bara är en skugga och att han är ful, ensam 

och dum. Under bokens gång slits läsaren mellan Glas olika självuppfattningar – den ena som 

smart, oantastlig och förmer än alla andra, den andra som en olycklig individ som knappt ens 

lever (”Mig gick livet förbi”, s. 155). 

Hans inkonsekvens kring sin identitet skulle kunna förklaras av Darwin, speciellt med tanke 

på att Glas tvivlar på människan och på var han själv egentligen hör hemma. Grosz beskriver 

effekten som Darwin haft på människans självuppfattning som följande: 

 

Darwin has effected a new kind of humanity, a new kind of "enlightenment", neither modeled on man's 

resemblance to the sovereignty of God nor on man's presumed right to the mastery of nature, but a fleeting 

                                                 
43 Ibid., s. 69. 
44 Som uppsatsförfattare vill jag uppmärksamma användandet av orden ”människa”, ”djur” och liknande i detta 

avsnitt. Människan är förstås ett djur men räknar sig inte ofta som det. Vi har upprättat en falsk dikotomi mellan 

människor och andra djur. För att kunna tala om dikotomin på ett lättbegripligt sätt utgår jag dock från den.  
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humanity whose destiny is self-overcoming, a humanity that no longer knows or masters itself, a humanity 

doomed to undo itself,”45 

 

Doktor Glas identitetskris skulle alltså kunna ses som ett uttryck för insikten att han inte har 

någon fast plats i världen eftersom att den tidigare formade hierarkin börjat förlora sin 

legitimitet. Men i romanen försöker han fortfarande att upprätthålla den genom att fortsätta göra 

tydlig åtskillnad mellan människor och andra djur. Till och med människorasen delas upp i en 

hierarki. Som nämnts i teoriavsnittet ledde utvecklingsläran när den först lanserades till 

kolonialistiska, rasistiska och socialdarwinistiska tankar. I Doktor Glas formas en annan 

hierarki, av Glas vän Markel. Han säger till Glas:  ”Jag skall säga dig en sak: det finns tre slags 

människor – tänkare, murvlar och boskap. Till murvlarna räknar jag visserligen i hemlighet de 

allra flesta som kallas tänkare och diktare, och de flesta murvlar höra till boskapen, men det hör 

inte hit.”46 (s. 141) Sedan kommenterar han Glas plats i hierarkin: ”Det finns tänkare som har 

den finessen att dölja sig bland boskapen. Det är den allra gentilaste sorten, och jag har alltid 

räknat dig dit.” (s. 142) För det första ser Markel på större delen av mänskligheten som 

”boskap”. När han kallar människor för boskap menar han det på ett nedlåtande sätt. När han 

använder just ordet ”boskap” i det syftet, uttalar han sig dessutom nedlåtande om boskap. För 

det andra står hierarkiskapandet i motsats till ett holistiskt synsätt. Hierarkin i Doktor Glas kan 

jämföras med Öhmans mening att posthumanism talar om holism medan humanism skapar 

dikotomier och hierarkier. För det tredje placerar Markel Glas högst upp i hierarkin och menar 

att han hör till den gentilaste sorten, men att Glas skulle vara gentil syns definitivt inte i hur han 

ser på djuriska egenskaper. Han sätter inte bara djuriska nedsättande etiketter på sig själv, han 

sätter dem också på andra människor. Till exempel gör Glas detta när han beslutar sig för att 

ljuga för pastor Gregorius: ”Han må vara räv eller får – tänkte jag – också en räv är dock alltid 

mycket dummare än en människa.” (s. 46) Att kalla en slug person för en räv och en dummare 

för ett får är en stelnad metafor som egentligen inte har särskilt mycket med de faktiska djuren 

att göra. Det intressanta här är att Glas använder sig av uttrycket och faktiskt problematiserar 

det genom att använda det bokstavligt på ett sätt som vi normalt inte gör. När han kallar räven 

”dummare än en människa” träder han ut ur metaforen och verkar vilja ha något mer sagt. Glas 

gör Gregorius till en ickemänniska – en varelse som inte har någon människovärdighet. 

Det förekommer ytterligare ett tillfälle då Glaskaraktären liknar en människa vid ett djur på 

ett mer explicit sätt bortom de bleknade metaforernas värld. Detta sker när han blir hemkallad 

till ett par som har en sjuk son och som Glas också bedömer vara vanskapt från födseln. Glas 

                                                 
45 Grosz, 2011, s. 13. 
46 Murvel är en nedsättande benämning på journalist. 
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beskriver honom som ett ”vidunder” och beskriver hur han ser ut: ”Enorma apkäkar, hoptryckt 

kranium, små onda och slöa ögon. En idiot, det var klart vid första ögonkastet.” (s. 71) Att han 

sedan talar om barnet som det ”vidriga djuransiktet” (s. 71) är en ytterligare bekräftelse på att 

Glas kopplar ihop djur och djuriska egenskaper med att vara vidrig, ond och underbegåvad. 

Barnets betydelse för Glas kommer att analyseras vidare under rubriken ”Bioetik”. 

I sitt dagboksskrivande berättar Glas ibland om upplevelser som involverar djur, men oftast 

verkar de mest av allt finnas där för att poängtera hans ensamma tillvaro. Vid två tillfällen 

fungerar dock djur som ett sätt för Glas att känna makt. Han beskriver ett barndomsminne: 

 

Där [vid Tranebergsbron] metade jag min första lilla abborrpinne på en krökt knappnål. [---] Jag mindes 

hur girigt jag hade sett på dem den gången och hur hett jag hade önskat att jag kunde fånga dem. Och när 

jag äntligen lyckades och en liten, liten abborre, knappt tre tum lång, sprattlade på kroken, gallskrek jag av 

förtjusning och sprang rakt hem till mamma med den lilla fisken sprittande och skälvande i min knutna 

hand… (s. 127) 

 

Glas känner girighet på samma gång som han upplever en berusande känsla av makt. Dessa 

känslor blir intressanta när de jämförs med hans tidigare bedömning av folk som tycker om att 

fiska abborrar i skärgården. Han ser dessa människor som giriga och hycklande, men 

romantiserar själv sitt barndoms sommarställe av samma anledningar som dem. Händelsen är 

ett barndomsminne vilket också behöver tas i beaktande. Betyder det att Glas tar avstånd från 

det eftersom att det var länge sen när han ännu bara var ett barn, eller fungerar det som en 

förklaring för hur han är som vuxen? Det är svårt att svara på, särskilt med tanke på Glas 

ständiga dubbelhet.  

Det andra exemplet är mer samtida och handlar om barmhärtighet mot flugor: ”Jag griper 

icke in var gång jag ser en fluga i ett spindelnät, ty spindlarnas och flugornas värld är icke min, 

och jag vet att man måste begränsa sig, och jag tycker inte om flugor. Men om jag ser en liten 

vacker insekt med guldskimrande vingar i nätet, då river jag sönder det.” (s. 94) Glas visar på 

samma gång på att han vill lägga sig i djurens liv och på att han vill låta dem vara. Således 

verkar han inte ha någon moralisk tanke med att slita sönder nätet, det är bara en impuls. När 

han skriver om denna tanke resonerar han samtidigt med sig själv om huruvida han ska mörda 

pastor Gregorius vilket han också sedan gör. Alltsammans verkar endast vara ett uttryck för att 

Glas har en vilja att styra över liv och död, oavsett om det handlar om en människa eller om ett 

annat djur. Viljan kan ses som ett uttryck att Glas anser att han är förmer än alla andra. Att riva 

sönder nätet kan också ses som en handling där karaktären kan tänkas fungera som en slags 

kritik av en moral som styrs av sentimentalitet då Glas motiverar sitt handlande med att flugan 

är vacker. Timothy Morton är en filosof som har fått en central plats inom den ekokritiska 
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grenen av posthumanistisk teori och som diskuterar frågor som relaterar till problematiken med 

ett sentimentalt förhållande till miljön. Han skriver i boken The Ecological Thought (2010) att 

”[t]he sentimental aesthetics of cute animals is obviously an obstacle to the ecological thought. 

[---] We need a whole new way of evoking the environment. In this respect, utopian eco-

language turns me off. It is far too affirmative.”47 Sentimentaliteten som Morton tar upp är av 

liknande art som Glas tidigare fördömde: människor som romantiserar naturen. Liksom i det 

förra exemplet visar Glas återigen att han också tenderar att göra så. 

 

Kropp och sexualitet 

”[Hos] Hjalmar Söderberg finns reflexer från den tidstypiska diskussionen kring ”rasen” och 

den ärftliga belastningen. Det sker bland annat i Darwins och Spencers tecken, med 

hänvisningar till ”det naturliga urvalet.”48 Detta påstår O. Lundgren. Det naturliga urvalet och 

sexualiteten är något som behandlas i Doktor Glas, men det finns även en annan aspekt av 

sexualitet som boken tar upp på många ställen: våra kroppar. Anläggs med Wolfe ett 

posthumanistiskt perspektiv på frågan om sexualiteten och kroppens betydelse i romanen kan 

en bortträngd ängslan för de fysiska likheterna mellan det mänskliga och icke-mänskliga 

emellertid avtäckas. 

Doktor Glas skrevs under en tid där den moderna världen var ny och stadslivet var ett centralt 

ämne i litteraturen. Detta har tidigare konstaterats under ”Dåtidens anda och villkor”. Då lyftes 

också konsekvenser av civilisationsprocessen, varav ett var skräcken för det orena. Jag vill här 

lyfta ytterligare en aspekt av skräck för det orena, som hör samman med kropp och sexualitet. 

Doktor Glas känner en stark ovilja för kroppsliga funktioner och fysisk beröring, vilket Ahlund 

belägger med en rad exempel från romanen. Han sammanfattar det hela med att konstatera: 

”Hans förhållande till sexualiteten och den egna kroppen [är] på ett påfallande sätt präglat av 

äckel och självförakt. [---] Såväl ett utpräglat intresse för renlighet som ångestförnimmelser 

inför de kroppsliga funktionerna finner vi i rikligt mått hos doktor Glas.”49 

Ytterligare ett perspektiv på doktorns kroppsliga avståndstagande kan anläggas utifrån 

posthumanistiska idéer. Wolfe skriver: ”The key link between humans and nonhuman animals 

[…] is […] their shared finitude as embodied, vulnerable things”.50 Han beskriver ”our shared 

embodiment, mortality and finitude” som något som gör oss till ”fellow creatures”.51 Här 

                                                 
47 Timothy Morton, The Ecological Thought (Massachusetts, 2010), s. 15.  
48 Lundgren, 1987, s. 107. 
49 Ibid., s. 163. 
50 Wolfe. 2010, s. 80. 
51 Ibid., s. 62. 
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kommer fokus att läggas på embodiment, som dessvärre inte har en passande svensk 

översättning men som ungefär syftar på ”faktumet att vi har en kropp”. Den största 

gemensamma grunden för alla djur på jorden är alltså att vi har kroppar. Detta kan sedan 

anknytas till Wolfes första posthumanistiska tes att människan blir till genom att undvika eller 

undertrycka sin koppling till andra djur samt genom att ta avstånd från den fysiska och 

materiella verkligheten – inklusive sin egen kropp. Människan vill särskilja sig från andra djur 

och tar därför avstånd från sin kropp, men kroppen är något som vi aldrig kan komma undan. 

Hos Glaskaraktären leder det till ångest. Han frågar sig själv ”vad är jag?” (s. 56) och beskriver 

sig själv som ”skuggan som ville bli människa” (s. 56) och visar därigenom att han inte känner 

sig tillhörande i det som människan är – eller strävar efter att vara. 

Ett exempel på ett fysiskt avståndstagande i romanen är när doktor Glas berättar om en 

händelse med sin far: ”Men det värsta var, att jag alltid kände en så stark fysisk motvilja mot 

honom. Hur jag pinades, då jag som liten pojke måste bada tillsammans med honom och han 

ville lära mig simma. Jag slingrade mig som en ål ur hans händer.” (s. 62) Glas vill alltså inte 

kännas vid sin fars kropp. Han liknar sig själv vid en ål, vilket är en standardiserad liknelse som 

syftar till att beskriva att han är hal, men det antyder även att han kategoriserar sin kropp som 

något annat än den mänskliga. En möjlighet är att Glas med ålens halhet inte enbart vill ta 

avstånd från fadern utan också till hela situationen som skapar honom obehag – inklusive 

upplevelsen av sin egen kropp. Den fysiska motviljan skulle kunna ses som ett uttryck för Glas 

ambivalenta relation till sin kroppslighet. 

Doktor Glas har inte bara en ansträngd relation till sin far, han har det till de flesta människor. 

Han lever ett ensligt liv och antyder ofta att han känner sig ensam. Ibland skriver han ut det 

tydligt och självömkande: ”Jag känner det som om i denna stund ingen i världen vore mer ensam 

än jag” och ”Jag är så ensam” (s. 9, 34). Glas tar inte bara avstånd från sin egen kropp, han tar 

också avstånd från andras – även sexuellt. Djur kopplas ofta samman med att deras enda vilja 

och syfte är att reproducera sig. Det skulle kunna vara därför Glas tar avstånd från sin sexualitet. 

Han är trettiotre år gammal och har aldrig ”varit när en kvinna” (s. 9). Han beskriver hur han 

ser på samlaget: 

 

Men först och sist själva akten. 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”. Jag ville inte tro det; det måste 

komma flera andra pojkar och bekräfta det och skratta åt min dumhet, och jag trodde det knappt ändå, jag 

sprang min väg i fullt ursinne. 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? [---] Ännu idag har jag inte riktigt hämtat mig från min 

förvåning. Varför måste vårt släktes liv bevaras och vår längtan stillas just genom ett organ som vi flera 
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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. 13f) 

 

Uttrycket ”vårt släktes liv” sätter människorna i relation till att det också finns andra släkten. 

Det är släkten som också fungerar på samma sätt som människan, vilket verkar vara det som 

gjort Glas så ursinnig och förvånad. Han verkar mena att människan förtjänar en mer värdig 

och vacker akt än de andra. Samtidigt visar han på medvetenhet kring faktumet att så inte är 

fallet. Glas vet att människan inte styrs av värdighet, människan styrs av lust. När han går hem 

över kyrkogården en kväll och ser ett antal par som är upptagna med att kyssas tänker han att  

”[d]et är tydligt, att en drift, som kan förmå dessa stackars människor att väcka allmän 

förargelse på en kyrkogård, måste vara oerhört mäktig och stark. [---] Blott mig har den ännu 

icke drivit till någonting. Hur är det möjligt?” (s. 22) Här konstaterar Glas att vi styrs av våra 

drifter, precis som alla andra reproduktiva varelser. Att kyssandet dessutom äger rum på en 

kyrkogård visar dessutom att människan varken styrs av ’värdighet’ eller av vår artificiella 

samhällsstruktur. Ahlund beskriver händelsen som att den ”vittnar om en grundläggande 

motsättning mellan människans natur och det samhälle som hon skapat åt sig.”52 Det är ett 

påstående som kan läsas som posthumanistiskt: motsättningen är ett bevis på att människans 

civilisationsprocess blott är ett sätt att undertrycka sitt ursprung i naturen. 

Glas är alltså medveten om att människan är ett driftdjur men han gillar det inte. Han 

särskiljer sig dessutom från denna realitet när han säger att den minsann inte drivit honom till 

något. Är det då sant eller är det bara en falsk uppfattning han har om sig själv som en 

’civiliserad människa’? Han är ju trots allt iblandad i ett kärleksdrama som för hans del är 

platonisk, men som slutar på ett långt ifrån civiliserat maner. Att Glas känner en allmän fysisk 

ovilja är redan konstaterat, men kan det finnas en grundorsak till denna känsla värd att nämna? 

När han ser Helgas kärlek – den unga och vackra Klas Recke – skriver han följande: ”Men när 

jag ser en man sådan som han därborta, känner jag en bitter avund längst inne. Det problem, 

som förgiftade min ungdom och som tynger mig ännu långt in i mannaåren, har för honom löst 

sig av sig själv. […] honom har kvinnornas kärlek ända från början fallit till som en naturlig 

rätt.” (s. 30) Problemet som Glas skriver om är att han länge uppfattat sig själv som ful. I citatet 

ovan framstår det som att han fortfarande gör det, men på ett annat ställe påstår han sig ha 

kommit över det: ”Nu gör det mig detsamma.” (s. 29) Hans självuppfattning är alltså skiftande. 

I citatet framkommer likväl att doktorn är väl medveten om det naturliga urvalet. ”Utan tvekan 

är både människans och lägre stående djurs sinnen så beskaffade att lysande färger, vissa 

                                                 
52 Ahlund, 1994, s. 161. 
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former, liksom harmoniska eller rytmiska ljud, skänker glädje och kallas vackra”, skrev Darwin 

om det sexuella urvalet, och visst reflekterar Glas också över Klas och Helga tillsammans: ”Ja, 

de två höra ihop, det är naturligt urval.” (s. 31)53 Att driften inte har fört doktor Glas till 

någonting – utöver ett par kyssar i sin ungdom – kanske inte har något att göra med att han 

faktiskt står högre än andra; det kanske har att göra med det naturliga urvalet i sig självt. Glas 

känner sig ful och känner sig därmed också ovärdig Helga. Samtidigt tycker han att hela 

företeelsen (driften och dess natur) i sig är ovärdig, vilket givetvis leder till en känsla av 

vanmakt. Det leder också till motstridiga och komplexa känslor: han föraktar en företeelse som 

i sin tur ’föraktar’ honom. 

I Doktor Glas är det inte bara doktorn själv som reflekterar över sin egen kropp. Helga 

reflekterar också över sin kropp och hennes syn på saken är intressant att titta på då den skiljer 

sig markant från det som hittills analyserats. Helga säger vid ett tillfälle till Glas att ”en fågel 

flyger inte högre än luften räcker, och den räcker inte långt. Den hör till jorden den också. I 

skolan hade vi en lärare i naturkunnighet som förklarade för oss att ingenting av det som finns 

på jorden kan komma bort från den.” (s. 116f) Här likställer sig Helga med de andra djuren, i 

det här fallet med en fågel. Hon menar att vi alla tillhör jorden och att vi inte kan komma bort 

från den. Det är en uppfattning som kan påminna om vissa posthumanistiska idéer. Exempelvis 

antyder Wolfe när han talar om att Homo sapiens uppnår det ’mänskliga’ genom att fly från det 

kroppsliga och materiella, att det faktiskt inte kan fungera så. Försöket till undanflykt kan ses 

som en försvarsmekanism; ett försök att särskilja sig. Helgas utsaga visar att de idéer som idag 

kan associeras med posthumanismen har funnits i många år innan någon filosofisk strömning 

fick detta namn. Givetvis invänder Glas mot det som Helga fått lära sig. ”Det är jag rädd att han 

hade fått om bakfoten” (s. 117), säger han och verkar mena att han vet att man visst kan ’komma 

bort’. Glas vill särskilja sig som människa genom att mena att han visst kan fly den fysiska 

verkligheten vi alla delar. Här fungerar Helga som motpolen när hon inte tar avstånd från sina 

drifter, sin sexualitet och sin kropp. Hon säger: ”Jag har lärt känna min kropp. Jag har lärt mig 

känna och förstå, att min kropp är jag.” (s. 117) Detta visar hon också genom sin fysiska kärlek 

till Klas Recke. 

 

Bioetik 

Tidigare konstaterades det faktum att en gemensam grund för människor och andra djur är att 

vi har kroppar. En skillnad mellan människors och andra djurs kroppar är dock hur vi värnar 

                                                 
53 Darwin, 2010 [1871], s. 250. 
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om dem. Cary Wolfe talar om bioetik, ett begrepp som man skulle kunna tro handlar om en etik 

för allt levande. Istället har det kommit att bli en etik för mänskligt liv, främst för frågor inom 

hälsa och sjukvård. Wolfe redogör för bakgrunden till bioetiken genom Michel Foucaults teori 

om biopower. Foucault menar att efter 1700-talet utvecklades agrikulturen och ekonomin så 

pass mycket att vår existens fick andra villkor: ”Biological existence was reflected in political 

existence.”54 Därmed krävs också omfattande förordningar för att kontrollera våra livsvillkor. 

Wolfe citerar Foucault: ”Such a power has to qualify […] rather than display itself in its 

murderous splendor”.55 Bioetiken är som alla konceptualiseringar förenklande. Den tar koncept 

som till exempel ”person” och definierar dem så att de blir konsekvent applicerbara. Begreppet 

person är moraliskt kodat och innebär att en person är en människa som har en viss livskvalitet. 

Wolfe menar att när man bedömer en människas livskvalitet bedömer man också vad som gör 

livet värt att leva.56 

Bioetik tar bara ”personer” i beaktande, inte djur, även om de har samma intressen som 

personer: att undvika fysisk smärta. De som försvarar djurförsök har också ett oundvikligt hål 

i sin argumentation som är öppet för vad Wolfe kallar ”marginal cases”. Marginalfall är de 

människor som inte ses som ”personer”, exempelvis foster eller människor med neurologiska 

sjukdomar. ”Concretely it is not true that all human beings possess the attributes that allegedly 

mark the difference between us and other animals”, citerar Wolfe Paola Cavalreri.57 Det är alltså 

inte alla människor som har de karaktärsdragen som påstås utgöra skillnaden mellan människan 

och andra djur. Att Glas arbetar som läkare blir därför intressant i ett posthumanistiskt 

perspektiv. Självfallet måste han tillämpa någon form av etik sin yrkesroll och i det följande 

ska diskuteras hur han gör skillnad på människor och personer. 

Doktor Glas tar först upp den bioetiska frågan om eutanasi när han frågar sig  ”hur mycket 

odugligt, hopplöst fördärvat människomaterial” som han ”på ämbetets vägnar varit med om att 

konservera” (s. 65).58 Strax efter frågar han sig: 

 

Och varför skulle jag göra mig till martyr för en uppfattning, som förr eller senare blir alla civiliserade 

människors, men som i dag ännu är brottslig? Den dag skall och måste komma, då rätten att dö blir erkänd 

som en långt viktigare och mera oförytterlig människorätt än den att lägga en sedel i valurnan. Och när den 

tiden är mogen, skall varje obotligt sjuk – och varje ”brottsling” också – äga rätt till läkarens hjälp, om han 

vill befrielsen. (s. 66) 

 

                                                 
54 Wolfe, 2010, s. 52. 
55 Michel Foucault, citerad i ibid., s. 52. 
56 Wolfe, 2010, s. 56. 
57 Paola Cavalreri, citerad i ibid., s. 58. 
58 Eutanasi är dödshjälp. 
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Dödshjälp är ett av de ämnen som man under slutet av 1800-talet ville sätta under debatt, så det 

är inte konstigt att ämnet tas upp i Doktor Glas. En senare händelse i boken säger än mer om 

Glas ställningstagande i fråga om människosyn och djursyn. När han blir kallad på hembesök 

till den sjuke pojke som Glas kallar för ”det vidriga djuransiktet” väcker det återigen tankar om 

dödshjälp:  ”i sina hjärtans djupa feghet skicka de likväl efter mig, läkaren, för att jag skall driva 

undan den goda och barmhärtiga döden och hålla missfostret vid liv” (s. 71). Glas menar att för 

”missfoster” – eller för de som inte kvalificerar som personer – är döden något gott. Efter 

besöket hos pojken gör han två korta dagboksanteckningar. Den första utgör ett citat av Seneca: 

”’När ett barn födes vanskapligt, dränker man det’”, och den andra lyder: ”Varje idiot på 

Eugeniahemmet kostar mera i årligt underhåll än en frisk ung kroppsarbetare har i årlig 

inkomst.” (s. 73) Glaskaraktären ställer liv mot varandra och värderar dem olika högt, och gör 

därmed just det som Öhman kritiserar. Hon skriver följande om hur evolutionsläran först 

feltolkades: 

 

Tanken att alla levande organismer utvecklas successivt mot fulländning innebar också att allt kunde ordnas 

i en kvalitativ hierarki. Människan sågs som evolutionärt mer fulländad än djurarterna, och inom 

mänskligheten fanns ett flertal olika utvecklingsstadier representerade, ett tankesätt som lade en 

”vetenskaplig” grund för en rasistisk och socialdarwinistisk människosyn.59 

 

Visst uppvisar Glas en socialdarwinistisk människosyn när han påstår att människor med 

funktionsnedsättning inte har något värde. Han ser dessa människor som ovärdiga för att de inte 

tydligt nog kan markera skillnaden mellan sig själva och andra djur. Att han kallar ”marginal 

cases” för idioter, missfoster och vidriga visar hur mycket han avskyr dem. Varför upprör de 

honom så mycket? Vi kan gå tillbaka till tillfället då Glas slänger ifrån sig boken med bilderna 

på olika kranier och sätta detta i relation till hembesöket. Pojken skulle då kunna ses som en 

materialisering av eller ett fysiskt bevis för Darwins lära. En möjlighet skulle därför kunna vara 

att dessa händelser får honom att tvivla ännu mer på människans identitet, och i förlängningen 

också sin egen. 

 

Språk och form 

Cary Wolfe skriver att ”[o]ur relation to flesh and blood is […] constituted by a technicity with 

which it is prosthetically entwined, [a] semiotic machine of langugage” 60 Hur språket påverkar 

relationen till hans egen och till andras kroppar demonstrerar Glaskaraktären vid flera tillfällen. 

                                                 
59 Öhman, 2009, s. 83. 
60 Wolfe, 2010, s. 92. Kursiv i originalet. 
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De ord han använder sig av som redovisats i ”Djur, människor och antropocentrism” samt i 

”Bioetik” visar tydligt hur hans språk samspelar med hans syn på sina medvarelser. Vad Wolfe 

menar med att språket är en protesliknande semiotisk maskin kommer att utvecklas i detta 

avsnitt. Doktor Glas är självklart föremålet för analysen och fungerar här också som 

utgångspunkt. Nedan följer ett citat: 

 

Alla mina tankar och drömmar om natur äro troligtvis byggda på intryck från dikt och konst. Av konsten 

har jag lärt min längtan efter att få lustvandra på de gamla florentinarnas blomsterängar och gunga på 

Homeros’ hav och böja knä i Böcklins heliga lund. Ack, vad skulle mina egna fattiga ögon se i världen, 

lämnade åt sig själva […] Ibland, när jag ser en av dem [diktarna] sitta tyst och frånvarande och se ut i det 

tomma, tänker jag för mig själv: kanske ser han just nu något som ingen har sett förr […].  (s. 54f) 

 

Ovan reflekterar Glas om sina intryck från dikt och konst. Han menar att världen ter sig 

annorlunda för den som är diktare och att han själv har påverkats av diktarnas syn. Dikten är en 

högre form av språk som enligt Glas har kraft att ändra synen på världen. Men Glas ”egna 

fattiga ögon” kanske har en annan funktion: att se världen som den är utan att processa den 

genom en högre konstruktion. 

Enligt Wolfes posthumanism har språk en protesliknande funktion och kan därför ses som en 

slags teknologi. Wolfe citerar David Wills när han förklarar att språket är en teknologi som är 

”a movement out of self-precence”.61 Han citerar också Niklas Luhmann: ”[L]anguage cannot 

copy states of mind, cannot imitate them, cannot represent them.”62 Genom språket tror vi att 

vi kan förmedla oss själva, men språket i sig omöjliggör alltså detta. Denna teori blir intressant 

när den sätts i förhållande till Doktor Glas. Lundgren skriver apropå att Doktor Glas är skriven 

i dagboksform: 

 

Vad beträffar 1800-talets ”journal intime” anger redan själva beteckningen en vändning mot det inre. 

Tankar och reflexioner blir som regel viktigare än redogörelsen för skeenden och händelser. De senare får 

tjänstgöra som utgångspunkt för spekulationer och fantasier. Känslornas värld är väsentlig; det 

psykologiska intresset ökar också under loppet av århundradet. Därmed sammanhänger inriktningen på 

jaget, det egocentriska.63 

 

Dagboksformen fokuserar således på jaget, men att formulera sina tankar och känslor genom 

språket går direkt emot jag-fokuseringen. Detta för att genom språket rör vi oss bort från oss 

                                                 
61 David Wills, citerad av Wolfe, 2010, s. 36. 
62 Niklas Luhmann, citerad av Wolfe, 2010, s. 35. 
63 Lundgren, 1987, s. 12. 
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själva. Att Glas kanske skriver dagbok för att få ordning på sina tankar kan i själva verket göra 

att de förvrängs. 

Dagboksskrivandet skulle alltså kunna ställa till det för Glas ännu mer när det gället hans 

självuppfattning, men Lundgren är av en annan mening. Han skriver att ”[d]agboksforskningen 

har noterat att den som skriver på sin dagbok inte sällan är en person som söker efter sin egen 

identitet”.64 Om dagboksskrivandet har fungerat som ett medel för självkännedom, kanske 

språket visst fungerar för att förmedla sitt inre. Men detta sökande skulle även kunna kopplas 

till ytterligare en av Wolfes tankar, den om människans tendens att teoretisera kring sin tillvaro. 

Doktor Glas är en idéroman och tillhör därmed en mycket intellektuell genre. Dessutom är 

romanen skriven i dagboksform. Dessa genremässiga förutsättningar leder till att Glas  

efterrationaliserar allt som händer honom och kritiskt plockar isär det han upplever. Skrivandet 

skulle därför också kunna ses som en antropocentrisk strategi. 

När det gäller språket kan det inte ses som en metod för människan att ta avstånd från sig 

själv, även om det är en ”movement out of self-precence”. För även om Wolfe ser språket som 

en slags teknologi betyder det inte nödvändigtvis att det är otillgängligt för andra djur än 

människan. Elizabeth Grosz fördjupar detta resonemang när hon skriver: ”What would the 

study of, for example, literature and language which did not privilege the human as its paradigm 

look like? Is it possible for us to understand, say, language differently, beyond and outside the 

limits of the human?”65 Grosz menar att språket inte enbart är en mänsklig företeelse men att vi 

privilegierar människans förmåga till röst, skrift och tal. Denna idé grundar Grosz i Darwins 

lära. Hon skriver att ”[l]anguage, which for him [Darwin] functions primarly and in the first 

instance as a mode of sexual attraction or appeal, is that which man shares with many species”.66 

Grosz begränsar inte denna tanke till bara språket, utan drar den också till alla konstformer där 

också det litterära skrivandet ingår: 

 

All of the arts, from architecture to music, poetry, painting, sculpture, and dance, are the indirect effects of 

Darwin’s concept of sexual selection. If natural selection can help explain the remarkable variety and 

adaptation of life to its specific environments, then only sexual selection can explain the extravagant, often 

useless, sometimes imperiling qualities that have no survival value but nevertheless continue in 

abundance.67 

 

                                                 
64 Ibid.,s. 23. 
65 Grosz, 2011, s. 14. 
66 Ibid., s. 17. 
67 Ibid., s. 170. 
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Det går alltså att se Glas dagboksskrivande som en strategi för ”sexual attraction or appeal”, 

om Grosz och Darwins tes används som utgångspunkt. Glas skriver dock inte för att attrahera 

någon. Han poängterar själv att han ”skriver detta – för vem? För ingen vän och för ingen 

väninna, knappt för mig själv ens […]” (s. 8). Likväl kan det vara ett sätt för honom att känna 

sig mer åtråvärd för både sig själv och andra och som ett tillvägagångssätt för att finna och 

samla sig själv. 

 

Diskussion 

”’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.”68 Det är Glas jag citerar, och visst vore 

det naivt att tro att människan har fullständiga svar på allting. Bara för att Doktor Glas nu är 

analyserad ur ett posthumanistiskt perspektiv behöver det inte betyda att det skapat en sanning 

om romanen. En verklighet kan aldrig helt och hållet översättas till en teori. Frågorna som 

uppsatsen syftat till att besvara är hur doktor Glas ser på människor, inklusive sig själv, och 

andra djur. Jag kommer att sammanfatta de viktigaste iakttagelserna från analysen, men 

kommer inte att presentera en fullständig slutsats eller sanning. Jag kommer helt enkelt inte att 

gå till botten med frågorna, som Glas skulle kunna ha uttryckt det. Utöver denna redogörelse 

kommer jag också att avsluta diskussionen med en allmän posthumanistisk reflexion, då jag 

flertalet gånger under arbetet med denna uppsats fått den något fyrkantiga frågan: På vilket sätt 

är Doktor Glas posthumanistisk? 

Den här litteraturanalysen kan inte ses som en idéhistorisk analys, men jag har ändå studerat 

hur den fiktiva figuren Glas ger uttryck för påverkan av Charles Darwins lära. Jag skulle vilja 

säga att Glas har höjt en humanistisk (och på ett plan en kylig och avståndstagande) gard, men 

att han också ger uttryck för obalans och tvivel kring vem han (och människan) egentligen är. 

De posthumanistiska teorierna och metoden som lagt grund för analysen har använts för att 

lyfta möjliga djupare orsaker till Glas ängslan kring sitt mänskliga varande. Den tidigare 

forskningen som gjorts om Doktor Glas har satt romanen i en historisk kontext och gjort 

observationer som visat sig vara till nytta vid en posthumanistisk analys. Men med denna 

uppsats har jag velat utmana den tidigare forskningen i det avseende att jag velat visa att det 

finns intressanta aspekter av Doktor Glas som inte förrän nu har lyfts. Att sammanfatta 

tidsandan från det förra sekelskiftet har varit givande för att nyansera bilden av romanen. 

                                                 
68 Söderberg, 2010 [1905], s. 146. 
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Stadslivet var vid publiceringen av romanen förhållandevis nytt och människocentrerade frågor 

stod högt på agendan. Doktor Glas är en tankeroman som i tidens anda tar upp frågor som 

explicit rör människan, exempelvis bioetik och många av 1800-talets heta debattfrågor med 

humanistiska förtecken. Tiden präglades också av dekadens och mot bakgrund av den 

socialdarwinism och rasism som fanns sätts darwinismen i ett mer nyanserat sammanhang.  

Analysen visar att Darwins lära spelar en intressant roll i romanen. Glaskaraktären tycker 

inte om tanken på människans ursprung bland djuren, men på samma gång beklagar han sig 

över hur människan tagit avstånd från andra djur och från ett mer naturligt och enkelt liv. Ett 

förakt för det djuriska tar ändå överhanden i hur karaktären i sitt dagboksskrivande uttrycker 

sig om sig själv, om andra människor och om andra djur. Djuret står tydligt i kontrast till 

människan. Romanen handlar över huvud taget inte om några djur utöver människan med 

undantag för två fenomen: dels figurerar de som stelnade metaforer, dels får de fungera som 

”den Andre” och kontrastera det mänskliga. 

Men romanen är inte bara antropocentrisk. Det finns inslag där Glas uttrycker tvivel över 

människans roll och detta är på grund av Darwin. Jag hävdar att Glas ifrågasätter människans 

självutnämnda särställning, men också att han ifrågasätter människans övertro på att kunna 

fastställa sanningar om verkligheten. Dessa ifrågasättanden ser jag dessutom som tydliga teman 

för romanen och jag förvånas därför över att dessa inslag inte tagits upp tidigare i forskningen. 

Hos såväl Ahlund som Lundgren och Söderbergssällskapet i stort, ligger förvisso fokus vid 

analysen av Doktor Glas på doktorns personlighet och orsaken till denna. Det talas om hans 

roll som läkare och det talas om hans kopplingar till filosofer. Glas sätts gärna in i en slags 

tankemall där han ska personifiera ett filosofiskt synsätt, alternativt representera en specifik 

psykisk diagnos. Självklart bör det inte finnas några tvivel om att huvudpersonen i Söderbergs 

stora tankeroman inte skulle vara genomtänkt skapad och troligtvis i förhållande till en samtida 

tankeströmning. Men vad Söderberg avsåg med romanen är inte likställt med vad romanen 

faktiskt förmedlar. Ett exempel på detta belyser Lundgren när han talar om att det är orimligt 

att den tillknäppta och lite sterila doktor Glas ens skulle bemöda sig att skriva dagbok, särskilt 

inte när han är upptagen med att leka med människors öden.69 Lundgren skriver att ”Söderberg 

har själv varit inne på en liknande tanke, då han i ett brev […] framhåller […]: ’Dr. Glas skulle 

ha varit alldeles ur stånd att skriva den dagbok, som han fingeras skriva. Den motsägelsen 

överlämnade jag åt kritiken att upptäcka, men ännu har ingen gjort det.’”70 Att romanen som 

                                                 
69 Lars O. Lundgren, ”Dagboksromanen Doktor Glas” i Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd. 

Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, red. Nils O. Sjöstrand (2010), s. 53. 
70 Ibid., s. 53. 
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kreation kan vara motsägelsefull är alltså redan konstaterat på ett område, men det skulle också 

kunna gälla fler områden. Skulle doktor Glas kunnat få eget liv i romanen och blivit något mer 

än bara en personifikation av en tankeströmning? Kerstin Ekman (f. 1933) har varit inne på 

ungefär samma spår när hon skriver: 

 

Han är inte en människa utan en konstruktion av ord sammansatta på ett mycket speciellt sätt. 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. Och det är en 

konstruktion i motsatspar. När Söderberg bygger upp sin berättelse trevar han efter något som varken han 

eller någon annan kan veta hur det ser ut – den moderna romanen i Sverige. Arbetar man utifrån paradoxer 

uppstår en klyvnad som är karakteristisk för moderniteten. En svävning, ett osäkert läge.71 

 

Ekman menar alltså också att romanen är omsorgsfullt konstruerad, men vill inte heller koppla 

den till en samtida tankeströmning. Det jag tidigare kallade motsägelser kallar Ekman för 

paradoxer. Hon lyfter faktumet att Söderberg ansåg sig ha skrivit en tankeroman, men att ”det 

är i så fall en tankeroman som börjar i ett känsloutbrott: avskyn för pastor Gregorius”.72 Visst 

försvarar Glas mordet på pastorn med sin yrkesroll som går ut på att skära bort det sjuka. Men 

mordet grundar sig i avsky och det brott som Glas begår grundar sig i känslor och passion. Ändå 

försöker litteraturforskare att analysera Glas ur ett rent tankemässigt perspektiv och det starka 

känslomotivet bortses från. 

Om vi för ett ögonblick släpper Söderbergs etikett på Doktor Glas som en tankeroman, kan 

man enligt min analys se en läkare som befinner sig i en slags identitetskris eller en man som 

känner ambivalens kring vem han faktiskt är. Ekman menar att det kan ses som ett av de första 

försöken till svensk modernism. Visst ligger fokus i Doktor Glas på jaget och visst innehåller 

den paradoxer, klyvnad och svängning. Men klyvnaden och det osäkra läget kan också tolkas 

som ett posthumanistiskt frö. Ett frö till att ifrågasätta relationen mellan medvetande och 

kunskap som humanismen upprättat, som Öhman beskrev det. Eller ett frö till en svängande 

och osäker mänsklighet vars öde är att komma över sig själv, som Grosz beskrev det. 

I den ena stunden påstår jag att Doktor Glas är antropocentrisk och bunden till 1800-

talsidéer, i nästa stund menar jag att romanen innehåller ett posthumanistiskt frö. Så vad är 

egentligen uppsatsens resultat och på vilket sätt är egentligen Doktor Glas posthumanistisk? 

Som nämnts i uppsatsens syfte har jag inte avsett att konstatera om romanen är posthumanistisk. 

Jag har endast haft för avsikt att summera vilka aspekter av romanen som blir synliga utifrån 

                                                 
71 Kerstin Ekman, ”Skuggan som ville bli människa” i Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd. Synpunkter 

på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, red. Nils O. Sjöstrand (2010), s. 229. 
72 Ibid., s. 230. 
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det posthumanistiska perspektiv som använts i denna uppsats. Analysen visade att doktor Glas 

inte alls har ett holistiskt förhållningssätt till sin omgivning: han talar illa om andra människor, 

han talar illa om andra djur och han tar avstånd från såväl sin egen som andras kroppar. Man 

skulle därför kunna dra slutsatsen att Doktor Glas inte är ett posthumanistiskt verk. Men jag 

skulle ändå vilja hävda att boken är intressant att titta på ur ett posthumanistiskt perspektiv och 

inte bara för att göra en kritisk läsning ”against the grain”. Det intressanta är Glas upprördhet 

över att människan tagit sig ur syskonringen av varelser på jorden och att han tycks vilja återgå 

till ett stadium där människan inte längre söker efter sanningen om allting. Det är också 

intressant att han erkänner Darwins lära, men också att han känner sådan ambivalens kring den. 

Det finns en dissonans mellan hur Glaskaraktären tänker och hur han lever. Detta yttrar sig 

sedan i hur han kämpar med att fastställa sin egen identitet. Ambivalensen, dissonansen och 

identitetskrisen kan förklaras av att Darwins lära satte många antropocentriska sanningar i 

gungning. 

Det jag velat visa med uppsatsen är just det som en posthumanistisk läsning kan göra: 

Läsningen handlar inte om att förkasta humanismen och romantisera djur och natur – en 

posthumanistisk läsning handlar om att dekonstruera. Jag ville, som min metod beskrev, 

exponera den bortträngda oron som följer med en dikotomisering mellan det mänskliga och 

ickemänskliga. Posthumanismen är flertydig, humanismen likaså, dessutom går de till viss del 

in i varandra. När det kommer till Doktor Glas finns det stort utrymme att bredda forskningen 

om karaktärens identitet och om eventuella moderna uttryck. Särskilt om man går in med 

samma inställning som Glas förespråkar: att inte söka efter sanningen.  



33 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Algulin, Ingemar & Olsson, Bernt, Litteraturens historia i Sverige (Lund, 2009) 

 

Ahlund, Claes, ”’Tanken är en syra som fräter’: Hjalmar Söderbergs Doktor Glas” i Medusas 

huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Acta Universitatis Upsaliensis, 

Historia litterarum 18 (Uppsala, 1994), s. 159-187 

 

American Comparative Literature Association, Posthumanist modernism I, 

https://www.acla.org/posthumanist-modernism-i, hämtad 2016-11-03 

 

Darwin, Charles, Människans härkomst och könsurvalet (Stockholm, 2006 [1871]) 

 

Ekman, Kersin, ”Skuggan som ville bli människa” i Läkarens plikt och moralens flytande 

tillstånd. Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, red. Nils O. Sjöstrand (Stockholm, 

2010), s. 226-236 

 

Grosz, Elizabeth, Becoming Undone. Darwinian Reflections on Life, Politics and Art 

(Durham, 2011) 

 

Herbrechter, Stefan & Callus, Ivan, ”What is a Posthumanist Reading?”, i Angelaki: Journal 

of the Theoretical Humanities, Vol. 13, Nr. 1 (2008), s. 95–111 

 

Ingvarsson, Jonas, ”Posthumanistiska nyckeltexter. Red. Cecilia Åsberg, Martin Hultman & 

Francis Lee. Studentlitteratur. Lund 2012”, i Samlaren: Tidskrift för Svensk 

Litteraturvetenskaplig Forskning, Vol. 133 (2012), s. 460-465, Linköpings 

universitetsbibliotek, Linköping, http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:798884/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2016-12-16 

 

Liljestrand, Birger, Språk i text. Handbok i stilistik (Lund, 1993) 

 

Lundgren, Lars O., Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (Stockholm, 

1987) 

 



34 

 

Lundgren, Lars O., ”Doktor Glas som dagboksroman” i Läkarens plikt och moralens flytande 

tillstånd. Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, red. Nils O. Sjöstrand (Stockholm, 

2010), s. 49-61 

 

Morton, Timothy, The Ecological Thought (Massachusetts, 2010) 

 

Sahlin, Björn, ”Doktor Glas som spegel av sin samtids tankar och debatter” i Läkarens plikt 

och moralens flytande tillstånd. Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, red. Nils O. 

Sjöstrand (Stockholm, 2010), s. 189-208 

 

Söderberg, Hjalmar, Doktor Glas (Stockholm, 2010 [1905]) 

 

Wolfe, Cary, What is Posthumanism? (Minneapolis, 2010) 

 

Öhman, Marie, ”Från humanism till posthumanism”, i Litteratur och språk, Nr. 5 (2009), s. 

74–92, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping,  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-9569, hämtad 2016–11–07 


