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1. Inledning och bakgrund 

Det var via Lars Wendelius artikel ”Kriminalitet och modernitet” i tidsskriften TFL som idén 

till mitt ämne uppkom.
1
 Där jämför han detektivstrukturen i ett antal utvalda romaner från 

början och mitten av 1900-talet, bland annat Agatha Christies Tio små negerpojkar och 

Walter Ljungquists Azalea. Därefter var det inte förrän jag hade börjat skriva på min uppsats 

och närläst både Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat” ett flertal gånger som det 

psykoanalytiska perspektivet började växa fram och fångade mitt intresse. 

      Jag har länge intresserat mig för både Poes och Söderbergs författarskap, främst för att de 

båda framställer den enskilda individen och lyfter fram det inre själslivet hos sina karaktärer. 

När det gäller deckare har mitt intresse varit mindre. Men efter att ha läst Wendelius artikel 

fastnade mitt intresse vid just hur de är strukturerade. 

     Tittar man på själv handlingen kan deckargenren verka ganska enformig, men genom att 

använda och analysera de verktyg vi beskriver världen med – ord, bilder, musik – så blir det 

en djupare återspegling av vår världsbild.
2
 När man studerar rätten i relation till litteraturen 

inverteras den traditionella hierarkin mellan fiktion och verklighet genom insikten att 

litteraturen kan tävla med rätten om makt över liv och död, trots litteraturens bekännelse om 

artificialitet. Leif Dahlgren skriver i sin artikel att i studiet om rätt och litteratur så undersöker 

man hur de rättsliga beskrivningarna av världen i texter förhåller sig till varandra och hur de 

sedan i sin tur förhåller sig till den livsvärld som vi faktiskt lever i. Ämnet beskriver en värld 

som är både påhittad och till viss del sann, men till skillnad från litteraturen, hävdar rätten inte 

bara att den har svaret på alla frågor utan också att den sitter inne med alla de rätta svaren. 
3
 

När det gäller relationen mellan psykoanalysen och det litterära verket så tillhandahåller den 

sistnämnda gestaltningar av generella eller mer specifika psykiska fenomen och processer, 

och har därmed trätt in som ett analytiskt studieobjekt. Skälet till detta kan vara att presentera 

de psykoanalytiska upptäckterna för allmänheten, läsaren får på så sätt själv ta ställning och 

försöka förstå den analytiska tolkningen och teorin.
4
  

      I januari 1843 publicerades Edgar Allan Poes novell om den namnlöse mördaren, ”Det 

skvallrande hjärtat”, för första gången i tidsskriften The Pioneer.
5
 Novellen var dock 

färdigställd redan 1842 och Poe skickade den då till Bradbury & Soden, ägarna av tidsskriften 

                                                           
1
 Wendelius, Lars - ”Kriminalitet och modernitet – Några iakttagelser kring förhållandet mellan klassisk 

detektivroman och modernistisk prosa” TFL, 1995:1, s. 37-50 
2
 Dahlgren, Leif - ”Rätt och Litteratur” TFL 2003:3, s. 7 

3
 Ibid. 

4
 Nylander, Lars – Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, 

Stockholm, Norstedts förlag AB, 1986, s.9 
5
 Poe, Edgar Allan - The Tell-tale Heart, i The Pioneer, red. James Russell Lowell, 1843 
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Boston Miscellany. De avvisade den med kommentaren att om Poe kunde tänka sig att nedlåta 

sig själv att skriva mindre kontroversiella texter, skulle han vara en utmärkt korrespondent för 

deras tidning.
6
 Poe var dock redan då ett känt namn och hade tidigare under åren haft stort 

inflytande på deckarromanens och kriminalromanens genrer genom sin svit om den fiktive 

detektiven Auguste Dupin. Men han skrev också gotiska noveller som till exempel novellen 

jag har valt men även ”The Black Cat” och ”The Fall of the House of Usher”. De korta 

berättelserna behandlar ofta mötet mellan ett naturvetenskapligt förankrat förnuft och det 

oförklarliga eller övernaturliga.
7
 

      Lite mer än 50 år efter att Poes novell publicerats gavs Doktor Glas av Hjalmar Söderberg 

ut, en dagdoksroman som skildrar en läkares ensamma liv i Stockholm. Den publicerades av 

Albert Bonniers förlag 1905 och sågs då som mycket provocerande för sin samtid, baserat på 

det faktum att Söderberg inte låter sin karaktär känna någon skuld efter mordet. Söderberg har 

utöver Doktor Glas haft stor framgång med bland annat Martin Bircks ungdom och Den 

allvarsamma leken. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ studie av Doktor Glas och ”Det 

skvallrande hjärtat” för att se hur författarna använt sig av detektivstrukturen och dess 

kriterier, vilka jag kommer att presentera längre fram. Jag har valt att utgå ifrån ett antal eget 

utvalda studier kring ämnet kriminalroman, bland annat Kerstin Bergman, Sara Kärrholm och 

Per Olaisen.
8
 Genom detta hoppas jag kunna fastställa om det finns drag som påminner om 

genren i fråga, likheter och skillnader, trots att varken Doktor Glas eller ”Det skvallrande 

hjärtat” egentligen följer en klassisk detektivstruktur. 

     Jag kommer även koppla denna diskussion till ett psykoanalytiskt perspektiv för att se hur 

relationen mellan strukturen och det psykologiska samarbetar, få en bild av varför människor 

gör handlingar som dessa och för att utreda karaktärernas psykiska tillstånd. Ur ett 

psykologiskt och moraliskt perspektiv ska jag försöka fastställa hur karaktärerna skiljer sig 

och liknar varandra i sitt beteende. Genom att göra en psykoanalys på de båda karaktärerna, 

utifrån deras beteende både före, under och efter dådet, vill jag diskutera om karaktärerna kan 

tolkas som instabila eller om deras handlingar är rationella. Detta främst med utgångspunkt i 

Sigmund Freuds studier kring psykoanalysen. Kan Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat” 

                                                           
6
 Mabbott, Thomas Ollive - Collected Works of Edgar Allan Poe band III, London, Belknap Press, 1978, s. 791 

7
 Bergman, Kerstin och Kärrholm, Sara - Kriminallitteratur, Lund, Studentlitteratur, 2011, s.16 

8
 Redovisning av dessa avhandlingar i kapitlet ”Tidigare forskning” s.8 
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ses som fallstudier inom det psykoanalytiska? Några av de texter jag använt mig av kring 

Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat” tar upp det psykologiska perspektivet och vissa 

delar kommer jag försöka väva in i min analys. Bland annat Lundgrens text Liv, jag förstår 

dig inte, han tar upp den diskussionen som skedde kring Doktor Glas när den publicerades, 

gällande om Söderberg blivit influerad av Freud och hans teorier när han skrev romanen.
9
 

      För att sedan försöka knyta ihop de två olika perspektiven ytterligare ska jag analysera 

strukturen av de båda verken, dagboksformen från Doktor Glas och den minimalistiska 

monolog som Poe skrivit, och se om det mönstret gör det lättare för författaren att få fram sitt 

budskap om karaktärernas inre reaktioner, om de valt denna struktur på grund av just detta. 

 

1.2 Teori och metod 

Att närläsa primärlitteraturen, Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat”, är vad som har stått 

i centrum när det gäller min metod. Under den processen är det flera teorier som dykt upp och 

verkat intressanta, men kriminalstrukturen och det psykoanalytiska är vad jag valt att inrikta 

mig på. För att väva ihop de olika teorierna har jag valt traditionen av den psykoanalytiska 

litteraturtolkningen, en väldigt stark och dominant genre. Lars Nylander, som jag tagit upp 

tidigare kring detta ämne, påvisar hur Freuds fallhistorier, på samma sätt som de 

modernistiska texterna, istället för att skapa en entydig logisk, eller kronologisk, berättelse 

skapar en flerskiktad text som erbjuder olika versioner av samma historia. 

 

1.2.1 Kriminalromanens struktur 

Strukturalismen är utvecklat från lingvistiken, efter att Prags lingvistiska cirkel startades 

1926. Roman Jakobson var en utav medlemmarna, även en av formalismens centralgestalter, 

och han var den som myntade benämningen strukturalism 1929. Dock var det först efter andra 

världskriget som benämningen framträdde som en bredare teoretisk rörelse. Utgångspunkten 

kan, enligt Tenngart, sägas vara en blandning mellan Saussures lingvistik och den ryska 

formalismens intresse för det litterära.
10

 Strukturalismen har inte som målsättning att försöka 

förstå enskilda litterära texter, utan fokuserar på vilka mönster och strukturer som förenar de 

likartade och skiljer de olikartade ifrån varandra. Perspektivet vill rikta fokus bort från det 

personliga och historiska och istället fokusera på det formella mönstret. Sammanvävt med 

strukturalismen finns även den narratologiska teorin, läran om berättandet. Den bearbetar 

                                                           
9
 Lundgren, Lars O. - Liv, jag förstår dig inte, Stockholm, Carlssons Bokförlag, 1987 

10
 Tenngart, Paul Litteraturteori, Malmö, Gleerups Utbildning, AB, 2008, s.35 

(Tenngart har i sin tur utgått ifrån Hawkes, Selden och Sturrocks idéer) 
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vilka verktyg vi använder för att berätta en historia.
11

 Därför är strukturalismen en lämplig 

utgångspunkt i en diskussion om deckarstrukturen. 

 

S.S. Van Dine skrev en lång lista över hur den klassiska kriminalromanen ska vara 

strukturerad, ”Twenty rules for writing detective stories”, som publicerades 1928. 

Teoretikerna jag arbetat utifrån, bland annat Sara Kärrholm, Kerstin Bergman, Per Olaisen 

och Dag Hedman, har allihopa skrivit listor över vad de anser en kriminalroman bör innehålla. 

När jag sammanställde deras åsikter upptäckte jag att ”Twenty rules for writing detective 

stories” gav en bra sammanfattning av deras sammanlagda krav och valde därför att arbeta 

utifrån den, trots att den gavs ut långt efter verken jag valt att studera och mycket före mina 

övriga teoretiker. 

      Hans krav innefattade bland annat att huvudpersonen ska vara en genialisk, ofta excentrisk 

detektiv och någon form av brott ska ha skett, som från början verkar omöjligt att lösa. 

Detektiven ska använda en logisk slutledningsförmåga som metod för att lösa fallet, och vid 

sin sida ska han ha en medhjälpare, som ofta fungerar som berättarröst. Berättelsen får absolut 

inte innehålla någon kärlekshistoria, några hemliga sällskap, aldrig mer än en detektiv och det 

får inte sluta med att brottet egentligen bara var en olyckshändelse eller självmord, allt för att 

inte dra uppmärksamhet från den verkliga handlingen.
12

 Strukturen för den klassiska deckaren 

kan beskrivas som ett konventionellt sätt att förklara en viss typ av situation som skett, i de 

flesta fall ett mord. Den ska följa ett mönster av åtgärder eller utvecklingen av denna 

situation, vissa tecken och relationerna mellan dem som är lämplig för karaktärer och 

handlingen.
13

 

 

Som tidigare nämnts gav Edgar Allan Poe upphov till den ”klassiska detektivberättelsen” 

genom sin svit om Auguste Dupin, som utkom mellan 1841-50. Genren baseras dock på 

narrativa mönster som är betydligt äldre än så, berättelser om brottsutredning finns från den 

tidigaste skriftliga litteraturen, bland annat i Sofokles Kung Oidipus där huvudkaraktären 

försöker utreda mordet på sin far. Mönstret behandlar frågor och svar som leder fram till den 

slutgiltiga upplösningen, något som Bergman tar upp och som sagts av litteraturvetaren Peter 

Brooks. Han identifierade det som det mest använda berättarmönstret genom tiderna.
14

 Den 

kriminalfiktion som produceras under 1800-talet placerade brottslingen eller detektiven i 

                                                           
11

 Ibid, s.42 
12

 http://gaslight.mtroyal.ab.ca/vandine.htm  (2011-12-04 16:20) 
13

 Cawelti, John G. - Adventure, Mystery and Romance, London, The University of Chicago Press, 1976, s.80 
14

 Bergman, 2011, s.14 

http://gaslight.mtroyal.ab.ca/vandine.htm
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handlingens centrum och ett av de centrala genrekraven var mysteriestrukturen, vilket innebar 

att brottet skulle innebär ett problem vars lösning är allt annat än självklar. Karaktären tecknas 

som en romantisk och sentimental gestalt, ett offer för ett orättfärdigt samhälles förföljelser.
15

 

Sedan Poes kriminalroman visade vägen har genren successivt vuxit och gått från att 

representera ett fåtal författare till att innefatta många framgångsrika författarskap och ett 

flertal undergenrer har utvecklats. 

 

Det finns flera olika undergenrer inom kriminalromanen, bland annat ”den inverterade 

deckaren”, ett resultat av att man har experimenterat med den klassiska genren och en 

undergenre med annorlunda kriterier skapats. R. Austin Freeman anses vara den som skapade 

den inverterade deckaren, men metoden kan spåras tillbaka ända till den kinesiska litteraturen 

på 600-talet.
16

 Genren innebär att läsaren redan från början får reda på vem mördaren är och 

sen får man följa detektiven och se om och hur han löser det. Det blir en extra spänning för 

läsaren att se hur brottslingen psykologiskt tacklar påfrestningen med att försöka komma 

undan med sitt brott och hålla masken inför detektiven. Spännings – och 

nyfikenhetskomplex
17

 som ofta uppkommer inom denna genre innebär att läsarintresset på en 

given punkt i ett kronologiskt ordnat händelseförlopp riktas mot händelser som inträffat 

tidigare. Båda begreppen riktar intresset framåt i texten.
18

 

 

1.2.2 Psykoanalysen och det psykopatologiska 

Psykoanalysens skapare är Sigmund Freud. Han fick sin skolning inom ämnet i mitten av 

1800-talet, i ett vetenskapligt klimat som präglades av både den spekulativa naturfilosofin och 

den strikt materialistiska fysikalismen.
19

 Han analyserade sin första felhandling inom ämnet 

1898, med egna erfarenheter, patienter och kollegor som bakgrund.
20

  

      Freuds idéer och psykoanalysen utforskade människans tankevärld och samlade kunskaper 

om människans beteende. Han använde begrepp som bland annat omedvetna psykiska 

processer, försvarsmekanismer, beteendets driftsmotivation etc. som nyckelbegrepp då det 

gäller att förstå allt beteende. Psykoanalysen började som en behandlingsmetod vid vissa 

beteendeavvikelser som tidigare hade kallats ”demonisk besatthet” eller medfödd eller 

                                                           
15

 Wendelius, Lars - Rationalitet och kaos Uppsala, Gidlunds förlag, 1999, s.34 
16

 Olaisen, Per - Tankar om kriminallitteratur, Stockholm, Prisma AB, 2003, s.67 
17

 Begreppet ”nyfikenhetskomplex” kommer från Lars Wendelius text Kriminalitet och modernitet 1995, s.38 
18

 Hedman, Dag - Brott, kärlek, äventyr, Lund, Studentlitteratur, 1995, s.65 
19

 Holzman, Philip S. - Psykoanalys och psykopatologi, Lund, Gleerups AB, 1975, s.29 
20

 Freud, Sigmund - Vardagslivets psykopatologi, Stockholm, Natur och Kultur, 1997, s.65 
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konstitutionell degeneration, men som vi idag kallar psykopatologiska.
21

 Behandlingsmetoden 

blev efterhand också ett hjälpmedel för att utforska det mänskliga tänkandet, både på ett 

medvetet och också ett undermedvetet plan. Vad vi använder för verktyg för att tränga bort 

välkomna och ovälkomna tankar. 

     Lars Nylander är redaktör för boken Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern 

psykoanalytisk litteraturtolkning, som tar upp relationen mellan litterära texter och Freuds 

psykoanalys.
22

 I boken diskuteras det kring psykoanalysen då och nu och hur den påverkat 

vissa författarskap eller hur ett flertal författarskap i sin tur har påverkat Freuds teorier. 

Redan Freud var mycket klar över likheten mellan vissa skönlitterära verk och hans egna 

fallstudier, en likhet som också besvärade honom en del, speciellt under psykoanalysen 

tidigaste skede. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Jag har här valt att dela in den tidigare forskningen dels kring ”Det skvallrande hjärtat” och 

Doktor Glas, dels kring den tidigare forskningen kring kriminalromanen och psykoanalysen. 

 

1.3.1 Tidigare forskning kring Edgar Allan Poe 

Mycket utav forskningen kring Poe är fokuserad på den kriminalroman som han gav upphov 

till, men jag hittade även ett par undantag som fokuserat enbart på novellen ”Det skvallrande 

hjärtat”, till exempel en uppsats skriven av Magdalen Wing-chi Ki vid Marquette 

University.
23

 Denna studie är i huvudsak inriktad på huvudkaraktärens besatthet av den gamle 

mannens öga, och vad det ögat står för inom det psykoanalytiska området. Ett annat exempel 

är en uppsats skriven av Paul Witherington vid South Dakota State University kring ämnet.
24

 

Denna uppsats är i huvudsak fokuserad på berättartekniken i novellen och inriktad på 

jagberättaren. Ytterligare ett exempel är Henrik Delins uppsats som fokuserar på Poes 

inkorporering av orden vansinne och besatthet och hur han textmässigt framställer det.
25

 

     Mattias Fyhrs bok De mörka labyrinterna är en grundlig analys av den gotiska genren 

inom kriminalromanen. I denna uppsats är Fyhrs studie relevant då Poes berättelser ofta 

tenderar att bli gotiska. Fyhr använder gotiken för att undersöka om ämnet kan användas för 

att skildra andra känslor än skräck, som till exempel melankoli och psykologiska faktorer. 

                                                           
21

 Holzman, 1975, s.13 
22

 Nylander, Lars – Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, 

Stockholm, Norstedts förlag AB, 1986 
23

 Wing-chi Ki, Magdalen - Ego-Evil and The Tell-Tale Heart, Marquette University, 2008 
24

 Witherington, Paul - The accomplice in The Tell-Tale Heart, Studies in Short Fiction, 1985:22 
25

 Delin, Henrik – Edgar, a Poet – vansinnets stilistiska utforskare, Göteborgs Universitet, 2008 
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Han använder sedan resultatet av den forskningen och avslutar med att dekonstruera ett flertal 

verk. 

 

1.3.2 Tidigare forskning kring Hjalmar Söderbergs Doktor Glas 

Lars O. Lundgren har gjort en utförlig analys av Doktor Glas, som var den första större 

undersökningen kring ämnet.
26

 Syftet var att placera in romanen i en litterär tradition och i ett 

idémässigt sammanhang. Han vill ge en helhetsbild av Söderbergs författarskap, en monografi 

som behandlar romanen genremässigt, komparativt, idéhistoriskt och berättartekniskt. 

      Viljans frihet och mordets frestelse är en antologi av flera litteraturkritiker, däribland Bure 

Holmbäck som ses som en av de största forskarna kring Hjalmar Söderbergs författarskap.
27

 

Bidragen har, likt Lundgren, försökt sätta in romanen i ett par större sammanhang, framförallt 

medicinskt. Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd är en annan antologi med samlade 

föredrag som hållits i Söderbergssällskapet. Där bland annat konst och läkarkonst, 

toxikologiska frågor, en musikaliskt illustrerad genomgång och en allmän presentation av 

verket presenteras.
28

 

      Claes Ahlund, professor i litteraturvetenskap, tar i Medusas huvud upp bland annat Doktor 

Glas. Han har, likt det jag försökt göra i min analys, fokuserat på att komma bort från 

Söderberg som enbart Stockholmsskildrare, och istället fokuserat på det sexuella, 

psykologiska, existentialistiska och sociala i texten. 

      Jag vill även nämna en artikel, ”Söderberg söderifrån” sammanställd av bland annat 

Birgitta Holm, som kom till i samband med ett seminarium om den nya kvinnan och den 

erotiska diskursen. De tar upp Doktor Glas, Martin Bircks ungdom och Den allvarsamma 

leken och fokuserar på de kvinnliga gestalterna i texterna och deras relation till doktor Glas, 

samt deras biografiska relation till Söderberg själv. 

 

1.3.3 Tidigare forskning kring kriminalromanen 

Kerstin Bergman och Sara Kärrholm har tillsammans skrivit en bok kring deckare och 

kriminalroman, huvudsakligen fokuserad på litteraturhistorik och den internationella 

respektive den svenska deckarhistorien.
29

 De lägger även en viss fokus på detektivgestaltens 

utveckling som skett sedan den skapades. Utöver detta fokuseras resterande kapitel på de 

                                                           
26

 Lundgren, Lars O. - Liv, jag förstår dig inte, Stockholm, Carlssons Bokförlag, 1987 
27

 Sjöstrand, Lars - Viljans frihet och mordets frestelse, Stockholm, Proprius Förlag, 2003. Sammanställts 

tillsammans med Nils O. Sjöstrand, Björn Sahlin, Lars Sjöstrand och Bure Holmbäck. 
28

 Sjöstrand, Nils O. - Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd, Stockholm, Proprius Förlag, 2010 
29

 Bergman, Kerstin och Kärrholm, Sara - Kriminallitteratur, Lund, Studentlitteratur, 2011 
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olika subgenrerna inom kriminalromanen, bland annat pusseldeckaren, polisromanen och 

thrillern. En av subgenrerna i ovan nämnd bok, pusseldeckaren, har Sara Kärrholm själv 

skrivit en avhandling kring, som jag till viss del använt mig av.
30

 Hon bryter ner begreppet 

och tar upp de olika delarna som en pusseldeckare ska, eller faktiskt innehåller i dagens 

kriminalromaner. Per Olaisens bok Tankar om kriminallitteratur är upplagd på ungefär 

samma sätt som Kärrholm och Bergmans gemensamma bok. Skillnaden ligger i att Olaisen 

lägger mer fokus på enskilda författare och deras författarskap. 

 

1.3.4 Tidigare forskning kring psykoanalysen och det psykopatologiska 

Som jag nämnt tidigare skapades psykoanalysen av Sigmund Freud och jag har därför valt att 

basera den psykoanalytiska delen av min uppsats till största del på hans teorier ur 

Vardagslivets psykopatologi. 

      Psykoanalys och psykopatologi, av Philip S. Holzman, skisserar den historiska 

utvecklingen av Freuds psykoanalytiska idéer och tar upp de tidigaste kliniska data, 

vidareutveckling av idéerna sedan dess och fram till nu och även de senaste tilläggen till 

teorisamlingen. 

     Det var via analoga upptäckter från myter, sagor och litteratur som Freud försökte skapa en 

brygga över till den kulturella sfären och såg till att de förankrades som allmänskliga 

sanningar. Det som existerar i texten som en ambivalent spänning genererar ett flertal 

parallella läsningar, både medvetna och också omedvetna, och rationaliseras i båda fallen till 

en hierarkisk och spänningslös struktur. Psykoanalysen utgör i det avseendet en radikal 

utmaning av vårt traditionella sätt att läsa och tolka litterära texter.
31

 

 

2. Analys 

I denna del har jag för avsikt att först göra en grundlig undersökning av både Doktor Glas och 

”Det skvallrande hjärtat” ur ett strukturalistiskt perspektiv, med fokus på likheter och 

skillnader inom detektivstrukturen. Jag kommer även ta upp likheter genren har med det 

psykoanalytiska tänkandet för att väva samman de olika perspektiven. Författare har genom 

alla tider varit vetenskapens föregångare och därmed även den vetenskapliga psykologins 

föregångare. De kan lika lite undvika psykiatrin som psykiatrin kan undvika att flätas samman 

                                                           
30

 Kärrholm, Sara - Konsten att lägga pussel – Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, Stockholm, 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2005. 
31

 Nylander, 1986, s.35 
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med författaren och hans verk, och den poetiska behandlingen av ett psykiatriskt ämne kan 

vara helt korrekt utan att minska i sin betydelse eller skönhet. 

      Jag går sedan vidare och gör en något grundligare redovisning av den psykoanalytiska 

delen av uppsatsen. Där har jag valt att dela in kapitlet i underrubriker för att lägga extra 

fokus på vissa delar av karaktärernas beteenden. 

 

2.1 Detektivstrukturen 

Detektivstrukturen används för att gestalta en vision av samhället, människans tillvaro och 

villkor. Poe var ett av de namn som bidrog till att en modell skapades och en uppsjö av 

kriminalfiktion publicerades under de nästkommande 150 åren. 

      Jag har tidigare i uppsatsen presenterat kriterierna över vad som bör ingå i en roman för 

att den ska kunna tolkas som kriminalroman.
32

 Med de två listorna som utgångspunkt ska jag, 

utifrån mina egna iakttagelser, försöka återberätta händelseförloppet i de romaner jag valt, 

med tyngdpunkt på skillnaderna och likheterna. 

      Först introduceras huvudkaraktären, och inom deckarstrukturen är det detektiven, men i 

Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat” är det brottslingen och samtidigt då jagberättaren 

som presenteras. Efter en kortare introduktion av bland annat miljön och karaktärerna i 

omgivningen pekas offret ut av huvudkaraktären. Doktor Glas beskriver hur han mött pastor 

Gregorius under en utav sina kvällspromenader och man märker redan då av hans hat 

gentemot honom: ”[…] du kan gärna dö, din gamla rackare, så slipper jag se dig mer.”
33

 Efter 

det ges en förklaring till varför brottet måste ske, till skillnad från den klassiska 

kriminalromanen där brottet redan begåtts i början av boken. Efter detta börjar den 

psykologiska nedbrytningen av huvudkaraktären, successivt går tankarna kring mordet mot 

sin mognad, som sedan eskalerar efter att brottet begåtts. Tillslut nås en gräns och i till 

exempel ”Det skvallrande hjärtat” erkänner Poes karaktär handlingen, till skillnad från doktor 

Glas som lyckas undvika att bli påkommen, tack vare sin position som läkare. Söderberg låter 

inte sin gärningsman varken ångra sig eller gå under i samvetskval, olikt Poe. Lars O. 

Lundgren noterar att det inte är frågan om någon brottsmålshistoria, eller kriminalhistoria, 

eftersom brottet sker först mot den senare delen av berättelsen.
34

 Tyngdpunkten ligger alltså 

inte på den yttre spänningen, som i kriminalromanen, utan fokuseras på inre konflikter och en 

moralisk problematik. 

                                                           
32

 Kapitlet Tidigare forskning, s.4-6 
33

 Söderberg, Hjalmar - Doktor Glas Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1905, s.10 (Alla efterföljande citat från 

detta verk bäddas in i texten.) 
34

 Lundgren, 1987, s.33 
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      Ett av de viktigaste elementen inom detektivromanen är att den ska väcka läsarens 

nyfikenhet, bland annat genom frågor om bakgrund, personlighet etc. Nyfikenhetskomplex är 

något som är sammankopplat med kriminalromanen, och de finns där för att vi som läsare ska 

vilja fortsätta läsa med hopp om att vi ska få svar på våra frågor. Samma frågor ställs gällande 

de båda verken; vem är huvudkaraktären, varifrån kommer han, vilka erfarenheter bär han på? 

Frågorna framkommer dock starkare i ”Det skvallrande hjärtat” då vi inte får någon som helst 

information om huvudkaraktären. Vi får inte reda på vad som har hänt innan, vad som har lett 

fram till hans val att döda den gamla mannen. Men frågan är ändå om Poes karaktär ens vet 

det själv. I Doktor Glas presenterar huvudkaraktären sig själv redan i den första anteckningen 

genom att ange namn, ålder, social status. Men genom samtal, minnesbilder och andra typer 

av tillbakablickar framträder sedan så småningom en någorlunda klar bild av huvudkaraktären 

doktor Glas. Bland annat får vi ta del av personlighet, social klass och historia. 

 

Temporalomkastningar, det vill säga den ordningsföljd i vilken hädelserna presenteras i 

berättelsen, som i exemplet med tillbakablickarna i Doktor Glas, vill rikta intresset mot 

karaktärens förflutna; berättelsens process och dess kronologiska framskridande, som syftar 

till att avslöja något speciellt som har inträffat.
35

 I Doktor Glas ger tillbakablicken insyn i 

doktorns förhållande till sin far, och insyn i den bild doktorn har haft av kvinnor under sitt liv, 

och individens förhållande till det förflutna blir något av ett tema. Det ger oss också en viss 

förståelse för hur det kommer sig att en så aggressionshämmad person som doktor Glas är 

kapabel till mord.
36

 Den klassiska kriminalromanens mest karakteristiska drag är just att utgå 

ifrån nuet och arbeta sig tillbaka till det förflutna för att i slutändan lyckas finna något i 

brottslingens förgångna som hjälper att lösa mordet eller ger ett motiv till själva handlingen. 

Brottslingen får svara för sina gärningar och på samma gång testas som människa. Lundgren 

talar om att vissa författare låter människans konfrontation med det förflutna leda till en 

problematisering av existentiella frågor om ansvar och skuld.
37

 Genom detta blir 

berättarmönstret gångbart i Sigmund Freuds och hans lärjungars århundrade, då det i båda 

fallen handlar om att försöka finna dolda sammanhang i de minsta av detaljer och avslöja 

hemligheter från förr. Beröringspunkterna mellan den analytiska kriminalromanen och den 

psykoanalytiska studien är på så vis slående. 

                                                           
35
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 Sjöstrand, Nils O. - Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd, Stockholm, Proprius Förlag, 2010, s.210 
37

 Lundgren, 1987, s.47 



13 
 

 

2.2 Dagboken/tankeromanen 

De båda karaktärerna upplever samma känslor och bekymmer men skillnaden ligger i att i 

Söderbergs roman utvecklas tankarna, i Poes novell blir de sammanställda i korta meningar 

och enstaka ord. Man skulle kunna säga att båda berättelserna är framställda i dagboksform 

eller som tankeromaner. Detta mest gällande Doktor Glas, då han skriver ner exakta datum i 

kronologisk följd, men inte lika självklart gällande ”Det skvallrande hjärtat”, som till formen 

påminner mer om en förklaring till handlingen eller ett erkännande skrivet i efterhand. 

Thomas Ollive Mabbott skriver i sitt förord till ”Det skvallrande hjärtat” att han ser på 

novellen som en dramatisk monolog, med utgångspunkt i Poes berättarteknik.
38

 Detta 

stämmer till viss del eftersom inga utomstående karaktärer får komma till tals. Ett tydligt 

berättarjag, vilket man får genom dagboksromanen, är inte unikt som litterär form men 

används för att återge ett psykologiskt laddat skeende med fokus på huvudkaraktärens inre 

liv.
39

 Tankeromanen är en filosofisk betraktelse av omvärlden som behandlar de viktigaste 

moraliska och psykologiska aspekterna.
40

 Båda de olika genrerna kan vävas in i 

kriminalromanen, då deckarstrukturen transponeras över till en psykologisk analys och en 

existentiell problematik. Något som kan vara problematiskt när huvudpersonen själv är 

jagberättaren är hur mycket utav de han faktiskt säger som är sant. Huvudkaraktären i ”Det 

skvallrande hjärtat” frågar vid ett flertal tillfällen varför man tror att han är galen eller sjuk 

och han försöker övertyga läsaren om hur frisk han faktiskt är. Enligt Witherington är detta ett 

klassiskt gotiskt motiv från 1800 – och 1900-talets gotik, att läsaren får en personlig roll i 

berättelsen och berättaren behandlar läsaren som en medbrottsling eftersom vi får ta del av 

händelsen.
41

 Men Poes karaktärs försök framstår mer som ett försök att övertyga sig själv: 

”[…] and observe how healthily – how calmly I can tell you the whole story.” (s.3) Julian 

Symons frågar sig vilken sorts människor som är kapabla till en så brutal handling och hur de 

i sin tur förklarar det för sig själva. Och det lättaste svaret, eller det minst skruvade svaret han 

finner är att de måste vara galna eller sjuka.
42

 Det lättaste svaret för alla människor när en 

medmänniska går utanför normerna i samhället är egentligen att säga att de är galna, konstiga 

eller sjuka. Och det är i berättelser som ”Det skvallrande hjärtat” som vi får se resultatet av 

denna galenskap, inte dess förgrund. 
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      En av huvudskillnaderna gällande verken ligger i att handlingen i Doktor Glas utspelar sig 

på flera olika nivåer; i det faktiska skeendet med en tydlig kronologi, i tillbakablickar och i 

huvudkaraktärens drömmar. Detta upplägg gör det möjligt för de olika motiven att ta egen 

plats men ändå vävas samman med varandra. I ”Det skvallrande hjärtat” utspelar sig 

handlingen bara på en nivå, den nivå som huvudkaraktären leder oss igenom. Men det beror 

också mycket på novellens begränsade struktur som Poe valt att använda sig av, som jag anser 

gjort hans text unik. Julian Symons talar om Poes stil, men han tror inte att det ligger i varken 

intrigen, karakteriseringen eller i stilen. Han menar istället att "[t]he plots are often borrowed, 

characterization does not exist here anymore than in the other stories, and the style is only too 

often rusty or rhetorical gothic.”
43

 Till viss del en förståelig iakttagelse eftersom det unika inte 

ligger i intrigen eller karakteriseringen, men att stilen skulle vara gammal och rostig kan jag 

inte hålla med om. Stilen må vara gammal men det är något som många försökt efterlikna 

efter honom. 

 

2.3 Den inverterade deckaren 

Tidigare i min text nämnde jag den inverterade deckaren som en undergenre till 

kriminalromanen och enligt mig är det den genre som stämmer bäst in när det gäller 

uppsatsens primärlitteratur. I både Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat” får vi redan från 

början veta vem mördaren är och vi får sedan följa hans väg via den psykologiska 

påfrestningen som det innebär att komma undan med mordet och försöka handskas med sig 

själv och sitt inre. Likt den klassiska deckarberättelsen förekommer det en detektiv även inom 

den inverterade deckaren, och det är det enda som skiljer sig från primärlitteraturen. I till 

exempel Poes berättelse förekommer det poliser men de får aldrig ta någon plats: ”[…] there 

entered three men, who introduced them selves as officers of the police.”
44

 Efter den passagen 

återgår Poes namnlöse karaktär till sina egna inre tankar. 

      Genren kan sedan grovt delas in i två underkategorier. Först har vi den kategori där 

brottslingen genomför vad han planerar och där vi sedan får följa polisens snärjande och 

slutliga infångande av honom eller henne. I den andra kategorin får vi veta vad brottslingen 

tänker företa sig, men vi kan inte vara alldeles säkra på att brottet verkligen lyckas.
45

 När det 

gäller mitt val av texter passar båda kategorierna in till viss del. Den första kategorin, där 
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brottslingen genomför vad han har planerat, kan appliceras på båda verken men till större del 

på ”Det skvallrande hjärtat” då han inte känner något tvivel inför sin handling, olikt Glas. 

Poes karaktär vet att mordet måste ske för att han ska kunna bli av med sina tvångstankar. 

I den andra kategorin, där vi får veta vad brottslingen tänker företa sig men som läsare kan 

man inte vara helt säker på att det lyckas, och denna kategori stämmer till större del överens 

med doktor Glas då han upplever många chanser att genomföra sitt brott men i sista sekund 

ångrar han sig alltid; ”Ty det var just nu det borde ha skett. Den som vill handla måste kunna 

gripa tillfället.” (s.120) Det är en tvekan som är genomgående genom romanen till sista stund.  

 

2.4 Repetition 

I strävan mot berättelsens slut finns ett inbyggt moment av repetition, som är att likna vid 

analyssituationen i Freuds psykoanalys, då repetitionen är ett central moment inom 

psykoterapin. Det kan hjälpa patienter att återfinna bortträngda minnen i sitt omedvetna.
46

 

I detektivromaner finns repetitionsmomentet i form av detektivens genomgång av 

brottslingens framfart, som går att likna vid både doktor Glas och Poes karaktärs egna sätt att 

repetera sina egna brott om och om igen, genom sina dagboksinlägg och anteckningar. Vid ett 

flertal tillfällen nämner doktor Glas att han inte vet för vem han skriver, inte ens han själv 

läser igenom sina tidigare anteckningar, ”ty jag läser icke idag vad jag skrev igår och kommer 

icke att läsa detta imorgon” (s.12), men vi som läsare inser snart att detta inte är helt 

sanningsenligt. Vid ett senare tillfälle påminner Glas sig själv om en specifik anteckning han 

tidigare skrivit. Med Peter Brooks i åtanke skulle man kunna kalla repetitionen av 

brottslingens väg genom detektivromanen för en terapeutisk genomgång, som förutom att få 

tag på brottslingen också har som mål att åstadkomma en inre rensning av det omedvetna, 

både på ett socialt plan, som ett kollektivt omedvetet, och på ett personligt plan, som det 

omedvetna inom var och en.
47

 

 

I min analys ovan framkommer det att båda verken har stora likheter med deckarstrukturen, 

och samtidigt finns det stora skillnader. Kriterierna för genren är hårt strukturerade och faller 

texten inte inom dessa ramar får den istället tillhöra en av genrens undergrenar. Paul Tenngart 

resonerar kring detta och tror att anledning kan vara att läsaren måste kunna identifiera det 

större mönstret som den enskilda texten ingår i för att kunna förstå den.
48
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När det gäller Doktor Glas och ”Det skvallrande hjärtat” menar jag att skillnaderna är för 

stora för att betecknas som kriminalromaner och i min analys framgår det att verken passar 

bättre in på dess undergenre, den inverterade deckaren. Det framkommer även att man lätt kan 

koppla strukturen till det psykoanalytiska, bland annat genom stilen som de båda verken är 

skrivna i. 

      Att det mänskliga psyket upplever eller förorsakar repetitioner är för att kunna bearbeta 

bortträngda tankar men även situationer man befinner sig i, något som båda karaktärerna 

använder sig av. Genom att skriva ner sina tankar och anteckna hur de innerst inne mår så får 

de en chans att ventilera utan att behöva bekänna något för omgivningen och förhoppningsvis 

lära sig något om sig själva. I sin strävan att förstå och redogöra för psykiska processer var det 

just gränsdragningen mellan verklighet och fiktion, vetenskapliga studier och litteratur, som 

Freud tvingades problematisera. Han upptäckte fiktionens, den strukturerade berättelsens 

identitetsskapande, betydelse för individen och svårigheten att särskilja minnen av faktiska 

händelser från minnen av fantasier. Denna insikt blev det centrala och grundläggande inom 

den psykoanalytiska teorin men också det som kom att utgöra psykoanalysens akilleshäl i dess 

relation till den litterära texten. Att litteraturen ingår som en slags stöttepelare för teorin 

skapar en problematisk situation då det psykoanalytiska ska appliceras på litteraturen.
49

 

 

Med utgångspunkt i Sigmund Freuds studie Vardagslivets psykopatologi och Philip S. 

Holzmans Psykoanalys och psykopatologi har jag valt ut de begrepp som jag anser passar in 

bäst på karaktärerna och deras beteende i mitt val av böcker, bland annat överdriven 

försiktighet, misstänksamhet mot omgivningen, bortträngningar och ångest. ”En god teori 

måste, enligt Freud, innefatta ett påstående om orsakssammanhang.”
50

 Psykologiska faktorer 

var lika verkliga för Freud som fysiska. Det var inte frågan om någon nedärvd svaghet. 

Patienterna ska istället ha varit vid god hälsa, fram till en viss tidpunkt i livet, då någonting 

som utmanat deras moraliska känsla ska ha inträffat.
51

 

      Poul Bjerre argumenterar dock för att doktor Glas av naturen är svagt anlagd; han har 

aldrig känt de omedelbara, till liv och handling tvingade impulser. Att hans svaga själ skulle 

ha utvecklats till det döda kaos, i vilket Glas är upplöst då han introduceras, anser Bjerre vara 
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högst osannolikt.
52

 Glas är av naturen en känslomänniska; han inbillar sig vara en kritisk 

åskådare av livet, men saknar högre tankeförmåga. 

 

2.5 Huvudpersonernas tankar kring mord 

Det finns många olika tecken som pekar på att huvudkaraktärerna i Doktor Glas och ”Det 

skvallrande hjärtat” lider av ett kaotiskt själsliv och en stark inre konflikt. De plågas båda två 

av återkommande tvångstankar att utföra sin handling, något som enligt Freud kan tolkas som 

tvångsneuroser. Termen syftar just på att personer upplever inkonsekventa och skrämmande 

tankar eller oemotståndliga impulser inför något.
53

 För att försvara sig mot sina inre drifter 

kan patienter i många fall tillgripa isolering och använda sig av en reaktionsbildning. Genom 

detta förblir föreställningarna och drifterna medvetna, men isolerade från ett vidare 

sammanhang.  Dagboksromanen eller tankeromanen spelar en stor roll när det gäller 

tvångsneuroserna som karaktärerna påverkas av. Dagboken kan ha en funktion som en ventil 

för påträngande tankar och känslor.
54

 För den ensamme doktor Glas blir dagboken en tillflykt 

eller kanske hans enda förtrogne. För Poes karaktär blir hans återberättande text en spegel för 

jaget att iaktta de egna dragen. De söker båda två sin identitet i syftet att nå självkännedom, 

men framförallt representerar dagboken en process av deras inre. 

 

Redan i Poes novells första mening så förstår läsaren att denna möter en karaktär i 

försvarsställning; ”TRUE! – NERVOUS – very, very dreadfully nervous I had been and am! 

but why will you say that I am mad?” (s.3) Det är även vid detta tillfälle som ämnet galenskap 

berörs första gången och meningen sätter tonen för vad som komma skall; ett försök från 

huvudkaraktärens sida att rättfärdiga sina intentioner. Oförståendet hos huvudkaraktären som 

inte själv inser det irrationella, eller omoraliska, i sitt handlande. Det är av yttersta vikt att 

poängtera just att det inte är skyldighet i frågan om mord som behandlas, utan mordets motiv, 

något som i högsta grad bidrar till läsarens uppfattning av berättaren. 

     I Doktor Glas riktas läsarens associationer mot mordet genom nästan dolda 

förutskickanden: ”Varför får jag inte sova? Jag har ju inte begått något brott.”(s.12) Detta 

antecknar doktor Glas redan i romanens öppning. Då förstår man att han undermedvetet har 

börjat fundera på att göra sig av med prästen, men att han själv inte velat inse det. Efter det 

sker upptrappningen ganska drastiskt. Bara några veckor efter att han skrivit det 
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dagboksinlägget återkommer Glas till tanken om mord: ”Jag undrar hur det kan vara att ha ett 

brott att ångra.” (s.67) Från att ha varit en undermedveten tanke har det utvecklats till en 

medveten tanke. För Poes karaktär framkommer det inte lika starkt att han plågats av tanken 

på brott. Han verkar snarare lugn och planerad, blir han bara av med ögat löser sig allt. Han 

berättar själv för läsaren att han inte riktigt vet hur eller när denna tanke först kom in i hans 

huvud, men när den väl var där kunde han inte tänka på något annat. “[…] it haunted me day 

and night.” (s.3) Magdalen Wing-chi Ki tar upp i sin uppsats att hon tror att huvudkaraktären 

dömer den gamle mannen utifrån sina egna affektioner, och inte baserat på sanningen.
55

 

Doktor Glas å andra sidan verkar förstå att detta inte är något lättvindigt beslut. Han håller en 

hel dialog, eller ett förhör som han kallar det, med sig själv för att försöka komma fram till 

varför eller varför han inte vill utföra handlingen och viljan framställs som något som är både 

påverkbart och skiftande från stund till stund:  

 ”Vill” – ja, vad betyder det? En människovilja är ingen enhet; den är en syntes av hundra 

stridiga impulser. En syntes är en fiktion; viljan är en fiktion. Men vi behöva fiktioner, och ingen 

fiktion är nödvändigare för oss än viljan. Alltså: v i l l du? (s.102) 

Han hör stridiga röster i sitt huvud och tar till isolering, en av försvarsmekanismerna som jag 

tidigare nämnt, för att skydda inte bara sig själv utan också sin omgivning. Söderberg själv 

ställde sig frågan om man har rätt att befria sig från någon man själv upplever som ett 

skadedjur med vilka medel som helst. Han ansåg att svaret var självklart, men han svarade 

aldrig på om det självklara svaret var ja eller nej. Björn Sahlin skriver om detta och hoppas på 

att svaret på frågan var nej, annars anser han att Söderberg sympatiserade med en rörelse som 

verkligen tog fasta på denna fråga år senare, nämligen nazisterna. Men genom denna fråga så 

blir romanen ändå en form av argumentation för rätten att döda en annan människa.
56

 

 

Inkonsekventa och skrämmande tankar är något som alla människor upplever när de befinner 

sig i olika situationer. Skillnaden ligger i att för ”normala” människor försvinner tankarna allt 

eftersom och vårt sunda förnuft tar över. För dessa karaktärer finns inte den spärren utan de 

lever till slut ut sina tankar och följer sina impulser, något som är ödesdigert för både dem 

själva och deras omgivning. Poes karaktär ser det inte som något allvarligt att ha sådana 

tankar, samtidigt som doktor Glas själv förstår att det inte är normalt att känna som han gör, 

vilket är en av de stora skillnaderna mellan karaktärernas beteende. 
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2.6 Vägen till sammanbrott 

Inom psykoanalysen finns det vidsträckta studier av olika mentala åkommor i det mänskliga 

psyket. Paranoia är en av dessa sjukdomar som passar väl in när det gäller att analysera doktor 

Glas och Poes karaktär. Paranoia innefattar utpräglade vanföreställningar med förföljelseidéer 

och karaktärsstrukturen kan kännetecknas av att patienten i fråga har en överdriven 

försiktighet och misstänksamhet gentemot sin omgivning, och ett legalistiskt tänkande.
57

 

Dessa exempel framkommer starkt i min analys av doktor Glas. Redan innan han börjat 

planera sitt dåd uttrycker han ångesttankar och förföljelsemani som kan kopplas till paranoia: 

”Prästen: också hans ansikte förföljer mig […]”. (s.90) Men det är främst efter att han har 

mördat pastor Gregorius som hans psykiska nedbrytning börjar märkas av: ”Det är löjligt, det 

var nu tredje gången sedan jag kom hem som jag steg upp och kände efter om min dörr är väl 

stängd. Vad har jag att frukta? Ingenting.” (s.136) Han vet själv att ingen kan fatta misstanke 

gentemot honom, han var där på plats och kunde konstatera för omgivningen att pastorn 

avlidit efter ett omfattande hjärtfel. Det ligger alltså ingen rationellt grundad rädsla över att bli 

upptäckt bakom det. Men han lever på högspänning alldeles efter mordet, han känner av 

trycket och tyngden av det utanförskap som hans gärning har försatt honom i. Han beskriver 

det som ett oerhört atmosfäriskt tryck av andras meningar, både de levande och de döda, ett 

tryck som ligger samlat utanför och krossa honom. (s.137) 

      En överdriven försiktighet är något som upplevs starkt hos Poes karaktär, då han är 

paranoid att någon ska upptäcka honom. Efter att ha spionerat på den gamla mannen varje natt 

under en veckas tid bestämmer han sig för att denna natt ska det ske, handlingen måste bli 

överstökad. Han står i dörröppningen men blir förskräckt när han hör att mannen rör på sig, 

han bestämmer sig för att öppna ”[a] little – a very, very little crevice in the lantern.” (s.5) 

Lyktans smala sken faller direkt på mannens öga, ”[t]he vulture eye.” (s.5), vilket får Poes 

karaktär att tappa fattningen och han går till attack. Men paranoian blir bara värre efter att han 

har mördat den gamle mannen. Polisen kommer till platsen för att grannen har rapporterat att 

någon hörts skrika under natten, men de finner inga som helst bevis på att någonting ska ha 

skett eller att huvudkaraktären skulle vara misstänkt. Men vid detta lag har karaktären jagat 

upp sig själv till brytningsgränsen: “[…] they suspected! – they knew!” (s.7) Dock ser Poe till 

att hans karaktärer inte förblir blinda inför sanningen allt för länge, de erkänner alltid tillslut. 

Wing-chi skriver om detta i sin uppsats, att Poes karaktärer alltid erkänner sina brott till slut 

men att det i sin tur inte behöver betyda att det leder till någon slags borgöring, eller indikerar 
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på att de ser sin skuld i handlingen.
58

  Poe har använt sig av ett liknande upplägg i sin novell 

”The Black Cat”. Där anser berättaren att den svarta katten är ond och bestämmer sig därför 

för att döda den. Men när polisen kommer till platsen blir berättaren irriterad och upphetsad 

av polismannens blick, han känner sig lockad att avslöja sanningen, samtidigt som han 

anklagar katten och inte sig själv för det som hände. I ”Det skvallrande hjärtat” anklagar 

berättaren den gamle mannens öga, hade det inte varit för det hade mordet aldrig behövt ske. 

 

Inom psykoanalysen har den psykopatologiska studien utvecklats. Studien analyserar en 

människas väg mot sammanbrott, och även en relativ sinnesfrid, som inte ska förknippas med 

tillfrisknande. Sinnesfriden handlar mer om att patienten känner av det när han finner sig till 

rätta i sin sjukdom.
59

 Doktor Glas är en labil och suggestibel karaktär, och hans karaktärsdrag 

fördjupas under romanens gång. Ju längre in i sin sjukdom han faller desto mer nervös och 

uppjagad blir han och efter mordet förklarar han hur rädd han blir för minsta lilla sak. Ett 

exempel är när han kommer hem en eftermiddag och det står en bukett rosor på bordet och 

han direkt tror att det är en hallucination; ”[…] jag börjar gå sönder, det lider mot slutet med 

mig.” (s.142) Samma gäller Poes karaktär, då han med tiden blir känsligare för sinnesintryck, 

bland annat då ljudet av det egna hjärtat misstas för den gamla mannens. “[…] now, I say, 

there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch makes when enveloped in 

cotton. I knew that sound well too. It was the beating of the old man’s heart.” (s.5) 

 

Båda texterna har en speciell inriktning på det morbida själslivet. De präglas också av en 

intensiv, feberaktigt uppdriven stämning, som påminner om Brott och Straff av Fjodor 

Dostojevskij. Huvudkaraktären Raskolnikov befinner sig i samma feberaktiga inre efter 

mordet på den gamla kvinnan, som ett reslutat av hans ånger. Ebba Linde beskriver det som 

att Doktor Glas till det yttre är en Raskolnikov-artad berättelse om en läkare som dödar en 

vidrig präst. Den betecknade skillnaden, enligt henne, är att rationalisten Söderbergs hjälte, i 

motsats till mystikern Dostojevskijs, aldrig röjer sig och aldrig fräts sönder av samvetskval, 

dock uteblir de inte helt.
60

 

 

Den psykologiska nedbrytningen förbereder oss till viss mån på upplösningen av historien. 

Nedbrytningen är något som starkt framkommer i drömmarna hos karaktärerna: ”Mitt liv 
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börjar blanda sig med mina drömmar. Jag kan inte längre hålla dröm och liv isär. Jag känner 

till det där, jag har läst om det i stora böcker: det är början till slutet.” (s.142) Som en fånge i 

sitt eget ödesdrama styr doktor Glas inte längre över sitt undermedvetna. Till viss del har han 

gett upp och funnit ett slags sinnesfrid i sin sjukdom, som jag skrev om i det tidigare stycket. 

Freud uppfattade drömmen som psykets aktivitet under sömnen, och att en sådan aktivitet 

antyder att psyket fortfarande är utsatt för någon slags stimulans som verkar störande. Det har 

också väldigt mycket att göra med drifterna som personen känner av. När en del av personen 

önskar något som en annan del av personen tar avstånd ifrån kan i många fall de drifterna 

fortsätta påverka personen under sömnen, genom så kallade ångestdrömmar.
61

 Nylander 

skriver mycket kring drömmar och dess betydelse för den litterära texten. Där en dröm alltid 

upplevs som en omedelbar realitet, så kan litterära texter ofta framhäva sin symboliska 

karaktär, framhäva en förklädnad för en djupare och mer abstrakt sanning. Därigenom tror 

Nylander att texten implicit uppmanar läsaren till ett eget tolkningsarbete. 

     Det undermedvetna förutsätts i Doktor Glas, även om det inte bokstavligt talat nämns. 

Men det är till stor del på det planet handlingen i romanen förs framåt. Och glimtvis kommer 

det undermedvetna rentav till uttryck, framförallt då i drömmarna. Det är undermedvetet 

verkande krafter som leder doktorn fram till mordhandlingen, även om han själv tror att 

handlingen är hans eget rationella val. Förnimmelser och föreställningar som är skilda från det 

personliga medvetandet men som spelar en aktiv roll i själslivet.
62

 

      En drömfigur kan uppträda som en välbekant person, men kan samtidigt ha två andra 

personers egenskaper. Scenerna kan växla utan logiska skäl då en person som varit död sedan 

länge kan uppträda och därmed upphäva tidslagarna. Visserligen tycks inte Glas lida av något 

vidare starkt samvetskval efter dådet men hans mordoffer återkommer som en vålnad i 

drömmarna: ”Jag har börjat drömma om prästen.” (s.164) 

 

En överdriven försiktighet och misstänksamhet mot omgivningen är något som passar in på 

båda karaktärernas personlighetsmönster. Poes karaktär rör sig så långsamt in genom den 

gamle mannens dörr att det tar en timme för honom att ens få igenom huvudet. (s.3) 

Doktor Glas tar istället stora risker och väljer att förgifta pastor Gregorius på en allmän plats: 

”Plötsligt fick jag en ingivelse. Eftersom det ändå måste ske: - varför inte här? Varför inte 

nu?” (s.134) Samtidigt som den överdrivna försiktigheten framkommer starkt i hans tankar 

när han väger för och nackdelar över att utföra handlingen. Utpräglade vanföreställningar är 
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något som kan adapteras på Poes karaktär till större del. Det är hallucinationer som leder till 

handlingen och får honom att tappa kontrollen. 

 

2.7 I strid mot drifterna 

I början av 1900-talet skapade Freud en strukturteori inom psykoanalysen. Inom teorin finns 

det två system: detet och överjaget. Detet är en benämning på de samlade önskeimpulserna 

och drifterna som en människa upplever, och överjaget är en organisation av funktioner som 

har att göra med kontrollen av drifterna. Strukturteorin förändrades mycket under åren, men 

1923 kom Freud ut med en färdigställd teori.
63

 Då uppfattades jagidealet som en del av 

överjaget. Både överjaget och jagidealet blev sedan delar av jagbegreppet, och hit hänfördes 

de speciella funktionerna hos patienterna som till exempel själviakttagelse, självbedömning 

och samvete. I denna nya modell framställdes jagkontrollerna, till exempel försvar, som om 

de aktiverades inte bara inför fara utan också genom moraliska bedömningar av ens eget 

uppförande, sådana de gjordes av en del av självet, överjaget. När man motsvarar normerna, 

uppstår egenkärlek, stolthet och självkänsla. När man inte motsvarar dem, uppstår en rad 

känslor av självhat, däribland underlägsenhetskänslor, depressioner och självbestraffning. 

Poes karaktärs beskrivning av hans tillvägagångssätt för att döda den gamla mannen inger en 

viss känsla av att han är stolt över sin handling. Även om detta exempel är motsatsen till det 

Freud pratade om, kanske huvudkaraktären anser att detta är inom normen och att han 

motsvarat dessa. En egenkärlek uppstår i alla fall, nästan som att när han pratar till läsaren 

önskar han att han fått se sig själv på samma sätt som de: ”Madmen know nothing. But you 

should have seen me. You should have seen how wisely I proceeded – with what caution – 

with what foresight – with what dissimulation I went to work!” (s.3) Han fortsätter sin 

beskrivning och säger att han aldrig tidigare den natten känt utsträckningen av sina egna 

krafter, sitt eget skarpsinne. Det är knappt att han kan hålla inne sina känslor av triumf. (s.4) 

 

      Att människor känner ångest när de står inför svåra beslut eller tvingas göra något de inte 

vill är naturligt för oss. Men Freud tar steget längre och talar om överjagsångest.
64

 Det innebär 

att personen kan drivas in i konflikter med sig själv och vissa drifter, oftast till följd av sina 

ideal och normer. Vetskapen om att människor döms i livet då de faller utanför de normer 

som råder i samhället kan sätta upp en spärr för vissa människor.
65

 Men de personer som 
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faktiskt ger utlopp för drifterna riskerar att det representerar en fara för dem själva, och när 

drifterna eggas på utlöser det ångest hos personen i fråga. Ett av de centrala motiven i Doktor 

Glas är just en känsla av ångest, tomhet och förlamning, som för Glas kommit genom det 

erotiska tomrummet och den sociala isoleringen han hamnat i. Claes Ahlund ser det som en 

modernitetsupplevelsens chocktillstånd, och ur ett idéhistoriskt perspektiv drar han kopplingar 

till den deterministiska världsförklaringen.
66

 Doktor Glas är den, av de två karaktärerna jag 

fokuserat på, som känner av denna överjagsångest, men det också på grund av att han är den 

som inser hur fel hans tankesätt är i perspektiv till samhället: ”Den strider mot mina böjelser, 

vanor, instinkter, mot allt det som väsentligen är jag.” (s.108) Det doktor Glas gör här är att 

han vet att drifterna är fel och försöker därför tränga bort dem, något Freud kunde konstatera, 

under psykoanalys av sina patienter, att när bortträngningar av de drifter personen kände 

uppträdde ångest i deras ställe, eftersom utloppet för impulserna stördes. 

      ”Jag störtade in i sängkammaren och reglade dörren. Och jag hann nätt och jämt fram till 

lavoaren: där kräktes jag.” (s.120) I denna passage har pastor Gregorius varit och knackat på 

hemma hos doktor Glas för att tala med honom. Drifterna blir så starka för doktorn att han 

funderar på om detta är det rätta tillfället för att döda Gregorius, men hans samvete tränger 

bort tankarna och genast träder ångesten fram: ”Jag kände svindel, yrsel, kväljningar 

[…]”.(s.120) Efter denna händelse börjar doktorn skälla ut sig själv, han inser att hans fruktan 

hade rätt och anser inte att han duger till något, vilket är ett tydligt exempel på ångest och 

självbedömning. Han anser att han borde ha gripit tillfället när han äntligen hade chansen. 

 

Att ta fel beslut och handla fel var en stor del av Freuds studier kring psykopatologin. Vi gör 

fel som vi normalt sett inte borde göra och vanligtvis inte heller gör. Vad som förenar dessa 

felhandlingar, enligt Freud, är att det till grund ligger en omedveten konflikt, precis som 

karaktärerna i mina texter upplever. Bortträngningen av detta leder till att vårt vanligtvis 

sunda förnuft blir åsidosatt.
67

 

 

2.8 Blickens förbannelse 

Blicken, ögonen och parallellen mellan seende och oseende är ett av huvudteman gällande 

framförallt ”Det skvallrande hjärtat”, men även till viss del i Doktor Glas. Det är inte så 

mycket just blicken hos pastor Gregorius som stör honom, utan snarare hela hans uppseende, 
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bara anblicken av pastorn ger honom ångest. ”Samma feta, grådaskiga ansikte, samma 

smutsgula polisonger, litet gråa nu kanske, och samma outgrundligt gemena blick bakom 

glasögonen.” (s.10) Doktor Glas blir äcklad av den gamla pastorn, till skillnad från Poes 

karaktär som känner ilska och hat när han ser den gamla mannen och hans öga. 

      Helvetet ligger i den andres blick, att bli bedömd och värderad av omvärlden är båda 

karaktärernas största rädsla. En av anledningarna, eller egentligen den enda anledningen, till 

att Poes karaktär vill ta livet av den gamla gubben är just på grund av hans öga. Hans 

besatthet gör att vi som läsare, enligt Witherington, reagerar med en moralisk indignation och 

en bestämd övertygelse om karaktärens psykiska avvikelse.
68

 Poes karaktär beskriver ögat likt 

ögat hos en hök, blågrått, med en blek hinna över. Edmund Burke påpekade att ögon vars 

”vätska” är matt och grumlig framstår som obehagliga.
69

 Varje gång den gamle gubbens blick 

faller på Poes karaktär kallnar blodet i hans kropp, och gradvis bestämmer han sig för att döda 

mannen och bli av med ögat en gång för alla. (s.3) De vita ögonen är en naturlig symbol för 

oseende, men utgör också ett klassiskt gotiskt motiv. Ögonen ger konnotationer av död och 

har också betydelse av förfall i form av försämrad kommunikation – blicken tycks ju inte 

riktigt komma fram. De ger labyrintisk känsla genom att de tycks dölja personens tankar. 

Thomas Mabbot ställer sig frågan, i sitt eget förord till novellen, hur mycket utav det som 

huvudkaraktären berättar för oss faktiskt är sant, och hur mycket som är hallucinationer: ”Did 

the protagonist go mad before he fancied the old man had the Evil Eye – or did a real Evil Eye 

drive the young man mad?”.
70

 ”Evil Eye” är en gammal myt som tog vid redan under den 

grekiska mytologin, man trodde att vissa människor hade ögon vars blick kunde orsaka skada 

eller till och med döda. Någon exakt historik över benämningen finns inte att hitta då dess 

ursprung har gått förlorat.
71

 Mabbott tror att huvudkaraktären i ”Det skvallrande hjärtat” 

förmodligen såg det onda ögat i den gamla mannen och dödade honom innan han själv trodde 

sig skulle dö. 

      Julian Symons har skrivit i sin analys att han anser att mordet i ”Det skvallrande hjärtat” 

är helt motivlöst, bortkopplat från all slags passion eller vinning från huvudkaraktären sida.
72

 

Offret i berättelsen är en förmögen man, men det är ingenting som lockar huvudkaraktären. 

Han har dock ett motiv, men jag förstår Symons som inte ser det som en trovärdig anledning. 
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      Ångesten hos karaktärerna framkommer på liknande sätt. Precis som Freud beskrev det så 

uppkommer ångest hos doktor Glas när hans drifter eggas på och han befinner sig i närheten 

av pastor Gregorius, men han låter sig inte få utlopp för känslorna. Liknande är det för Poes 

karaktär, hans drifter eggas på varje gång den gamle mannens öga faller på honom. Inte heller 

han låter handlingen ske på grund av det, utan väntar på det rätta tillfället. 

 

2.9 Att frukta sig själv och sitt inre 

Fruktan kan inte ses som en psykisk sjukdom men det är ändå en viktig pusselbit när man 

talar om det mänskliga psyket och psykoanalysen, eftersom det är något som alla människor 

känner men det utlöses på olika sätt hos alla. Liksom alla affekter har fruktan, enligt Freud, en 

motorisk och en känslomässig komponent.
73

 Den motoriska komponenten handlar om fysiska 

reaktioner som vidgade pupiller, ökad puls och svettningar. Som exempel kan nämnas doktor 

Glas reaktion som jag beskrev i det tidigare stycket, hans samvete trängde bort tankarna kring 

mordet och genast träde ångesten fram: ”Jag kände svindel, yrsel, kväljningar […]”.(s.120), 

eller huvudkaraktärens reaktion i ”Det skvallrande hjärtat” när han börjar frukta att han har 

blivit avslöjad: ”No doubt I now grew very pale; - but I talked more fluently, and with a 

heightened voice. Yet the sound increased – and what could I do?” (s.7) När det gäller den 

motoriska komponenten i Doktor Glas reagerar doktorn genom att, till skillnad från Poes 

karaktär vars puls och hjärtslag tycks öka, tycks hans sluta slå: ”Jag tyckte att mitt hjärta stod 

stilla. Jag stirrad rätt framför mig. Torget låg tomt och ökentorrt. En ståtlig poliskonstapel 

gick långsamt förbi, stannade, knäppte med fingrarna bort ett dammkorn från sin välborstade 

syrtut och fortsatte sin rond.” (s.135) 

 

Den känslomässiga komponenten handlar mer om den inre reaktionen, den kan sträcka sig 

från mild oro till ren panik: ”But any thing was better than this agony! Any thing was more 

tolerable than this derision! I could bear those hypocritical smiles no longer! I felt that I must 

scream or die!” (s.8) Poes karaktär uttrycker ren panik efter sitt dåd och han klarar inte av 

pressen av sitt eget samvete. Doktor Glas uttrycker också en viss fruktan, men det 

framkommer på andra sätt. Främst framkommer det innan han har begått sin handling, under 

den period när han planerar och försöker se varenda möjlig utkomst innan han tar ett 

slutgiltigt beslut. Han beskriver att han är rädd, inte så mycket för att bli upptäckt, utan rädd 
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för sig själv: ”Vad vet jag om mig själv?”. (s.108) Han är rädd för att han ska komma in i 

något som binder och snärjer honom och aldrig mer släpper taget, sina inre demoner. 

 

Den motoriska komponenten, som Freud kallar det, är något som båda karaktärerna känner 

av. Deras inre strid de har med sig själva kommer till uttryck i det fysiska, likt en 

panikångestattack. Rädslan av att bli påkommen är det som de fruktar mest. Den 

känslomässiga komponenten, allt från oro till panik som jag skrev tidigare, är något som 

påverkar alla människor, men skillnaden här ligger i att karaktärerna hamnar i en situation 

som de länge väntat på men som de aldrig kunde vara säkra på skulle komma. Varken de eller 

någon annan skulle kunna förutse hur deras reaktion skulle komma att se ut. För doktor Glas 

visar sig detta genom att han blir rädd för sig själv, för Poes karaktär visar det sig genom att 

han fruktar sin omgivning och vad de ska göra med honom. 

 

3. Slutdiskussion 

Utifrån vetenskapligt förankrade studier framgår det i min analys att karaktärerna jag har valt 

att närläsa avviker starkt från de normer vi har i vårt samhälle. De lider båda två av allvarliga 

psykiska problem och deras tankesätt skiljer sig från vad vi anser vara normalt för en frisk och 

vettig människa. Tvångstankar, paranoia och en rädsla inför sig själv och vad man är kapabel 

till är något som hotar dem. De använder sig av försvarsmekanismer för att försöka stoppa 

sina drifter, något som i slutändan visar sig vara lönlöst för dem. Men för att återgå till ett 

tidigare citat jag använde mig av: ”En god teori måste, enligt Freud, innefatta ett påstående 

om orsakssammanhang.”
74

 Självklart finns det skillnader och likheter med karaktärernas 

beteenden, men det är svårt att beskriver exakt var de skiljer sig på grund av att deras 

beteende är situationsbaserade. De lider båda två av alla de olika psykologiska benämningarna 

som jag valt att använda i min analys men symptomen framkommer på olika sätt, ibland starkt 

hos den ene och svagare hos den andre. Det är svårt att överhuvudtaget sätta gränser och 

placera människor, i detta fall är det litterära gestalter jag syftar på, inom ett speciellt fack, 

ännu svårare när det gäller en jagberättare som själv väljer vad som skrivs ner, vilken historia 

man låter läsaren följa. Det kan finnas många orsaker runt omkring karaktären som kan ha 

spelat in i deras handling, men som vi aldrig får ta del av. Genom min analys av karaktärernas 

psykiska tillstånd kan jag med säkerhet säga att deras handlingar var allt annat än rationella, 

även om de själva tyckte det, men det är också baserat endast på det jag har tagit del av. 
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När det gäller det strukturalistiska perspektivet i min analys finns det absolut likheter med 

genren deckare, men även stor skillnader. På grund av detta tror jag inte att läsaren skulle 

tolka böckerna som varken deckare, pusseldeckare eller något liknande eftersom skillnaderna 

är för stora och för många. Som jag skrev tidigare så måste läsarna vara medvetna om vilken 

genre de ger sig in i innan de börjar läsa, och skulle då texten falla utanför kriterierna, som i 

detta fall, blir det svårt för personer att kunna ta till sig texten på rätt sätt. Då krävs en egen 

tolkning, något som författarna kanske var medvetna om men som kan ändra hela budskapet 

från grunden. Den inverterade deckaren är den undergenre som passar bäst in, den fokuserar 

mer på personerna och orsakssammanhangen, som även Freud talade om, och skiljer sig helt 

från S.S. Van Dines kriterier om att ingenting får komma i vägen för mordet. 

      Genren i fråga som jag använt mig av kan jag i slutändan inte säga passar in, utan 

böckerna bör tolkas som tankeromaner och ses som något personligt från karaktärens sida. 

Men för mig så blir det så mycket mer spännande, att följa deras personliga väg genom deras 

instabila vardag. 
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