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1. Inledning 
År 2004 publicerades en parafras av en av Sveriges stora klassiker: Hjalmar Söderbergs 

dagboksroman Doktor Glas. Författaren Bengt Ohlsson skapade en diskussion, likaväl som 

Söderberg hade gjort 99 år tidigare, men diskussionerna kom att skilja sig åt. Diskussionen 

vid sekelskiftet hade främst handlat om rimligheten i karaktärsbeskrivningen av karaktären 

Doktor Glas och Söderbergs kritik mot äktenskapet. Vissa av recensenterna menade då att 

handlingen var dålig när det inte gavs någon trovärdig psykologisk skildring av protagonisten 

Glas: för hur kunde en fredlig doktor utföra ett mord? Sympati väcktes även för Glas, vilket 

recensenterna oroade sig för. Det kunde nämligen leda till att andra var kapabla att begå mord 

precis som han.1 De menade att verket kritiserade det lutherska äktenskapet såväl som 

kristendomen när pastor Gregorius använder makt och våld för att få sina äktenskapliga 

rättigheter i sängkammaren. En pastor vars fru Helga var otrogen och där hennes älskares 

orättfärdiga sexuella handlingar ”bedöms [vara] högre än pastorns ’legitima’.”2 Om 

Söderberg skrev verket enbart för att skapa debatt fanns det delade meningar om. Vissa 

menade att verket bör relateras till slagorden som fanns på 1880-talet: att sätta problem under 

debatt. Alltså att komma med predikningar eller yttranden i litteraturen med syftet att skapa 

en debatt. Andra menade det motsatta och hävdade att yttranden som gjorts i verket kan 

stärkas av karaktärernas sinnestillstånd och psykologiska beskrivningar. Till och med 

författaren Bo Bergman, Söderbergs ungdomsvän, kritiserade verket och menade att 

Dostojevskijs Brott och Straff var bättre, och kritiserade Söderbergs syn på kristendomen i 

verket.3 Diskussionen vid sekelskiftet 1900 är intressant då den visar att dagboksromanen 

skapade en diskussion som kan tyda på att verket bröt mot de dåvarande normerna i 

samhället. Om verket kan ses som normbrytande finns det en chans att Söderberg bröt mot de 

manliga normerna i sitt verk och det är i den tanken denna uppsats tar avstamp.  

Om blickfånget i undersökningen är manlighet är recensionerna av Ohlssons 

Gregorius också intressant. Diskussionen blev inte en diskussion i form av rimligheten i 

karaktärsbeskrivningen av doktor Glas eller kritik mot äktenskapet, utan istället hur väl 

verket stämmer överens och kan jämföras med Söderbergs originalverk. Ola Larsmo skrev i 

en recension i Dagens Nyheter att romanen gav ett imponerat intryck: ”Det suveräna i 

                                                
1 Eva Akinvall Franke, Eko av Glas. Läsningar genom ett sekel av Hjalmar Söderbergs verk Doktor Glas: En  
 receptionsestetiskt orienterad studie, Borås: Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och  
 informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2004, s. 44–45. 
2 Ibid., s. 45. 
3 Bo Bergman, Hjalmar Söderberg, Stockholm: Nordstedts 1951 2a uppl., , s.45-47: Lars O Lundgren, Liv, jag  
 förstår dig inte, Stockholm: Carlsson Bokförlag 1987, s. 40–41, 88–89. 
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Ohlssons roman är hur han lyckas fånga en narcissistisk maktmänniska som full av 

självömkan och självupptagenhet gör sig själv till offer.”4 Likheterna mellan Ohlssons 

skildring av Gregorius och Söderbergs skildring av Glas behandlas: hur båda karaktärerna är 

uppburna samhällsmedborgare med självmedlidsamma patriarkala psyken där tankar om 

rättvisa och sanning ständigt är i fokus. Det enda Larsmo kritiserade var att romanen skildrar 

Gregorius tankar istället för att vara en dagboksroman likt Söderbergs verk. Han menar att 

själva berättandet hade kunnat stramas åt.5  

Maria Lundström höll med och menade att ”Söderberg gjorde litteraturhistoria på 

några rader, Bengt Ohlsson tar fyrahundra sidor på sig.”6 Hon hävdade att beskrivningarna av 

de tidstypiska detaljerna stundtals blev strama. Även Lundström lyfte likheterna mellan de 

båda huvudkaraktärerna som jagar en kvinna som aldrig kommer att älska någon av dem, 

samtidigt som de själva är rädda att älska.7 Gun-Britt Sundström recenserade verket i Svenska 

Dagbladet och menade att det generellt sett är en spännande parafrasering där Gregorius blir 

den mer sympatiske av de båda huvudkaraktärerna. Enligt henne gav Ohlsson sin protagonist 

Gregorius en trovärdighet i hans beskrivningar om hur han som präst blir bemött av sin 

omgivning. Ohlssons tillägg i handlingen gällande Gregorius som pedofil lyfte både hon och 

Larsmo i sina recensioner. Sundström skrev dock att hon var kritisk till tidsillusionen och att 

en kyrkans man vid 1900-talet så lätt skulle överväga en skilsmässa och omgifte. Hon 

menade att detta var en samtida syn som påverkade Ohlsson när han skrev verket.8  

Ovan har receptionen av Doktor Glas och Gregorius presenterats för att skapa en 

bakgrund till hur verken togs emot av sin samtid. På så sätt framkommer det även hur 

recensenterna ansåg att verken skapade en trolig bild av samhället vid 1900-talets början. 

Kritiker har i sina recensioner av Gregorius ställt romanerna i relation till varandra, och 

behövt förhålla sig till tidsillusionen som Ohlsson försöker skapa, och som Sundström 

kritiserar. Om Söderbergs Doktor Glas kan säga något om dåtidens manlighetsnorm kan 

säkerligen Ohlssons Gregorius bidra till att denna bild fördjupas både i och med de 99 år som 

passerat mellan romanernas utgivningsdatum men också i och med att den ena är en parafras 

av den tidigare. Detta gör att romanerna är sammanlänkande och i skrivande stund har ingen 

tidigare forskning av maskuliniteter hittats gällande dessa romaner.  

 

                                                
4 Ola Larsmo, ”Pastorn speglad i Glas”, Dagens Nyheter 22/10 2004. 
5 Ibid.. 
6 Maria Lundström, ”Perfekt story för Bengt Ohlsson”, Sveriges Radio 21/4 2004. 
7 Ibid.. 
8 Gun-Britt Sundström, ”Att bli mördad av doktor Glas”,  Svenska Dagbladet 22/10 2004. 
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1. 1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att redogöra för maskuliniteter i litteratur genom att göra en litterär analys av 

Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Frågeställningen under-

sökningen tänkt besvara är: 
 

1) Hur kan karaktärerna i respektive roman ses utifrån R.W Connells kategorier om  

 maskuliniteter?  

2) Vad finns det för likheter och skillnader i beskrivningen av manlighet i de olika verken? 
  

1. 2 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
De teoretiska utgångspunkterna bottnar i två olika forskningsinriktningar. Dels maskulinitets-

forskning och dels litteratursociologisk forskning. Nedan kommer därför relevanta teorier 

från dessa forskningsdiscipliner presenteras separat.  
 

1.2.1. Litteratursociologi  
Eftersom denna uppsats ämnar att undersöka litteratur är de litteraturvetenskapliga teorierna 

av vikt att belysa. Litteratursociologi tar fasta på att litteraturen och samhället samverkar. 

Mer precist handlar det om vilken bild skönlitteratur ger av samhället men även vilken roll 

litteraturen spelar i samhället. En vanlig litteratursociologisk fråga är alltså hur litteraturen 

speglar verkligheten.9 Att skönlitteratur säger något om samhället är en utgångspunkt för 

denna undersökning då olika typer av maskuliniteter ses som socialt konstruerade och för-

änderliga beroende på hur samhället ser ut.10 Hur manlighet porträtteras i den undersökta 

litteraturen förväntas på så sätt kunna säga någonting om det samhälle litteraturen anses 

spegla. Eftersom ett litteratursociologiskt perspektiv används i denna uppsats kommer därför 

bakgrundsavsnittet behandla hur samhället såg ut när Hjalmar Söderberg skrev Doktor Glas. 

Detta då Doktor Glas anses spegla samhället vid sekelskiftet 1900 och det är därför essentiellt 

att kunna jämföra det med hur samhället såg ut 100 år senare då Bengt Ohlsson skrev sin 

roman. Detta även fast Bengt Ohlssons roman ska återspegla sekelskiftet 1900.  

 Eftersom de båda romanerna har samma huvudkaraktärer: doktor Glas, Hilda 

Gregorius och pastor Gregorius, är det även viktigt att lyfta det litterära begreppet inter-

textualitet. Intertextualitet kan beskrivas som att all litteratur på något sätt hör samman. 

                                                
9 Johan Svejdedal, ”Litteratursociologi”, Litteraturvetenskap - en inledning, Staffan Bergsten (red), Lund:  
 Studentlitteratur AB 2002, s. 81, 83. 
10 Se under rubriken 1.2.2. Maskulinitetsforskning. 
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Litteratur bör på så sätt ses som en dialog där all litteratur samtalar med varandra. Det 

innefattar allt från att författare lånar från och anspelar till tidigare litteratur, men även att 

litteratur kan ha stilistiska och formella band. Denna sammanlänkning kan enbart urskiljas 

när ett verk jämförs med andra verk.11 Intertextualiteten är förmodligen enklare att urskilja i 

Doktor Glas och Gregorius än i andra jämförelser. Detta då det tydligt framkommer att Bengt 

Ohlsson inte enbart har inspirerats av Hjalmar Söderbergs roman utan utgått från att skriva 

om berättelsen genom att göra en annan karaktär till huvudperson: doktor Glas berättarröst 

byts ut mot pastor Gregorius. Det intertextuella perspektivet spelar på så sätt roll i denna 

undersökning då studien jämför den manlighet som presenteras i respektive verk.  
 

1.2.2 Maskulinitetsforskning 
Maskulinitetsforskningen är ett relativt nytt forskningsfenomen. Maskulinitetsforskare 

inspirerades av det feministiska citatet ”man föds inte till kvinna, man blir det.”12 Därmed 

börjar de första maskulinitetsforskarna fundera över hur manlighet konstrueras utifrån ett 

kulturellt och ett socialt perspektiv. Forskning om maskuliniteter växte framförallt fram i den 

anglosaxiska forskningen under 1970- och 1980-talet med forskarna Jeff Hearn och R.W 

Connell i spetsen.13 Nedan kommer deras teorier om maskulinitet presenteras. Forskarna som 

presenteras utgår från ett sociologiskt synsätt och menar att maskuliniteter är en produkt av 

ett specifikt samhälle vid en viss tidpunkt. Därmed är maskuliniteter föränderliga. 

Jeff Hearn och David L. Collinson är två brittiska sociologiforskare. De hävdar att 

maskulinitet är någonting som vanligtvis är implicit men samtidigt centralt. Med det menar 

de att maskulinitet och män är i centrum av diskurser. Detta i jämförelse med kvinnor som 

oftast har hamnat i periferin av dessa diskurser. Männen har på så sätt stått i ett neutralt 

centrum som subjekt medan kvinnor setts som objekt. I detta centrum har män antagits varit 

lika varandra. Att inte prata om män på ett explicit sätt är resultat av att undvika att prata om 

mäns makt gentemot kvinnor, barn och unga vuxna. Hearn och Collinson menar därför att det 

                                                
11 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap - en inledning, Staffan  
 Bergsten (red), Lund: Studentlitteratur AB 2002, s. 51. 
12 Simone de Beauvoir, Det andra könet, översättning av Inger Bjurström & Anna Pyk, Stockholm: Nordstedts  
 1995, s. 162. 
13 Nationalencyklopedin, ”Maskulinitetsforskning”, https://www-ne- 
 se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maskulinitetsforskning (2019-02-18). 
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är riskfyllt att diskutera maskuliniteter som enskilt begrepp och på så sätt exkludera kvinnor. 

Alltså är det viktigt att inkludera mannens maktrelationer.14  

 R.W Connell är en australisk sociologiforskare och till denna undersökning har 

översättningen av Connells bok Masculinities från år 1995 använts. Connell menar att kön, 

etnicitet15 och klass samverkar med varandra och utifrån detta samspel går det att urskilja 

flera olika maskuliniteter för såväl medelklass, arbetarklass, vita och mörkhyade. Connell har 

delat upp dessa multipla maskuliniteter i fyra kategorier, vilka bör ses som dynamiska där 

relationerna mellan män bör beaktas i en analys. De fyra kategorierna är 1) Hegemoni, 2) 

Underordnade, 3) Delaktighet och 4) Marginalisering.16 Nedan kommer en beskrivning av de 

olika maskulinitetskategorierna och i metodavsnittet kommer en kortare reflektion om teorins 

användbarhet för uppsatsen att presenteras.  

Med kategorin hegemoni menas att det utifrån ett kulturellt ramverk vid en viss given 

tidpunkt är en form av maskulinitet som är överordnad alla andra former av maskuliniteter. 

Connell menar att hegemonisk maskulinitet bör ses som gestaltningen av den ”genuspraktik 

som accepterar svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”17 Alltså att kvinnor ska vara 

underordnade männen och mäns dominanta position garanteras utifrån den hegemoniska 

maskuliniteten. Hegemoni skapas i sambandet mellan kulturella ideal och institutionell makt 

på en kollektiv nivå snarare än på en individuell nivå. Den maskuliniteten är inte särskilt 

hotad och därför är hegemonins utmärkande drag hävdandet av auktoritet och makt snarare 

än direkt våld, enligt Connell.18 Förmodligen har hon inspirerats av Michel Foucaults makt-

perspektiv. Foucault menar att makt inte enbart är något som tynger ner och begränsar 

människan utan makt bör ses som något som genomsyrar hela det sociala samhället. 

Maktrelationer skapar diskurser och kan därför inte bara omkullkastas för att upphöra då 

makten finns i varje relation. För att detta ska förändras behöver det ske en omkodning av 

rådande maktförhållande.19 Den hegemoniska kategorin kan alltså ses som en allmänt 

accepterad dominerande maskulinitet. Kategorin är föränderlig då det allmänna accepterandet 

                                                
14 Jeff Hearn & David L. Collinson, “Theorizing Unities and Differences Between Men and Between  
 Masculinities”, Theorizing masculinities, Harry Brod & Michael Kaufman (red.), Thousand Oaks, Kalifornien:  
 SAGE Publications, Inc. 1994, s. 97–98. 
15 R.W Connell använder sig av begreppet ras, vilket är ett förlegat och problematiskt begrepp i Sverige i dag.  
 Av denna anledning har jag valt att använda mig av begreppet etnicitet istället.  
16 R.W Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Diadalos AB 2008 2a. uppl.,  s. 114. 
17 Ibid.,  s. 115. 
18 Ibid.,  s. 115. 
19 Michael Foucault, Essential works of Foucault 1954–1984. Power, James D. Faubion (red.), London: Penguin  
 Books, s. 120: Bosse Holmqvist, “Epilog: de senaste decennierna”, Framstegets arvtagare, Nils Runeby  
 (red.), Stockholm: Natur & Kultur, s. 278. 
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är beroende av de rådande samhällsnormerna. För att utveckla vad kulturella ideal innefattar 

kan olika normer belysas, exempelvis normer kring utseende, beteende och yrkesgrupper.  

Den underordnade kategorin relateras till kategorin om hegemonin. Eftersom 

hegemonin är relaterad till kulturell överlägsenhet finns det genusrelationer mellan olika 

grupper av män som bygger på dominans och underordning. Connell menar att i det europe-

iska samhället handlar det främst om heterosexuella mäns övertag över homosexuella män. 

Hon20 förklarar att homosexuella inte anses tillhöra kategorin hegemoni oavsett om det gäller 

heminredning eller analsex. Samtidigt som den homosexuella maskuliniteten är tydligast 

underordnad finns det även flertalet män som utestängs från den hegemoniska maskuliniteten 

på grund av att de anses vara ängsliga, tafatta, rädda, veka med mera. Dessa attribut menar 

Connell visar på att det typiskt feminina är det som gör män mindre manliga och därför 

underordnade.21  

Connell menar att få män lever upp till den hegemoniska maskuliniteten men trots det 

drar många män fördel av den. Den delaktiga kategorin innefattar dessa grupper av män som 

grundar sig i att vara delaktiga i den hegemoniska maskuliniteten för att erhålla den 

patriarkala utdelningen utan att riskera att vara ansiktet utåt för patriarkatet. Utifrån hennes 

beskrivning av den delaktiga maskuliniteten är det rimligt att anta att denna kategori omfattar 

många män i samhället.22  

Den marginaliserade maskuliniteten är den sista kategorin och relateras till relationen 

mellan maskuliniteter utifrån klass och etnicitet. Olika klasser och etniciteter är dominanta 

och underordnade och den marginaliserade maskuliniteten samverkar på så vis med andra 

maskuliniteter.23  
 

1. 3 Tidigare forskning 
En sammanställning av forskningsläget kommer att presenteras nedan. Först kommer 

forskning som berör maskuliniteter i litteraturen presenteras och därefter forskning som 

berört manlighet i någon av verken samt jämfört de litterära verken Doktor Glas och 

Gregorius. 

                                                
20 R.W Connell har sedan skrivandet av Masculinites genomfört ett könsbyte. Hon beskrivs därmed som Robert  
 Connell i den översatta versionen av boken och pronomen han används. Jag har däremot valt att använda mig  
 av pronomenet hon eftersom hon idag identifierar sig som en transkvinna.  
21 Connell 2008, s.116–117. 
22 Connell 2008, s.117–118. 
23 Connell 2008, s.118–119. 
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 I Sandra Olofssons magisteruppsats Pojkars maskulinitetsskapande i samtida litterära 

ungdomsböcker har hon använt sig av ett genusperspektiv och undersökt vilka maskuliniteter 

som förmedlas i åtta skönlitterära ungdomsromaner med utgångspunkt utifrån pojkar och 

mäns identitetsskapande. Detta för att problematisera stereotypa föreställningar av genus. 

Uppsatsen utgår från R.W Connels teori om maskulinitet. Olofsson kommer bland annat fram 

till att identitetsskapande oftast sker utifrån sociala relationer med andra karaktärer. I fem av 

de undersökta böckerna betyder detta att det centrala är relationen med det motsatta könet. 

Däremot finns det ingen samstämmig bild av maskulint identitetsskapande i romanerna, 

vilket hon menar beror på att maskulinitetsskapande är något som är pågående.24 

 Även Maria Holberg har skrivit en magisteruppsats som behandlar maskuliniteter i 

skönlitteratur. Hon har analyserat En herrgårdssägen av Selma Lagerlöf och Tschandala av 

August Strindberg, där hon har utgått från hypotesen att män som inte lever upp till 

maskulinitetsidealet för rådande tid likställs med, eller förvandlas till djur. Även hon har 

utgått från bland annat Connells maskulinitetsteori. Hennes resultat visar på att medborgar-

idealet var centralt för maskulinitetsskapandet runt sekelskiftet 1900, vilket både innefattar 

manliga karaktärsdrag och mannens roll för hemlandet. En viktig aspekt för manlighet i båda 

verken är vikten av att vara bildad. Det finns däremot en tydlig skillnad mellan maskuliniteter 

i verken. Holberg menar att det i En herrgårdssägen inte finns en central manlig maktkamp 

då karaktären Hede främst är omgiven av kvinnor och kvinnor har inget behov av, eller 

möjlighet att avmaskulinisera män. I Tschandala finns det däremot en tydlig maktkamp som 

grundar sig i en rädsla hos karaktären Törner att verka omanlig.25   

  Ola Nordenfors har i en tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning skrivit om Doktor 

Glas i texten ”Dekadensens kärleksdröm”. Texten behandlar hur musik spelar roll i Hjalmar 

Söderbergs prosa med utgångspunkt från dagboksromanen Doktor Glas. Det är alltså inte en 

jämförelse mellan romanerna Doktor Glas och Gregorius utan enbart en analys av 

Söderbergs roman. Även fast Nordenfors inte berör manlighet explicit i sin text kommer han 

in på ämnet genom att belysa att doktor Glas i förtid blir en gammal man när han i sin 

ungdom förlorar sin första kärlek. Detta gör att han i sin tur distanserar sig mot andra män när 

dessa diskuterar kvinnor och kärlek. Samtalet om kvinnor och kärlek är något Nordenfors 

beskriver som en utpräglad manlig diskussion som doktor Glas utestängs från. I texten lyfter 

                                                
24 Sandra Olofsson, Pojkars maskulinitetsskapande i samtida litterära ungdomsböcker, Borås: Högskolan i  
 Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekshögskolan 2007,  s. 8, 32, 52, 54. 
25 Maria Holberg, Män är inte djur: Maskulinitetsskapande och djurblivande i Selma Lagerlöfs En  
 herrgårdssägen och August Strindbergs Tschandala, Stockholm: Södertörns högskola, Institutionen för kultur  
 och lärande 2016, s. 13, 14, 57–58. 
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han även det som runt sekelskiftet 1900 sågs som kontroversiellt: att pastorn som är den 

andliga företrädaren i samhället får symbolisera en oren syn på kärlek medan materialisten 

doktor Glas representerar en besjälad och okroppslig kärlek.26  

Det finns även ett fåtal C-uppsatser som behandlar Doktor Glas och Gregorius där 

bland annat normer, stilfigurer, relationen mellan romanerna, samt etiska frågor behandlas. 

Dessa har dock inte valt att beröras närmre med motiveringen att uppsatserna inriktar sig på 

andra frågor än vad denna undersökning gör, men även utifrån uppsatsernas ringa storlek. 

Maskulinitetsforskning inom litteratur på en högre nivå än magisteruppsatser har inte hittats, 

vilket även gäller jämförelser mellan verken. Detta förklarar bristen på avhandlingar i den 

tidigare forskningen.   
 

1.4 Metod, material och avgränsning 
Med en komparativ eller jämförande metod ämnar studien att undersöka om det föreligger 

samband och olikheter mellan minst två undersökningsobjekt eller fenomen.27 Därför 

används en jämförande litterär analys eftersom föreliggande arbete avser att urskilja 

skillnader och likheter mellan två romaner. Analysen i uppsatsen kommer utgå från Connells 

tre första maskulinitetskategorier: hegemoni, underordning och delaktighet. Anledningen till 

varför inte marginalisering kommer beröras är för att de karaktärer som studerats tillhör 

samma etnicitet och klass, vilket gör att den marginaliserade maskuliniteten inte blir relevant 

att undersöka. För att skapa struktur i analyserna har romanerna studerats utifrån temana 

personlighet och utseende, kärlek och sex, samt handlingskraft. Detta har gjorts för att dessa 

temata tydligt går att urskilja i båda romanerna, men även för att de kan relateras och 

diskuteras utifrån R.W Connells fyra maskulinitetskategorier. I Söderbergs roman har även 

ett kort avsnitt behandlat hur Glas beskrivs efter mordet på Gregorius.  

Eftersom maskulinitetsforskarna utgår från det anglosaxiska samhället kan det även 

finnas skillnader i hur de olika maskuliniteterna uppfattas i det svenska samhället. Connell 

betonar även att dessa kategorier är föränderliga, vilket måste beaktas. Connell skrev 

Masculinites 1995 och när Bengt Ohlsson publicerade sin roman 2004 kan dessa kategorier 

till viss del redan börjat förändras. Det är däremot rimligt att anta att kategorierna förändrats 

än mer från när Hjalmar Söderberg skrev sin roman tills idag. Därför är den samhälleliga 

kontexten viktig både utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv men även utifrån ett 

                                                
26 Ola Nordenfors, ”Dekadensens kärleksdröm: Hjalmar Söderberg och Rickard Wagner”, Samlaren: Tidskrift  
 för svensk litteraturvetenskaplig forskning 2002:123, s. 130, 134–135. 
27 Thomas Denk, Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse, Lund: Studentlitteratur AB 2002, s. 55. 
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maskulinitetsperspektiv. Den litterära analysen av verken fokuserar därmed enbart på sam-

banden och olikheterna som berör de maskuliniteter som beskrivs. Andra samband som 

exempelvis berättarperspektiv eller handlingen kommer inte att studeras närmre. 

Materialet undersökningen utgår från är romanerna Doktor Glas och Gregorius. Den 

avgränsning som har gjorts är att uppsatsen kommer analysera enbart två manliga karaktärer: 

doktor Glas och pastor Gregorius. Anledningen till detta är att båda karaktärerna är centrala 

för de båda romanerna samt att händelseförloppen i romanerna beskrivs utifrån respektive 

karaktärers perspektiv. Alltså får läsaren följa händelseförloppet i Hjalmar Söderbergs Doktor 

Glas utifrån karaktären doktor Glas egna upplevelser. Läsaren får på så sätt ta del av doktor 

Glas mest personliga tankar, hans minnen och hans egen beskrivning av det händelseförlopp 

som romanen behandlar, samt beskrivningar av hur han uppfattar övriga karaktärer i boken. I 

Bengt Ohlssons Gregorius får läsaren istället följa händelseförloppet utifrån pastor Gregorius 

tankar, minnen och upplevelser av händelseförloppet. Dessa två män är alltså beskrivna av 

varandra men de beskriver även sig själva.    
 

1.5 Bakgrund 
Detta avsnitt avser att erbjuda en bakgrund till det samhälle som beskrivs i Doktor Glas och 

därför kommer en historisk bakgrund presenteras för att få en inblick i hur det svenska 

samhället såg ut vid sekelskiftet 1900.  

Från och med mitten av 1800-talet förändras Sverige från sin tidigare agrara prägel till 

den framväxande moderna industrin där en allt större del av befolkningen sysselsatte sig. 

Sverige går från att större delen av befolkningen utgörs av en underklass som arbetade inom 

jordbruket under 1870-talet, till en allt större arbetarklass som vid 1930 innefattar hälften av 

underklassen. Sveriges samhälle utvecklades där de industriella klasserna, som bestod av 

borgare och arbetare, blev allt viktigare. Samhället blev allt mer demokratiskt där 

arbetarrörelsen och andra folkrörelser spelade en viktig roll. Jämsides med detta blev Sverige 

ett allt mer sekulariserat land där skolan, folkrörelser och nya massmedier arbetade för att 

influera medborgarna. Även könsrelationerna var i gungning. Under andra hälften av 1800-

talet kunde ogifta kvinnor för första gången bli myndiga och på så sätt hantera sin egen 

ekonomi. Gifta kvinnor var däremot omyndiga fram till den allmänna rösträtten 1921 och 

mannen var alltså ansvarig över kvinnan. Rösträtten var även fram till 1900-talets början 

förbehållen männen. I tvåkammarriksdagen, som blev till efter upplösningen av stånds-

riksdagen 1865, fanns det tydliga klasskillnader där den första kammaren dominerades av 
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ämbetsmän, större företagare och godsägare medan andra kammaren dominerades av 

bönderna. Rösträtten berodde på inkomst, därmed uteslöts många män från politiken.28 

 Att pengar spelade roll på andra områden var även detta tydligt då antalet giftermål 

blev färre. Tidigare hade giftermålet varit viktigt för den ekonomiska situationen. I och med 

att ståndssamhället ersattes av ett klassamhälle fick kvinnor i de övre samhällsskikten större 

social rörlighet och männen var inte längre tvungna att gifta sig med någon ur samma stånd. 

Det blev vanligare att männen gifte sig under sitt stånd eller klass. Förändringen skedde först 

i städerna men spreds därefter till landsbygden. Gällande industrisamhällets arbetsmarknad 

ansågs mannen vara den som skulle försörja familjen, vilket gjorde att mannen skulle ha 

högre lön än kvinnan. Familjen fick även en ny innebörd. I ett industrisamhälle som bygger 

på lönearbete blev familjen en konsumtionsenhet istället för den tidigare produktionsenheten. 

Idealfamiljen var den borgerliga: mannen var ensam försörjare och kvinnan var hemmafru. I 

arbetarklassen såg verkligheten något annorlunda ut då båda föräldrarna oftast arbetade.29 

Det viktiga var inte längre vilket stånd man tillhörde utan istället blev 

klasstillhörigheten det viktiga och vem som hade möjlighet att påverka: vem som hade makt. 

Exempelvis gav bildningsnivån en form av kulturell makt runt sekelskiftet, såväl som 

religionen. Detta trots att Sverige höll på att bli allt mer sekulariserat. Att ha tillgång till det 

offentliga rummet och opinionsbildande organ innebar makt. Inom klasserna fanns det även 

stora skillnader. Inom borgarklassen hade vissa stort inflytande, andra nästintill inget.30 

Klassbegreppet är problematiskt i den mån att flertalet begrepp används för att benämna lik-

nande grupper. Borgare kan på så sätt ingå både i överklassen och medelklassen, medan det 

även går att diskutera om det fanns olika nivåer inom de olika klasserna.  

Hjalmar Söderberg växte själv upp i ett ämbetsmannahem och tillhörde medelklassen 

i Stockholm, men tillhörde inget överdrivet välbärgat hem då hans familj hade fått kämpa för 

sin ställning. Att de inte var välbärgade sågs i hans uppväxt då familjen enbart hade råd med 

en jungfru som bodde i hushållet, men även i att hans fars få tillrättavisningar handlade om 

att inte slösa pengar och att undvika offentliga skandaler. Offentliga skandaler hade inte 

familjen råd med. Söderberg utgav Doktor Glas år 1905.31  

                                                
28 Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald & Håkon Leiulfsrud, Klassamhällets förändring, Lund: Arkiv Förlag 1995 4e 

uppl., s. 29: Susanne Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006. Böndernas och  
 arbetarnas tid, Lund: Studentlitteratur AB 2009 3e uppl., s. 19–20, 188–189, 213–214. 
29 Susanne Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006. Böndernas och arbetarnas tid,  
 Lund: Studentlitteratur AB 2009 3e uppl., s. 66–70, 215, 250–251. 
30 Ibid., s. 273–274. 
31 Jesper Högström, Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg, Stockholm: Weyler förlag  
 2017, s. 13–28, 525. 
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I Sverige under perioden före och efter sekelskiftet var många kända författare 

verksamma, bland annat Gustaf Fröding, August Strindberg och Selma Lagerlöf. Söderberg 

var ett decennium yngre än dem men han hade vid sekelskiftet redan skrivit en omstridd 

debutroman: Förvillelser.32 I nordisk litteraturhistoria benämns perioden mellan 1870-1905 

för ”det moderna genombrottet”. Det sker flera kommunikativa genombrott så som upp-

komsten av flera stora tidningar och utbyggnaden av såväl järnvägen som telefoner under 

perioden, likaväl som att litteraturen förändras. Under perioden var författare i hög grad 

delaktiga i den samhälleliga debatten, vilket bland annat går att urskilja i Dreyfusaffären33 där 

Strindberg och Söderberg stod på varsin sida.34 Det förekom även en sedlighetsdebatt som 

handlade om äktenskap och kvinnans sexualitet där sexuell avhållsamhet ansågs skadligt 

även för kvinnor och inte enbart för män. Å ena sidan sågs kvinnors sexualitet som djurisk, å 

andra sidan sågs borgarkvinnor som rena och kunde därmed bli föremål för okroppslig 

kärlek. Detta medan män gick till prostituerade både innan och efter giftermålet. I och med 

sedlighetsdebatten uppkom tanken om att även män borde vara återhållsamma innan äkten-

skapet. Författare som var delaktiga i denna debatt var bland annat Henrik Ibsen, Ellen Key 

och August Strindberg. Genom den tidigare nämnda ökade sekulariseringen blev vanligare 

med religionskritik, men samtidigt var det olagligt att häda. Sedlighetsdebatten och religions-

kritiken gick hand i hand och Strindberg var aktiv i debatterna. Söderberg började tidigt 

tvivla på sin tro, vilket gjorde att han ställde sig på Strindbergs sida i sedlighetsdebatten redan 

som 16-åring.35 Utifrån detta framgår det att skönlitteraturen aktivt diskuterade samhälls-

frågor och kan därmed anses avspegla dåtidens samhälle. 
 

 

                                                
32 Gustav von Platen, Nittonhundra. Vällust och armod – vemod och framtidstro, Stockholm: Bokförlaget  
 Fischer & Co 1999,  s. 365. 
33 Dreyfusaffären var en rättsskandal i Frankrike där den franska officeren Albert Dreyfus dömdes till förvisning  
 på livstid till en straffkoloni trots att han nekade och att det inte fanns klara bevis. 
34 von Platen 1999,  s. 176–177. 
35 Akinvall Franke 2004, s. 26–28: Högström 2017, s. 36–38. 
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2. Analys  
Under avsnittet kommer först maskuliniteter i Doktor Glas att behandlas och därefter 

maskuliniteter i Gregorius. Analysen har underrubriker utifrån temana i romanerna. Det finns 

mer beskrivningar av karaktärerna i romanerna som utgår från deras eget perspektiv, vilket 

gör att analysen innefattar olika mängd beskrivningar av karaktärerna beroende på vilken 

roman som behandlas.  
 

2.1 Maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas 

2.1.1 Personlighet och utseende 
Det finns flera sekvenser som behandlar doktor Glas personlighet. Att se hur Glas förhåller 

sig till pastorn redan i början av Söderbergs verk säger något om doktorns egen personlighet. 

Vid mötet med pastorn får han tankar om att det är bättre att pastorn dör för att han ska slippa 

se honom mer. Tanken om pastorns död och fientliga tankar riktade mot honom är något som 

sedan återkommer kontinuerligt. Exempelvis återkommer meningen ”Akta dig, präst” som 

bland annat förekommer efter pastorn förgripit sig på sin fru.36 Glas menar också att läkar-

yrket inte passar honom då han varken är ärelysten eller människovän och vid behandlingen 

av vissa patienter kan han upplevas som känslokall, exempelvis vid mötet med en kvinna som 

vill göra abort då han hänvisar till plikten:  
 

Hon kunde knappt tala för gråt. Jag svarade naturligtvis med den vanliga utanläxan. Som jag  

alltid läser upp i liknande fall: min plikt som läkare, och aktningen för människoliv, också  

det spädaste. Jag var allvarlig och obeveklig. Så måste hon gå till sist, skamsen, förvirrad,  

hjälplös.37  

 

Att vara hård och känslokall, vilket kan anses passa in i den hegemoniska maskuliniteten då 

ett kulturellt ideal för män, alltså en manlig norm, är att inte visa känslor. Samtidigt menade 

dåtidens recensenter att karaktärsbeskrivningen inte var tydlig38 och den känslokalla sidan kan 

därmed ses vara en beskrivning som skapar osäkerhet kring om doktorn är psykiskt sjuk eller 

ej. Den andra återkommande meningen i romanen ”Liv, jag förstår dig inte” kommer när 

doktorn möter samma kvinna flera år senare och upptäcker att barnet som hon var gravid med 

                                                
36 Hjalmar Söderberg, Doktor Glas, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, Delfinserien 2005, s. 8–10, 43, 51. 
37 Ibid., s.12. 
38 Lundgren 1987, s. 40–41, 88–89. 
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hade en funktionsnedsättning. ”Det var honom hon bar under hjärtat den gången. Det livsfröt 

var det som hon på sina knän tiggde mig om att befria henne från; och jag svarade henne med 

plikten. Liv, jag förstår dig inte!”39 På nästkommande sida framgår det, likt tidigare i romanen 

att plikten är något han inte tror på fullt ut. Han upprättar på så vis en form av fasad, vilket 

snarare gör att han i den aspekten kan ses tillhöra den delaktiga maskuliniteten. För att 

förtydliga vad den delaktiga maskuliniteten egentligen betyder, ger Connells beskrivningen av 

att de delaktiga männen är en slöare version av de hegemoniska männen. Hon ger exemplet 

att de delaktiga männen tittar på amerikanska fotbollsmatcher på TV:n medan de hege-

moniska männen ”springer runt i gyttjan och tacklar varandra.”40 För att relatera detta till 

något annat än fotbollsmatcher går det att hävda att den känslokalla hegemoniska mannen 

skiljer sig mot den delaktiga då denne har känslor, men känslorna ska helst inte visas. 

I Glas dagbok skriver denne att han har sömnproblem och att han är ensam. Samtidigt 

är ensamheten något han söker då han helst stannar i Stockholm där han kan ha folk runt 

omkring sig: ”främmande människor […] som jag inte känner och inte behöver tala med.”41 I 

en passage av boken beskriver han sin barndom, för att försöka förstå varför han är olik andra 

människor. Han beskriver sig själv som ärelysten som barn, en av de egenskaper som var bra 

att ha som läkare. Han anser även att han vid en tidig ålder var självbehärskad då han lärde 

sig att urskilja skillnader mellan viljan för stunden och den långsiktiga och innersta viljan. 

Glas anser sig alltså vara en rationell och behärskad person. Han var även duktig i skolan: 

”ständigt yngst i klassen.”42 Efter hans licentiatexamen i medicin vid 23 års ålder tog det 

stopp. Ärelystnaden var borta och tänkandet började.43 Vissa aspekter i hans barndom pekar 

på typiskt hegemoniska drag så som ärelystnad, vilket innefattar viljan att inneha makt, men 

också hans utbildning och yrke, vilket var en maktfaktor vid sekelskiftet 1900. Att han anser 

sig vara rationell är även manligt kodat, till skillnad från den irrationella kvinnan.  

Att Glas tillhör en priviligierad del av samhället och tillhör en högre klass framgår av 

hans möjlighet till att studera, hans möjlighet att ha en hushållerska, samt att kvinnorna ser 

honom som ett bra parti. Han beskriver även fattigt folk som osympatiska och att han enligt 

samhällsvetenskapen tillhör de rika.44 Han oroar sig även för hur hans vän Markel ska 

komma klädd till en middag.  
 

                                                
39 Söderberg 2005, s. 84. 
40 Connell 2008,  s. 117. 
41 Söderberg 2005, s. 60. 
42 Ibid., s. 27. 
43 Ibid., s. 27. 
44 Ibid., s. 59, 77. 
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Men jag var litet orolig för Markels apparition. Han är nämligen alldeles oberäknelig i det 

fallet, den ena dagen kan han vara kostymerad till diplomat och den andra dagen till slusk 

[…] Min oro berodde varken på fåfänga eller människofruktan: jag är en känd man, jag har 

min position, och jag kan äta middag på Hasselbacken med en droskkusk om det roar mig 

[…] Men det sårar mitt skönhetssinne att se en vårdslös dräkt vid ett fint dukat bord på en 

elegant restaurang.45 

 

Detta tyder i någon mån på högfärdighet. Om Glas utseende beskrivs inte mycket. Endast att 

han tidigare ansett sig lika ful som djävulen, till skillnad från Helgas älskare som var vacker. 

Glas är avundsjuk på älskaren som enligt honom har gått genom livet utan att behöva 

reflektera, han har inte haft samma problem som Glas genom sin ungdom utan kvinnors 

kärlek har bara kommit till honom. Han är lycklig och lyckan är något Glas avundas. Han 

beskriver senare i romanen att vetskapen om att han inte är ful utan snarare alldaglig inte 

gjort honom gladare. Han tycker inte om sig själv, varken utsidan eller insidan.46 Strax innan 

finns det välkända citatet: ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i 

brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen 

ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”47 Detta säger även något om 

Glas missnöje över sin ensamhet och att han vill kunna beröra någon, på ett eller annat sätt. 

Att han är alldaglig till utseende kan ses som att han inte tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten utan snarare den delaktiga: han är en vanlig, medelmåttig man. 

Doktor Glas är en läkare som också har cyankalium i några tabletter utifall att han 

skulle behöva använda dem. Tabletter gör att döden ser naturlig ut. Han sparar dem till den 

dag då han ser solskenet som förpestat och sjukt.48 Medan han planerar dödandet av prästen 

försöker han fundera över alla tänkbara utfall. Om det skulle resultera i hans självmord menar 

han att hans hushållerska skulle få bekräftelse på sina misstankar om att Glas är tokig. När 

han håller på att planera mordet önskar han att han hade en vän. Han är medveten om att 

straffet för handlingen han tänkt utföra blir att vara ensam resten av sitt liv.49 Vid ett samtal 

med sina vänner Birck och Markel säger den sistnämnda att vissa människor saknar anlag för 

lycka och att de strävar ”efter att få litet form och stil på sin olycka.”50 Markel menar att Glas 

är en av dem. Romanen tydliggör att Glas är en ensam man, olycklig, och att han i sin 

ensamhet kan beskrivas som tokig av den som är honom närmast: hushållerskan. Därmed är 
                                                
45 Söderberg 2005, s.166. 
46 Ibid., s. 35–37. 
47 Ibid., s. 80. 
48 Ibid. 2005, s. 76–79. 
49 Ibid., s. 127–128. 
50 Ibid., s. 95. 
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det rimligt att se att dåtidens kulturella elit kritiserade karaktärsbeskrivningen av Glas då det 

inte explicit framgår om han var frisk vid händelsen för mordet eller inte.  

Pastorn beskrivs även han utifrån sin personlighet och sitt utseende. Redan på 

förstasidan i Hjalmar Söderbergs roman möter läsaren pastor Gregorius. Av Glas beskrivs 

han ha ett osympatiskt utseende och liknas vid en otäck svamp. Pastorn har ”Samma feta, 

grådaskiga ansikte, samma smutsgula polisonger […] och samma outgrundliga gemene blick 

bakom glasögonen.”51 Vid ett annat tillfälle beskrivs han ha smutsbruna fläckar i ansiktet och 

vid ytterligare ett ser han så ohygglig ut att doktorn tvingas vända sig bort.52 Hans egen fru 

säger under sitt förtroliga samtal med doktorn att han är 57 år, men att han ser äldre ut.53 Det 

är inte enbart doktorn eller pastorns fru som tycker att pastorn är motbjudande utan även Glas 

vänner Brick och Markel. Av dem beskrivs han som en vidrig präst och de menar att Helga 

borde ha förlorat sin tro under sin tid som gift.54 Pastor Gregorius kan därav på inget sätt 

anses tillhöra den manliga utseendenormen, utan snarare får han symbolisera motpolen.  

I mötet mellan karaktärerna i början av romanen förstår läsaren att pastorns hjärta är 

dåligt. Lite senare indikeras motsatsen men att han med åldern har börjat lida av bacillskräck. 

Pastorn verkar även gilla att småprata eller prata strunt, vilket är något som framkommer 

flera gånger. Han verkar tycka att tystnaden är påfrestande samtidigt som han är duktig på att 

tala.55 För pastorn verkar det vara viktigt hur han porträtteras och hur omgivningen ser 

honom. Han verkar nämligen orolig över vad omgivningen skulle tänka om han och Helga 

skulle ha delade sovrum. Vid ett möte med doktorn beskrivs han även sätta sig ner med en 

långsam värdighet.56 Glas hör ett samtal mellan kyrkoherdarna där Gregorius nämns i valet 

till primariiämbetet. Av doktorn beskrivs han höra ”till de präster som alltid ha haft menig-

heten för sig och som följd därav ämbetsbröderna emot sig.”57 Hans utsikter anses därmed 

vara ringa. Connell menar att i de anglosaxiska länderna idag har militären och staten en hög 

institutionell makt såväl som att de speglar ett kulturellt ideal, vilket erbjuder en trovärdig 

kollektiv bild av den hegemoniska maskuliniteten.58 Eftersom kristendomen och kyrkan 

under en lång tid har varit en maktsymbol i Sverige och på så vis även speglat ett kulturellt 

ideal kan prästerna sannolikt anses ha tillhört en hegemonisk maskulinitet vid sekelskiftet. Av 

                                                
51 Söderberg 2005, s. 8. 
52 Ibid., s. 24, 57. 
53 Ibid., s. 21. 
54 Ibid., s. 90–91. 
55 Ibid., s. 7–9, 51, 53–54.  
56 Ibid., s. 24, 51. 
57 Ibid., s. 122. 
58 Connell 2008, s. 115. 
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bakgrundsavsnittet framgår det att Sverige börjar bli mer sekulariserat. Kyrkan har dock en 

fortsatt stark roll i samhället, vilket stärker idén om prästernas maktposition.   

Gregorius beskrivs i en dödsannons. Det framgår att han fick slag, samt att Gregorius 

var en av de mest omtyckta predikanterna i staden med en sympatisk och vidhjärtad 

personlighet.59 Precis som Glas framstår Gregorius som bildad men även vältalig, vilket tyder 

på att pastorn innehar en maktposition i samhället, precis som Glas. Gregorius beskrivs även 

vara omtyckt av folket och inte av de med högre makt, förmodligen för att han ses som ett 

hot. Han gynnas alltså av den hegemoniska maskuliniteten samtidigt som han inte är ansiktet 

utåt för patriarkatet, vilket gör att han snarare är en del av den delaktiga maskuliniteten. Att 

vara bildad verkar vara av vikt under perioden, vilket även Holbergs undersökning visar.  
 

2.1.2 Kärlek och sex 
Tidigt i romanen framkommer det att Glas vid trettiotre års ålder aldrig har varit med en 

kvinna.60 I sin dagbok visar doktorn att han tvivlar på att en gud finns och att det tvivlet 

trädde fram när han som pojke fick veta hur barn blev till. Han ifrågasatte om gud fanns för 

varför hade gud i så fall skapat en sådan ohygglig akt?61 Hans syn på kärlek och sex är sådant 

som framkommer genomgående i romanen. I ett möte med en borgerlig kvinna som vill göra 

en abort framställs han som känslokall, medan han vid ett annat liknande tillfälle tycker synd 

om kvinnan. Detta främst för att samlaget tillför ett sådant litet nöje i jämförelse med det 

lidande och elände som tillkommer kvinnan i och med graviditeten.62 Han menar samtidigt att 

ett nyfött barn är vedervärdigt och har svårt att förstå hur en sådan oren och smutsig akt som 

samlaget ska vara sättet människan för sitt släkte vidare.63 Det är alltså tydligt att Glas känner 

avsmak för sexakten och inte kan finna något nöje i den. Vid första mötet med Helga 

Gregorius kan han inte heller förstå hur sex kan ses som en rättighet.64 Att hans sexualdrift 

legat i dvala under studietiden menar Glas beror på att han var yngre än sina kamrater. Istället 

drömde han om kärleken, därför ville han förbli ren och orörd:  
 

Jag var ju alltid så mycket yngre än de, jag förstod i början ingenting när de talade om sådana 

saker, och emedan jag ingenting förstod, vande jag mig att icke höra på. Så förblev jag ’ren’. 

Icke ens gossårens synder gjorde jag någonsin bekantskap med, visste knappt ens vad det var. 

                                                
59 Söderberg 2005, s. 150–151. 
60 Ibid., s. 11. 
61 Ibid., s. 17. 
62 Ibid., s. 13–14. 
63 Ibid., s. 17. 
64 Ibid., s. 20. 
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[…] jag gjorde mig drömmar om kärleken, o, mycket vackra drömmar, och jag var viss om 

att de skulle förverkligas en gång. Jag ville inte sälja min förstfödslorätt för en grynvälling, 

ville inte smutsa min vita mössa.65 

 

Glas första flyktiga möte med en kvinna och det som kunde bli kärlek slutade lika abrupt som 

det börjat. Hon drunknade och han drömde mardrömmar om henne. I fortsättningen kom han 

att åtrå de kvinnor som redan var förälskade i någon annan istället för de som svärmade runt 

den unga doktorn med bra framtidsutsikter.66 Han skiljer sig därmed från normen och från 

andra män gällande tankar och känslor angående sex. När andra ser det som ett nöje ser han 

det som någonting äckligt och han förstår inte njutningen i akten. Mäns sexualitet har 

historiskt sett spelat en stor roll för hur manlig en man anses vara. Om en man inte anses vara 

handlingskraftig i sängkammaren blir mannen mindre manlig. Detta kan exempelvis ses 

utifrån smädesskrifterna om Gustav III. Han porträtterades som sexuellt attraherad av män 

och oförmögen att prestera under sexakten på hans bröllopsnatt, då han hade varit tvungen att 

ta hjälp av sin hovstallmästare Munck.67 Glas visar flera tecken på att snarare tillhöra en 

underordnad maskulinitet då han i jämförelse med sina vänner vill förbli oskuld tills han 

hittar kärleken. Att vara tänkande och grubblande, som han menar att han är, kan även det ses 

som omanligt mot den mer agerande hegemoniska mannen, vilket analysen återkommer till. 

Att Glas utestängs från samtalen kring kvinnor i och med hans ringa erfarenheter påpekar 

även Nordenfors.68 

En kvinna visar intresse för Glas och då funderar han över möjligheten att gifta sig 

med henne. Han menar att hon har blivit intresserad av några yttre drag som inte är han och 

att hon skulle fly om hon fick läsa det han skriver i dagboken. Samtidigt menar han att han 

aldrig kommer kunna blotta sig för en kvinna. Han ställer sig frågande till att låta henne vara 

tillsammans med en annan i tron på att det är honom, men menar samtidigt att det ständigt 

sker: ”man famnar en skugga och man älskar en dröm.”69 I hans funderingar om ett giftermål 

är kärleken borta från ekvationen, utan det är ett sätt för honom att mildra sin ensamhet. Hans 

ovilja att blotta sig inför en kvinna kan precis som tidigare höra till normen att män inte ska 

visa känslor. Samtidigt funderar han mycket över sina känslor och den han är på ett inre plan.  

                                                
65 Söderberg 2005, s. 28. 
66 Ibid, s. 26–34. 
67 Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare. Handskriftscirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III, Uppsala:  
 Acta Universitatis Upsaliensis 2010,  s. 131–136. 
68 Nordenfors 2002:123, s. 130, 134–135. 
69 Söderberg 2005, s. 99. 
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Pastorns syn på sex stämmer inte överens med Glas. Helga berättar för Glas att 

pastorns privilegier i sängkammaren alltid varit svåra för henne och att Gregorius menar att 

samlaget är en del i äktenskapet som ska utföras: ”Han sa att vi inte kunde veta, om inte Gud 

har för avsikt att skänka oss ett barn, fast vi inte ha fått något hittills, och därför skulle det 

vara en mycket stor synd om vi slutade upp med det som Gud vill att vi skall göra för att få 

barn…”70 Vid ett senare skede beskrivs han förgripa sig på sin fru genom att tigga, gråta och 

be, och hävda att hans salighet stod på spel. Utan sex skulle han nämligen kunna begå svåra 

synder.71 Han beskrivs hålla fast henne och vägra att släppa henne, för att ”Det var hennes 

plikt att göra det, och plikten gick före hälsan.”72 Bilden av pastorn utifrån ett maskulinitets-

perspektiv i detta tema är något ambivalent. Att använda sina privilegier som ger pastorn 

makt och att förgripa sig på sin hustru kan ses som typiskt hegemoniskt då en hegemonisk 

man kan använda sig av våld, även fast detta oftast inte behövs. Däremot använder pastorn 

våld genom att samtidigt gråta och be, vilket snarare skulle ses som omanligt och tillhöra den 

underordnade kategorin. Detta kommer problematiseras närmre senare under samma scen i 

Gregorius. Att Söderberg har skapat en osympatisk präst är dock märkbart och dåtidens 

recensenter framlyfte äktenskapskritiken som central i verket. 
 

2.1.3 Handlingskraft 
Glas upplever till sin förtret att han inte är handlingskraftig redan tidigt i romanen: ”Ställning, 

anseende, framtid. Som om jag icke var dag och var stund vore beredd att packa dessa kollin 

ombord på det första skepp, som kommer lastat med en handling. En verklig handling.”73 

Han skriver att han som ung hade velat ge någonting, istället för att ständigt ta emot. Han vet 

inte vad han ska göra för att känna sig betydelsefull och få respekt för sig själv.74 Att Glas 

inte är nöjd med sitt liv är tydligt. Han grämer sig över allt han inte gjort: gett pengar till 

någon i nöd eller lärt sig grekiska. I nästa stycke undrar han hur det skulle kännas att ångra ett 

brott.75 I en dröm kommer idén om att döda prästen. Gregorius måste bort för att hjälpa Helga 

och Glas ställer frågan om det är hans gärning: något som måste göras men som bara han ser 

och vågar göra. Han vill handla för att skydda Helga som han är förälskad i. Samtidigt för 

han en dialog med sig själv om moralen, hans plikt som läkare, men även hur det skulle 

                                                
70 Söderberg 2005, s. 21. 
71 Ibid., s. 41. 
72 Ibid., s. 42. 
73 Ibid., s. 15. 
74 Ibid., s. 15, 66–67. 
75 Ibid., s. 70–71. 



 19 

påverka honom själv.76 I dialogen återkommer han till skeppet som skulle komma lastat med 

en handling och allt han var villig att ge upp för att bli handlingskraftig: 
 

Man måste kunna riskera något här i världen. Du ville ha en handling. Har du glömt 

vad du skev här i dagboken för inte så många veckor sedan, innan vi ännu visste något 

om allt detta som har kommit sedan: – ställning, anseende, framtid, allt det där var du 

beredd att packa in på det första skepp som kom lastat med en handling… Har du 

glömt det?77  

 

Viljan och viljan att kunna välja ockuperar hans tankar. Vid ett tillfälle får han chansen att 

handla, att döda pastorn, men vågar inte. Hans slutsats blir att han inte duger, för han tog 

inte tillvara på tillfället. Tillslut tar han chansen och utför handlingen i en vattenbutik.78 Glas 

vilja att vara mer handlingskraftig kan ses som ett försök att bli mera manlig, speciellt när ett 

misslyckande anses göra honom oduglig. Att vara handlingskraftig brukar generellt sett för-

knippas med manlighet, vilket stärker analysen. Till slut utför han en våldshandling, och kan 

därmed anses gå från en oduglig underordnad man till en mer hegemonisk man. 

 Det är utifrån Söderbergs roman svårt att säga om pastorn är handlingskraftig eller 

inte. Han är handlingskraftig och beslutsam i sexakten, till sin hustrus förtret, men mer än så 

framgår inte då berättelsen grundar sig i Glas dagboksanteckningar.  
 

2.1.4 Efter handlingen 
Efter Glas har dödat prästen med ett av sina cyankaliumpiller blir Glas något ängslig och 

orolig. Han ser sig som en ovärdig syndare som inte förtjänar blommorna den förälskade 

kvinnan har skickat till honom.79 Precis som före dådet känner han sig ensam och funderar 

över att låta kvinnan älska honom. Han frågar sig om han handlat för att slippa ledsnaden, 

fast ledsnaden blev kvar och ensamheten blev ännu större. Än en gång funderar han över sitt 

liv och nu presenteras nya saker som han borde ha gjort: han borde inte tänkt så mycket, han 

borde gift sig och skaffat barn.80 Han är fortfarande inte nöjd med livet: ”Mig gick livet 

förbi.”81 Det framgår explicit att hans handling inte leder till att han ser sig själv och sitt liv 

                                                
76 Söderberg 2005, s. 108–117. 
77 Ibid., s. 115. 
78 Ibid., s. 128–129, 142–146. 
79 Ibid., s. 147–149, 152–153, 155. 
80 Ibid., s. 156–157, 159–161, 175–177. 
81 Ibid., s. 180. 
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som lyckat. Det han till slut strävar efter är även sådant som hör till manlighetsnormen: inte 

överanalysera, gifta sig och skaffa barn. Alltså anser han att han förblir en vek man.   

 

2.2. Maskuliniteter i Bengt Ohlssons roman Gregorius 

2.2.1 Personlighet och utseende  
Vid första mötet Glas har med pastorn beskrivs doktor Glas som ung, icketroende, ogift, och 

världen verkar ligga framför hans fötter. Inte speciellt mycket framgår av hans utseende 

förutom att han har en mustasch. Senare framgår det att han har smala läppar och fiskögon 

och att hans blick ständigt flackar. Han beskrivs inte som ärelysten utan snarare tvärtom. 

Medan hans vänner vill synas, höras och ta risker menar pastorn att Glas har en fast långsam 

kurs som kommer göra honom mer framgångsrik.82 När doktorn kommer för att besöka 

Gregorius i prästgården beskrivs han dock som högdragen och något lysten. Hans sätt att 

uppträda beskrivs som uttryckslöst och mångtydigt.83 Vid undersökningen av pastorns hjärta 

efter övergreppet mot Helga beskrivs han dock ha en pojkes charm medan de småpratar om 

nattvardsfrågan.84 Generellt sett upplevs han som polerad i sitt uppträdande.85 Alltså ges en 

liknande bild i Ohlssons roman som i Söderbergs: Glas är inte ärelysten men det framgår att 

han är högdragen och bildad med tanke på hans yrke. 

Doktorn lever enligt Gregorius i en annan värld än han. Han är tillräckligt gammal för 

att bilda familj och det finns en fara i att vänta för länge.  
 

Han är visserligen ung, men han har nått en god ställning, och han bör se upp med att vänta 

för länge. Om en man har allting ordnat för sig, men ändå förblir ogift, börjar folk ana oråd. 

De skapar sig föreställningar. […] Och jag är övertygad om att spekulationerna har en 

olycklig förmåga att bli självuppfyllande, och att mannen själv blir alltmer övertygad om att 

det är något fel på honom…86  

 

Samtidigt är han en ointaglig människa och Gregorius menar att doktorn har fastnat i 

likgiltigheten som många män har vid tjugoårsåldern. Fastnar en man i det tillståndet är livet 

meningslöst och det finns ingen möjlighet att bli älskad, älska eller att leva lyckligt.87 Att 

doktorn är känslokall är alltså något som även porträtteras här i form av en likgiltighet till 
                                                
82 Bengt Ohlsson, Gregorius, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2004, s. 27–29, 121. 
83 Ohlsson 2004, s. 111, 113. 
84 Ibid., s. 243. 
85 Ibid., s. 421. 
86 Ibid., s. 118. 
87 Ibid., s. 118–120. 



 21 

livet. Att bilda familj anses vara något en man bör göra, vilket gör att Glas inte följer den 

manliga normen och därför kan ge upphov till rykten. Därmed framgår det likt i Söderbergs 

roman att han tillhör en priviligierad grupp men samtidigt inte är allt en man bör vara.  

Gregorius beskrivs utförligt i romanen som är tre gånger så lång som Söderbergs 

roman. Gregorius ängslan över sin hälsa presenteras snabbt, kopplat till hans ångest inför 

döden. Ångesten inför döden beskrivs vid ett flertal tillfällen.88 Han upplever att hjärtat 

hoppar ett dubbelslag och att han måste föra dagbok över när det sker så han kan upprepa det 

till doktor Glas, men också att han inte riktigt känner igen sig själv längre. 
 

Jag står bara och stirrar på en vettskrämd gammal gubbe. […] Det finns ingenting i hans 

anletsdrag som ter sig välbekant och hemtamt. Det är så uppenbart att jag betraktar en 

organism som är stadd i vissnande. Håret som börjat gråna och falla till marken. Huden 

som börjat skrumpna och hänga.89  

 

När han betraktar sig själv känner han avsmak, men ibland tycker han även synd om sig själv, 

för att han inte längre är älskad.90 På inget sätt är pastorn essensen av en hegemonisk man 

utan snarare det motsatta gällande hans utseende.  

Precis som i Hjalmar Söderbergs roman framgår det att prästen bryr sig om vad andra 

tycker. Från det att folk tystnar när de ser honom, till att tjänstefolket inte får börja skvallra 

om honom. Han blir även besviken när han inte får visa vilken god människan han är:  
 

Plötsligt inser jag hur besviken jag blev över att Georg inte försökte avstyra mitt  

återbesök […] ja, jag hade nog hoppats att han skulle antyda att det var alldeles för ringa  

ärende för mig. Jag hade sett fram emot att läxa upp honom. Hela förmaningstalet låg  

färdigt i mitt huvud, det hade bara varit att plocka fram det.91  

 

Att folk tystnar omkring honom är något han tycker är påfrestande och får honom att 

ifrågasätta sitt yrkesval, precis som Glas gör i Hjalmar Söderbergs roman. Gregorius vill 

alltså kunna gå förbi människor obemärkt. Att folk tystnar och undviker hans sällskap 

resulterar i att han känner sig ensam. Detta blir tydligt när han åker till Porla för att ta hand 

om sin hälsa. Han har en förhoppning att slippa känna samma ensamhet där som i Stockholm, 

men blir sittandes själv och ensam vid den första middagen. Han beskriver även att han alltid 
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uppfattat tystnaden som olycksbådande och aldrig harmonisk och att han oftast väljer att 

prata för att undvika tystnaden. Hans osäkerhet kring sitt yrke beskrivs även när han under sin 

studietid lät sig luras och bli berörd av en berättelse om en hund som skulle visa på allt som 

var melodramatiskt, smaklöst och lögnaktigt.92 Efter sin kärleksaffär uppskattar han dock 

ensamheten för ett ögonblick. Då slipper han ”Alla män som tvunget måste sätta sin prägel på 

konversationen och få allas blickar på sig, alla kvinnor som låter blicken vila på den som har 

ordet.”93 Pastorn är alltså mån om hur andra uppfattar honom och oroar sig mycket över 

detta. Han verkar även känslig i den mån att han började gråta till en berättelse om en hund, 

vilket snarare ses som ett kvinnligt karaktärsdrag än ett manligt. Hans beskrivning av att män 

vill vara i centrum visar även att han vill särskilja sig från något som är typiskt manligt.  

Han menar i ett annat läge att högmodet är hans värsta svaghet och i mötet med 

framträdande och ansedda personer får han lätt intrycket av att de ser ner på honom eller 

tycker att han är löjlig. Av minsta lilla som går fel vid dessa möten skäms han. Vid det 

ögonblicket menar han att ambitiös, ärelysten, och andra ord som andra har använt för att 

beskriva honom är felaktiga. Det som istället har drivit honom till att få ett högt ämbete är 

chansen att få slippa skammen. I doktorns sällskap finns det alltid nya sidor att skämmas 

över, menar Gregorius.  Vid hans hjärtundersökning känner han skam över att vara gammal, 

fet, klumpig och hjälplös. I samtalet med mannen som berättat för Gregorius att hans fru är 

otrogen framkommer oviljan att visa sig svag än en gång. Då porträtteras det som en presta-

tion och att inte visa sig svag i ett sådant läge visar på en eminent man.94 Skammen 

härstammar från hans barndom. Gregorius hade en bror som fick allt, medan Gregorius 

bedömdes som klen och för känslig. Det var i kristendomen han kunde hävda sig gentemot 

sina syskon och få tala om ”stora och viktiga ting, utan att på förväg stå spänd och hukad 

inför den spydighet som förr eller senare måste komma.”95 Känslan av skam gör sig påmind 

vid hans fars dödsbädd då han låter sin far ha dödsskräck snarare än att riskera att bli 

förlöjligad av sina bröder.96 Således finns det en skillnad mellan synen på Gregorius utifrån 

och hans syn på sig själv. Omgivningen har ansett honom vara ärelysten och ambitiös, som är 

manligt kodat, medan han själv menar att han velat göra karriär för att slippa vara skamsen. 

Därmed gestaltas den hegemoniska maskuliniteten i det omgivningen ser genom ärelystnaden 
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och hans ovilja att visa känslor. Inombords däremot är det snarare den underordnade 

maskuliniteten som kan urskiljas då viljan att stiga i position bottnar i emotionella faktorer.  

Förutom den mer kvinnligt kodade känslosamheten beskrivs han även vara en expert 

på kvinnokläder.97 Förutom att han är gammal beskrivs hans kropp när han är i badhuset som 

”en gammal gråsäl” och att hans syn är dålig utan hans glasögon.98 Han tänker sig att Helgas 

älskare är hans raka motsats: bullrig, gillar att anordna middagar, ignorerar alla hennes 

invändningar genom att förringa och rent av förlöjliga henne.99 När han i sin barndom 

beskrevs som snäll mot flickorna av sin mamma kände han sig förnedrad. Att vara snäll var 

detsamma som att vara en löjlig figur, otillräcklig och varken en man eller en kvinna.100 

Snällheten var någonting som blev kvar: ”Jag förblev snäll mot flickorna. Det är något att 

glädjas åt. Samtidigt äcklar det mig. Allt som är snällt, varmt, gott, välmenande […] allt som 

är kärlek. Det äcklar mig.”101 Gregorius beskriver även att det finns vissa människor som 

väcker glädje hos andra, medan han hade blivit ignorerad om han inte varit präst. Att vara 

präst medför nämligen en viss fruktan, och Gregorius menar att det är bättre än ingenting.102 

Likheterna till Söderbergs roman är slående där doktor Glas hävdar att det är bättre att ingiva 

fruktan än ingenting. Det är påtagligt att Gregorius än en gång särskiljer sig från andra män, 

både vad det gäller hans utseende och personlighet. Han är inte bullrig och han ignorerar inte 

Helga. Han är snäll mot flickor. Samtidigt är han medveten om att det gör honom löjlig och 

på så vis kan anses ingå i den underordnade maskuliniteten. 

Gregorius verkar även något socialt oskicklig. I sin barndom har han haft svårt att få 

vänner och det är inte förrän när han läser till präst som andra börjar tilltala honom likväl som 

att det inte blir någon obehaglig tystnad efter att han har pratat.103 Ett annat exempel är när 

pastorn funderar på hur han ska närma sig doktor Glas vid första mötet dem emellan:  
 

Om det vore en annan man kanske jag hade kunnat lägga en hand på doktorns axel och 

berätta om hjärtats oro, och anledningarna till att det har så svårt att falla in i sin jämna 

rytm. […] Istället stannar jag på behörigt avstånd, med armbågarna på broräcket, och jag 

står kvar, trots att jag inser att jag på detta sätt gör ett mycket underligare intryck än om 

jag bara hade gått hemåt.104  
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Gregorius vilja att få doktorn att tycka om honom är ytterligare ett exempel på att han vill 

vara omtyckt.105 Vid flera tillfällen, på olika sätt, framgår det följaktligen att Gregorius är 

osäker i sig själv och ständigt känner ett behov av att få bekräftelse av sin omgivning. Själv-

säkerhet är också ett karaktärsdrag som den hegemoniska mannen vanligtvis tilldelas, vilket 

visar än en gång att Gregorius avviker från normen.  
 

2.2.2 Kärlek och sex 
Glas egna tankar om kärlek och sex är inget som Ohlssons roman behandlar utan det är enbart 

Gregorius oro över att Glas ännu inte är gift som redogörs. Gregorius däremot har många 

egna tankar kring kärlek och sex. Från början vet han att hans fru har letat sig bort från 

honom, till en annan mer livsduglig man, och detta är något som ständigt ockuperar hans 

tankar.106 Gregorius längtar efter ett barn. Han gjorde det redan när Helga fortfarande var ett 

barn och barnlösheten mellan honom och hans första fru ständigt var närvarande. Han började 

tycka om Helga som barn. Det är en kärlek till ett barn som kan uppfattas förvandlas till en 

kärlek för en ung kvinna något för snabbt. I sekvenserna om Gregorius relation med Helga 

går det att hävda att Gregorius är sexuellt attraherad av henne redan som barn. Hans möjliga 

pedofili kommer dock inte problematiseras närmre. Han fortsätter att längta efter ett barn med 

Helga och han ser det även som en potentiell räddning för deras äktenskap. Med ett barn 

skulle hon få viktigare saker att tänka på.107 Gällande själva sexakten skapas en negativ bild 

av Gregorius utifrån Glas dagboksskrivande. Utifrån Gregorius egen synvinkel uppstår en 

mer komplex bild. Han har sex med en halvsovandes Helga, som inte orkar streta emot och 

på något vis eggas han av hennes avtagande känslor. Samtidigt vet han att det är fel och 

försöker släta över händelsen. Han skyller hennes bristande kärlek på sig själv. Det är tydligt 

att han letar efter kärlek då han menar att målet med livet är att bli en älskande människa.108 

Ett annat exempel på hans vilja att bli älskad är när han tycker att det är avskyvärt att vissa 

män erbjuder kvinnor apelsiner mot sex, men han skulle ”ösa åtskilliga skeppslaster med 

apelsiner över någon som kan tänka sig att älska mig.”109 Även här syns likheterna mellan 

romanerna med doktor Glas och hans vilja att ett skepp ska komma till honom med en hand-

ling. Romanen ger alltså två bilder av Gregorius. Den ena visar en kärlekstörstande pastor 
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som har en stark längtan efter att få bli far. Den andra visar på en man som är villig att tänja 

på gränserna i sängkammaren, har vissa perversa drag och visar frustration i form av ilska. 

Detta gör att han i sin tur distanserar sig mot andra män när de diskuterar kvinnor och kärlek. 

Den pastor som får symbolisera en oren syn på kärlek i Doktor Glas, enligt Nordenfors, är 

alltså någon som problematiseras i Gregorius.   

När pastorn får reda på att Helga är otrogen måste han intala sig att det den här 

gången är verkligt. Tidigare har han använt känslan av övergivenhet för att en beslutsamhet 

och åtrå ska dyka upp mitt i förnedringen och skräcken. Därefter tycker han synd om henne, 

för oavsett om mannen är friskare, yngre och manlig kommer ingen älska henne som han. 

Han förlitar sig på sin tro om att förlåta och att han måste älska mannen, istället för att känna 

ilska och hat.110 Pastorn har alltså tidigare gått attraherats av tanken att förlora sin fru och att 

vara utlämnad. Detta gör sig tydligt i den scenen som inte beskrivs utförligt i Söderbergs 

roman men som Helga berättar om för doktorn: det sexuella övergreppet. I Ohlssons roman 

beskrivs den närmre och den visar tydligt på mannens maktrelation med kvinnor som Hearn 

och Collins menar är viktigt att lyfta fram. Gregorius känner sorg över att vara försvarslös 

gentemot Helga och hennes otrohet, och i det ögonblicket tänds en glöd inom honom såväl 

som minnena av en ung Helga som står framför spegeln för att inspektera sin kvinnokropp. 

Han blir upphetsad av hennes ökade motstånd enda till den punkt då hon brister ut i gråt. 

Blott då blir han generad. I efterhand när hon kliver upp ur sängen och negligerar honom 

omfamnar han henne och känner en sorg över att muskelkraften är det enda som håller henne 

kvar. Han jämrar, bönar och gråter för att få henne att stanna.111 Denna skildring kan tolkas 

som att det än en gång går att urskilja perversa drag från pastorns sida, men även en 

desperation. Kanske är det hans vilja att känna sig manlig och kraftfull när han vid andra 

tillfällen känner sig löjlig. Kanske är det enbart ett sätt att försöka undvika ensamheten. Med 

hans sexuella våldshandling kan han kategoriseras in i den hegemoniska rollen, vilket har 

nämnts tidigare. Connell menar nämligen att skillnader mellan en hegemonisk och en 

delaktig man är tydligt konstruerad. Detta då den delaktiga mannen innefattar de män som 

inte dominerar eller visar på en icke ifrågasatt auktoritet. De delaktiga männen respekterar 

sina mammor och fruar och skulle aldrig använda våld mot kvinnor. De gör sin del av 

hushållsarbetet samtidigt som de gynnas av patriarkatet.112 Det finns en tydlig skillnad mellan 

Connells teori och vår samtid, och samhället vid sekelskiftet 1900. Det skulle förmodligen 
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inte anses rimligt att varken en man eller en kvinna ur medelklassen hjälpte till med 

hushållsarbetet, vilket ses i de båda verken då både doktorn och prästen har hushållerskor 

som sköter hushållsarbetet.  

I sexscenen framgår det dock att Gregorius kan bruka våld mot kvinnor och på så vis 

kan anses tillhöra en hegemonisk maskulinitet. Efter handlingen ångrar han sig dock och 

faller tillbaka in i den underordnade maskuliniteten med jämrande, bönande och gråt. När han 

möter Anna som vill ha honom, till skillnad från Helga, lyckas han inte heller möta hennes 

iver. Istället blir situationen klumpig och stel:  
 

Mina händer far upp och ner, de kramar och smeker.  […] och mina händer gör allting 

fel, de snubblar och tvekar, de kolliderar med hinder som inte ska finnas där, och de 

vacklar vidare. […] Jag kan känna ivern i hennes mun och hennes händer. Men jag kan 

inte möta den. Där smyger sig en otålighet in i hennes smekningar. Otåligheten blir allt 

större. Där kommer den desperata målmedvetenheten. Och där är mitt misslyckande ett 

faktum.113  

 

Att en man ska kunna prestera i sängkammaren hör till den hegemoniska maskuliniteten. I 

och med hans misslyckande med Anna verkar pastorn därmed utestängd från den 

maskuliniteten.  
 

2.2.3 Handlingskraft 
I Gregorius upplevs Glas stundtals som handlingskraftig. När pastorn får reda på att hans 

hjärta är friskt av en annan doktor i Porla, förstå Gregorius att Glas har handlat. Glas har velat 

att Gregorius ska åka från Stockholm och lämna Helga. Även Glas betydelse i pastorns och 

Helgas äktenskap beskrivs som viktig. Detta då Glas har varit knutpunkten och i slutet av 

romanen menar Gregorius att äktenskapet kan stå och falla beroende på hur Glas handlar.114 

På så vis erhåller han en viss makt över hur äktenskapet kommer att fortlöpa. Glas beslutar att 

döda prästen, vilket man vet utifrån Doktor Glas men handlingen i Gregorius slutar med att 

pastorn tar pillret utan att veta att det är giftigt. Det är alltså subtila handlingar som beskrivs 

och det är även oklart hur viktig roll i äktenskapet Glas anser att han har. Därmed är det 

otydligare i Ohlssons roman om Glas kan betraktas som handlingskraftig eller ej.  

Precis som Glas i Söderbergs roman är Gregorius missnöjd med sitt liv. Han menar att 

hans liv är som ett fängelse för att han inte är den alla tror att han är, att han inte vågat uttala 
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det han önskat och att han gömt undan all sorg inombords så att han inte längre kan hitta 

den.115 Att trycka ner sina känslor kan som tidigare nämnts förknippas med den hegemoniska 

maskuliniteten. Gregorius beskriver sig själv som motsatsen till handlingskraftig i hans 

relation med Helga. 

 
När jag promenerar hemåt kan jag ibland inbilla mig att jag är kärv, kylig och 

handlingskraftig. Att jag är den sortens man som aldrig låter sig bevekas. […] Att jag är 

en man som vet vad han vill och som inte tvekar att uttala det. Samtidigt vet jag att så 

fort jag står innanför dörren kommer beslutsamheten att vara som bortblåst.116 

 

Även i andra fall är han obeslutsam, exempelvis när han beställer ”mackor” av sin 

hushållerska velar han mellan antalet ”mackor” han vill ha. Gregorius bestämmer sig för tre, 

ändrar sig till två och kommer tillslut fram till att tre ”mackor” trots allt hade varit bäst.117 

Ohlsson har alltså använt sig av ordet ”mackor” i sin roman, vilket kan anses vara ett 

anakronistiskt ordval. En författare som var verksam vid sekelskiftet 1900 hade förmodligen 

valt att använda sig av ett annat ord, exempelvis smörgåsar. Gregorius fortsätter att vara 

passiv i sin relation. Istället för att ta upp Helgas otrohet och ställa henne till svars tiger han 

för han vågar inte ta steget som skulle förändra deras relation. Gregorius vet att han borde 

vara arg och att andra har dödat sina fruar för betydligt mindre, men han vill inte att äkten-

skapet ska vara över.118 I Porla när han möter och förälskar sig i Anna upptäcker han att han 

inte heller har varit handlingskraftig när kärleken har knackat på dörren, utan då har han 

istället förberett sig på att fly. I den nyfunna relationen skapas en inblick i varför Gregorius 

handlingskraftighet uteblir då han är konflikträdd. Han gömmer sig hellre än att ta en möjlig 

konflikt då han intalar sig att all världens ilska kommer ramla över honom: ”Denna övertyg-

else om att världens samlade raseri glider över mig som ett åskmoln, följer mig vart jag än går 

och bara väntar på ett tillfälle att skicka ner en blixt på mig.”119 På samma sätt vill han inte 

behöva ta ansvar och fatta beslutet om sitt framtida liv: ett liv med Anna eller att fortsätta livet 

med Helga. Sundström kritiserade i sin recension Gregorius tankar kring skilsmässa, vilket är 

en rimlig kritik. En präst under början av 1900-talet hade säkerligen inte börjat fundera över 

att skilja sig lika snabbt som Gregorius gör i verket. Detta kan tolkas som att trots att Ohlsson 

försökt sätta sig in i dåtidens samhälle präglas han av sin samtid. 
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När Helga frågar rätt ut om kärleksaffären förblir Gregorius tyst. Mot slutet av 

romanen funderar han kring sitt liv: ”På sistone har jag börjat undra, om det är möjligt att leva 

ett helt liv utan att vara delaktig i det. Och ens liv står där, som ett par skor i hallen, och 

kommer aldrig till användning.”120 Existentiella frågor om vem han är dyker upp: att han när 

han var yngre grät över en hund och att han som gammal gråter över en kvinna, men att han 

inte vet vilken kvinna han gråter över.121 Även vid sitt sista möte med Glas famlar han efter 

småprat för att han inte vågar fråga Glas det han egentligen vill fråga, om hans hjärta och om 

Helga. Pillret han sedan får av doktorn ser han som ett förtroligt och  betydelsefullt steg i 

deras relation och att det kanske är just det som gör att han sedan vågar ställa frågorna han 

vill.122 I många aspekter av sitt liv är han alltså inte särskilt handlingskraftig. Bristen på 

beslutsamhet kan bottna i hans uppväxt såväl som hans vilja att bli omtyckt. Den enda gång 

han upplevs som handlingskraftig är i sexakten, vilket gör att han kan anses ingå i den 

hegemoniska maskuliniteten i de ögonblicken. I övrigt är han dock velig och förblir utanför 

den manliga normen.   
 

2.3. Sammanfattning av maskuliniteter i verken 
De hegemoniska, underordnade och delaktiga maskuliniteterna som har studerats i verken har 

alla på olika sätt gått att finna i de båda karaktärerna. Söderbergs doktor Glas kan anses 

tillhöra den hegemoniska maskuliniteten gällande vissa aspekter av hans personlighet: hans 

rationalitet, bildning, ovilja att visa känslor och hans ungdoms ärelystnad. Samtidigt var det 

bristen på känslor som ifrågasattes av recensenterna när boken utgavs, vilket gör att detta 

enligt samhället vid sekelskiftet 1900 kan ansetts avvikande och därmed inte hegemoniskt. 

Likväl kan det enbart ha ansetts gå emot den rådande moralen och därmed varit avvikande 

och provocerande Det finns även en skillnad mellan Glas tankar och hur han agerar gällande 

sina känslor. Han visar inte känslor men han har känslor, vilket kan göra att han snarare tillhör 

den delaktiga maskuliniteten. Gällande hans utseende är han varken snygg eller ful och det är 

tydligt att han tillhör en priviligierad del av samhället, vilket även detta tyder på att han tillhör 

den delaktiga kategorin i de aspekterna. Hans tankar kring sex och det faktum att han fort-

farande är oskuld skulle däremot placera honom i en underordnad kategori då detta kan ses 

som omanligt och avvikande från den typiska hegemoniska maskuliniteten. Även hans brist 

på handlingskraft kan ses som avvikande, men tillslut utför han ett våldsdåd som på så vis 
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skulle kunna placera in honom i den hegemoniska kategorin. Glas förblir dock ensam, 

olycklig, oälskad och oskuld, men samtidigt priviligierad, vilket sannolikt gör att han främst 

tillhör den delaktiga maskuliniteten. 

 Pastorn är även han bildad och erhåller en kulturell makt i och med sin position i 

kyrkan. Dessa är typiskt hegemoniska drag men samtidigt beskrivs hans utseende som 

motsatsen till en hegemonisk man. Han beskrivs även som osäker och han bryr sig om vad 

andra tycker, vilket kan ses som avvikande och tillhöra en underordnad maskulinitet då en 

man borde vara trygg i sig själv. När han våldför sig på sin fru är han inte heller typisk 

hegemonisk i sitt agerande utan våldshandlingen sker samtidigt som han tigger och ber. 

Eftersom han ändå är priviligierad, men inte är essensen av hur en man bör vara tillhör även 

han sannolikt den delaktiga maskuliniteten.  

 I Gregorius beskrivs Glas som likgiltig, polerad, inte ärelysten till skillnad från andra 

unga män, samt priviligierad. Detta kan ses som att Glas tillhör en delaktig maskulinitet. Hans 

brist på kärlek lyfts också i form av att han inte är gift. Att vara gift tillhör normen. Därmed 

stärks istället bilden av att Glas skulle tillhöra en underordnad maskulinitet. Glas beskrivs 

varken tydligt gällande sin syn på sex eller kärlek, eller hans handlingskraft. Beskrivningarna 

är subtila och det är prästen som tillskriver Glas makt över äktenskapet mellan Gregorius och 

Helga. Hans handlingskraftighet gäller hans beslut att skicka iväg Gregorius till Porla, 

förutom hans handling att döda prästen, vilket inte framgår av Ohlssons verk.  

Om Gregorius framgår desto mer. Bilden av hans utseende liknar hur hans ansikte 

beskrivs i Söderbergs roman. Även hans vilja att passa in och oroa sig över vad andra tycker 

framgår i båda romanerna. Utseendet är en aspekt där karaktärerna skiljer sig åt i sin 

maskulinitet. Glas kan ses tillhöra en delaktig maskulinitet medan Gregorius snarare tillhör en 

underordnad maskulinitet. Gregorius känsla av ensamhet och hans förmåga att inte passa in 

beskrivs mer ingående, såväl som hans högmod. Han har beskrivits som ärelysten av andra, 

vilket kan ses som hegemoniskt, men enligt honom själv handlar det om att undvika att känna 

skam. Alltså finns det en skillnad mellan hur andra uppfattar Gregorius, vilket är mer 

hegemoniskt, men enligt honom själv bottnar det i osäkerhet, vilket kan ses som mer 

underordnat. Pastorn särskiljer sig även från vad som är typiskt manligt: han är inte bullrig 

och han är snäll mot kvinnor, vilket gör det tydligare att han inte tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten. Detsamma gäller i sexakten med Anna där han inte lyckas prestera, samt hans 

oförmåga att få barn. Gregorius kan däremot bruka våld mot sin fru, vilket enligt Connell 

visar på en hegemonisk maskulinitet, och det attraheras han av. Han gör dock detta i en 

desperation som bottnar i att han vill känna sig älskad: ett sista försök att hålla Helga kvar i 
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äktenskapet. Förutom i sexscenerna beskrivs han istället som villrådig och motsatsen till 

handlingskraftig, vilket tyder på en mer underordnad maskulinitet. Gregorius ger en liknande 

bild av karaktärerna som Söderberg. Som förväntat beskrivs Gregorius mer ingående i 

Ohlssons roman, vilket gör att det skapas en mer komplex bild av Gregorius. Likväl beskrivs 

inte Glas lika ingående. Det är även i beskrivningen av sex som karaktärerna skiljer sig mest 

från varandra. Gregorius innehar vissa perversa drag då han exempelvis tänder på att känna 

makt i sexakten och han attraheras även av att tänka på Helga med någon annan. Glas menar 

istället att sex är något avskyvärt och ingenting han trånar efter. Att Gregorius njuter av sex är 

något som förknippas med manlighet, medan Glas syn ses som avvikande.  

För att återkoppla till Hearns och Collinsons teori om att inkludera mäns 

maktrelationer med kvinnor, barn, unga vuxna och andra män för att studera maskulinitet har 

pastorns agerande studerats utifrån hans relation med Helga. Genom de båda romanerna 

berättar både pastorn och Helga sina versioner, vilket har presenterats i uppsatsen genom 

exempelvis skildringen av det sexuella övergreppet. De båda visar tydligt på att prästen 

använder våld för att visa på makt i deras relation. Gregorius har även känt Helga sen hon var 

barn och därmed kan även makt över henne som barn inkluderas i deras relation. Hur denna 

makt såg ut preciseras dock inte. Även doktorn har makt över kvinnor i den mån att han kan 

bestämma om han ska hjälpa dem med aborter eller inte, men även över valet att hjälpa Helga 

med hennes kärleksbekymmer eller inte. Det är även tydligt att både doktorn och prästen 

innehar makt i andra relationer i och med deras yrken: doktorn har kunskaper inom läkar-

konsten medan människor söker sig till prästen för att få andlig vägledning. De båda är alltså 

priviligierade män som på olika sätt besitter en maktposition i samhället. Mellan de båda 

karaktärerna erhåller dock Glas mer makt över Gregorius. Prästen går nämligen till doktorn 

för vård medan doktorn själv tvivlar på gud och inte söker andliga råd hos prästen.  
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3. Diskussion 
Ohlssons roman är betydligt längre än Söderbergs och har fler målande beskrivningar. Detta 

gör att Ohlssons roman ger en mer ingående beskrivning av dess protagonist Gregorius än 

vad läsaren får av Söderbergs beskrivningar av protagonisten Glas i hans roman. Längden på 

verket är även något recensenterna kritiserar.123 Gregorius är alltså mer utmålad medan 

Söderberg är känd för att skriva minimalistiskt. I denna studie har det resulterat i att det har 

varit enklare att hitta citat som visar på olika typer av maskuliniteter i Gregorius medan det i 

Doktor Glas har handlat om att läsa mellan raderna och pussla ihop olika delar för att skapa 

sig en helhetsbild av möjliga maskuliniteter i verket. De valda verken är skrivna av författare 

som vuxit upp i olika tidsperioder med olika samhällsideal men samtidigt är det nyare verket 

en omskrivning av det äldre och på så sätt förväntas de utspelas i samma tidsperiod. Att 

Ohlsson påverkats av sin samtid märks vid vissa tillfällen. Exempelvis vid användandet av 

ordet ”mackor”, men även Gregorius fundering över skilsmässa i Ohlssons roman, vilket 

kritiserades av Sundström i hennes recension av verket. En pastor skulle sannolikt inte 

funderat över detta så lättfärdigt då Sverige fortfarande var religiöst vid sekelskiftet 1900 

trots en allt mer ökad sekularisering.  Skilsmässor var inte heller lika vanligt som det är idag, 

vilket gör att en skilsmässa för en präst hade resulterat i en stor skandal. Utifrån beskrivning-

arna av Gregorius hade denne förmodligen försökt undvika en skandal då han oroar sig över 

vad omgivningen tycker.  

Utifrån analysen framgår det att karaktärerna är komplexa och de kan anses tillhöra 

flera maskuliniteter samtidigt. Connells kategorier blir därmed aningen svåra att applicera på 

litterära karaktärer, trots att maskuliniteterna ska vara dynamiska och förändras utifrån 

samhällsbilden. Om karaktärerna blint skulle behöva kategoriseras i en specifik maskulinitet 

skulle de båda förmodligen tillhöra den delaktiga maskuliniteten då de ändå är män som 

tillhör en privilegierad del av samhället, men inte kan anses vara essensen av en hegemonisk 

man. Exempelvis beskrivs Glas som känslokall i vissa avseenden i Söderbergs roman, vilket 

lika gärna kan tyda på att han mår psykiskt dåligt och är deprimerad istället för att det kan ses 

som ett hegemoniskt drag. Detsamma gäller Gregorius i Gregorius som i Doktor Glas främst 

beskrivs som avskyvärd och våldsam, medan Ohlssons Gregorius handlar i ett sista försök att 

undvika ensamheten. Likheterna mellan karaktärerna är alltså slående. De båda är oälskade, 

vill bli älskade men förblir ensamma. Det finns däremot skillnader mellan verken. I Doktor 
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Glas beskrivs Glas tillhöra en underordnad kategori vid vissa tillfällen som inte berörs i 

Gregorius. Att han är oskuld och finner sexakten som något motbjudande berörs i den 

förstnämnda romanen, men inte i den sistnämnda. Precis som dennes ensamhet, vilja till 

handling och suktandet efter kärlek. Detsamma gäller i Gregorius där pastorns osäkerhet och 

vilja att passa in beskrivs mer djupgående, medan hans vilja att bli älskad och hans rädsla 

över ensamheten, som resulterar i ett passivt äktenskap, inte beskrivs i Söderbergs roman. 

Läsaren får en djupare bild av protagonisten i de enskilda verken. Alltså beskrivs männen 

längre från en hegemonisk maskulinitet i det verk där det egna perspektivet uttrycks.  

 Det finns en annan anledning till varför litterära karaktärer kan anses svåra att 

kategorisera in i specifika maskuliniteter. I båda verken ter sig en skillnad finnas mellan inre 

och yttre manlighet. Alltså hur karaktärerna upplever sig själva kontra hur andra upplever 

dem. Glas vemod, när han efter att ha vägrat en kvinna abort och flera år senare upptäcker att 

barnet har en funktionsnedsättning, är ett exempel på detta. Vemodet är ingenting 

omgivningen får se, utan han förblir den man som vägrade genomföra en abort och hänvisade 

till plikten. Samma sak gäller hans tankar kring kärlek och sin ensamhet. Gregorius kunde av 

om-givningen beskrivas som ärelysten, men enligt honom själv handlar hans vilja om att göra 

karriär istället om hans osäkerhet i sociala sammanhang och en rädsla i att inte passa in och 

bli ensam. Detsamma gäller i hans och Helgas äktenskap då Gregorius i Söderbergs roman, 

genom Glas ögon, beskrivs som en man som tar sig friheter och anser att äktenskapet medför 

särskilda rättigheter, medan Gregorius i Ohlssons roman snarare beskrivs som ynklig: han 

trippar på tå kring sin vackra hustru med en konstant rädsla över att förlora henne. Det finns 

alltså skillnader i hur omgivningen ser dessa män kontra hur de ser på sig själva och därför 

kan de utåt anses tillhöra den hegemoniska eller delaktiga maskuliniteten, medan de i sitt inre 

snarare visar på tankar som skulle förknippas med den underordnade maskuliniteten. Detta 

blir tydligast i Gregorius tankar i Ohlssons roman. Därmed kan karaktärerna ses tillhöra 

motstridiga maskuliniteter. Enligt Connell ska karaktärerna främst ses utifrån relationen 

männen emellan, men frågan är om detta ska göras på bekostnad av de inre tankarna? De inre 

tankarna spelar en central roll i de litterära verken och de tvetydiga bilderna kan ge en inblick 

i hur komplexa inte bara män är utan alla människor. Motstridigheterna säger trots allt något 

om skillnaden mellan vem man är och vem man utger sig för att vara, vilket spelar roll för 

hur maskuliniteter kan åskådliggöras. Därför bör de båda aspekterna beaktas.  De båda 

karaktärerna kan alltså inte på ett okomplicerat sätt anses vara essensen av en viss 

maskulinitet utan snarare beskrivs manligheten utifrån de båda verken vara en komplex fråga 

vid sekelskiftet 1900.  
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4. Sammanfattning 
I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor 

Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktär-

erna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R.W Connells maskulinitetsteori 

där litteraturen har studerats utifrån tre av hennes fyra maskulinitetskategorier: 1) hegemoni, 

2) underordnade, 3) delaktighet. Uppsatsen har inte enbart grundat sig i maskulinitets-

forskning utan även i litteraturforskning och specifikt en litteratursociologisk teori som menar 

att litteraturen och samhället samverkar. Alltså kan litteraturen anses säga någonting om hur 

samhället såg ut vid tiden verket utgavs.  

Det går att urskilja hegemoniska, underordnade och delaktiga maskulinitetsdrag i 

respektive karaktär. Den hegemoniska genom att de exempelvis tillhör en bildad högre klass 

och att de ses som högmodiga, men även att de erhåller en maktposition i samhället i och med 

deras yrken: doktor och präst. Den underordnade maskuliniteten kan urskiljas i Glas gällande 

kärlek och sex då han fortfarande är oskuld, medan i Gregorius syns det istället i hans oro 

över vad andra tycker, hans oattraktiva yttre och att han visar känslor genom att gråta. Båda 

karaktärerna kan anses tillhöra den delaktiga maskuliniteten i och med att ingen är essensen 

av en hegemonisk man. Trots att de tillhör en privilegierad klass är ingen av dem särskilt 

attraktiv, de är oälskade och ensamma, de tvivlar på sig själva och de båda lider av brist på 

handlingskraft. Karaktärerna beskrivs även tillhöra den underordnade kategorin flera gånger 

när handlingen beskrivs utifrån deras egna perspektiv. Detta är framförallt tydligt i Gregorius 

då pastorn vid flera tillfällen distanserar sig från den manliga normen. Det finns flera likheter 

mellan karaktärerna, men den främsta skillnaden är deras syn på sex där Gregorius njuter av 

sex och i sexakten kan han även använda sig av våld, vilket kan ses tillhöra en hegemonisk 

maskulinitet. Glas däremot menar att sex är avskyvärt, vilket kan ses som avvikande och 

därmed en underordnad maskulinitet.  

Karaktärernas inre tankar och omgivningens uppfattning av dem kan stundtals tillhöra 

motstridiga maskuliniteter i olika sekvenser av verken. Därför har skillnaden mellan yttre och 

inre manlighet beaktats. Skillnaden mellan yttre och inre manlighet handlar alltså om hur 

karaktärerna beskriver sig själva och hur de beskrivs av andra. Generellt sett tillhör karaktär-

erna en mer hegemonisk eller delaktig maskulinitet när de beskrivs av någon annan, medan 

de har en mer underordnad syn på sig själva. Avvikelserna mellan den inre och yttre manlig-

het är därmed något som med fördel kan användas för vidare forskning.  
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