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Jonas Karlssons novell Fakturan (2011) har visat sig ha flera beröringspunkter med Franz Kafkas 

Processen (1924). Uppsatsen visar hur dessa verk behandlar individens skuld i det moderna 

samhället. Karlssons novell som är skriven ca hundra år efter det att Kafka skrev Processen skildrar 

likväl en problematik som kanske varit gällande ända sedan marknadsekonomin först började att 

breda ut sig. Uppsatsen analyserar Kafkas och Karlssons verk ur ett sociologiskt perspektiv, där jag 

använt mig av Marx och Nietzsche som teoretiker. Bermans Allt som är fast förflyktigas har utgjort 

stommen ur vilken jag lutat mina påståenden om modernitetens inverkan på människan genom 

tiderna. Uppsatsen visar att skuldproblematiken riktad mot individen i det moderna samhället är 

likartad men framställs annorlunda i verken. En slutsats huvudkaraktärerna möjligtvis drar i 

berättelsernas slut, är att mänsklig kontakt och samverkan är att föredra, framför den ensamma 

och egoistiska  vägen genom livet.
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Författaren och skådespelaren Jonas Karlssons novellsamling Spelreglerna (2011) är en 

postmodernistisk identitetsproblematisering i modern prosaform. Hans språk är enkelt, närapå 

vardagligt, medan innehållet är komplext, surrealistiskt och stundtals komiskt. Novellerna 

behandlar genomgående temana modernitet, identitet och skuld. Flera av dem påminner om Franz 

Kafkas olika verk. Det absurda, surrealistiska och drömlika hos Kafka kan vi också se hos Karlsson. 

Men även handlingen i flera av Karlssons noveller påminner starkt om Kafkas verk. Till exempel 

påminner Karlssons novell Huvudsaken, där ett nytt huvud växer ut på huvudpersonen, om Kafkas 

Förvandlingen, där Gregor Sansa en morgon har förvandlats till en insekt. 

Modernitetens inverkningar på människan, där individen i en värld i förändring 

trevar efter något att hålla sig i, går att finna i Kafkas modernistiska verk, liksom i Karlssons 

postmodernistiska novellsamling. Vi kan finna skillnader i fråga om teknisk utveckling och nya 

samhällsformer. I Karlssons noveller från 2011 beskrivs en marknadsekonomi med allt större makt, 

liksom verkningar av sociala medier och en livsfilosofi som uppmanar till att ”hitta sig själv”. 

Men kanske är det i novellen Fakturan som det Kafkaliknande märks allra mest. I 

Fakturan, liksom i Kafkas Processen är det skulden som står i centrum. Huvudpersonerna i båda 

verken utsätts för en skuldpåläggning från samhällets sida. I Processen är det den hemliga 

domstolen som står för denna skuldtortyr, medan det i Fakturan är ett företag. I båda verken står 

en relativt ensam ung man i skuld till en mäktig apparat, vilken de omöjligt kan undkomma. Den 

avgörande skillnaden mellan de båda verken är, förutom stora språkliga skillnader, att 

huvudpersonen i Kafkas verk till slut avrättas, medan Karlssons huvudperson istället släpps fri.

Trots den viktiga samhälleliga aspekten i verken, kan man inte göra dem rättvisa 

genom att endast analysera dessa genom ett par politiska glasögon. Den ideologiska aspekten är 

viktig, men i samspel med de psykologiska aspekterna av problemen för den skulddrabbade 

individen, kan vi ge dessa berättelser en djupare och mer flerfärgad mening. Det är samhället som 

orsakat individens problem, men det är sociologin som kan förklara vad som också sker med 

människan, inte bara med samhället. Makten kan symbolisera vilken makt som helst: En domstol, 

ett mäktigt företag, en förälder, en känsla som vägrar försvinna, ett oönskat beteende, eller ett 

överjag som tagit makten över människans drifter etc. Men min förhoppning med denna uppsats 
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är inte att klargöra vilken makt det ”egentligen” handlar om i dessa verk. Med min uppsats hoppas 

jag istället kunna förklara vilka mekanismer det är som verkar mellan individen och maktapparaten 

(vilken den än må vara), genom en sociologisk tolkning av verken.

 Syfte
Uppsatsen syftar till att undersöka hur individens skuld i det moderna samhället framställs och 

problematiseras i Jonas Karlssons Fakturan (2011), i jämförelse med Franz Kafkas Processen (1924).  

Frågan om vem som egentligen bör bära skulden, och för vad, diskuteras. Analyserna sker ur ett 

sociologiskt perspektiv.

Metod
Som utgångspunkt beskrivs modernitetens verkningar ur en marxistisk synvinkel, men också  med 

avstamp i Nietzsches teori. Verkningarna ger upphov till modernismen, ur vilken Kafkas verk 

författades. Postmodernismen, som Karlssons noveller faller under, beskrivs också övergripande. 

Sedan följer en kortare resumé av Kafkas Processen och Karlssons Fakturan, vilka sedan tolkas ur 

ett sociologiskt perspektiv. I en jämförande diskussion utreds novellernas problematiseringar av 

ämnet.

 Material
Förutom uppsatsens artefakter använder jag Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas, och 

Friedrich Nietzsches Bortom gott och ont, vilka beskriver individens ångest och anpassning till 

moderniteten, liksom modernismens svar på denna.  Vidare använder jag Ohlsson och Algulins 

Litteraturens historia i Sverige för en översikt av den svenska postmodernismen. 
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Kafkas verk har analyserats ur alla möjliga perspektiv och med alla möjliga metoder. Vissa vill tolka 

Processen ur enkom ett politiskt perspektiv, med hänvisning till det makttema som berättelsen 

behandlar. Naturligtvis kan vi tolka Processen ur ett politiskt perspektiv, men vi kan likväl tolka den 

ur ett religiöst, filosofiskt, feministiskt eller psykoanalytiskt perspektiv. Alla bitarna i dessa analyser 

kan samverka, och visa på många olika aspekter av verket. I Kafkas Brevet till fadern (1919) som är 

ett autentiskt brev från Kafka till sin far, finner jag  underlaget till romanen Processen. Kafkas far 

framställs där som den domstol vi finner i Processen. Huvudpersonen Josef K:s pålagda skuld 

beskrivs på samma vis som den skuld Kafkas egen far lagt på sin son. Det är en oförklarlig skuld, 

pålagd uppifrån och utifrån, och härrör snarare från överhetens (fadern/domstolen) tvivelaktiga 

karaktär, än från den utsattes verkliga brott. Det är uppenbart att maktförhållandet i Processens  

domstol är symboliskt. Det kan falla sig naturligt att tänka sig att Josef K:s skuld och utsatthet 

speglar ett inre komplex, visserligen från början pålagt utifrån, men dock så besvärlig att hantera i 

det inre. Även om både Kafka och läsaren till Brevet till fadern kan se att Kafkas far är den som 

egentligen bär skulden, vet vi att det inte är ovanligt att offret med tiden börjar se på sig själv med 

samma stränga blick som förövaren gör. Mot denna bakgrund kan man med fördel analysera 

Processen ur ett psykoanalytiskt perspektiv. 

Men det mest intressanta kanske inte är på vilken nivå man ”bör” läsa Processen. Det 

intressanta är egentligen vilka mekanismer det är som verkar i Josef K.:s absurda process. Oavsett 

om domstolen symboliserar Josef K.:s överjag, hans pappa, eller ett totalitärt samhälle etc., så är 

det temat skuld som behandlas. De existentiella frågorna ligger nära till hands i analys av verket, 

likaså de politiska. I en sociologisk studie samverkar dessa synsätt ofrånkomligt. Jag utgår ifrån två 

filosofer och sociologer: Marx och Nietzsche, som båda teoretiserar modernitetens verkningar för 

individen. Det går omöjligt att bortse från denna samverkan mellan individ och samhälle, i analys 

av dessa texter. 

Fakturan, som skrevs 2011, och som inte på långa vägar är lika uppmärksammad som 

Processen, har heller inte tidigare analyserats i någon uppsats. I min läsning av Fakturan slogs jag 

av likheten med Processen, i både handlingen och den absurda framställningen av maktapparaten. 

Fakturan är inte fullt så mångbottnad som Processen, men skulle kunna analyseras både 

psykoanalytiskt, feministiskt eller enkom politiskt. Men det kanske mest passande 
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tillvägagångssättet är att läsa den ur ett sociologiskt perspektiv, på grund av den tydliga 

samhällskritiken, i samspel med (det nära på komiska) personporträttet som stämmer väl in på 

Nietzsches teori om människotyperna i det moderna samhället.

 

 

 Översikt av modernitet, Marx och Nietzsche
 

För att förstå individens grundläggande osäkerhet i det moderna samhället tar jag hjälp av 

Marshall Berman som i Allt som är fast förflyktigas (1988) beskriver modernitetens verkningar i 

samhället och konsten. Titeln, som är identisk med en rad skriven av Marx och Engels i Det 

kommunistiska manifestet sammanfattar modernitetens grundläggande ångest. Allt det fasta 

upplöses, det gamla faller isär, det självklara är plötsligt främmande. Den övervägande marxistiska 

teorin hos Berman förklarar ur vilken kontext Kafkas och Karlssons verk författades. 

När allt som är fast förflyktigas läggs gamla värderingar åt sidan. Gamla politiska 

system omkullkastas. Den nyvunna friheten går hand i hand med ångesten. Detta leder onekligen 

till en identitetskris, på gott och ont. Under 1800-talet beskriver Marx borgarklassens framväxt och 

makttagande från adeln. Nya idéer tar fart, och i och med att det nya borgerliga samhället tar vid 

växlar makt och positioner i världen och det egna samhället. Plötsligt går allt att sälja och köpa. Det 

den ene hade den ena dagen, har vandrat vidare till någon annan, eller tillintetgjorts, nästa dag. 

Allt som är fast förflyktigas, och det är ur denna skakiga grund som de moderna och revolutionära 

rörelserna under 1900-talet sedan tar vid.

Marx menade att modernitetens sönderslagande av det förgångna till sist tvingar 

människan att se på världen med nyktra ögon. När auran av heligt plötsligt är borta kan vi inte 

förstå oss själva i nuet, inte förrän vi tar itu med vad som saknas1 . Vi tvingas alltså inse 

verkligheten, när det förljugna slagits sönder. Religionens roll avtar och lämnar över sina gåtor till 

naturvetenskapens svar. Människorna måste tänka om. Adeln löses upp och borgarklassen tar över. 

Människorna måste också här tänka om. Borgarklassens världsmarknad handlar om produktion 

och konsumtion. Den nya tekniken gör det hela möjligt. Marknadsekonomin är internationell och 

lika så blir människans önskningar. Människan nöjer sig inte med det lokala utbudet längre. 

Följaktligen är det inte bara adeln som får lämna plats åt borgarklassen, också småbönder och 

1 Berman, Marshall. Allt som är fast förflyktigas.(1988) S.103-106
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självständiga hantverkare får stänga ned, eftersom de inte kan konkurrera med den kapitalistiska 

massproduktionen. De fattiga människorna tvingas ta anställning i de stora fabrikerna. Väl där möts 

de av problem, eftersom deras arbetskraft utnyttjas men knappast avlönas för vad produktionen är 

värd. Likaså möts de av akuta problem på arbetsplatsen, vilket får arbetarna att organisera sig i sin 

nyvunna klassmedvetenhet. Marx vision är att proletärerna därmed ska ta makten över sina liv och 

sina arbeten. Att de, på samma vis som borgarna gjort uppror mot adeln, ska göra uppror mot 

borgarna2. Marx hyllade borgarklassens handlingskraft att agera så radikalt, och menade att de på 

så vis bevisat att det är möjligt för människan att förändra världen. Så, varför inte förändra den 

ytterligare? Det Marx uppmärksammar i sitt kapitel om detta är människans inneboende kraft och 

handlingsmöjligheter. Han är inte särskilt imponerad av den ekonomiska drivkraften, snarare av 

människans förmåga att bryta sig loss, att inte väja för osäkerheter, och att organisera sig i all sin 

rotlöshet.

Men förändringar skapar oro. I det gamla adliga samhället hade var och en sin plats, 

och hur orättvist och magert det livet än var, så visste människorna vilka de var. De visste sin plats. 

Det fanns i stora drag varken tid eller anledning att fundera över vilka de var, och vad de skulle göra 

med sina liv. Deras livsöden bestämdes av arvet. Den nya borgarklassens makt innebar en viss 

frihet, men också ett nytt sätt att låsa människan fast. Den nya borgarklassen hade, enligt Marx, ”… 

istället för den utsugning som dolt sig i politiska och religiösa illusioner satt den öppna, skamlösa, 

direkta, torra utsugningen.3” Samtidigt som man kastade adeln från tronen kastade man också av 

sig samvetet. Marx uttrycker det som att borgarklassen ”har upplöst den personliga värdigheten i 

bytesvärdet och istället för de otaliga lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa 

handelsfriheten allena4”. För det är inte bara det gamla fasta samhället som förflyktigas. Allt  

förflyktigas. Den nya borgerliga politiken bygger enligt Marx på att ingenting får hålla. Varor och 

tjänster är bara tillfälliga, de ska förstöras eller bytas ut när som helst. Man producerar inte varor 

som ska fungera, de ska sälja. Människan har också blivit en vara, en vara som ska säljas, kanske till 

andra sidan jordklotet. Denna människa ska förflyktigas, förstöras, och spridas för vinden.

Nietzsche uppmärksammade också den egoism som kapitalismen innebär. Han 

menade i Bortom gott och ont (1882) att människan i dess tider vågar vara enskild, men att hon 

samtidigt är nödgad till sin egen lagstiftning, konster och lister, för sin självuppehållelse, 

2 Berman (1988) S.108.
3 Berman (1998) (Utdrag ur Det kommunistiska manifestet, s.14) S.129.
4 Berman (1988) S.129.
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självupphöjelse och självbefrielse. Han menar att själva människan i och med moderniteten blivit 

ett kaos i sig, med tankar och instinkter som drar åt alla möjliga håll.5 Han frågar sig hur människan 

ska klara av den stora värld som öppnat sig, och fastställer den pessimistiska slutsatsen, att många 

människor blivit ”obotligt medelmåttiga” vilkas lösning på modernitetens kaos är följande: Att inte 

leva överhuvudtaget, eller, att göra allt för att hitta sig själva i historiska föreställningar.6 Denna 

sistnämnda människotyp letar i medeltiden, antiken, eller något annat för att finna ”sig själv”, bara 

för att sedan byta identitet igen.7

Det är ur detta arv, då kapitalismen är än mer utbredd och då man befinner sig i, eller just kommit 

ur, det första världskriget, som 1900-talets modernister tar till orda.

Berman menar att tänkare på 1800-talet, som Marx och sedan Nietzsche, hade en 

långt mer djupgående analys av moderniteten, än vad 1900-talet haft att erbjuda. Medan de äldre 

analytikerna kastades fram och tillbaka i sina resonemang, är de nyare tänkarna mer benägna att 

ansluta sig till en för- eller emot-sida gentemot moderniteten, menar han8. Detta märks tydligt i 

ytterligheterna fascism - kommunism vilka står som motkrafter mot det gamla samhället och lika 

mycket mot varandra. Marx nyanserade resonemang åtföljs av en politik i hans namn, men som 

man kan förknippa med något av en totalitet. Fascismens krigsglädje och hårda retorik likaså. I takt 

med detta växer också nya konstriktningar fram som motkraft mot den ”föråldrade” konstens 

regler. Man får skriva vad man vill och hur man vill. Man experimenterar med språket och formen. 

En del litteratur går de nya ideologiernas ärenden, medan andra väljer att stå fria från politiken.

Under senare delen av 1900-talet och framförallt sedan millennieskiftet har vår 

moderna tid expanderat, kanske exploderat, ut i cyberrymden. Vår stora värld har krympt i och 

med den nya datoriserade tekniken. Modernismens ångest har accelererat. Ett symptom på 

modernismens ångest och oroliga förändringar var för en del, som Nietzsche påpekade, att leta 

bakåt i historien efter stabila värden. Frågan är om det finns en väg tillbaka? Idag, på 2010-talet, 

varnas människorna för globala katastrofer som miljöförstörelse, terrorhot, och virusepidemier 

(datoriserade som mänskliga). Allt detta sammantaget med svängningarna i världsekonomin har, 

enligt Ohlsson och Algulin i Litteraturens historia i Sverige (2009), frammanat ett krismedvetande  

av transnationellt slag. Detta innebär att man inte längre kan se tillvaron ur enbart ett individuellt 

5 Nietzsche, Friedrich, Bortom gott och ont – förspel till en framtidens filosofi,(1882) Samlade skrifter band 
7,Stockholm 2002. Stycke 224. S.120-121.

6 Nietzsche (1882) Stycke 262 S.166.
7 Nietzsche (1882) Stycke 223 S.120.
8 Berman (1988) S.31.
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eller ens nationellt perspektiv. 1960-talet brukar vara det årtionde man i Sverige menar att 

kommunikationen blev helt och fullt global, i och med TV:n. Plötsligt gick det inte att värja sig. 

Krigen flyttade in i människors vardagsrum, med en knapptryckning blev vi en del av världen. Det 

är också på 1960-talet den så kallade postmodernismen sägs födas. Detta är naturligtvis inget 

sammanträffande, eftersom det sistnämnda är en konsekvens av det första. Man gick delvis in i en 

revolutionär tid. En stor del av tidens konstnärer vände sig emot det högmodernistiska som ansågs 

finnas till för en smal elit. Och vänstervågen som nådde sin kulmen 1968 var internationell, och 

ställde nya krav på författaren, som skulle vara kritiskt intellektuell med ett socialt ansvar. Men runt 

1980 kom det vi idag kanske i högre grad vill benämna som postmodernism. Man begränsade sig 

inte längre till politiken. Till viss del fördjupade man sig i den och gjorde den mer komplex. Men 

andra vände den ryggen .En ny slags utmanande våg av författande växte. Man började utmana 

etiska och moraliska gränser, psykologiska som kroppsliga. Feminism och psykoanalys 

genomborrade poesin, med bland andra Katarina Frostensson i spetsen. Det postmoderna 

samhällets rotlöshet skildrades, men denna gång utan sensmoral. Det blev upp till läsaren att ta 

(eller inte ta) ställning9.

Det postmoderna samhället är, enligt Nationalencyklopedin, ett samhälle där inga 

religioner, metafysiska system eller ideologier längre vinner allmän tilltro. ”Under postmoderna 

villkor finns bara partiella, subjektiva och individuella sanningar. Det innebär också att tron på "det 

moderna projektet", dvs. på mänsklighetens frigörelse genom framsteg i fråga om vetenskap, 

teknik och rationalitet, gått förlorad […]10. 

 

 

9 Ohlsson & Algulin,  kap: ”Litteratur i globaliseringens tidevarv” ur Litteraturens historia i Sverige (2009). Riga.
10 nationalencyklopedin.se.
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 Fakturan – en kort resumé
 Novellen Fakturan ingår i Jonas Karlssons novellsamling Spelreglerna (2011) och består av 13 

kapitel på 70 sidor i pocketutgåvan. Temana skuld och identitet är genomgående i samlingen och 

problematiseras på olika vis i de elva novellerna, vilka också hänger ihop med varandra. Temat 

skuld är tydligt i Fakturan och påminner om Kafkas Processen på flera vis. 

          Precis som i Processen, då K. en morgon häktas utan att förstå varför, inleds Fakturan med en 

liknande oväntad händelse, med raderna:

 

Det var en osannolik summa, 5700000 kr. Den gick inte att ta på allvar. Jag antog att det 

måste röra sig om en sådan där bluffaktura, som man hört om i teve och tidningar.11

 

Novellen berättas i första person där huvudpersonen alltså omnämns som ”jag”. Vi får veta att han 

är en man på 39 år som arbetar i en videobutik och är boende i Sverige. Berättelsen börjar med att 

fakturan på 5700000 kr dimper ned i hans brevlåda. Han struntar i den eftersom han är säker på 

att han inte är skyldig någon denna stora summa. Han går ut och köper en glass och tittar på 

fåglarna som flyger som en enda kropp i en perfekt formation. Allt är bra. Men det ska visa sig att 

det inte alls rör sig om någon bluff, eller något annat misstag. För en månad senare får han en 

påminnelsefaktura, med etthundrafemtio kronor i påminnelseavgift. Det är ett företag som skickat 

fakturorna, W.R.D. står det. Han ringer upp företaget och får förklara sitt ärende för en dataröst. 

Efter detta får han höra att väntetiden beräknas till fjorton timmar och tjugofem minuter. 

          Tids nog får han tag på en av företagets handläggare, Maud, som förklarar för honom att han 

är skyldig denna, för honom, absurda summa pengar, och att summan bygger på det liv han fått 

förmånen att leva. Alla upplevelser och känslor är klassade i tabeller, så att en korrekt uträkning 

om hur mycket var och en är skyldig nu blivit möjlig, och att man skickat ut fakturor till alla 

människor. Tabellerna tar hänsyn till kvalitet på boende, relationer, ålder, ort, framgång, särskilda 

upplevelser etc. Dock finns det ett skuldtak. De tillåter bara att man har skulder upp till en viss 

nivå, för att få fortsatt access till allt. Eftersom huvudpersonen överstigit taket i och med att han 

11 Karlsson, Jonas, Spelreglerna (2011) Bonnier Pocket 2012. S.31.
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inte har råd att betala tillbaka, och att skulden hela tiden stiger, frågar han ”Ska ni döda mig?” 

”Nej” svarar Maud, ”Men du förstår väl att du inte kan fortsätta att komma i åtnjutande av 

upplevelser utan att betala för dem?” Tiden går och huvudpersonen försöker finna en utväg. 

Egentligen skulle han vilja prata med sin mamma om det hela, men eftersom hon är död så ringer 

han Maud, som börjar ta sig an hans fall även på sin privata tid, allt oftare. För varje gång de pratar 

blir han alltmer beroende av henne och börjar undra över hur gammal hon är, och hur hon ser ut i 

verkligheten. 

           Så småningom får han en tid att komma och besöka W.R.D. (World Resources Distribution). 

Byggnaden är stor och exklusiv med sex stycken hissar och porlande vatten längs en stenvägg. På 

elfte våningen sitter handläggarna bakom glasdörrar. Där får han träffa Maud, och hans intresse för 

henne växer. Vid noggrannare uträkningar finner handläggarna på W.R.D. att skulden egentligen är 

ännu större. Hur de än räknar växer den för var dag. Till sist är han uppe i nästan tio miljoner. 

Novellen slutar med att huvudpersonen släpps fri eftersom hans skuld är så stor att den blir 

avskriven. Vår huvudperson känner lycka för första gången på mycket länge. Han går och köper en 

glass, och uppe i himlen ser han en flock fåglar som flyger tillsammans som en enda kropp. Han 

frågar sig:

 

Gör dom så för att låtsas att dom är större än vad dom är inför ett rovdjur, eller för att rovdjuret 

inte ska kunna välja ut en enskild individ att sikta in sig på?12

 

Denna mening säger något om hela novellen. Vad den egentligen säger utreds i analysdelen.

 

12 Karlsson (2011) S.101.
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Redan på första sidan i kapitel 1 får vi ta del av 2010-talets tidstypiska bekymmer.

 
Det var en osannolik summa, 5700000 kr. Den gick inte att ta på allvar. Jag antog att det 

måste röra sig om en sådan där bluffaktura, som man hört om i teve och tidningar. 

Skrupelfria företag som lurar, oftast gamla människor på pengar.13

 
När huvudpersonen, som jag för enkelhetens skull hädanefter benämner som ”H”, istället för 

”Huvudpersonen”, sedan ringer upp W.R.D. möts han av en datoriserad röst följt av en ovanligt 

lång väntetid, fjorton timmar och tjugofem minuter. Detta kan ses som en samtidsskildring av 

Sverige 2011, där författaren har överdrivit något som redan existerar. Det för tankarna till 

Försäkringskassan, som har rykte om sig att ha ovanligt långa väntetider och underliga regler. Då 

Alliansen genomförde de stora förändringarna i sjukförsäkringen strax innan Karlssons 

novellsamling Spelreglerna och därmed Fakturan gavs ut, är det inte omöjligt att tänka sig att 

väntetiderna då blivit ännu längre än de varit innan. 

H ler för sig själv över det absurda i att behöva vänta så länge på något som bara är 

ett missförstånd. Han går ut och köper en glass så länge. Det här säger något om H. Han lever helt 

ovetande om den nya tidens krav på individen. Han köper en glass och ler åt det hela. Han har hört 

talas om skrupelfria företag som lurar folk på pengar, men kan inte i sin vildaste fantasi föreställa 

sig att man på laglig väg får bete sig som W.R.D. gör. Han lever kvar i en föreställning att människan 

har rätt att leva fritt och utan skuld. Det är när han går till glasskiosken som han första gången 

lägger märke till en flock fåglar som gör turer i luften som en enda kropp, i en perfekt formation. 

Men det är inget han funderar närmare över, han bara registrerar det, eftersom han än så länge 

inte har någon anledning att reflektera över detta.

När det äntligen blir H:s tur i telefonkön och han frågar vad det blivit för fel, frågar 

Maud om H inte har läst tidningar eller kollat på nyheterna. H erkänner att det blivit lite dåligt med 

det. Maud suckar och säger ”Det är dags att betala nu.” H står alltså på ett vis utanför samhället, 

helt ovetande om vad resterande befolkning redan vet, utan att för den skull vara någon typ av 

rebell. Det är snarare på grund av H:s lathet, eller ointresse, som den viktiga informationen har gått 

honom förbi. 

13 Karlsson (2011) S.31.

12



Anneli Hellstrand. C-uppsats: Den moderna skulden. Litteraturvetenskap. Handledare: Britt Farstad. Högskolan i Gävle, Vt- 2013

När H frågar vad det är han ska betala för svarar Maud: ”Allt”. Hon ber H gå till sitt 

fönster och titta ut. Hon ber honom tala om vad han ser. Han räknar upp: Hus, några träd,en gata, 

några bilar, en blå himmel, en sol, några moln, människor, barn som leker på trottoaren, vuxna, 

affärer, caféer, människor som umgås. ”Känner du någon doft?” frågar Maud. Det gör H. ”Du 

känner en känsla, va?” fortsätter Maud, ”Du känner känslor, har fantasier, vänner och bekanta. Och 

du drömmer, antar jag?” H svarar att det stämmer. ”Tror du att allt det där var gratis?” undrar 

Maud14. I ett samhälle där allt går att sälja och köpa - där allt som är fast förflyktigas – ligger inte 

tanken om att behöva betala för sin existens så långt bort. Religionens ”arvssynd” som säger att vi 

bär skuld bara genom att finnas till, låter oss ”betala” genom bön och att leva ett så moraliskt 

riktigt liv som möjligt. Kanske blir vi förlåtna i livet efter detta. Men när Gud är död och människan 

istället förlitar sig på mänskliga krafter, får individen betala på något annat vis. I Fakturan har Gud 

bytts ut mot ett företag. 

Vad som inte framgår av novellen är för vem eller vad företaget W.R.D. arbetar. Vad 

använder företaget pengarna till? Eftersom W.R.D. benämns som ett företag, kan man tänka sig att 

enstaka ledande individer som driver företaget lägger pengarna i egen ficka. Om vi ska gå på Marx 

linje och erkänna att människan blivit en handelsvara, så är Jonas Karlssons Fakturan en  slags 

samtida science fiction-novell som använder tendenser vi redan ser i samhället och gör de än mer 

absurda än de redan är, som en varning. Fakturan har i så fall dragit marknadsekonomin till sin 

yttersta gräns, där alla, absolut alla, värden går att sälja och köpa. I Fakturans värld har människor 

med ekonomisk makt precis all makt. Nietzsche säger att Gud är död. I brist på religionen har den 

globala marknadsekonomin istället till uppgift att döma människan. Men kanske behöver man inte 

dra det så långt som att säga att Fakturan är science fiction. Kanske låter Karlsson oss se på vår 

befintliga värld ur en ny vinkel, för att påvisa något som redan existerar, inte hur det kan bli. Är det 

inte så att människor i tredje världen, eller andra olyckligt lottade, redan betalar för att existera?

Kanske kan vi, genom denna novell, ställa oss frågan om hur det skulle se ut om vi i väst plötsligt 

fick betala för att få leva, om vi plötsligt fick betala tillbaka för alla de förmåner vi haft. Tänk om vi 

skulle tvingas betala tillbaka för vårt utsugande av människor i tredje världen. Tänk om vi skulle 

straffas för den likgiltighet, slapphet och det ointresse vi i väst visat, trots att människor på andra 

platser i världen tvingats leva sina korta liv i misär. 

Så ska vi se W.R.D. som en rättvis instans, vilken påminner oss om att det är dags att 

börja betala tillbaka alla naturtillgångar till tredje världen? Att det är dags för ett solidariskt 

14 Karlsson (2011) S.37.
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krafttag gentemot den orättvisa vi gäspande bevittnar genom massmedia i våra trygga hem? Ska vi 

se den ekonomiska indrivningen som den enda möjliga vägen till rening och ”Guds” förlåtelse? Är 

pengar det enda vi kan relatera till nu när Gud är död? Samvetet, som den moderna människan 

tappat på vägen kanske inte kan få oss att sluta använda andra människor som handelsvaror. Är 

den ekonomiska förlusten den enda förlust som kan tvinga oss leva som bättre människor?

Eller ska vi se W.R.D. som en mardrömsskildring av det som redan existerar - den 

globala kapitalismen? Vad händer om vi släpper marknaden fullkomligt fri, utan regelringar 

överhuvudtaget? Kanske det mäktigaste företaget i världen då skulle ha all möjlighet att driva in 

pengar från individer på det här viset? För vem skulle stoppa dem om det inte finns några regler?

I Fakturan finns inte tillstymmelse till ifrågasättande av företagets metoder. H frågar 

saker för att få reda på hur det hänger ihop, men han kommer sig inte för att protestera. 

Människorna i hans omgivning är fullt inställda på att betala. De är förvånade och oroliga, men 

accepterar läget. Det är en absurd tanke, enligt H, att man ska behöva betala för att få finnas och 

känna känslor. Men mycket snabbt accepterar han att världen blivit absurd. Hans misstankar om 

att han blivit lurad, eller hans planer att fly, försvinner med ens han träffat Maud på W.R.D:s 

kontor. 

H saknar sin döda mamma, och vänder sig då istället till Maud (trots att hon arbetar 

på W.R.D.) för att få prata ur sig. Han saknar alltså det som födde honom, Moder jord? Livet? Han 

vänder sig därmed till en del av makten för att gråta ut över sitt liv, som alltså Maud tänker kräva 

honom på pengar för. Är det inte en form av självförstörelse? Detta går att överföra på det 

kapitalistiska samhället. För om H symboliserar alla människor med mindre makt (de flesta)  i den 

globala kapitalismen, kan hans dragning till Maud symbolisera den dragning individen känner inför 

produkterna som köps och säljs. Individen dras, i all sin rotlöshet, i all sin saknad gentemot Moder 

jord, mot något (ack så kortsiktigt) som kan lindra för stunden. Det spelar ingen roll om vi är slavar 

under våra begär, om vi vet att vi i själva verket är lurade och förnedrade, eftersom dessa för 

stunden attraktiva varor och tjänster lindrar vår hopplösa känsla av att inte leva, att vara – som 

Nietzsche uttrycker det – obotligt medelmåttiga.

Slutligen måste det uppmärksammas att H:s fundering över fåglarna på himlen, vilka 

han ser två gånger, dels innan han insett allvaret med hans skuld, och sedan efter att han blivit fri, 

visar på en förändring hos H. Första gången har ser fåglarna flyga tillsammans som en enda kropp, 

registrerar han dem bara. Andra gången, när han återigen köper en glass, efter det att hans skuld 

14



Anneli Hellstrand. C-uppsats: Den moderna skulden. Litteraturvetenskap. Handledare: Britt Farstad. Högskolan i Gävle, Vt- 2013

blivit avskriven, tänker han:

Gör dom så för att låtsas att dom är större än vad dom är inför ett rovdjur, eller för att 

rovdjuret inte ska kunna välja ut en enskild individ att sikta in sig på?15

Kanske har det nu fötts en ny tanke hos den tidigare avtrubbade och ganska ensamma 

huvudpersonen, en tanke om att samverka med andra. Om människorna hade samverkat, kanske 

inte makten hade kunnat kräva dem på pengar? Fåglarna visar att det är smartare att verka 

tillsammans istället för åtskilt. Individualismen förgör individen.

Processen – en kort resumé
 

Franz Kafkas ofullbordade roman Processen gavs för första gången ut efter Kafkas död 1925, men 

man har funnit av anteckningar att romanen författades mellan åren1914-1915. I tidigare utgåvor 

av verket hade man uteslutit de ofullbordade kapitlen, men i 2001 års upplaga och svenska 

översättning av Hans Blomqvist och Erik Ågren finns för första gången alla kapitel som tillhör verket 

samlade. Romanen består nu av 17 kapitel och ca 220 sidor i den inbundna utgåvan.

             Processen börjar med en häktning av huvudpersonen Josef K. på hans trettioårsdag. De 

inledande raderna i första kapitlet

 

Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att han gjort något ont blev han häktad en 

morgon.

 

talar om för läsaren att Josef K. är oskyldig. Varken läsaren eller huvudpersonen får veta för vilket 

brott han är misstänkt. Inte heller vakterna som hämtar honom känner till anledningen till 

häktningen. De gör bara sitt jobb. Scenerna som utspelar sig har en aura av surrealism. Det hela 

upplevs av Josef K. som en absurd dröm. Senare kallas K. till domstolen. Domstolarna är svåra att 

hitta, och trots att han inte fått någon exakt tid för mötena anklagas han för att komma försent. 

Under ett av besöken i domstolarna, som för övrigt är belägna på vinden i ett nedgånget hyreshus, 

finner han salen tom. Han smygtittar i domarens papper som skulle röra K.:s fall. Till sin förvåning 

15 Karlsson (2011) S.101
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finner K att ”handlingarna” i själva verket är pornografiska tekningar. Domstolen framstår som 

oseriös. Det är mycket omständligt att hitta rätt och att komma i rätt tid till mötena. K. irrar runt i 

olika byggnader olika dagar. Vakterna följer efter K. på hans uppdrag och K. retar sig på dem och 

klagar över deras sätt att behandla honom. Parallellt med detta arbetar han som vanligt på 

bankkontoret. 

          Maktstrukturerna mellan de anställda beskrivs noga, likaså mellan de som arbetar för 

domstolen. Detta är särskilt påtagligt i kapitlet Pryglaren som beskriver hur K. av en händelse 

upptäcker tre personer i en skrubb i korridoren på sin arbetsplats, där en av dem ”pryglar” de 

andra två. Detta beskrivs närmare i analysdelen. 

          K.:s komplicerade förhållande till kvinnor beskrivs genomgående. K. är förlovad med en 

kvinna i en annan stad som han visar föga intresse för. Han går en gång i veckan till en prostituerad, 

och detta utan skuld. Sedan blir han besatt av fröken Bürstner som bor hos samma hyresvärdinna 

som K. Trots att hon undviker honom ger han inte upp sina försök till kontakt. En annan kvinna, 

Leni, som arbetar hos en pensionerad domare och släkting till K., hos vilken han söker hjälp i sitt 

fall, blir besatt av K. själv. Han inleder ett sexuellt förhållande med henne och hänger sig helt åt 

detta istället för att få klarhet i sitt fall. En annan kvinna som arbetar hos domstolen och som 

framställs som prostituerad, trots att hon är gift, drar också till sig K. En kvinna som också 

omnämns är K.:s mor, som är sjuk och ligger ensam på ett vårdhem. På ett enda ställe i boken, i 

slutet av kapitlet ”Samtal med fru Grübach. Därefter med fröken Bürstner”, nämns K:s förhållande 

till sina föräldrar. Detta beskrivs i analysdelen.

          K. försöker få reda på för vad han är anklagad, men finner aldrig klarhet. I ett samtal med en 

konstnär får han reda på hur domstolen fungerar. Och i ett samtal med en präst får han en historia 

om ”lagen” berättad för sig. Processen slutar med att K. avrättas. 

Analys av Processen i jämförelse med Fakturan
 Processen är till att börja med långt mer komplex än vad Fakturan är. Som jag redan nämnt går 

Kafkas roman att tolka ur alla möjliga synvinklar. Men om vi fokuserar på bokens sociologi, ser vi att 

temat skuld är helt centralt. K. är åtalad utan att veta för vad. Det påstås till och med att han inte 

gjort något ont. I och med detta måste vi börja med att reda ut bokens inledande mening:
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 Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att han gjort något ont blev han häktad en  

morgon.16

 

Trots detta påstående är en vanlig fråga (kanske den vanligaste) vi ställer oss i våra analyser av 

Processen: Är han skyldig? ”Naturligtvis är han inte skyldig, det står ju här”, kanske vi svarar. Men 

om vi läser meningen igen så ser vi, att vad det egentligen står, är att Josef K. inte gjort något ont. 

Informationen avslöjar inte om Josef K. gjort något brott, den påstår faktiskt bara att han inte gjort 

något ont. Vad innebär det att göra något ont? Till exempel får vi veta att K. regelbundet besöker 

en prostituerad. Vi får veta att han brister i ansvar gentemot sin trolovade, att han brister i respekt 

gentemot andra kvinnor, och att han handlar på impuls istället för att lyssna till sitt förnuft. Kan vi 

verkligen lita på den (till synes) allvetande berättaren här? Kanske Josef K.:s brott är just det 

ansvarslösa liv han lever? Kanske lever K. ganska likt H, fast nästan 100 år tidigare då besök hos 

prostituerade var långt mer accepterat, även om det vittnade om en bristande karaktär. K. arbetar 

på ett  bankkontor, där vi läsare får veta att hierarkierna är viktiga. Vi får veta att K. törstar efter 

bekräftelse från makten, eller från någon som är högre uppsatt än han själv. Precis som H är K. i 

behov av lindring. I hans fall är det fadern som är död, och modern halvblind. När K. får beröm av 

en man inom bankvärlden som K. ser upp till, beskrivs hans reaktion på detta såhär:

 

[…] blotta möjligheten att denna omsorg var uppriktig hade förtrollat honom fullständigt. 

K. insåg sin svaghet, som kanske berodde på att det i detta avseende faktiskt fortfarande 

fanns ett barnsligt drag hos honom, han hade nämligen aldrig fått uppleva någon omsorg 

från sin egen far, som dött mycket ung. K. hade tidigt lämnat barndomshemmet och alltid 

snarare avvisat än lockat fram ömheten hos modern, som halvblind ännu framlevde sina 

dagar i den sömniga småstaden och som han endast besökt för ungefär två år sedan.17

K. har, precis som H, förlorat en förälder och är därför törstande efter bekräftelse hos någon 

ställföreträdande. Här kommer vi in på psykologins område, men det är av intresse att påpeka att 

både H och K. vänder sig till någon ovanför dem i hierarkin för denna uppmuntran och tröst.  Även 

här ser vi individen söka mening och tröst hos maktens ”hantlangare”  i brist på verklig 

tillfredsställelse. Makttemat är starkt i Processen. Detta tema dras till det absurda i kapitlet 

”Pryglaren”, där K. hör ljud från människor inifrån en skrubb på sin arbetsplats, och när han öppnar 

16 Kafka, Franz. Processen (1924) Bakhåll Förlag. Lund 2001. S.45.
17 Kafka (1924) S.85.
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och frågar vad som försiggår ser han de vakter som häktat K., tillsammans med en till man, 

Pryglaren:

 

Den ene mannen, som först drog uppmärksamheten till sig och tydligen hade kommandot 

över de båda andra, var iförd ett slags mörk läderdräkt som lämnade halsen, större delen 

av bröstet och hela armarna bara. Han svarade inte. Men de båda andra skrek:

– Å, herrn! Vi ska få prygel för att du har klagat på oss hos undersökningsdomaren. […] 

(Han) höll en piska i handen och tänkte prygla dem.18

 

K. försöker först köpa dem fria. Men när detta försök avvisas av Pryglaren och bestraffningen 

påbörjas blir K. istället rädd för att det hela ska höras. I samma stund som Pryglaren påbörjar sin 

misshandel blir K. någon som försöker dölja det hela. En vaktmästare visar sig på avstånd och 

frågar om något hänt. ”Nej då, nej då, svarar K., det var bara en hund som ylade nere på gården.” 

K. lämnar arbetet men kan inte sluta tänka på vad han sett. Nästa dag öppnar han skrubben igen. 

Till hans förfäran är scenen exakt densamma som kvällen innan. Pryglaren är just i färd med att 

påbörja sin straffutdelning gentemot de båda. ”Å herrn!” skriker de igen, exakt som föregående 

dag. K. smäller igen dörren och springer gråtfärdig in till vaktmästaren och skriker åt honom att 

städa upp i skräpkammaren. Här ser vi maktstrukturerna tydligt. Högst upp står den hemliga 

domstolen med den tvivelaktiga domaren i toppen. Under står Pryglaren, som har till uppgift att 

uppfostra vakterna. Vakterna har till uppgift att arrestera och övervaka de åtalade. Men om en 

åtalad klagar hos en högre instans får vakterna prygel av Pryglaren. Vi kan säkert förutsätta att 

också Pryglaren får någon typ av prygel om han inte pryglar, och så vidare. Det hela kan därmed 

överföras på de självförstörande människorna som i all sin medelmåttighet försöker finna en plats i 

hierarkierna. K.:s reaktion, att först försöka köpa dem fria, men att sedan  gömma undan och tysta 

ned det hela, är en form av anpassning. K. känner skuld eftersom det indirekt är hans fel att de blir 

pryglade. På samma vis bär befolkningen i väst den indirekta skulden till lidandet i tredje världen. 

Vi kan inte köpa dem fria, så vi blundar och tystar ner det hela. Vi stänger dörren till skrubben. 

I Processen är domstolen ingen vanlig domstol. Den är hemlig. Platsen för domstolarna 

skiftar, eftersom K. upptäcker att domstolarna finns i praktiskt taget alla våningshus i staden. Vid 

hans besök hos en konstnär upptäcker han att domstolen också håller till på andra sidan väggen 

hemma hos honom. Det är svårt att andas i domstolarnas korridorer, det är så kvavt att K. måste 

18 Kafka (1924) S.127-128.
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sätta sig ned och hämta andan när han kommit ned på gatan igen. Om vi föreställer oss domstolen 

som något som ligger ovanför alla människorna (på vinden), kan vi tänka oss ett grått täcke som 

kväver mänskligheten. Om detta gråa täcke utgörs av den nya tekniska världen och den globala 

marknadsekonomin, finner vi, att det finns inte bara en makt. De olika domarna där uppe är bara 

hantlangare åt systemet. Kanske även de har svårt att andas? I kapitalismen finns ingen 

envåldshärskare, som en Gud eller en diktator. Systemet pågår ohämmat och när allt som är fast 

förflyktigas, gäller det för människorna att, i en illusion av att styra sitt eget liv, se till att inte stå 

längs ned i ledet. Det gäller att ha någon att bestämma över. På det viset blir ens egen maktlöshet 

mindre påtaglig. Vi finner att K. är mer av en fånge än H är. K.: klaustrofobiska känsla går inte att 

hitta hos H. Medan K. får andnöd på vindarna, sitter H på ett ljust och lyxigt kontor, elva våningar 

upp, men utan några andningssvårigheter. 

Slutet
Medan H i Fakturan släpps fri på grund av sin enorma skuld, skickas K. rätt in i döden. I Processens 

sista kapitel ”Slutet” kommer det två män och hämtar K. i hans hem. K. är redan klädd i svart och 

sitter väntandes på en stol, trots att K. inte blivit förvarnad om besöket. K. kastar en sista blick ut 

genom fönstret och ser in i ett fönster i huset mittemot:

I ett upplyst fönster mittemot lekte två små barn bakom ett galler, de hade ännu inte lärt 

sig att krypa och famlade efter varandra med sina små händer.19

K. vet att döden väntar honom. Kanske är det därför som K. lägger märke till dessa barn.  De famlar 

efter varandra. Kanske ska dessa barn fatta varandras händer så snart de lärt sig krypa. Det verkar 

plötsligt osedvanligt dumt att inte ta den chansen till gemenskap. Har K. gått genom sitt liv i 

bankvärlden utan att någonsin fattat en annans hand? Har han, trots att han både kan gå och 

krypa, undvikit omgivningens utsträckta händer? Detta antyds till exempel i beskrivningen av K.:s 

förhållande till sin mamma. Fönstret och gallret mellan K. och dessa små barn visar både att K. 

plötsligt kan se barnen (fönstret) men också att de är åtskilda från honom (gallret), kanske till  och 

med instängda i en bur? Den moderna och individualistiska vuxenvärlden väljer bort vad dessa 

barn – av naturen – försöker nå. Inte förrän den moderna människan står inför döden kan hon 

erkänna sin försummelse av livet.

De båda utsända herrarna, bödlarna, håller K. mellan sig och går så genom staden:

19 Kafka (1924) S.265.
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[…] så snart de kommit ut på gatan tog de honom under armen på ett sätt som K. aldrig 

tidigare varit med om. De höll axlarna tätt bakom hans men gick inte arm i arm utan 

slingrade sina armar kring hans i hela deras längd och fattade dessutom K.:s händer i ett väl 

inövat, järnhårt grepp. K. gick rak i ryggen och stel som en pinne mellan dem, de tre 

bildade en sådan oupplöslig enhet att det skulle räcka att krossa en av dem för att alla tre 

skulle krossas.20

K. har varit oförmögen att genom livet fatta någons händer. Denna enhet som beskrivs ovan är 

kanske den första riktiga samhörighet K. någonsin ingått i. Allt tyder på det. I beskrivningen av K. 

förstår vi att han är den typiska individualistiska personen i ett samhälle styrt av makt, status och 

pengar. I uppmålandet av denna oupplösliga enhet är det också tacksamt att dra paralleller till den 

religiösa treenigheten. Men i den här analysen är det snarare det faktum att de två bödlarna 

tillsammans med offret blir ”ett” som är intressant. Det finns något oåterkalleligt i bilden. Slutligen 

(äntligen?) sker det oundvikliga, de smälter samman. Det är en kapitulation. K. ger sig. För under 

vandringen genom staden blir K. alltmer tillfreds med tanken på att avrättas. I alla fall gör han inget 

motstånd, även om han först funderar på att bråka. Men han inser det ovärdiga i att bråka in i det 

sista:

”Det enda jag kan göra nu”, tänkte han och kände sig stärkt i sin övertygelse när han 

märkte att han gick i takt med de tre andra, ”det enda jag kan göra nu är att ända till slutet 

försöka behålla mitt förstånd och se lugnt och klart på situationen. Jag har alltid velat 

ingripa i alla möjliga sammanhang, och dessutom med tvivelaktiga avsikter. Det var orätt, 

men ska jag nu till på köpet visa att inte ens denna ett år långa process lärt mig något? Ska 

jag lämna livet som en oförbätterlig människa?”21

För det första kan man fråga sig varför det står att K. gick i takt med de andra tre. De var väl tre 

tillsammans med K.? Kanske menar författaren att de två bödlarna och K. går en bit bakom en 

kvinna som K. ser på gatan (som kan vara fröken Bürstner). Eller betyder det att K. ser allt utifrån, 

där de går på gatan? Hur det än ligger till med den saken, har något hänt med K. Han har börjat 

fundera över sitt sätt att agera, sina bevekelsegrunder och tidigare själviska beteende. 

Väl framme på platsen där K ska avrättas beskrivs det hur K. placeras på ett klippblock, 

sittandes, med de båda bödlarna på varsin sida om honom. Bödlarna har svårt att komma överens 

om vem av dem som ska sticka den slipade slaktarkniven i hans hjärta. Ingen av dem vill. Medan 

kniven skickas mellan de båda bödlarna, fram och tillbaka över K.:s huvud, vrider K. på nacken och 

20 Kafka (1924) S.266.
21 Kafka (1924) S. 267.
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ser, i ett av husen långt borta i utkanten av staden att

likt en flämtande ljuslåga som hastigt flammar upp öppnades fönsterhalvorna i ett av 

fönstren högt däruppe och en människa, som beroende på avståndet verkade liten och 

svag, lutade sig plötsligt långt ut och sträckte ut armarna ännu längre. Vem var det? En 

vän? En god människa? Någon som kände medlidande? Någon som ville hjälpa honom? 

Var det en enda? Var det alla? Fanns det ännu hjälp att få? Fanns det invändningar som 

hade förbisetts? Säkerligen fanns det sådana. Logiken är visserligen obönhörlig, men en 

människa som verkligen vill leva kan den inte motstå. Var fanns domaren han aldrig sett? 

Var fanns den höga domstol han aldrig nått fram till? Han lyfte händerna och spretade 

med alla fingrarna.

Precis då tar den ene bödeln kniven och vrider den två varv i hans hjärta. Bödlarna lägger sina 

kinder mot K.:s. Boken avslutas med raderna:

 - Som en hund! Sa han, och det var som om skammen skulle överleva honom.

”Var det en enda? Var det alla? ” Vem var det egentligen K. såg där uppe i det flammande fönstret? 

Kanske någon som ser det hela ”ovanifrån” och vill upplysa oss om att K. egentligen borde räddas. 

Att K. egentligen bara är en av alla individer som tröstlöst försökt att finna snabba lösningar och 

njutningar istället för att ta reda på sanningen? Kanske det allmänmänskliga är förlåtande. 

Uttrycket ”Var det alla?” antyder att det kan vara så att den enda lilla personen där uppe i fönstret 

kan symbolisera hela mänskligheten. En mänsklighet som vill rädda offren, men som tillfullo 

uppfattat det makabra i systemet först när någon ska avrättas. Eller kanske har dessa utsträckta 

armar funnits riktade mot K. under hela hans liv, men att han inte sett dem förrän det var för sent? 
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Med hjälp av Marx och Nietzsche har en sociologisk analys av Fakturan och Processen kunnat 

göras. Vi kan se att Karlssons novell, som är skriven nästan hundra år senare än Kafkas roman, 

skildrar ett mer långtgående och tekniskt utvecklat kapitalistiskt samhälle, än vad Processen gör. 

Båda berättelserna skildrar hur en ung, relativt ensam och likgiltig man utsätts för en 

skuldpåläggning från maktens håll. Maktapparaten är omöjlig att besegra eller smita undan. 

Systemet som makten använder sig av är ologiskt och allmänt etiskt och moraliskt förkastligt. 

Genom sina processer får huvudpersonerna insyn i systemet, men ingen av dem når till kärnan. 

Ingen vet vad det egentliga syftet med skuldpåläggningen är och de känner sig allmänt skeptiska 

gentemot maktapparatens utfall. De är båda känslomässigt barnsliga, då de förlorat sina föräldrar, 

vilka kan symbolisera Moder Jord eller människans rätta natur, och söker sig därför till substitut. De 

båda får också insyn i sina egna liv, på ett vis som kanske inte skett om de inte blivit utsatta för 

skuldpåläggningen. 

I Fakturan är den samhälleliga aspekten mer självklar, vilket gör valet av en sociologisk 

analys mer naturlig, än vad beträffar Processen, som är så mångbottnad, att flera andra 

analysmetoder känns lika självklara, inte minst på grund av dess existentiella och religiösa, som 

psykologiska antydningar. Men min uppsats syftade till att undersöka hur individens skuld i det 

moderna samhället framställs i verken. 

Den största skillnaden mellan verken är deras slut. Varför avrättas K. medan H går fri? 

Processen är, trots sina komiska inslag emellanåt, en allvarligare och mer mångbottnad berättelse 

än vad Fakturan är. Trots detta har de många likheter. Det är i slutet som berättelserna tar totala 

motsatta vändningar. Eller gör de egentligen det? Båda blir fria från sina åtal. K. genomgår någon 

slags självrannsakan på vägen mot avrättningsplatsen. Väl där undrar han om det finns 

invändningar som förbisetts. ”Säkerligen fanns det sådana” fastställer berättaren. Ur en marxistisk 

synvinkel skulle vi därmed kunna påstå att en förbisedd invändning mot K.:s hårda straff skulle vara 

att det inte borde vara individen som ska betala för en livsstil som dess samhälle kräver. En 

invändning är naturligtvis att den enskilde inte ska betala för vad ett system satt igång. Invändaren 

i fönstret protesterar mot det absurda i att lägga all skuld på K. 

I Fakturan beskrivs snarare det absurda i just skulden, inte i straffet. Straffet uteblir just på 

grund utav att skulden är så absurd. Berättelsen visar att man omöjligt kan lägga en så ofantligt 
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stor skuld på en enda person. Det går helt enkelt inte, för den står inte i proportion till H:s verkliga 

skuld. Därmed har det också i Fakturan slutligen skett en invändning. 

Så egentligen är både Processen och Fakturan berättelser om ensamma individer i det 

moderna samhället, vilka straffas utifrån deras moraliska skuld och sätt att leva, vilken de till viss 

del är skyldiga till, men som samtidigt uppmuntras från det samhälle de tvingas förhålla sig till och 

verka i. Det kan till och med vara omöjligt att inte ingå i det individualistiska system som styr. Det 

är ett system som uppmuntrar människan att, som Nietzsche säger, bli medelmåttor. Medelmåttor 

som H, som blundar för oroligheterna i världen, och som K., som stänger dörren till 

prygelskrubben, i all sin skam. ”Det var som om skammen skulle överleva honom”, detta, eftersom 

K. aldrig fick möjligheten att leva vidare men med nya insikter. H fick däremot göra det. Plötsligt ser 

han himlen och hör barnen på gatan. H har förstått vad livet kan innehålla.

 K. är mer av en ”rebell” än vad H är. K. påpekar hela tiden det idiotiska i sin process. Han är 

dessutom högdragen och irriterad på domstolens hantlangare. H däremot, är passiv och foglig. 

Man kan fråga sig om också H hade råkat mer illa ut ifall han hade varit mer som K. till sin karaktär. 

Kanske hade K. överlevt om han fogat sig. Dessa berättelser sammanslagna skulle kunna påstå det. 

Och denna slutsats skulle då ytterligare visa hur stor roll anpassning till maktens spelregler och 

hierarkier spelar. Den uteblivna klaustrofobiska känslan i Fakturan behöver inte betyda att H:s fall 

är mindre allvarligt. Snarare kan detta tjäna till att ytterligare påvisa H:s inställning. Han är inte 

rädd, för han lever kvar i föreställningen om att Sverige tar hand om sin befolkning. Han är 

förvånad, men inte på långa vägar så illa ute som K.. Hans foglighet och hans förmån att få leva i 

Sverige kan vara avgörande för valet av avskrivningen av hans fall. 
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Jonas Karlssons novell Fakturan som ingår i hans novellsamling Spelreglerna (2011) skrev närapå 

hundra år efter det att Franz Kafka skrev den ofullbordade och uppmärksammade romanen 

Processen. Trots det stora tidsspannet mellan verkens tillkomst har jag funnit betydande likheter 

mellan dem. Temat skuld är det centrala i båda berättelserna. Det är i båda fallen en ung, ensam 

man som står i centrum och som utsätts för en skoningslös skuldpåläggning från en maktapparat 

det omöjligt går att undkomma. Syftet var att undersöka hur individens skuld i det moderna 

samhället framställs och problematiseras i dessa två skönlitterära verk.

Jag har med hjälp utav främst Marshall Berman, Karl Marx och Friedrich Nietzsche 

analyserat Fakturan och Processen ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har jämfört de båda 

berättelsernas skuldproblematik gentemot samhället. Marx och Nietzsches teorier om modernitet 

och individ har hjälpt mig att reda ut individens problematik i deras respektive samhällen. 

Fakturan går att läsa som en science fiction-novell eller som en samtidsskildring av det 

moderna Sverige 2013. Om man väljer att läsa den som en framtidsdystopi ligger varningarna i vad 

som sker när man släpper marknadskrafterna fria till hundra procent. Om man läser den som en 

samtidsskildring får man tänka sig berättelsen mer symbolisk, då huvudpersonen personifierar 

västvärldens gemensamma skuld gentemot till exempel tredje världen. 

Processens skuldtema går att tolkas sociologiskt, om man kan lägga de religiösa och 

psykoanalytiska bitarna åt sidan för en stund. Dessa delar går utmärkt att lägga till den sociologiska 

analysen, i ett större arbete. Josef K.:s skuldprocess avslutas med en avrättning, medan Fakturans  

huvudperson släpps fri. Denna motsats har ändå det gemensamma, att båda i och med detta blir 

fria. Båda inser i slutet vad det innebär att leva, och att man bör vara mindre självisk. Berättelserna 

kan tolkas som ett antiindividualistisk ställningstagande som motkraft till den globala 

marknadsekonomin.
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	Jonas Karlssons novell Fakturan (2011) har visat sig ha flera beröringspunkter med Franz Kafkas Processen (1924). Uppsatsen visar hur dessa verk behandlar individens skuld i det moderna samhället. Karlssons novell som är skriven ca hundra år efter det att Kafka skrev Processen skildrar likväl en problematik som kanske varit gällande ända sedan marknadsekonomin först började att breda ut sig. Uppsatsen analyserar Kafkas och Karlssons verk ur ett sociologiskt perspektiv, där jag använt mig av Marx och Nietzsche som teoretiker. Bermans Allt som är fast förflyktigas har utgjort stommen ur vilken jag lutat mina påståenden om modernitetens inverkan på människan genom tiderna. Uppsatsen visar att skuldproblematiken riktad mot individen i det moderna samhället är likartad men framställs annorlunda i verken. En slutsats huvudkaraktärerna möjligtvis drar i berättelsernas slut, är att mänsklig kontakt och samverkan är att föredra, framför den ensamma och egoistiska  vägen genom livet.

