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Abstrakt:  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om doktor Glas i Hjalmar 
Söderbergs roman med samma namn är en opålitlig berättare. Detta görs 
genom att undersöka varför, hur och vad han skriver. Metoden är att först 
definiera dagboksromanen, och sedan analysera pålitlighet genom 
användandet av främst James Phelans narratologi, i samband med Vera 
Nünning och Uri Margolin. Analysen visar att Glas rapporterar händelser 
korrekt och gör det han säger att han ska göra, men han är oärlig om sina 
tankar, känslor och motivationer. Glas opålitlighet som berättare visar sig 
främst i att hans tolkningar och utvärderingar av situationer och personer 
inte alltid är riktiga eller rimliga.  
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1. Inledning 

 

’Du skall icke fråga!’ Icke gå till botten med tingen: då går du själf till 

botten. Icke söka efter sanningen: du finner den icke och förlorar dig 

själf. ’Du skall icke fråga!’ Den sanningsmängd, som är dig tjänlig, får 

du till skänks; den är blandad med villfarelse och lögn, men det är för 

din hälsas skull, oblandad skulle den bränna dina inälfvor. Försök inte 

att rensa bort lögnen ur din själ, det följer så mycket med som du inte 

har tänkt på, du tappar bort dig själf och allt som är dig kärt. ’Du skall 

icke fråga!’ (Söderberg, 1905: 96) 

 

I Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (1905) får vi ta del av läkaren Tyko Gabriel 

Glas dagboksanteckningar som sträcker sig från 12 juni till 7 oktober, under vilken 

tid han kommer, efter mycket själskval, att mörda pastor Gregorius. Redan första 

dagen uttrycker Glas sin avsky för pastorn, där han inte bara medger att han gärna 

hade sett honom död, utan säger även att om han hade möjlighet att döda honom 

genom ett knapptryck så hade han gjort det. Lite senare, när mordet har begåtts, är 

han dock noga med att påpeka att han agerat i fru Gregorius försvar. Under 

sommarens gång dyker det upp flera motsägelser, och då anledningar och 

rättfärdigande för brottet ändras, blir det tveksamt om det går att lita på vad Glas 

säger. Utöver att han ändrar sina motiv, vad är det som gör doktorn opålitlig och 

varför?  

 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Det har skrivits mycket om Hjalmar Söderberg och en hel del om Doktor Glas, 

men väldigt lite med fokus på hans pålitlighet. Det verk som refereras är Liv, jag 

förstår dig inte: Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1987) av Lars O Lundgren, 

före detta docent i litteraturhistoria vid Stockholms universitet och 

universitetslektor i språk och litteratur vid Lärarhögskolan, där han säger att doktor 

Glas är en pålitlig berättare om man använder Wayne C. Booths terminologi (som 

redovisas längre fram) eftersom Glas står nära verkets normer. Men han påpekar 

även att läsaren ofta kommer fram till andra slutsatsen än Glas, som rationaliserar, 

bortförklarar och förtränger information. Lundgren ser det som något som skapar 

en skorrning som frambringar osäkerhet hos läsaren, men ser ingen dissonans 

mellan författaren och berättarens värderingar (26–27). Detta är anledningen till att 

uppsatsen valt att använda sig av Phelans vidareutveckling av Booths terminologi, 

då en berättare kan visa sin opålitlighet, men ändå, som Lundgren påpekar, 

fortfarande klassas som pålitlig då han beter sig i enlighet med verkets normer.  

 

Vissa analyser nämner Glas opålitlighet (Brindle 2013: 98, Hviid Jacobsen, 2016: 

142) utan att vidare utveckla varför han är opålitlig eller hur denna opålitlighet 

manifesteras. Tom Geddes (1993) pekar också på flertalet gånger som Glas visar 
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inkonsekvens, bland annat gällande hans motivation till mordet och hans åsikter 

om paret Gregorius. Trots att han inte använder ordet opålitlig, menar han att Glas 

undertrycker sanningen, samt medvetet använder ohållbara argument för att styrka 

sina intentioner (7, 10, 12). Björn Sahlin (2003) menar dock att Glas 

uppenbarligen lider av tvivelsjuka som leder till att han ständigt ändrar ståndpunkt 

(87). Detta gör ju honom till en opålitlig berättare, även om Sahlin inte använder 

just det uttrycket. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Under de dryga fyra månader doktor Glas för dagbok dyker det upp flertalet 

motsägelser, utelämnanden och undantag. Han minns långa samtal utan problem 

men har mot slutet svårt att hålla isär drömmar och verklighet. Syftet med 

uppsatsen är således att fastställa hur Glas visar sig opålitlig, och vad det är i 

berättandet som får mig att dra den slutsatsen.  

 

Glas kallar till en början inte sitt verk för en dagbok – det är tankar nedskrivna på 

lösa blad – men det är hopsättningen av dessa blad som tillsammans skapar en 

dagbok. Då jag lägger fram att Glas inte är pålitlig, är uppsatsens frågeställning 

varför, hur och vad han skriver som leder till denna slutsats.  

 

 

1.3 Metod och material 

 

I och med att Doktor Glas är en så kallad dagboksroman, börjar uppsatsen med att 

titta närmare på hur en sådan roman är uppbyggd och vad som är typiskt för den 

litterära genren. Det är viktigt att från början differentiera mellan romanen Doktor 

Glas som är skriven av Hjalmar Söderberg, och dagboken som berättaren Glas 

skriver. Söderberg, som extradiegetisk författare, har alltså skapat den 

extradiegetiske berättaren Glas som skriver dagboken där Glas även agerar som 

intradiegetisk protagonist.  

 

Då tesen är att Glas är en opålitlig berättare, ska uppsatsen undersöka olika sätt en 

berättare kan visa sig opålitlig. Wayne C Booth, litteraturkritiker och professor i 

engelskspråk och litteratur vid universitetet i Chicago, är den som myntade 

uttrycket ”unreliable narration” – opålitligt berättande – i verket The Rhetoric of 

Fiction 1961. Där definierar han en berättare som pålitlig när han talar och beter 

sig i enlighet med verkets normer, och opålitlig när han inte gör det (1983:158–

59); därför ska uppsatsen, efter att ha konstaterat vilka normer en dagboksroman 

har, titta närmare på berättaren Glas. För att göra detta kommer uppsatsen vända 

sig till James Phelan, professor i engelska vid Ohio State University, som har 

vidareutvecklat Booths begrepp om opålitlighet.  
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Uppsatsens undersökning delas in i berättarens tre huvuduppgifter: rapportering, 

tolkning, och utvärdering för att på ett mer övergripande och lätthanterligt sätt 

kunna undersöka Glas berättande, och således på vilket sätt opålitligheten visar 

och yttrar sig. Anledningen till att Phelans system används är på grund av att jag 

upplever det som sammanhängande och tydligt, men även annan forskning om 

opålitliga berättare kommer att redovisas.  

 

Tolkningen av en text är subjektiv, men Phelan menar att en författare konstruerar 

en text för att påverka sina läsare på ett visst sätt, och har på så vis en specifik 

läsare i åtanke (det Phelan kallar författarpublik) (ibid: 18–19). När uppsatsen talar 

om ”läsaren” är det i första hand författarpubliken som syftas på, det vill säga, den 

läsare som Söderberg har i åtanke, inte Glas, som ju enbart skriver för sig själv. 

Uppsatsen använder ”jag” för mina egna tankar.  

 

För att redovisa hur pålitlighet, opålitlighet och trovärdighet definieras vänder sig 

uppsatsen till Vera Nünning, professor i engelsk filologi vid Heidelbergs 

universitet, och Uri Margolin, före detta professor i litteraturvetenskap vid 

University of Alberta, och använder deras definitioner som mätstickor.  
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2 Undersökning 

 

2.1 Doktor Glas 

 

Doktor Glas fick inte ett helt entusiastisk mottagande när romanen publicerades 

1905, och en stor del av kritiken var på grund av mordet av en läkare på sin 

patient, och hans avsaknad av ånger (Sjöstrand, 2003: 16; 28, Geddes, 1993: 21, 

Bergman, 1951: 137). Just avsaknaden av ånger, menar Nils Sjöstrand, är något 

som idag inte anses vara lika omöjligt eller som ett uttryck för sinnessjukdom (62). 

Glas talar om svåra ämnen som abort och eutanasi, men är inte emot något av dem; 

det är snarare lagen och plikten som hindrar honom (ibid, 52–53). Även hans 

tankar om mord kretsar kring vad lagen och moralen stipulerar kontra vad han 

själv anser borde vara det rätta beslutet.  

 

Björn Sahlin (2003) tar upp att Glas uppenbarligen lider av tvivelsjuka, som han 

identifierar som ”en oförmåga att intellektuellt komma fram till en ståndpunkt och 

därmed också ett val. Den sjuke hittar alltid en invändning som omintetgör varje 

val och handling” (87). Glas talar flertalet gånger om ”en handling”, men verkar 

inte kunna, eller vilja, söka upp den. Tvärtom, verkar Glas mest leva i rutin. Han 

skriver att han vill ha en fru, men avslutar alltid med anledningar till att han 

egentligen inte alls vill ha någon. Även när han till slut bestämt att han ska döda 

Gregorius, klarar han inte av att utföra dådet när pastorn dyker upp på hans 

mottagning, utan går och gömmer sig. Det är, i Sahlins mening, först när fru 

Gregorius visar att det är bråttom som Glas inser att handlingen verkligen måste 

utföras. Hon är gravid med Klas Reckes barn och utan någon utväg säger hon att 

hon vill dö ”och då blir det mera bråttom. Han vill ju att hon ska leva, alltså måste 

pastorn dö […] innan Helga Gregorius hinner ta livet av sig” (ibid, 115).  

 

Berättarens tre huvuduppgifter är, enligt Phelan (2005) att rapportera, tolka och 

utvärdera; något som Doktor Glas gör oregelbundet mellan 12 juni och 7 oktober. 

Det framkommer redan i första inlägget att Glas både har problem med sömnen 

och att han är olycklig, och ju mer av hans anteckningar jag läser, desto mer lägger 

jag märke till hur vackert, och stundom poetiskt, han uttrycker sig. I sinom tid 

dyker frågan upp om sannolikheten att Glas verkligen skulle ha satt sig ner för att 

anteckna alla sina tankar och handlingar. Hjalmar Söderberg skrev i ett brev 

daterat första november 1939 att ”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” (Lundgren, 1987: 19).  

 

Under årens gång finns det självklart de som har uppmärksammat och ifrågasatt 

Glas som trovärdig dagboksförfattare. Bo Bergman (1951) frågar ”Är det ens 

antagligt att han [Glas] skulle skriva dagbok – och till på köpet en så 

formfulländad och lyrisk dagbok – medan det fruktansvärda beslutet att gripa in i 
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ett par tre människoöden bör ha låst fast hela hans varelse?” (146). Staffan Björck 

(1970) är lite mer kritisk när han skriver:  

 

Tar man ett fall som Doktor Glas, undgår man inte ett intryck av att 

storyns krav våldför sig på den tekniska fiktionen. Enstöringen Glas 

vid sin dagbok – det är ingen naturlig berättarsituation. Det är direkt 

osannolikt, att doktorn för sin egen skull antecknar alla dessa detaljer 

om sammanträffandet med pastor Gregorius – han hade haft långt 

större skäl att inte fästa sådana komprometterande notiser på papperet. 

Han gör det, därför att Hjalmar Söderbergs historia fordrar det; den 

skulle eljest förtvina. Att man likväl finner dagboksformen adekvat i 

denna roman, beror på att huvudintresset inte ligger i den spinkiga 

händelsekedjan utan i huvudpersonens svar på de impulser som når 

honom från yttervärlden, och hans betraktelser över dessa sina 

reaktioner. Och för detta stoff är den intima journalen ett idealiskt 

medium (43–44).  

 

Trots att det kan ses som osannolikt att Glas skulle skriva dagboken, är det ingen 

omöjlighet. Glas är ensam och isolerad, men i ett behov av att bearbeta det 

dilemma som dyker upp, och dagboken fungerar som hans förtrogne:  

 

   Jag önskar att jag hade en vän att anförtro mig åt. En vän, som jag 

kunde rådgöra med. Men jag har ingen, och om jag hade någon – så 

finns det i alla fall gränser för de anspråk man kan ställa på sina 

vänner. 

   Jag har ju alltid varit litet ensam. Jag har burit min ensamhet med 

mig i människovimlet som snigeln sitt hus. För några är ensamheten 

icke en omständighet som de ha råkat i, utan en egenskap. Och än 

större lär min ensamhet bli genom detta; hur det än går, antingen det 

går bra eller illa – för mig blir »straffet» i hvart fall ensam cell på 

lifstid (71).  

 

Trevor Field (1989) är av den åsikten att det är förståeligt att Glas skulle skriva ner 

brottet i dagboken mitt i all uppståndelse, men menar att det även är osannolikt på 

grund av risken för upptäckt (45). Glas bemöter just detta problem med att dels 

gömma sina anteckningar, samt dra slutsatsen att om han skulle bli misstänkt för 

mordet så har han alltid tid att bränna dagboken. Tom Geddes (1993) säger att 

anledningen till att Glas skriver är att han genomgår en kris. Han erkänner att han 

periodvis skrivit dagbok innan, och det kan tolkas som att han slutar skriva när 

krisen är över och han återgår till sitt slentrianmässiga liv (17).  

 

Bergmans kritik att dagboken är så ”formfulländad och lyrisk” ser jag som en 

manifestation av att Glas är påläst. Han refererar till Dostojevskij, Zola, 

Strindberg, Maupassant, Schopenhauers filosofi och operan Lohengrin av Wagner, 
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och erkänner att han inte kan se på saker med sina egna ögon, utan gör det ständigt 

genom andra artisters ögon och verk.  

 

 

2.2 Dagboksromanen 

Dagboksskrivandet kan spåras tillbaka till 1400-talet (Field, 1989: 30), men det är 

först under 1700-talet som det blir mer vanlig (Lundgren 1987: 9). Det är även i 

slutet av det århundrandet som dagboksromanen dyker upp, men det är få 

exemplar som är föga utmärkande (Martens, 1985: 38). Lorna Martens beskriver 

dagboksromanen som ”a fictional prose narrative written from day to day by a 

single first-person narrator who does not address himself to a fictive addressee or 

recipient” (ibid: 4). Trevor Field förenklar beskrivningen genom att konstatera ett 

det är ett verk där den fiktiva berättaren kan konstatera ”’I’ write in medias res 

about myself for myself” (1989: 6). Den här definitionen blir viktig i särskiljandet 

från andra typer av fiktiva verk som litterärt ligger nära dagboksromanen, t.ex. 

memoarromanen eller brevromanen, som uppkom under samma tidsperiod, men 

som utmärks av att berättaren skriver till någon annan (Romberg, 1962: 44). 

Doktor Glas frågar redan i sitt första inlägg den 12 juni: 

 

   Jag sitter vid mitt öppna fönster nu och skrifver detta – för hvem? 

För ingen vän och för ingen väninna, knappt för mig själf ens, ty jag 

läser icke i dag hvad jag skref i går och kommer icke läsa detta 

imorgon. Jag skrifver för att röra min hand, min tanke rör sig af sig 

själf; skriver för att döda en sömnlös timme. […] 

 

   Det som jag skrifver ned på dessa blad är icke någon bikt; för hvem 

skulle jag bikta mig? (1905: 4). 

 

Trots att Glas påstår att han knappt skriver för sig själv, blir det uppenbart att han 

inte har i åtanke att visa sina anteckningar för någon annan; han håller dem till och 

med gömda i en lönnlåda i sin skänk. Längre fram i dagboken, efter att ha beskrivit 

hur han mördat Gregorius, blir han tillfälligt rädd att någon ska upptäcka 

gömstället och efter ett kort övervägande att gömma den i medicinska verk, 

bestämmer Glas att han alltid kan bränna den om det skulle behövas (ibid: 83).  

 

Frågan om vem det är som skriver dagboken kan behandlas på olika sätt. Eftersom 

personen enbart skriver för sig själv kan det låta klumpigt och överflödigt att 

introducera sig för sig själv. Trots det väljer Hjalmar Söderbergs att låta Dr Glas 

presentera sig själv första dagen han börjar skriva: 

 

Jag känner det som om i denna stund ingen i världen vore ensam mer 

än jag. Jag, medicine licentiaten Tyko Gabriel Glas, som stundom 

hjälper andra men aldrig har kunnat hjälpa mig själf, och som vid 

fyllda trettitre år aldrig har varit när en kvinna (ibid: 4). 
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Dagboksförfattaren skriver in medias res, dvs historien börjar mitt i handlingen, 

och gradvis får läsaren reda på helheten. Själva handlingen utspelas under en 

begränsad och avgörande tid i berättarens liv (Romberg, 1962: 44). Inläggen 

dateras oftast och skrivs med någorlunda regelbundenhet om det som nyligen hänt, 

blandat med tillbakablickar och framläggandet av de tankar som dyker upp i 

skrivandets stund. Detta innebär att varje nytt inlägg inte nödvändigtvis fortsätter 

där det föregående slutade, vilket leder till ett oorganiserat och fragmenterat 

berättande då dagboksförfattaren inte går tillbaka för att redigera sina anteckningar 

(Lundgren, 1987: 11). Romberg påpekar att det viktigaste i den här typen av roman 

inte är de externa handlingarna utan de interna reflektioner som uppkommer:  

 

In Hjalmar Söderberg’s Doktor Glas (1905), the external course of the 

action can be summarized more or less in the following fashion: a 

young doctor, shy of women, after long deliberation murders an elderly 

clergyman in order to save the latter’s wife. But what in this summary 

was described as “long deliberation” – i.e. the agonized toil inside the 

mind of the main character, his infinite sense of loneliness, his 

vacillation when confronted with the question: shall I kill or shall I not 

kill? – is precisely what the book really seeks to express. We are told 

nothing about Doctor Glas’ appearance, we have no interest in his 

person seen from the outside, but we learn to know his interior life and 

his most secret thoughts (44).  

 

Ett återkommande inslag i dagboksromanen är ensamheten och Romberg 

konstaterar att den vanligaste typen av berättare är en ensam och olycklig person 

som på grund av sin oförmåga att ta kontakt med andra människor vänder sig inåt 

(1962: 44).   

 

 

2.3 Pålitlighet och opålitlighet 

 

När Vera Nünning tar i Conceptualising (Un)reliable Narration and 

(Un)trustworthiness (2015) upp frågan om hur pålitlighet och trovärdighet 

definieras konstaterar hon att:  

 

Reliability is linked to the concept of trust, which is held to be a 

necessary precondition as well as a result of human interaction both in 

personal relationships and in institutions. […] Reliability and trust can 

be understood as aspects of communication; they are constructs that 

arise out of the interaction between a set of given partners. Therefore, a 

number of structural as well as performative aspects pertaining to a 

specific situation should be taken into account as well. The situation in 

which a story is told is, moreover, influenced by a host of factors such 

as the previous encounters between narrators and listeners and the 
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relations of dominance and power between them. Aspects such as these 

influence listeners’ opinions that it is worthwhile to act ‘as if’ the 

person trusted were sincere, open, and moral as well as competent to 

act in a way that is beneficial – or at least not detrimental – to the 

truster (6).  

 

Aspekter som uppriktighet, konsekvens, kompetens och moral hos den som 

berättar är av största vikt, eftersom tilldelningen av tillit är en del av dynamiken i 

kommunikation eller spridning av information genom en berättelse. Ärlighet och 

pålitlighet ses som karaktär- och personlighetsdrag som är tecken på berättarens 

trovärdighet. Tillit kan användas för att beskriva tre egenskaper:  

- Pålitlighet: att personen gör det den säger att den ska 

- Ärlighet: att personen ger en uppriktig redogörelse av sina tankar, känslor 

och motivationer 

- Kompetens: att personen har förmåga att göra det den säger att den ska 

(ibid, 7). 

 

Uri Margolin (2015) menar att det måste finnas en utgångspunkt efter vilken vi 

mäter opålitlighet, det vill säga, att om en person beter sig på detta vis så är den 

pålitlig, men om den beter sig på ett annat vis så är den opålitlig. Det är även 

viktigt att notera att det finns olika grader av opålitlighet, och att det är sällan som 

någonting är helt och hållet pålitligt eller opålitligt (11).  

 

We must always beware of the unum nomen unum nominatum fallacy, 

yet one is tempted to ask whether there is anything common to the 

various kinds of (un)reliability. I would hazard a guess that there is, that 

is once again pragmatic in nature, and that it is two pronged. (1) If 

someone or something is considered reliable, it means acceptance that 

is yet short of certainty or positive proof. It means that this someone or 

something is considered unlikely to be wrong or go wrong, to fail or to 

fail us. (2) Secondly, if something or someone is reliable it means that it 

is warranted to build on it in the selection, planning and execution of 

our own future actions, such as further elaboration, drawing 

conclusions, taking or avoiding certain steps and so on (2015: 32–33).  

 

Uri Margolin förklarar att en text är en presentation eller en redogörelse av en serie 

sammanlänkade handlingar eller händelser som utspelar sig i en värld och 

involverar en eller flera agenter. Oavsett om världen är verklighetsbaserad eller 

fiktiv, antar vi att den är separat från de specifika prepositioner som presenterar 

den, att vissa särdrag är bestämda, kan förstås med relativ säkerhet och beskrivas 

korrekt, och att det är möjligt och meningsfullt att skaffa den objektiva kunskapen 

(39).  

 

Han delar in påståenden i en text i tre kategorier: aletisk (alethic), epistemisk 

(epistemic), och axiologisk (axiological). Den aletiska kategorien avser fakta, och 
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individuella aletiska påståenden kan klassas som sanna, falska eller obestämbara. 

Om påståendena är sanna är de trovärdiga; om osanna är de icke trovärdiga; och 

om de är obestämbara är de problematiska eller tvivelaktiga. Det finns påståenden 

som är starkt sanna, och då sanna enligt alla tolkningar, starkt falska, och därmed 

inte sanna enligt någon tolkning, och de som är svagt sanna och svagt falska. 

Epistemik omfattar slutledningar och tolkningar av aletiska påståenden, och de 

klassas som hållbara/ohållbara och sannolika/osannolika. Axiologiska påståenden 

är utvärderingar av personer, handlingar eller produkter, som görs enligt olika 

kriterier, och de är antingen lämpliga/passande eller inte och kan ses som hållbara 

eller inte. Utav dessa tre typer av påståenden är det bara den aletiska som är 

oumbärlig för att en rapportering ska kunna existera. Ett exempel på detta är när 

vittnen ombes i rätten att enbart rapportera fakta utan tolkning eller utvärdering 

(ibid, 40).  

 

 

2.4 Opålitligt berättande 

 

När Wayne C. Booth beskrev opålitligt berättande i The Rhetoric of Fiction (första 

upplaga 1961) erkände han själv att terminologin var otillräcklig:  

 

For lack of better terms, I have called the narrator reliable when he 

speaks for or acts in accordance with the norms of the work (which is 

to say, the implied author’s norms), and unreliable when he does not 

(1983: 158–9). 

 

Booths påpekar att många berättare använder sig av avsiktlig ironi (incidental 

irony) och är således ”opålitliga” på grund av att de är vilseledande, men han 

tycker inte att detta är tillräckligt för att klassificera en berättare som opålitlig. Det 

räcker inte heller enbart med att berättaren medvetet ljuger för att lura läsaren. 

Opålitlighet, säger Booths, handlar mer om att berättaren misstar sig, eller tror sig 

ha egenskaper som författaren inte gett honom.  

 

Enligt Booth kan berättaren visa opålitlighet genom fakta eller normer, och de 

normer som intresserar läsaren, och därför kan tekniskt manipuleras av författaren, 

delar han in i tre kategorier:  

 

(1) Intellectual or cognitive: We have, or can be made to have, strong 

intellectual curiosity about “the facts,” the true interpretation, the true 

reasons, the true origins, the true motives, or the truth about life itself. 

(2) Qualitative: We have, or can be made to have, a strong desire to see 

any pattern or form completed, or to experience a further development 

of qualities of any kind. […] (3) Practical: We have, or can be made to 

have, a strong desire for the success or failure of those we love or hate, 
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admire or detest, or we can be made to hope for or fear a change in the 

quality of a character (1983: 125). 

 

James Phelan (2005) har vidareutvecklat Booths tes då han anser att den inte 

tillräckligt förklarar läsarens slutledning att berättaren är opålitlig. För att göra 

detta krävs fyra steg: (1) med bevis fastställa antingen i ett avsnitt eller i det större 

sammanhanget av berättandet att opålitlighet existerar; (2) specificera vilken typ 

av opålitlighet det är; (3) länka opålitligheten till slutledningen om berättaren som 

karaktär; (4) reflektera vilken typ av kommunikation som skapats mellan 

extradiegetisk författare, berättare, och författarpublik (34).  

 

Phelans teoretiska modell fokuserar på relationen mellan extradiegetisk författare, 

berättare och författarpublik, mer bestämt berättarens roll som berättare och 

förmedlare, och läsarens tolkning av det som sägs. Detta ger möjligheten att titta 

närmare på den dubbla kommunikationen som uppstår i opålitligt berättande: 

berättarens meddelande till läsaren, det Phelan kallar berättarfunktioner (narrator 

functions), och den extradiegetiske författarens annorlunda meddelande till 

författarpubliken, även kallat avslöjandefunktioner (disclosure functions) (2005: 

49–50, 2006: 322).  

 

Den mest påtagliga skillnaden på olika typer av opålitligt berättande är de som 

medvetet ljuger och de som vill berätta sanningen men inte kan. Det finns flera 

orsaker till att en berättare kan ha problem att hålla sig till sanningen: avsaknaden 

av insikt, emotionella problem som gör det svårt att se eller uttrycka sig, eller 

oförmåga att tolka och utvärdera händelse. Vera Nüning kallar de två olika typer 

av opålitliga berättare för ”the liar and the fool” (2015: 11), och är noga med att 

påpeka att lögnaren också kan lura sig själv.  

 

Phelan skriver att berättaren har tre huvuduppgifter: rapportera, tolka och 

utvärdera, som ibland utförs samtidigt och ibland sekventiellt. Opålitlighet inom 

dessa uppgifter visar sig genom karaktärer, fakta, och händelser; kunskap och 

uppfattningsförmåga; och värderingar eller etik. Vidare identifierar han sex typer 

av opålitlighet: felrapportering (misreporting), feltolkning (misinterpreting) och 

felutvärdering (misevaluating), samt otillräcklig rapportering (underreporting), 

otillräcklig tolkning (underinterpreting), otillräcklig utvärdering 

(underevaluating) (50). Den huvudsakliga skillnaden mellan de två kategorierna är 

att den första handlar om att ha fel och den andra om att vara otillräcklig. De kan 

förekomma på egen hand eller i samspel med varandra.  

 

Felrapportering, feltolkning och felutvärdering sker alltså när berättaren antingen 

rapporterar, tolkar eller utvärderar fel eller när den väljer att förvränga det som 

hänt. Otillräcklig rapportering är när berättaren väljer att berätta mindre än vad de 

vet, men det är inte all otillräcklig rapportering som uppgår till opålitlighet. 
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Berättaren kan använda sig av pålitligt elliptiskt berättande, och då lämna saker 

osagda som både berättaren och den extradiegetiske författaren förväntar sig att 

läsaren ska kunna förstå (Phelan, 2005: 52; Martens, 1985: 149). Otillräcklig 

tolkning uppkommer när berättarens brist på kunskap, lyhördhet eller förståelse 

leder till att en otillräcklig tolkning av en händelse, karaktär eller situation. 

Otillräcklig utvärdering sker när berättarens etiska uppfattningar är på rätt spår 

men inte når hela vägen fram (2005: 52).  

 

 

2.5 Läsarens roll  

 

Opålitlighet uppkommer alltså när läsaren upptäcker en uppenbar avvikelse mellan 

sättet berättaren framför händelsen och händelsen i sig. Lorna Martens (1985) 

påpekar att ju närmare läsaren kommer en berättare, desto lättare blir det att lägga 

märke till eventuell opålitlighet. I en dagboksroman följer vi en berättare som är 

nära händelseförloppet under en längre tid och vi har därför lättare att upptäcka 

svagheter (138). Martens fortsätter: 

 

An author who wishes to maneuver his protagonist into this position 

has to rely on the reactions of the actual reader (i.e., the ideal reader 

actualized). He allows the diarist to report but misperceive events 

whose significance and outcome are clear from the standpoint of 

common sense. In the typical instance, the reader watches the diarist 

walk unwittingly into certain disaster. Our knowledge of narrative 

conventions and our expectation of a certain plot structure, too, may 

lead us to disbelieve what the diarist says (139). 

 

Läsaren kan antingen skylla avvikelser i berättarens utsagor på misstag i texten av 

den extradiegetiske författaren; eller så kan läsaren tolka meddelanden från den 

extradiegetiske författaren om opålitlighet bakom berättarens rygg. Dorrit Cohn 

(1999) menar att läsaren mer eller mindre gör att aktivt val mellan dessa två 

alternativ när den stöter på opålitlighet i en fiktiv text (73).  

 

Ansgar Nünning ser ett stort problem med en så kallad tyst kommunikation mellan 

den extradiegetiske författaren och läsaren och påpekar att ”no generally accepted 

standards of normality exist which can serve as the basis for impartial judgement. 

In a pluralist, postmodernist and multicultural age like ours it has become more 

difficult than ever before to determine what may count as ‘normal moral 

standards’ and ‘human decency’” (Nünning A. citerad i Nünning V. 2015:70). 

Detta är en mycket viktig poäng, och en av anledningarna till att vissa typer av 

opålitlighet är helt subjektiva. En mördare som säger att han njuter av att tortera 

och döda sina offer kan uppfattas som pålitlig av personer som delar denna 

världsuppfattning, men om man ser till sociala normer och värderingar i stort har 

den lite trovärdighet (Nünning, V. 2015, 10). När Söderberg säger att Glas inte 
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skulle ha varit i stånd att skriva dagboken är det en av de kommunikationer han, 

som extradiegetisk författare, skickar till läsaren: att berättaren Glas beter sig på ett 

sätt som inte faller sig naturligt. Men, som visat ovan, blir tolkningen av detta 

budskap subjektivt, då det för många faller sig naturligt att Glas skulle skriva 

dagboken. 

 

Konflikter mellan berättarens utsagor och läsarens förståelse uppstår oftast ganska 

tidigt i texten, och Mattias Brütsch (2014) anser att läsaren måste göra ett aktivt 

val att inte tro på berättaren, då den inte alltid är medveten om sin egen opålitlighet 

(58), t.ex. när berättaren är naiv, trångsynt, pervers, clown eller galen (94). Det 

finns sällan ett sätt att förena motsägelserna som uppkommer, och när läsaren inser 

att det som berättaren säger inte går att lita på väljer den ett av två alternativ: 

antingen avvisar den det som sägs och, om möjligt, rekonstruerar en mer 

tillfredsställande betydelse; eller accepterar det som berättaren säger men fyller 

ut/lägger till i berättelsen (Phelan 2005: 50). När felaktig information rapporteras 

slutar läsaren enbart att behandla texten och börjar istället producera. Läsaren blir 

en medskapare av berättelsen då den måste fylla ut med information som 

berättaren inte tagit med (Margolin 2015: 45). 

 

När läsaren slår fast att en berättare är opålitlig är det på grund av att läsaren redan 

bestämt att diskursen i sig är opålitlig. Om en text är opålitlig börjar läsaren leta 

efter orsaker och förankrar dem i mentala och sociala förhållanden hos berättaren. 

Det suspekta i texten fungerar därmed som en manifestation eller konsekvens av 

den opålitlige berättarens personlighet. Fokus flyttas alltså från texten till 

spekulationer kring berättarens mentala tillstånd. Här är det viktigt att tänka på att 

dessa spekulationer enbart är hypotetiska och varierar beroende på tidsperiod och 

kulturella sammanhang (ibid: 52). 

 

 

2.6 Rapportering 

 

Den 12 juni är det datum vi börjar ta del av doktor Glas dagbok. Det verkar inte 

som att det är första inlägget då han skriver ”jag läser icke i dag hvad jag skref i 

går och kommer icke att läsa detta i morgon” (4). Lite senare framkommer det att 

han har fört dagbok sporadiskt innan, så det är otydligt om den 12 juni är det 

datum han väljer att åter ta upp pennan igen. Något som blir tydligt senare är att 

han redan i första inlägget felrapporterar sina handlingar; han har inte bara för 

vana att läsa bakåt i sina anteckningar, han hänvisar även till det han skrivit och 

känt tidigare. När Glas skriver denna dag att: ”Jag berättar icke allt om mig själf. 

Jag berättar blott det som behagar mig att berätta; men jag säger ingenting som 

icke är sant” (4) och den 7 augusti säger att det han tidigare skrivit enbart var skryt 

och lögn, kan man antingen tolka det första uttalandet som en felrapportering, eller 

just lögn. Eller så kan man tolka det som att Glas talade sanning i det ögonblicket, 
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och hade all avsikt att enbart hålla sig till sanningen, men att han senare viftar bort 

sina tidigare uttalanden som skryt, vilket betyder att det senare uttalandet är en 

felrapportering eller en lögn. Om det nu skulle vara så att Glas inte var medveten 

om att han skröt när han sa att han inte säger något som inte är sant, rör det sig 

istället om en otillräcklig tolkning.  

 

Det specifika uttalandet som Glas refererar till som skryt är när han den 14 juni 

skriver:  

 

   Ställning, anseende, framtid. Som om jag icke hvar dag och hvar 

stund vore beredd att packa dessa kollyn ombord på det första skepp, 

som kommer lastadt med en handling. 

   En verklig handling (6). 

 

Om vi bortser från att själva uttalandet i sig är en otillräcklig tolkning av Glas egna 

känslor eftersom han inte förklarar närmare vad han menar med ”en handling”, så 

är svaret: 

 

   Nej. Jag har inte glömt det. Men det var inte sant. Det var skryt. Jag 

känner det annorlunda nu, när jag ser skeppet komma. Du kan väl 

förstå att jag inte hade tänkt mig ett sådant satans spökskepp! Det var 

skryt! Det var lögn! (64)  

 

Trots att Glas säger sig ha ljugit tidigare om att kunna ge allt för en handling, så är 

det, som sagt, inte helt säkert att han inte faktiskt ljuger nu också. Det han 

dokumenterar är en dialog mellan den del av honom som vill att han mördar 

Gregorius och den del som vill att han avstår, där delen som uppmanar till 

handling verkar föra ett aggressivt och specifikt argument, medan den andra ber att 

få bli lämnad i fred: 

 

Du säger att jag har tiggt och bedt om en handling – det är omöjligt, 

det är inte sant, det måste vara något missförstånd. Det är otänkbart att 

jag kan ha haft en så vanvettig önskan – jag är född till åskådare, jag 

vill sitta bekvämt i en loge och se på hur folk mördar hvarandra på 

scenen, men själf har jag ingenting där att göra, jag vill vara utanför, 

låt mig vara i fred (65)! 

 

Visst kan det vara så att när Glas redan den 12 juni skrev att om han hade 

möjlighet att döda Gregorius genom en knapptryckning hade gjort det, att han då 

skröt, ljög eller felrapporterade om en händelse han aldrig trodde skulle hända. 

Oavsett var vi väljer att lägga felrapporteringen blir Glas opålitlighet påtagligt 

uppenbar.  
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Den 7 augusti vaknar Glas av den andra drömmen där han mördar Gregorius och 

påstår att ”Det är en af grunddrifterna i mitt väsen att icke tåla något halfmedvetet 

och halfklart hos mig själf, där det står i min makt att taga fram det och hålla det 

upp i ljuset och se efter hvad det är” (58). Detta kan tolkas som en felrapportering 

då han ständigt skriver ner tankar som han inte avslutar eller utvecklar till fullo, 

men det kan även ses som en feltolkning eller en felutvärdering beroende på om 

man anser att Glas är medveten om att han ljuger eller inte. Samtidigt så 

specificerar han ju att ”där det står i min makt”, och kanske har han inte alltid just 

förmågan att analysera det han tänker.  

 

När Glas säger i första inlägget att han inte berättar allt om sig själv utan bara det 

han behagar berätta, upprepar han den ställningen senare genom att notera: ”Jag 

skrifver inte ner alla mina tankar här. Jag skrifver sällan ner en tanke första gången 

den kommer till mig. Jag väntar och ser, om den kommer igen” (38). Det är 

självklart förståeligt att han inte kan skriva ner alla sina tankar i dagboken, men 

när han antyder att de tankar som nu skrivs ner är de som är återkommande, undrar 

jag dels vilka tankar det är som han kasserar, samt att om det enda kriteriet för att 

skrivas ner är att tanken återkommer på något sätt indikerar dessa tankars 

betydelse. Om dessa tankar har en större betydelse än de som inte återkommer, 

varför utvecklar då Glas inte dem?  

 

 

2.7 Tolkning 

 

Den 19 juni besöker Fru Gregorius Glas mottagning och berättar att hon har börjat 

känna sådan avsky för sin make att hon undrar om inte doktorn kan ljuga för 

hennes man att hon har en sjukdom som gör att hon måste avstå från sina 

”rättigheter”. Glas går med på det, och samma eftermiddag går han hem till 

pastorn för att låta honom veta att det bästa för fruns hälsa är en tids avhållsamhet. 

Ett par dagar senare får han reda på att fru Gregorius har en affär med Klas Recke, 

och dagen efter denna upptäckt skriver han:  

 

   Jag sitter och läser bladet som jag skref i går afton, läser det om och 

om igen, och jag säger till mig själf: så, gamle vän, du har alltså blifvit 

kopplare? 

   Dumheter. Jag har befriat henne ur något förfärligt. Jag kände det 

som något som måste göras. 

   Hvad hon så gör med sig själf är hennes sak (13). 

 

Här gör sig Glas skyldig till både felrapportering och feltolkning när han säger att 

det är hennes sak vad hon gör med sig själv. Genom att ljuga åt fru Gregorius så 

har han medvetet valt att göra hennes sak till sin egen. Visst väljer hon själv vem 

hon vill spendera sin tid med, men Glas är mycket väl medveten om den del han 

spelar i den handlingen, därför kommentaren ”du har alltså blifvit kopplare.” Han 



 

  15 

avfärdar detta med att det är dumheter då han inte vill erkänna att det är han som 

gjort henne mer tillgänglig för Recke, om inte rent fysiskt, så i alla fall emotionellt.  

 

För att kunna rättfärdiga att han tänker bryta mot lagen som han innan gömt sig 

bakom, tillsammans med plikten och anseende, konstaterar han att ”lagen är löjlig, 

kort sagdt, och ingen anständig människa låter sitt handlingssätt bestämmas af 

den” (61). Huruvida detta ska tolkas som en felutvärdering beror på om man anser 

att Glas ser på sig själv som en anständig människa. Har han inte varit anständig 

alla de gånger han nekat kvinnor aborter?  

 

Efter att mordet begåtts och Glas befinner sig hemma vid sitt skrivbord reser han 

sig flera gånger för att känna efter om dörren verkligen är stängd. Han konstaterar 

att det är löjligt det han håller på med och att han inte har något att frukta. Detta är 

antingen en feltolkning eller en felutvärdering av sina känslor. Självklart har han 

något att frukta, annars hade han inte rest sig upp för att känna på dörren stup i 

kvarten.  

 

   Det är färdigt, jag är fri. Nu vill jag skaka af mig detta, nu vill jag 

tänka på annat. 

   Ja – på hvad då? 

   Jag är trött och tom. Jag känner mig alldeles tom. Som en blåsa som 

jag stuckit hål på. 

   Jag är hungrig, det är hela saken. Kristin får värma upp middagen 

och ta in den (84). 

 

Här felrapporterar, feltolkar och felutvärderar Glas i ett. Han har precis mördat en 

man och förklarat att han inte kunnat sitta ner och skriva då han hela tiden måste 

känna på dörren, och det menar han sedan är på grund av att han är hungrig.  

 

Ett genomgående tema i dagboken är just Glas oförmåga eller ovilja att berätta 

exakt hur vissa saker ligger till. I det första inlägget framkommer att han inte kan 

sova, och detta är en av anledningarna till att han skriver dagbok. Att en läkare 

frågar: ”Hvarför får jag inte sofva?” men inte följa upp det med någon annan teori 

än ”Jag har ju inte begått något brott” (4), tyder på att det inte är medicinska 

anledningar till att han ligger sömnlös, utan snarare mentala. Men varför hänvisar 

han till ett brott? Är det bara de skyldiga som ligger vakna om nätterna? Är detta 

ett varsel om de tankar som Glas har haft en längre tid men inte kunnat eller velat 

ge uttryck för?  

 

Den 7 juli funderar han över sin oförmåga att lära sig grekiska och tillägger sedan: 

”Jag undrar hur det kan vara att ha ett brott att ångra” (39). Nästa tanke är dock 

”Jag undrar om inte Kristin har middagen färdig snart…” Är föregående mening 

någonting mer än en flyktig tanke, eller tänker Glas på något djupare som han inte 

vill, eller kan, skriva ner?  



 

  16 

 

Ofta tänkte jag i min ungdom: den som fick vara med; den som kunde 

vara med. Den som kunde få gifva något en gång, icke bara ständigt 

taga emot. Det är så ödsligt att gå ensam med en ofruktbar själ; man 

vet inte hvad man skall hitta på för att känna sig vara något och betyda 

något och få litet aktning för sig själf. Det är troligtvis en stor lycka att 

de flesta äro så anspråkslösa i den vägen. Jag var det icke, och det har 

pinat mig länge, fast jag tror att det värsta är öfver nu (36). 

 

Det är tydligt att Glas är olycklig, om inte rentav deprimerad, där han sitter i sitt 

rum och skriver genom sina sömnlösa nätter. ”Jag känner det som om i denna 

stund ingen i världen vore ensam mer än jag. Jag, medicine licentiaten Tyko 

Gabriel Glas, som stundom hjälper andra men aldrig har kunnat hjälpa mig själf” 

(4) säger han den 12 juni. Den 5 julis inlägg avslutas ”och nu, när jag sitter vid 

mitt öppna fönster och skrifver detta vid ett fladdrande ljus […] nu tänker jag på 

Andersen och hans saga om skuggan, och det tycks mig att jag själf är skuggan 

som ville bli människa” (37). En vecka senare noterar Glas: ”Jag har gråa dagar 

och svarta stunder. Jag är inte lycklig. Dock känner jag ingen som jag ville byta 

med; mitt hjärta krymper ihop vid föreställningen att jag kunde vara den eller den 

bland mina bekanta. Nej, jag ville inte vara någon annan” (44).  

 

Det är en hopblandning av otillräcklig rapportering, tolkning och utvärdering av 

hans mentala tillstånd. Å ena sidan är Glas medveten om sin nedstämdhet, men 

han verkar oförmögen eller ovillig att göra någonting åt den. När hans vän Markel 

säger att ”det finns människor som sakna alla anlag för lycka och som känna det 

med pinsam, obeveklig klarhet. Sådana människor sträfva inte efter lycka utan 

efter att få litet form och stil på sin olycka. […] Glas tillhör dem” (52), blir han 

förvånad över denna observation. Det är nästan som att Glas nästintill totala 

avsaknad av självinsikt ligger som grund för att han inte vidareutvecklar eller 

tolkar majoriteten av sina tankar om sitt sinnestillstånd, utan låter det istället bli 

lite vagt osagt.  

 

 

2.8 Utvärdering 

 

Den 2 juli finner sig fru Gregorius åter i Glas mottagning, denna gång för att 

meddela att pastorn kvällen innan tagit henne med våld och att åter igen be läkaren 

prata med honom. Under samtalet berättar hon hur hon kom att gifta sig med 

pastorn; att hon var religiöst uppfostrad och trodde att hennes längtan och begär 

skulle försvinna, samt att Gregorius var en god man eftersom han var präst. Hon 

påpekar att det var ett val hon själv gjorde utan påtryckningar från hennes 

föräldrar, och trots detta väljer Glas senare att felrapportera, feltolka och 

felutvärdera situationen:  
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Hvems var då felet – var det prästens? Han hade ju bara begärt henne, 

som myriader män ha begärt myriader kvinnor, begärt henne i tukt och 

ära till på köpet, som det heter på hans besynnerliga språk – och hon 

hade samtyckt, utan att veta eller förstå, bara i förtviflan och under 

påverkan af den besynnerliga begreppsförvirring som hon hade växt 

upp i. Hon var inte vaken då hon gifte sig med den människan, hon 

gjorde det i sömnen. I drömmen sker ju ofta de besynnerligaste saker, 

och de förefalla fullkomligt naturliga och vanliga – i drömmen. Men då 

man vaknar och erinrar sig hvad man har drömt, häpnar man och 

gapskrattar eller ryser. Nu har hon vaknat! Och föräldrarna, som dock 

borde ha vetat hvad ett äktenskap är och som likväl gåfvo sitt samtycke 

och kanske till och med voro förtjusta och kände sig smickrade – voro 

de vakna? Och prästen själf: hade han inte den ringaste känsla af det 

onaturliga och groft oanständiga i sitt förehafvande (26)?  

 

Troligtvis var fru Gregorius väldigt naiv när hon tackade ja till giftermålet, men 

det är även troligt att hon börjat ångra det nu när hon träffat en annan man. Glas 

felrapporterar när han säger att fru Gregorius samtyckt ”utan att veta eller förstå, 

bara i förtvivlan och under påverkan” när hon ju sagt att hon mycket väl visste vad 

hon gjorde. Denna felrapportering leder till hans feltolkning att hon inte var vaken 

då hon gifte sig, samt att hon är vaken nu. Visst ångrar fru Gregorius nu att hon 

gifte sig med sin man, men det betyder inte, som Glas insinuerar, att hon inte 

visste vad hon gjorde när det hände. Dessa två felsteg leder vidare till en 

felutvärdering av situationen som resulterar i att han både anklagar fru Gregorius 

föräldrar och Gregorius själv. Glas antar att eftersom han och fru Gregorius tycker 

illa om prästen så borde även föräldrarna tycka likadant, om de nu var vakna. Och 

prästen hade ju först bara begärt henne, något som inte presenteras som illa förrän 

Glas bestämmer att feltolka hennes situation och (fel)utvärdera att prästens 

förehavande följaktligen var onaturligt och grovt oanständigt. Det ligger förstås i 

Glas intresse att framställa fru Gregorius som oskyldigt offer i situationen då det 

bäst passar hans egna intressen, även om han just då ännu inte är medveten om det 

själv.  

 

Doktor Glas avskyr Gregorius. Detta blir uppenbart i det andra stycket av det 

första inlägget när han frågar: ”Men varför skall jag jämt möta pastor Gregorius! 

(3)” och fullföljer med att antyda att han hade velat slå honom i huvudet med en 

käpp enbart på grund av hans utseende; ett fett grådaskigt ansikte med lite grå, 

smutsgula polisonger och glasögon. Efter att ha redogjort deras korta samtal 

tillägger Glas att mötet med pastorn förstört hans goda humör och att ”jag tror, att 

om jag kunde döda den där prästen genom att trycka på en knapp i väggen så 

skulle jag göra det” (4). Det är även hans övertygelse om pastorns ”dumhet och 

okunnighet” (29) som leder att han går med på att ljuga om först fru Gregorius 

medicinska tillstånd, och sedan om pastorns.  
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Glas tycks ha hatat pastorn sedan han var tonåring, men han förklarar aldrig varför, 

vilket, i min mening, är en av de största otillräckliga rapporteringarna i hela 

dagboken. Han hinner ge uttryck för sitt hat flera gånger innan fru Gregorius 

berättat vad som pågår bakom låsta dörrar, och trots att han försöker avfärda sin 

egen initiala roll, ifrågasätter jag hur mycket av hans agerande som är enbart på 

grund av att han vill skydda frun och hur mycket som är på grund av hans hat för 

pastorn. Utan fru Gregorius som katalysator hade Glas troligtvis aldrig mördat 

Gregorius; han har ju trots allt hatat honom i tysthet i flera år utan att ha gjort 

någonting åt det. Kanske är det så att han själv inte vet varför han hatar honom; att 

det är en kombination av hans avsky för religion, pastorn utseende, och något 

annat outtalat.  

 

Stundtals dyker det upp gravida kvinnor i hans mottagning som vill ha hjälp med 

en abort och Glas hänvisar då alltid till sin plikt som läkare och aktningen för 

människoliv. Detta är ingenting som han tror på själv, utan är snarare en ursäkt för 

att han är rädd för de yrkesmässiga konsekvenser en abort skulle leda till: 

 

Aktningen för människolif – hvad är det i min mun annat än ett gement 

hyckleri, och hvad kan det vara annat för den, som då och då har 

tillbragt en ledig stund med att tänka. Det myllrar ju af människolif. 

Och vid främmande, okända, osedda människolif har aldrig någon på 

allvar fäst det ringaste afseende, kanske med undantag af några alltför 

påtagligt narraktiga filantroper. Man visar det i handling. Alla 

regeringar och parlament i världen visa det. 

   Och plikten. Hvilken förträfflig skärm att krypa bakom för att slippa 

göra det, som bör göras. 

   Men man kan ju inte heller sätta allt på spel, ställning, anseende, 

framtid, för att hjälpa främmande och likgiltiga människor. Att räkna 

på deras tystlåtenhet vore väl barnsligt. En väninna kommer i samma 

knipa, så hviskas det ett ord om hvar hjälp står att få, och snart är man 

känd. Nej, bäst att hålla sig till plikten, om den också är en målad 

kuliss […] (6). 

 

Doktor Glas medger att han varken är människovän eller ärelysten, och om han 

rutinmässigt skickar iväg kvinnor i ett mer delikat tillstånd är fru Gregorius, tyder 

hans vilja att hjälpa och försvara henne på någon underliggande anledning som 

han inte redogör för direkt. Det är först efter att fru Gregorius återkommer den 2 

juli för att berätta att pastorn tagit henne med våld som det blir uppenbart att Glas 

har känslor för henne:  

 

Jag satt lugn och tyst med hufvudet i handen och betraktade henne 

genom halfslutna ögonlock, där hon satt i mitt soffhörn, blommande 

röd under det stora gula håret. Jungfru Sammetskind. Och jag tänkte: 

om det nu vore för mig hon kände så, att tiden icke räckte till för att 

tala. När hon nu börjar tala härnäst – så tänkte jag – då går jag fram till 
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henne och sluter till hennes mun med en kyss. Men hon satt tyst nu 

(26). 

 

Trots att Glas inte har någon erfarenhet av kvinnor så verkar han vara oerhört naiv 

då det är först den 7 augusti som han till slut erkänner att ”här gäller det att hjälpa 

och rädda, inte en okänd kvinna, utan din hemligt älskade” (63). Kanske är han 

själv omedveten om sina verkliga känslor för fru Gregorius eller så har han 

medvetet låtit bli att ge uttryck för dem. Glas gör sig alltså antingen skyldig till en 

månad av otillräcklig rapportering eller otillräcklig tolkning.  
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3. Slutsats 

 

Uppsatsen har redovisat James Phelans fyra steg för att läsaren ska slutleda att 

berättaren är opålitlig: (1) med bevis fastställa antingen i ett avsnitt eller i det 

större sammanhanget av berättandet att opålitlighet existerar; (2) specificera vilken 

typ av opålitlighet det är; (3) länka opålitligheten till slutledningen om berättaren 

som karaktär; (4) reflektera vilken typ av kommunikation som skapats mellan 

extradiegetisk författare, berättare, och författarpublik (34).  

 

Vera Nünning säger att berättarens trovärdighet baseras på läsarens tillit, som hon 

delar in i tre kategorier. När det gäller pålitlighet, att berättaren gör det den säger 

att den ska, så kan man säga att Glas får relativt höga poäng på den punkten. Å ena 

sidan så letar han desperat efter en handling, som han hittar och till slut utför. Å 

andra sidan så säger han att han enbart ska skriva sanning, vilket han senare tar 

tillbaka under skenet av att det enbart var skryt. Ärlighet, att personen ger en 

uppriktig redogörelse av sina tankar, känslor och motivationer, har han desto större 

problem med. Det är här James Phelans metod har varit oumbärlig för att framhäva 

felrapporteringar, feltolkningar och felutvärderingar, samt otillräckliga 

rapporteringar, tolkningar och utvärderingar. Det är ibland svårt att veta om Glas 

medvetet ljuger eller om han inte kan tala sanning. Det är motsägelser, 

rättfärdigande, och stundtals till synes väldigt lite självinsikt. Gällande kompetens, 

att personen har förmåga att göra det den säger att den ska, så lyckas ju Glas att 

döda pastor Gregorius på andra försöket. Han kan väl därmed kallas en kompetent 

mördare, även om han inte är en lika kompetent analytiker.  

 

Om vi tittar på Uri Margolins tre kategorier av påståenden, kan vi med största 

sannolikhet säga att Glas aletiska påståenden är sanna och därmed trovärdiga. Det 

finns ingen anledning att inte tro på de fakta han presenterar; som att han är läkare, 

vad han gör på sin klinik och på sin fritid, vart och när han träffar sina vänner, och 

så vidare. De aletiska påståenden som är obestämbara är Glas redovisningar av alla 

samtal han har. Naturligtvis kan han ha ett oklanderligt minne, och han kan likväl 

vinkla samtalen så att de gynnar hans agenda, men då det inte finns något som 

styrker vardera position, förblir de obestämbara.  

 

Inom Glas epistemiska påståenden, alltså hans slutledningar och tolkningar av de 

aletiska påståendena, finner vi både de som är hållbara och sannolika, och de som 

är motsatsen. När Gregorius säger att han ska avstå sina ”rättigheter”, drar Glas 

slutsatsen att han ljuger och att frun kommer att dyka upp på hans mottagning 

inom kort. Samtidigt så drar han slutledningen att rosorna han får på mottagningen 

är från fru Gregorius, som ska ha förstått att han mördat hennes make, när de 

egentligen kommer från Eva Mertens.  
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De axiologiska påståendena i dagboken om Gregorius är det svårt att klassificera 

då Glas inte erbjuder tillräckligt med information för att berättiga hans utvärdering 

av pastorns karaktär innan han förgriper sig på sin fru. Glas förakt för pastorn är 

lämpligt och passande när den sistnämnde går emot doktorns ordination, och på ett 

sätt kan man se hatet som hållbart då det visar sig att pastorn, i Glas ögon, inte är 

en god man. Samtidigt så refererar pastorn till sina rättigheter som make, och om 

man håller samma syn på äktenskapet, har han ju inte gjort något fel. Glas 

felrapportering och feltolkning av fru Gregorius val att gifta sig med pastorn leder 

till en felutvärdering som gör att han ser henne som ett offer för pastorn, och även 

hennes föräldrar. Åter igen beror hållbarheten i denna utvärdering på om ens 

moraliska kompass pekar åt Gregorius eller Glas håll.  

 

Glas axiologiska påståenden om sig själv är stundom lämpliga och hållbara och 

stundom det motsatta. Han är deprimerad och lever ett mycket passivt liv, något 

han förklarar i detalj och som han vill bryta sig ut ur, men inte riktigt vet hur. Så 

långt är hans redogörelser passande. Den handling han längtat så länge efter leder 

inte riktigt till någon större förändring i hans liv; Klas Recke lämnar fru Gregorius, 

som ser blek och olycklig ut nästa gång han ser henne, och han själv återgår till sin 

monotona vardag. Glas bristande självinsikt och oförmåga att vara ärlig med sig 

själv gällande sitt begär gör att han inte ärligt tänker på vad som ska hända efter 

mordet, eller vad den frihet han känner sig tvungen att ge fru Gregorius innebär. 

När han i nästsista inlägget säger att ”mig gick livet förbi” (101) visar det att han 

ser på sig själv som ett hjälplöst offer, när han egentligen visat hur stor makt över 

sitt liv han kan ha.  

 

När det gäller kommunikationen som skapats mellan extradiegetisk författare, 

berättare, och författarpublik så har Söderberg skapat en opålitlig berättare. Om jag 

läser romanen enligt Söderbergs kommentar att Glas inte skulle ha varit i stånd att 

skriva dagbok blir ju Glas per automatik opålitlig och dagboken en fiktion även på 

den intradiegetiska nivån. Om jag bortser från Söderbergs kommentar så förmedlar 

han ändå till läsaren att Glas är opålitlig genom alla felrapporteringar, 

feltolkningar och felutvärderingar, och hans otillräckliga rapporteringar, tolkningar 

och utvärderingar. Glas är, i min tolkning, deprimerad och det är hans 

sinnestillstånd, isolation och tvivelsjuka som gör att, trots att hans rapporteringar 

må vara sanningsenliga, är hans tolkningar och utvärderingar inte pålitliga. Om jag 

ska svara på frågan om Glas är en ”liar or a fool”, så blir svaret både och. Han 

ljuger medvetet flertalet gånger, men samtidigt gör hans bristande självinsikt 

honom till litet av en dåre.  
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4. Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka vad det är som gör doktor Glas opålitlig och 

varför genom att granska varför, hur och vad Glas skriver som ledde till denna 

slutsats. Den började med att redovisa kort tidigare forskning, där inte mycket har 

fokuserat på Glas opålitlighet, och gav även lite bakgrundsinformation om 

romanen. Här visades bland annat att de som inte ansåg att Glas var en trovärdig 

dagboksförfattare, och de som inte höll med, inklusive jag själv. 

 

Wayne C Booth, som myntade uttrycket unreliable narration, menade att en 

berättare är pålitlig när han talar och beter sig i enlighet med verkets normer, och 

opålitlig när han inte gör det. Därför tittade uppsatsen närmare på dagboksromanen 

normer. Eftersom Booth själv erkänt att hans definition inte var tillräcklig, 

använde uppsatsen James Phelans begrepp om opålitlighet inom berättarens tre 

huvuduppgifter, rapportera, tolka och utvärdera. Här visar sig oplitligheten genom 

felrapportering, feltolkning och felutvärdering, samt otillräcklig rapportering, 

otillräcklig tolkning eller otillräcklig utvärdering. För att länka opålitligheten till 

slutledningen och berättaren som karaktär tog uppsatsen del av Vera Nünning och 

Uri Margolins teorier och kategoriseringar.  

 

Uppsatsen har visat att opålitlighet existerar och redogjort för hur och när de olika 

typer av opålitlighet manifesterats. Glas säger att han skriver för att döda sin 

sömnlöshet under nätterna, och har inte någon avsikt att visa sina anteckningar för 

någon. Hans aletiska påståenden kan klassas som sanningsenliga, och han gör i 

stort sätt det han säger att han ska göra. Men han är oärlig om sina tankar, känslor 

och motivationer. Glas dödar inte Gregorious enbart för att rädda dennes fru, som 

han påstår; han gör det för att han älskar henne och vill ge henne frihet. Den 

handling som han så gärna längtat efter, förnekar han några veckor senare, för att 

sedan göra en helomvändning och utföra den ändå. Vidare framkommer det att 

Glas tolkningar och utvärderingar är inte alltid korrekta eller sannolika. Han ser på 

fru Gregorius som ett offer, som inte visste vad hon gjorde där hon gifte sig med 

pastorn, trots att hon själv säger att det var ett aktivt och medvetet val. Sina egna 

tankar och känslor som han är oärlig om, misstolkas och utvärderas inkorrekt, eller 

inte alls. Glas har mördat en man och kan inte sitta still utan måste känna efter att 

dörren är låst, och det menar han är på grund av sin hunger.  

 

På det hela är det är osäkert om Glas ljuger medvetet eller om han helt enkelt inte 

kan tala sanning; han är på samma gång ”the liar and the fool,” och evident en 

opålitlig berättare.  
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