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Abstract 
 

Isak Adolfsson: Walser och Kafka: ett slags släktskap. Svenska Va, inriktning 

gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. Örebro 

universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Instead of an intertextual approach, this bachelor thesis make use of Wittgenstein’s concept of 

family resemblance to examine the conceived relation between Robert Walser’s Jakob von 

Gunten and Franz Kafka’s The metamorphosis. The concept is also constituted of pointing out 

how the texts coincidently are not bound to each other. The purpose is to immerse the 

refinement of the literary communion between the two authors. The concept focus contact 

areas and individual areas of the texts, and these family resemblances are constituted by 

language games, which is to use the language for a specific function. The family resemblance 

examined in this thesis is “overreactions”. The result shows that overreactions serve different 

functions at the two authors. Walser uses the language game with the function of 

demonstrating how man is contingent, while Kafka uses a similar language game but with the 

function of demonstrating how man has a an unreducible core which can be alienated. Even 

though the function is individual, a contact area of making a statement of man’s being is made 

by the use of resembling language games, and this sharpens a family resemblance.  

 

Key words: Robert Walser, Franz Kafka, Jakob von Gunten, The metamorphosis, family 

resemblances, Ludwig Wittgenstein, intertextuality 
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I. Inledning. Familjen Walser-Kafka 

Det är svårt att tala om Robert Walser utan att nämna Franz Kafka. Man säger ofta ”Walser 

påverkade Kafka”. Det är däremot inte svårt att tala om Franz Kafka utan att nämna Robert 

Walser. Man säger sällan ”Kafka påverkades av Walser”. Detta kan såklart i mycket bero på 

att Kafka, postumt, slog igenom som författare, medan Walser aldrig fick något större 

genombrott, om än nästan. Walsers författarskap förstås ofta i relation till Kafkas, och den 

senares förstås utifrån sig självt. Men de båda författarskapen påminner om varandra, även 

om där också finns kontraster. För att tala med Ludwig Wittgenstein (2012 s. 43) kan vi säga 

att Walsers och Kafkas författarskap delar familjelikheter; vi kan urskilja ett mönster, 

samtidigt som författarna stundvis kan avvika från det. 

     I denna uppsats vill jag pröva och utveckla begreppet familjelikheter för att fånga och 

granska kontaktytor, men även solitära ytor texterna sinsemellan. Att använda konceptet leder 

till att de berörda texterna framhävs utan att en senare text underordnas en tidigare till följd av 

en tanke om bundenhet texterna sinsemellan. När familjelikheter synas granskas både vardera 

text för sig och därefter ställs de mot varandra. Då kan släktdragen urskiljas. 

     Anledningen till att jag inte talar om intertextualitet och komparation för att peka på 

samband, beror på att begreppen, på olika sätt, fokuserar hur texter är beroende av varandra 

(Olsson 2002 s. 53). Med begreppet familjelikheter fokuseras både aspekter som visar 

texternas beroende och oberoende av varandra. Eller snarare, uttryckt annorlunda, 

familjelikheter fokuserar det som förenar texterna och sådant som skiljer dem åt. För,  

familjelikheter består både av likheter och olikheter. En olikhet kan självklart vara 

sammanhörande med andra texter, men det faller bortom föreliggande studie. 

 

 

Studiens syfte och frågeställning 

Litteratur är litteratur, och i egenskap av det är den värd att studera för sitt bildningsvärde. 

Syftet med denna studie är att förmera vetandet om Robert Walser och Franz Kafka och den 

litterära gemenskapen mellan dem i termer av familjelikheter. Det är de språkspel som 

författarna deltar i – användandet av språket för vissa funktioners skull (Wittgenstein 2012 s. 

15) – som utgör familjelikheterna. Begreppet familjelikheter inbegriper sådant som förenar 

och delar, kontaktpunkter men även solitära ytor. Detta betyder att språkspelen gradvis är lika, 

gradvis olika. I påvisandet av sådana gemenskaper finns en pedagogisk och didaktisk aspekt 

om att synliggöra förbindelser inom litteraturen. En tänkbar frågeställning hade varit om vad 
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som kännetecknar familjelikheterna och funktionerna hos Walsers och Kafkas språkspel. 

Uppsatsens antal högskolepoäng kräver dock en mer kringskuren varför den formuleras som: 

 

Hur kan familjelikheterna mellan Robert Walser och Franz Kafka illustreras och vad är 

funktionerna i dessa språkspel? 

 

Studien placerar sig i det vetenskapsområde som Jürgen Habermas i sin utbildningssociologi 

kallade för det historiskt-hermeneutiska kunskapsintresset (Karlsson 2015 s. 210). 

Kunskapsintresset försöker praktiskt nå en förståelse över ett spörsmål (Svensson 2017 s. 21). 

     Inom svenskämnet kan man de facto urskilja tre traditioner: en som ser ämnet som ett 

bildningsämne, en som ser ämnet som färdighetsämne, och en som ser ämnet som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Hultin 2012 s. 281-285). Föreliggande studie närmar sig 

svenskämnet som ett bildningsämne och studien blir relevant genom sitt bidrag till den 

gemensamma bildningen som förverkligar den inre potentialen. Bildningsmotiveringen ligger 

i linje med läroplanens ämnesbeskrivning för svenskämnet. Där står det att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla ”kunskaper om centrala och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” (Skolverket  2011 s. 161). 

Kafkas är ett sådant centralt författarskap, men vi kan inte hålla Walsers för ett sådant. Dock 

aktualiseras Walser när vi sätter Kafka i ett sammanhang. Detta påvisar att litteraturen i stort 

är förankrad i sig själv genom ett detaljrikt nät av förbindelser; för att förstå ett författarskap 

måste vi förstå andra, eftersom texter ofta går i dialog med andra texter (Olsson 2002 s. 51).  

 

 

Familjelikheter: Teoretiskt batteri och metod 

 

Men en essentiellt mekanisk värld vore en essentiellt meningslös värld! Anta att man bedömde 

en musiks värde efter hur mycket av den som kan beräknas, uttryckas i siffror och formler – hur 

absurd vore inte en sådan ’vetenskaplig’ värdering av musik! Hur mycket av den skulle man ha 

begripit, förstått, insett! Ingenting, absolut ingenting av det som egentligen är ’musik’ i den!...   

– Friedrich Nietzsche (2008 s. 219-220) 

 

Intertextualitet som fenomen kan aktualiseras på flera olika nivåer. På en mer övergripande 

nivå innebär det, i Michail Bachtins och Julia Kristevas efterföljd, att ett yttrande alltid 

relaterar till andra yttranden, och enbart kan förstås därigenom samt bygger på föregående 

yttranden. På en mer handgriplig nivå innebär det att en enskild text relaterar till andra texter 
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(Wolfreys, Robbins och Womack 2016 s. 48). Inom komparations- och intertextualitetstudier 

av det senare slaget, skiljs genetiska samband från illustrativa. Man kan även tala om 

intertextualitet som dialogicitet, vilket jag återkommer till nedan. Det förstnämnda innebär att 

det finns en kausalitet mellan text A och text B; den andra texten ser ut som den gör på grund 

av den första, i någon mån. Det andra fallet av samband försöker inte skönja några 

orsakssamband mellan text A och B, utan enbart peka ut hur det finns likheter mellan 

texterna, eller avvikelser (Olsson 2002 s. 59). Familjelikheter ligger nära illustrativa samband, 

men en skillnad är att begreppet även fokuserar hur texterna är obundna varandra; en senare 

text förstås inte genom en tidigare, även om de ställs mot varandra. Till detta hör att en senare 

text kan vara beroende av andra författarskap. Texter är korsbefruktade av flera familjer, inte 

bara den som undersöks. Texten bär på flera konstituerade drag, och somliga faller utanför 

den föreliggande studien, varför de inte härleds. Men de familjelikheter som inte blir härledda 

måste ändå framhävas för att ge en faktiskt bild av texterna. En intertextualitetsstudie hade 

studerat det som, i negativ och positiv bemärkelse förenar, medan jag vill studera kontaktytor 

och solitära ytor, både-och. Jag tar inte avstånd från intertextualitetsperspektivet, men 

familjelikheter synar mer än det mellantextliga.  

     Att studien inte fokuserar genetiska samband beror på dess vilseledande prägel. Den 

tjeckisk-amerikanska litteraturvetaren René Wellek, menade att även om litteraturen i stort är 

sammanvävd, är det oklart om litteraturvetenskapen kan använda sig av naturvetenskapliga 

kausalitetsförklaringar. Wellek menar att studera ”källa-inflytande” inom 

litteraturvetenskapen är ett arv av 1800-talets positivism och dess mekaniska 

föreställningsvärld. Man tror sig från ett verk kunna spåra estetiska aspekter till ett annat i en 

kronologi. Men Wellek ifrågasätter vad en sådan spårning strävar efter – att enbart konstatera 

att en författare har läst andra författare? Därtill är inte litteratur summan av relationen mellan 

källa och inflytande; litteratur består också av råmaterial som sedan omformas till litteratur. 

Att söka efter en urkälla, den källa som satt alla andra i spel – och detta borde man göra om 

man vill söka efter ett genetiskt samband – hade varit att landa i en oändlig regress; vi hade 

aldrig nått punkten, för den är föränderlig och utblandad i litteraturen och råmaterialet 

(Wellek 2009 s. 162-164). Det hade därmed, enligt mig, varit godtyckligt att ange en källa för 

ett inflytande. Det hade varit vilseledande att peka på ett stycke hos Walser och sedan ett hos 

Kafka och säga att här har Kafka genetiskt tagit efter Walser, och därmed försökt lokalisera 

inverkan, eftersom Walser i sin tur kan tagit efter någon annan. Därtill är det svårt att påvisa 

adekvat kausalitet, och påvisar man den har vi inte gjort något annat än att påvisa. 
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     Jag menar dock att det är viktigt att inte falla åt några ytterligheter. Litteraturvetaren och 

författaren Kjell Espmark påpekar att det är problematiskt att se på litteraturen som något 

självständigt, där litteraturen genom mimesis representerar verkligheten och ”allt sådant har 

omsmälts och integrerats i ett mönster där det fått en ny, estetisk funktion”. Detta är en chimär 

eftersom texter går i dialog med andra texter, varför vi inte kan säga att mimesis har fått ”en 

ny, estetisk funktion”. Funktionen är inte ny eftersom den är bebodd med den mening den har 

i dialog med annan litteratur. Samtidigt framhåller Espmark att ”verket är på en gång en 

fristående värld och en del i ett socialt sammanhang”. Litteraturen är ett både-och, den är 

dubbel, skulle vi kunna säga. Själv använder Espmark benämningen ”konstens dubbla status”. 

Verket både sluter sig kring sig själv och är förankrad i en kontext utanför texten, vilken den 

kommunicerar med (Espmark 1985 s. 10-12). Espmark talar om detta i termer av ett 

interaktionsförhållande mellan texten och kontexten, vilket skapar ett raster där det 

oberoende, det som skiljer, och det beroende, det som förenar, går om lott med varandra. 

Interaktionstanken innefattar även att när texten förhåller sig till kontexten (däribland andra 

texter) väljer texten att framhäva och synliggöra valda aspekter av kontexten (s. 16-17). 

          Genom att studera hur en senare text kommunicerar med tidigare texter lyfts den 

intentionella aspekten; hur den senare texten svarar till den tidigare, vad den gör utav och 

inom dialogen. Espmark kallar detta för dialogicitet. Genom sådana framhävs inte hur två 

texter är beroende av varandra, snarare hur en dialog mellan texterna skapar en spänning 

samtidigt som den tidigare texten inte explicit aktualiseras. Detta innebär att det enbart är 

sådana verk som ”kan identifieras som ett avsett semantiskt faktum” som ska aktualiseras vid 

studier av dialogicitet. Man ska leta efter ”distinkta, klart identifierbara röster”. (Espmark 

1985 s. 24-28) För vi bör se den senare texten som en replik – del av ett replikskifte – med 

den föregående texten. Detta innebär alltid en spänning; i samtalet både instämmer texterna 

med varandra och är oense. Båda dessa aspekter ingår i dialogen. När vi inte längre kan spåra 

dialogen måste vi avsluta vår undersökning, annars hade vi förvrängt den (s. 30, 37 samt 117).  

     Att studera familjelikheter hamnar nära Espmarks tanke om ”konstens dubbla status”. 

Familjelikheter består av språkspel som är lika och olika; språkspel är att använda språket för 

en viss funktion; familjelikheter består av olika språkspel som har lika och olika funktioner 

(Marc-Wogau och Gustafsson 2010 s. 367). Medan familjelikheter framhäver texternas 

funktioner, fokuserar dialogiciteter intentionen bakom dialogen. Familjelikheter säger inget 

om ändamålet, enbart funktionen. Emellertid kan man genom begreppet fokusera hur texter 

ingår i ett nät av förbindelser, utan att dessa förbindelser explicit kommer till uttryck i texten, 

men samtidigt ordnar texterna till en sammanhållen massa. 
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     Jag menar likväl att detta inte är en form av ”receptionsestetisk intertextualitet”, som 

Espmark kallar det och positionerar sig mot, och som är en mellantextlighet som egentligen 

mest bara finns mellan läsaren, texten och kontexten och inte mellan författaren, texten och 

kontexten (Espmark 1985 s. 27). En central tanke inom receptionsteorin – som ofta gäller 

litteratur som stort och inte ett enskilt verk –  är att läsaren tillför något till förståelsen av 

texten. Läsaren reagerar på ett stimuli som fullbordar en förståelseprocess (Peck och Coyle 

2002 s. 208-209). Anledningen till att jag menar att familjelikheter inte faller in under detta är 

för att dessa familjelikheter inte behöver skönjas för att man ska fullborda förståelseprocessen 

av verken. Familjelikheter håller inte på några hemliga nycklar. Självklart kan det skänka 

fördjupad förståelse, men vi kan läsa Kafka utan att ha läst Walser och ändå förstå den 

förstnämnda. Samtidigt är det inte en mellantextlighet som enbart finns mellan läsaren, texten 

och kontexten eftersom vi har faktiska belägg på att Kafka rent allmänt höll Walser högt. 

Dessutom, och detta är emfatiskt, är vi  inte främst intresserade av att förstå ett senare 

författarskap genom ett tidigare, men att förstå dem båda genom varandra och för sig.     

 

 

Familjelikheter 

Genom att arbeta med begreppet familjelikheter, kan man urskilja olika typer av texter. Bland 

en typ av texter behöver inte en egenskap genomlöpa alla texter. Likheter och olikheter 

överlappar och korsar varandra dynamiskt, men ändå ser vi ett mönster, men inte fixerat. 

Texter ingår i ett språkspel och vi urskiljer sådana genom det nätverk de är en del av. En text 

har sin härkomst från mer än ett håll, och därav olika familjelikheter. Språkspelen har en 

pragmatisk, kommunikativ funktion och vi utskiljer för att göra något med urskiljningen 

(Fowler 2002 s. 38-42). Det är därför studiens frågeställning betonar språkspelens funktioner.  

     Tanken om språkspel och familjelikheter är central hos Wittgensteins senare tänkande, 

men föregicks av Friedrich Nietzsche. Tankar är besläktade med varandra, uppvisar likheter 

och olikheter, och följer inte alltid en tydlig ordning men utgör relationella familjelikheter. 

Oavsett lägger de grunden för en grammatik som sedan olika tänkande, spatialt och temporalt 

skilda från varandra, bygger på och kommer att likna varandra (Nietzsche 2002 s. 28).  

     Det är i Filosofiska undersökningar som Wittgensteins tankar kring familjelikheter 

utvecklas. Om vi har en företeelse framför oss menar Wittgenstein att vi inte kommer finna en 

gemensam konstant, som genomgår hela fenomenet. Det gemensamma består av olika 

aspekter och aspekterna delas av ett stort antal, men inte nödvändigtvis av allt som 

konstituerar fenomenet. Wittgenstein säger att ”vi ser ett komplicerat nät av likheter som 
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griper om i och korsar varandra. Likheter i stort och smått.” Samma sak gäller den typ av 

språkspel (att använda språk för en viss funktion) som vi ser något gemensamt i; det 

gemensamma är att alla olika språkspel kopplas samman genom ett släktträd av egenskaper 

och i ett sådant släktträd behöver två språkspel inte dela någon familjelikhet men vi kan ändå 

placera in dem i samma familjeträd. Wittgenstein liknar en samling språkspel vid en tråd, 

”och trådens styrka ligger inte i att någon fiber genomlöper hela dess längd utan däri att 

många fibrer går omlott.” Det enda genomgående är att de olika språkspelen formar ett nät där 

de går in i somliga av de andra språkspelen. Det finns därmed inga fasta, exakta gränser inom 

och mellan en uppsättning av språkspel; vi finner ingen essens, tvärtom. (Wittgenstein 2012 s. 

42-43.) Vi kan inte säga: Walser och Kafka deltar i samma språkspel och det kan vi beteckna 

si och så. Istället kan vi enbart tala om likheter mellan olika språkspel: språkspelen hos 

Walser och Kafka liknar varandra, men kanterna är lite suddiga. Och det är genom att peka ut 

gemensamheter som vi kan skapa mönster bland olika språkspel, samtidigt som även olikheter 

är konstituerade för släktskapet. Men språkspel är föränderliga och utvecklingen av dem sker 

när vi gör bruk av dem (s. 44-51).Detta innebär därmed att det språkspel som Kafka i Walsers 

efterföljd använder sig av är ett annat språkspel än det Walser använder sig av. Denna anti-

essentialism gör att familjelikheter är odefinierbara i sin inexakthet (s. 53-54).  

     Man skulle kunna exemplifiera tanken om familjelikheter genom följande. Text nummer 

ett har egenskaperna A och B, och text nummer två har egenskaperna B och C, medan text 

nummer tre har egenskaperna C och D. Ingen text delar samtliga egenskaper och den första 

och tredje texten delar inte någon, förhållandet mellan dem är kontingent. Ändå kan vi säga 

att texterna sinsemellan utgör ett mönster, utifrån vilken vi kan förstå texternas släktskap. 

 

 

Likheter och olikheter: Ett fristående exempel  

Familjelikheter kan exemplifieras genom hur författarna såg på tankeinnehållet i sin litteratur. 

Carl Seeling, Walsers vän, skriver att han tillsammans med Max Brod, Kafkas 

testamentstagare och publicist av Walser, ofta samtalade om likheterna mellan författarna 

(Seeling 2019 s. 138 och s. 75; Frölich 2019 s. 207). Att sammanlänka författarskapen har 

även gjorts i en antologi över modernistisk kortprosa, Modern tysk berättarkonst (1965). Där 

utgör de en gemensam nominalfras, en enhet, när deras verk presenteras (Hjorth 1965 s. 8).  

     Kafka, bland flera författare, uppskattade Walsers författarskap, så som Jakob von Gunten. 

Walser själv kände inte till Kafkas författarskap annat än till namnet (Brod 1949 s. 73; 

Seeling 2019 s. 75f. och 138; Handberg 2019a s. 18; von Vegesack 1980 s. 151).  Trots 



  7 

uppenbara likheter, finns även olikheter, naturligtvis. Kafka (1988 s. 783) skriver i sin dagbok 

att Walsers stil utmärktes av det vaga. Walser kritiserar i ett samtal med Seeling att samtida 

lyrik mer målar fram bilder än väcker känslor. Och dikter borde väcka känslor (Seeling 2019 

s. 113).  I ett prosafragment liknar Walser sin prosa vid dikt (Walser 2019 s. 65). 

     Vi kan säga att Walser arbetar med pathos, att försätta åhöraren i ett visst känsloläge 

(Aristoteles 2012 s. 69-70). Enligt Aristoteles kunde man använda sig av retoriska begrepp 

vid samtal om diktens funktioner (Aristoteles 2005 s. 52; Lindqvist Grinde 2012 s. 37). Enligt 

Brod var Kafka helt främmande inför pathos. Kafkas författarskap ansågs istället söka det 

adekvata och följdriktiga uttrycket (Brod 1949 s. 82 och 142). Vi skulle kunna säga att Kafka 

arbetar med logos, alltså försöker appellera till åhöraren genom förnuft (Aristoteles 2012 s. 

69-70). Hans stil anses kännetecknas av logisk saklighet (Olsson, Algulin och Sahlin 2015 s. 

551), samtidigt som innehållet kännetecknas av att det orimliga framställs rimligt. Därför har 

hans litterära produktion ofta benämns som absurd (Bergsten 1973 s. 410-416). Detta gör att 

vi hos Kafka kan tala om ett a-logos. Förstår vi honom som så förstår vi varför Kafka kopplas 

till litterära rörelser som existentialismen samt absurdismen (Olsson, Algulin och Sahlin 2015 

550). Den absurdistiske författaren Albert Camus talade om Kafka som ett aspirerande absurt 

författarskap; uttryckt synonymt: ett författarskap över det förnuftsvidriga (Camus 1957 s. 

145-160). Det absurda består i att vilja söka mening i en värld utan (s. 29). 

     Walser och Kafka deltar i ett språkspel som påminner om och skiljer sig från den andras, 

för att tala med Wittgenstein. Dessa överlappar varandra och går att hantera med begreppet 

familjelikheter (s. 43). Så, även om Walser arbetar med pathos och Kafka med logos kan vi 

förstå dem som en familj. Familjen Walser-Kafka. Mitt huvudsakliga intresse är inte att 

koppla samman de två författarskapen med retoriska begrepp. Det tjänade istället som ett 

retoriskt exémplum, för att konkretisera en tanke om likhet och olikhet i ett.1  

 

 

Studiens metod 

De arbetsprinciper som jag utgått från är hermeneutiska, om än inte regelrätta. Enligt Per-

Johan Ödman finns det inte heller något typiskt, upptrampat tillvägagångssätt vid mer 

 
1 Ett annat exempel kan vara att delar av Walsers produktion benämns som impressionistisk (Seeling 2019 s. 75f.) medan Kafka, genom att 

publicera en novell som Förvandlingen i den expressionistiska tidskriften Die Weissen Blätter (Kafka 1915), i viss mån kan benämnas som 

just expressionist, och har även av eftervärlden ibland benämnts just så (Bernt, Algulin & Sahlin 2015 s. 553). Olikheten till trots har de även 

likheter sinsemellan, så som att författarskapen hålls för att vara modernistiska. Vi kan säga att det finns både likheter och olikheter, på olika 

nivåer, och att sådana jämsides utgör familjelikheterna.  
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tolkande studier, eftersom arbetsprocessen är beroende av den som utför arbetet. Snarare kan 

man tala om metodologiska linjer som man förhåller sig till (Ödman 2007 s. 235). 

     Under studien har ett dubbelriktat utbyte skett mellan mig och materialet; genom en 

pendling mellan min förförståelse och det jag observerat har förståelse uppstått. Påverkan har 

varit spiralformad. När jag har läst någon av texterna och sedan pendlat till den andra, har 

förståelsen av denna andra text varit påverkad av förståelsen av den första texten; och när jag 

sedan gått tillbaka till den första texten har förståelsen av den, iterativt varit påverkad av den 

andra, och sedan har det upprepats. Genom en kritisk granskning har jag försökt att göra mig 

fri den förståelsetradition som studien är gjord inom och som påverkar tolkning. Detta har 

ställt ett krav på en öppenhet där önskade men inte alltid adekvata tolkningar inte har 

påtvingats materialet (Thomassen 2007 s. 95-101 och 185-187; Ödman 2007 s. 237)      

      Genom induktiv iteration har arbetsprocessen pendlat mellan data och lämplig teori. I en 

första fas av inläsning lokaliserades teorin om familjelikheter som ett fruktsamt sätt att tala 

om gemenskapen mellan Walser och Kafka. Övrig teori är uppkommen ur materialet och har 

utvecklats löpande. Denna pendelrörelse mellan text och kontext har upprepats till en 

teoretiskt mättnad har uppnåtts, när tillfredsställande förståelse av materialet har nåtts. Till 

detta runtomkring hör familjelikheter mellan texterna, andra teoretiska begrepp och tidigare 

forskning. Denna kontext som har skänkt fördjupad förståelse av texten kan ses som en 

förväntningshorisont som styrt och färgat tolkningen. För att då göra en koherent tolkning har 

jag låtit den följa en inre logik – den ska fokusera familjelikheter – och den har varit i tydlig 

dialog med materialet. Jag menar emellertid inte att jag har gjort en objektiv tolkning, den är 

konstruerad och därmed förhandlad och reviderbar (Bryman 2018 s.49, 57-59 samt 462-463; 

Eriksson Barajas et al. s. 53-55; Ödman 2007 s. 238-241; Thomassen 2007 s. 87).  

     Den typ av metod som använts i studien är både kategoriserande och tolkande; den 

försöker systematisera texterna utifrån olika kvaliteter som jag kan kategorisera som 

familjelikheter, och den tolkar i det att studien försöker tränga igenom materialet och 

kontextualisera det för en djupare förståelse (Fejes och Thornberg 2017 s. 37). 

 

 

Material: texter i urval  

Eftersom detta är en uppsats på förhållandevis få högskolepoäng, är det inte möjligt att gå 

igenom familjelikheter i och mellan samtliga verk av Robert Walser respektive Franz Kafka. 

En avgränsning måste till. Studiens resultat kan inte träs över hela Walsers och Kafkas 
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författarskap, eftersom studien omfattar få verk. Dock kan studien hjälpa till att nyansera 

förståelsen av deras författarskap underifrån; studien går att knyta an till i andra studier. 

     Strax innan Walsers död, vintern 1956 fram till idag har en renässans av hans författarskap 

pågått (von Vegesack 1980 s. 153-154; Olsson, Algulin och Sahlin 2015 s. 555) Titlarna av 

Walser på svenska är ändå få. Av Walsers litterära produktion framstår, under 

omständigheterna, kortromanen Jakob von Gunten (Walser 1980) som mest tacksam att 

analysera. Boken hålls ofta som hans mästerverk (Avery 1999 s. 455). Förutom att längden 

gör den hanterbar, vet vi att Kafka särskilt lyfte fram boken som ett verk som hade stor 

påverkan på honom (von Vegesack 1980 s. 151; Seeling 2019 s. 75-76). Kommer vi därmed 

finna familjelikheter? Nej, och meningen är inte att nödvändigtvis finna sådana. Men 

kortromanen är lämplig eftersom den pekar ut en eventuell länk. Vid en mer omfattande 

studie hade fler verk studerats för att urskilja komplexiteten. Walser och Kafka ingår i ett 

större nät av familjelikheter, och man måste börja vittja nätets maskor någonstans. 

     Kafka läste Walsers roman Jakob von Gunten i maj 1908 (Kafka 2016 s.142). I ett brev 

från 1909 får vi veta att han dessutom uppskattade boken, men att han inte hade läst flertalet 

andra av Walsers böcker (s. 191). Bör vi därmed studera en text av Kafka från denna tid? Inte 

nödvändigtvis. Kafka kan senare ha läst eller läst om verk utan att vi har kännedom om det, 

och inspiration kan ligga latent. Borde vi inte i stället vilja studera den text av Kafka som är 

mest Kafka? Den texten borde vara mest betecknande för hans författarskap. I Litteraturens 

historia i världen lyfts Processen som hans främsta roman, och Förvandlingen nämns bland 

hans noveller (Olsson, Algulin och Sahlin 2015 s. 551). I Litteraturens världshistoria anger 

Gunilla Bergsten romanerna Processen och Slottet som Kafkas främsta verk. Även novellen 

Förvandlingen lyfts som typisk för Kafka. Dessutom anses de nämnda verken genomsyras av 

en kafkastämning – när det orimliga framställs med självklarhet (Bergsten 1973 s. 406-411). 

Dessa verk kan vi säga anses vara mest representativa för Kafka, även om de inte 

nödvändigtvis behöver vara det. I förhållande till studiens omfång, framstår den längre 

novellen, eller kortromanen, Förvandlingen som lämplig att analysera.  

     För att sätta in de två böckerna i ett sammanhang följer två presentationer nedan. I ”Bilaga 

I” finns två korta porträtt av författarna, vilka ger kontext. 

 

 

Sammandrag: Jakob von Gunten – En dagbok 

Den översättning av Robert Walsers kortroman Jakob von Gunten – En dagbok som jag har 

använt mig av, är av Ulrika Wallenström, utgiven av Norstedt 1980. Vad som karaktäriserar 
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texten är att den är berättad med naiv självklarhet samtidigt som den ibland är spretig på 

grund av alla, till synes, fria associationer. Texten är i jagform. 

     För att enklare kunna följa med i analysen av Jakob von Gunten, kommer jag här ange 

berättelsens fabula, följaktligen berättelsens händelser kronologiskt (Skalin 2002 s. 176). 

Men, handlingen i boken låter sig inte lätt summeras. Boken består i mycket av flyktiga 

sinnesintryck, tankeassociationer och små utvikningar. Ofta är det fristående porträtt av 

skolkamrater, gärna av kamraten Kraus som dessutom ofta är, synbarligen, grundlöst arg på 

Jakob. Texten består också av många analepsis, tillbakablickar i den berättade världen (Skalin 

2002 s. 181). Vi har svårt att tala om en handling i traditionell mening. 

     Jakob reflekterar över Benjamentainstitutet, den betjäntskola han går på. Han tycker inte 

att han lär sig något, och det saknas lärare, de enda är föreståndaren och hans syster. Han är 

skeptisk inför sin framtid som betjänt. Vi får veta att Jakob har rymt hemifrån. 

     Vi följer Jakob under diverse bestyr; fotografering och inhandlande av papper för att kunna 

skriva en levnadsbeskrivning åt herr Benjamenta. Vi får också veta hur Jakob naivt tycker om 

att sätta sig upp mot bestämmelser och gräla för sakens skull. När en av de andra pojkarna 

spelar Jakob ett spratt och Jakob ger igen, blir Jakob orättvist kroppsligt bestraffad av herr 

Benjamenta. Samtidigt blir herr Benjamenta till en intressant person. Jakob tröttnar allt 

eftersom på institutet och önskar en anställning, men föreståndaren säger att han inte är redo. 

     Det framkommer att Jakobs konstnärsbror bor i staden och omsider träffas de, något de gör 

ett par gånger till. Brodern lägger fram en nihilistisk syn på livet, men uppmanar Jakob att 

ändå vara strävsam. Jakob instämmer. Vi får också veta att deras föräldrar är rika men att 

Jakob inte vill ha kontakt med dem för han vill vara fri.  

     Det framkommer att herr Benjamenta har känslor för Jakob. Men hans känslor skiftar fort 

mellan tillgivelse och ilska. Samtidigt utvecklar Jakob känslor för föreståndarinnan, men han 

är rädd att hon är sjuk. I gränslandet mellan dröm och verklighet har Jakob ett nattligt, 

spirituellt mötte med föreståndarinnan. Jakob bekänner senare sina känslor för henne.  

       Det framkommer att föreståndarinnan faktiskt är döende – hon har levt ett liv utan kärlek. 

När hon sedan dör känner man en stor sorg på skolan. Dessförinnan säger föreståndaren till 

Jakob att han älskar honom, och att han aldrig har älskat någon förut. Herr Benjamenta har i 

ett vredesutbrott försökt strypa Jakob, då denna inte besvarar hans känslor. Kort därpå 

försöker han kyssa Jakob. Han berättar att institutet ska lägga ned men att han ändå vill ha 

Jakob kvar nära sig. Jakob medger att han kan tänka sig hålla ihop med föreståndaren. Boken 

slutar med att Benjamentainstitutet läggs ner, och föreståndaren och Jakob ger sig ut i världen. 
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Sammandrag: Förvandlingen 

Den översättning av Franz Kafkas kortroman Förvandlingen som jag har använt mig av, är 

den av Hans Blomqvist och Erik Ågren, utgiven av Bakhåll 2008. Vad som karaktäriserar 

texten är att den på ett kortfattat, nyktert sätt framställer det berättade som något självklart och  

med få värderingar. Huvudkaraktären Gregor Samsa är bokens fokalisator, varför vi får det 

berättade från hans perspektiv även om berättelsen är i tredje person. 

     Även för Förvandlingen återger jag berättelsens fabula. Handelsresande Gregor Samsa 

vaknar upp från oroliga drömmar, liggande i sängen och har förvandlats till en jättelik insekt. 

Med klarhet beklagar han sig snarare över sitt jobb än över sin förvandling, även om den gjort 

att han missat jobbet. Hans familj – fader, moder, syster – försöker få upp honom bakom 

stängda dörrar. Till en början är han ganska främmande i sin nya figur (som förövrigt varierar 

i storlek och karaktär). En representant från Gregors arbetsplats besöker hemmet eftersom 

Gregor uteblivit. Att Gregor vägrar släppa in honom möts inte väl. När Gregor omsider visar 

sig, blir de andra bestörta och förvirrade. Han skrämmer sin mor, och fadern försöker fäkta 

honom tillbaka till sitt rum, och Gregor blir skadad när han trycks tillbaka in i rummet.  

     Nästa kapitel – som till skillnad från det första inte är sceniskt, utan mer panoramiskt – 

börjar med att Gregor upptäcker att han inte längre tycker om den mat han gillade som 

människa. Trots att han är instängd på sitt rum, märker han att övriga familjens vanor har 

brutits. Gregor, som tidigare försörjt familjen, känner skuld över att familjen måste försörja 

sig själv. Gradvis börjar familjen alltmer distansera sig från honom, och Gregor finner 

familjens (sällsynta) närvaro i hans rum påfrestande. Modern svimmar vid åsynen av Gregor, 

systern tappar en flaska i golvet som ger Gregor sår i ansiktet och när fadern kommer hem 

reagerar han med att kasta äpplen på Gregor, varav ett fastnar i Gregors mjuka insektsrygg. 

     Just när Gregor blivit bekant med sin kropp förlorar han rörlighet på grund av äpplet, i 

kapitel tre. Familjen hyr ut rum åt tre inackorderingsgäster. När systern en kväll spelar fiol 

kommer även Gregor fram. Till skillnad från gästerna njuter han av musiken. När dessa 

upptäcker Gregor säger de upp sina rum. Detta är berättelsens kulmen, härefter vill man göra 

sig av med Gregor. Alldeles därefter självdör han. Familjen känner en lättnad. Berättelsen 

avslutas med att familjen förstår att deras liv kommer att förändras, förmodligen till det bättre. 

 

 

Forskningsläge  

För att slippa en framtung disposition kommer jag här kortfattat presentera det aktuella 

forskningsläget. De enskilda studierna kommer närmare presenteras när de aktualiseras. 
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    Den schweiziska litteraturprofessorn Peter Utz skriver i ett paper över Jakob von Gunten 

om hur boken till form och innehåll rör sig mot en nollpunkt av mening. Texten fördjupar sig 

i titelkaraktärens projekt att bli någon utan social och semantisk betydelse, för att på så sätt nå 

frigörelse (Utz 2018). Även den amerikanska professor Rochelle Tobias har behandlat 

romanen. Hon gör det främst från ett berättartekniskt perspektiv, men hon diskuterar boken 

även ur andra aspekter. Jakob både deltar och skapar de litterära världarna han är en del av, 

och i dem försöker han röra sig mot marginalerna för att göra sig fri. Narratologiskt kan man 

säga att Jakob är en homodiegetisk och heterodiegetisk berättare i ett (Tobias 2006). Dessa 

aspekter har dock varit mindre framträdande i min läsning, då studien inte är narratologisk. 

     I ett paper om kortromanen Promenaden, diskuterar den tysk-amerikanske professorn Jörg 

Kreienbrock hur Walsers litterära stil är bedragande och ytligt sett kan framstå som frivol. 

Om man däremot försjunker i texten framträder en oväntad, kontrasterande komplexitet 

(Kreienbrock 2018). Liknande har den kanadensiska professorn Jan Plug undersökt språket 

hos Walser i ett kortdrama, och språkbruket skulle kunna beskrivas som flyktigt (Plug 2005).  

     Den irländska docenten Valerie Heffernan för i en artikel en diskussion om Walsers 

dramatik, som gärna glöms bort. I förbigående menar hon att de tekniker som Walser 

använder sig av inom dramatiken använder han även i sin prosa, och ett sådant är att förvrida 

motiv, handlingar och scener för att ge dem en annan betydelse (Heffernan 2018). Jag menar 

att Walser gör just detta vid inslag av våld. Den amerikanska docenten Kai Evers diskuterar i 

en artikel om Walsers mikroskrifter, just våld och våldets funktion hos Walser. Funktionen är 

sammankopplad med Walsers syn på människan som något föränderligt (Evers 2018).  

     Den biträdande professorn i tyska, Erica Weitzman skriver i sin bok Irony’s antics om de 

ironiska dragen hos Walser och Kafka, jämte Joseph Roth, och hur dessa har förbisetts och 

skuggats av mer ”seriösa” läsningar av författarna. Utifrån filosofi och estetik menar 

Weitzman att det finns ett starkt ironiskt drag hos Walser genom hans metainslag kring det 

litterära/språkliga uttrycket och dess gränser. Hos Kafka har komedin och i synnerhet ironin 

funktionen, bland annat, att genom förvecklingar föra handlingen framåt, och ironiska effekter 

uppstår också vid metainslag i boken och när det förväntade inte inträffar (Weitzman 2015). 

     Den israeliska professorn Galili Shahar har diskuterat tid som socialt fenomen i 

Förvandlingen och hur den representerar en marknadsekonomisk tanke, vilken bidrar till att 

förfrämliga Gregor Samsa (Shahar 2016), och förfrämligande är, enligt mig, en stor del av 

Förvandlingens tematik. Åt samma riktning har den amerikanska litteraturvetaren Peter Stine 

argumenterat för att de återkommande djurmotiven i Kafkas författarskap är ett uttryck för en 

strategi att undgå den mellanmänskliga skuld som olika karaktärer upplever, vilka är en del av 
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förfrämligandet (Stine 1981). I linje med detta diskuterar den amerikanska professorn Ruth V. 

Gross arbetets roll i Kafkas noveller och menar att Kafka har svårt, i dikt och liv, att göra sig 

fri från sitt arbete eftersom han tar det på för stort allvar (Gross 2002). 

     Jag menar att man hos Kafka kan finna en tanke om en oreducerbar mänsklig kärna, och 

Mark Spilka, som var verksam vid University of Michigan, diskuterar bland annat genom att 

komparera Kafka främst med Fjodor Dostojevskij, jämte Charles Dickens, hur förvandlingen 

som sådan är ett uttryck för en dubbelhet hos människan, hennes psykologi (Spilka 1959). 

Professor emeritus Mary Ann Witt diskuterar fångenskap i Kafkas Förvandlingen, och Jean-

Paul Sartres drama Fångarna i Altona, och jämför dess funktion. Hos Kafka har frihet och 

fångenskap ett ambivalent förhållande till varandra som leder till tragedi som människan inte 

kan foga sig efter (Witt 1971). Huruvida man ska se Gregor som en faktiskt insekt eller om 

han är i formen av en människogestalt, påverkar hur man ska se på den oföränderliga inre 

kärnan hos människan. Filosofen Fernando Bermejo-Rubio argumenterar för att man antingen 

ska se Gregor som en insekt eller inte som en insekt (Bermejo-Rubio 2012). 

     Filosof- och psykoanalytikerduon Gilles Deleuze och Félix Guattaris bok Kafka. För en 

mindre litteratur är färgad av sina författares professioner, vilket i sig inte är något negativt. 

Denna kontinentala bok är något av en anti-klassiker. Deleuze och Guattari vill närma sig 

Kafka från ett nytt håll, inte det klassiska om existentiell skuld, utan från ett politiskt (Deleuze 

och Guattari 2012 s. 7 och 16). Dock är deras studie problematisk eftersom den bygger på ett 

slutet system som inte är möjligt att falsifiera. Därtill talar de i högst svepande drag med få 

nedslag i den faktiska texten. De gånger som nedslag görs får citaten stå och bära sig själva. 

Samtidigt är inte texten självbärande då den undviker att operationalisera studiens begrepp. 

Studien framstår därmed inte som systematisk. Vetenskaplig kunskap består av tre 

sinsemellan ömsesidiga rekvisit. Den ska för det första vara systematiskt producerad och ska 

utgöra en ordnad kunskapsmassa, kunskapen ska vara koherent. För det andra ska den vara 

underbyggd, alltså ska påståenden beläggas med empiri. För det tredje ska kunskapen vara 

socialt organiserad, vilket innebär att den är utformad så att andra ska kunna pröva 

hållbarheten (Thomassen 2007 s. 43-44). Genom att inte förankra påståenden i texten eller 

uppvisa en transparens i begrepp och begreppsanvändning kvalificerar sig studien inte in i den 

ifrågavarande diskursens ordning. Ändå finner man intressanta skrivningar om hur Gregors 

förvandling är ett uttryck för från att göra sig fri fadern, även om denna utväg inte 

nödvändigtvis betyder en faktiskt frihet, men även hur skulden är något påtvingat utifrån 

(Deleuze och Guattari  2012 s. 27, 73 samt 68). Eftersom denna kunskap inte är vetenskapligt 

grundad, kan jag inte ta spjärn mot den.   



  14 

II. Analys av överreaktioner och deras funktioner 

Familjelikheter består av språkspel. Dessa språkspel är att använda språket för en viss 

funktion. De språkspel som jag väljer att här fokusera är sådana som berör ”överreaktioner”. 

Jag menar att funktionerna är olika mellan Robert Walser och Franz Kafka. Hos Walser är 

funktionen att påvisa ett absurt förhållningssätt till tillvaron, medan hos Kafka är funktionen 

att påvisa ett mer pessimistiskt. Andra tänkbara länkade språkspel kan vara om religiös 

symbolik, fader och son-relation, den borgerliga hemtrevnaden eller våldsamheter. För en mer 

koherent undersökning har dessa andra språkspel lämnats därhän, även om de berörs.  

     En väsentlig skillnad mellan Walser och Kafka är att dessa språkspel identifieras som just 

överreaktioner på olika sätt. Hos Walser framstår språkspelen som sådana inom vad som 

kallas för det mimetiska skiktet, alltså den nivå av texten som är det verklighetsrepresenterade; 

överreaktionerna avbildas som överreaktioner. Hos Kafka däremot framstår språkspelen som 

överreaktioner inom det semiotiska skiktet, alltså den nivå av texten som är betydelsebärande 

genom textens egen logik, system och grammatik; överreaktionerna framstår som 

överreaktioner genom texten, inte nödvändigtvis i texten (Fhyr 2003 s. 52-53). 

     För att kunna hålla de orimliga reaktionerna för just orimliga, måste man förstå den basala 

attityd som finns i de två texterna. Därmed kommer jag först peka ut denna hållning, som 

texterna intar, eftersom de utgör premissen för förståelsen av språkspelet och funktionerna. 

Innan vi kan förstå texterna relationellt måste vi först förstå dem utifrån sig själva. 

 

 

Walsers premiss 

Man kan hävda att Robert Walser skriver utifrån antagandet att människan är kontingent – de 

kvaliteter som utgör människans väsen är inte av nödvändighet. Alla har inte kommit till 

insikt om detta, tvärtom. Utanför skolan förfäras Jakob av jäktet på gatorna och ”vad är man 

egentligen i denna flod, i denna brokiga människoström som aldrig vill ta slut?” (Walser 1980 

s. 34). Dessa människor är motsatsen till det noll-vara, vilket presenteras nedan, som Jakob 

vill uppnå, för ”alla här söker, alla längtar efter rikedomar och sagolika håvar. Hastigt går 

man. Nej, de behärskar sig allesammans, men brådskan, längtan, kvalet och oron glänser fram 

ur de lystna ögonen” (ibid.). Sådana pretentioner saknar Jakob. 

     I en levnadsteckning, som rymmer många ironier för att bekräfta hans noll-vara, skriver 

Jakob att ”undertecknad tror sig kunna föra sig i varje situation, det är honom därför likgiltigt 

vad man kommer att befalla honom att göra […]” (s. 45). Jakob ser sig som foglig, anpassar 
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sig efter det rådande. Han är inte rädd för att någon del av honom ska förfrämligas eftersom 

det hade förutsatt att det fanns något enhetligt i honom som inte skulle kunna kuvas. I samma 

biografi skriver Jakob, i tredje person, att ”han tror varken på ett himmelrike eller på ett 

helvete” (s. 46). Om någon gudom inte finns, om han är död, är tillvaron utan på förhand 

given mening och människan inte skapad efter någon avbild, utan istället något som har 

konstruerats och inte är nödvändigt. Därmed har Jakob svårt att förhålla sig allvarlig, som när 

han talar om sin vänskap till en klasskamrat: ”vi pratar dumheter med varandra, ofta allvar 

också, men med undvikande av stora ord” (s. 12). Vi får också veta, och det av samma 

anledning, att de båda vännerna tänder stearinljus på sitt rum trots att föreskrifterna förbjuder 

det, ”men just därför roar det oss att göra det” (ibid.). 

 

 

Att bli ett noll-vara 

Jakob von Guntens projekt är att bli en nolla, vilket ska förstås som att han vill bli oberoende 

av andra vilket förutsätter att han är utan social betydelse och semantisk mening. Han vill bli 

en nolla som omsluter sig själv och därigenom angå sig själv. Därför talar Jakob om 

betjänteleverna som ”en skara oansenliga, obetydliga varelser” (Walser 1980 s. 15). Jakob vill 

bli sin fader fri och vad denna är. För fadern verkar vara allt utom en nolla, för ”min far var 

medlem av stora rådet i kantonen2, och att jag rymt ifrån honom eftersom jag var rädd att 

kvävas av hans förträfflighet” (s. 10). Detta är ett drag som är typiskt för Walsers karaktärer, 

enligt Rochelle Tobias, nämligen att de är tillfreds och fria med att vara marginella och inte 

framstående (Tobias 2006 s. 293). På så sätt är karaktärerna avvikande, varför de kan vara 

svåra att faktiskt förstå. Dagboksromanens första inlägg börjar med en sådan förvirring: 

 

Man lär sig mycket litet här, det saknas lärare, och vi pojkar på Benjamentainstitutet kommer 

inte bli någonting, det vill säga vi kommer alla bli något mycket litet och underordnat senare i 

livet. […] Sedan jag kom hit till Benjamentainstitutet, har jag blivit en gåta för mig själv. Även 

jag har smittats av en rent märkvärdig, tidigare helt okänd förnöjsamhet. […] Kanske finns det 

anlag till en riktigt, riktigt simpel människa i mig. Med det är också möjligt att jag har en 

aristokratisk ådra. Det vet jag inte. Men ett vet jag bestämt: jag kommer att bli en bedårande, 

klotrund nolla senare i livet (Walser 1980 s. 5-6). 

 

 
2 Den schweiziska förbundsrepubliken består av 26 administrativa och juridiskt självständiga delstater, eller kantoner (min anm.).  



  16 

Till en början kan vi tro att Jakob beklagar sig över sin situation och att han räds att bli en 

”nolla”, men senare kommer vi förstå att det är just vad han vill. Denna beklagan överskrider 

så småningom vad den faktiskt är. Men innan det kan Jakob von Gunten, och titelkaraktären 

framstå som platt. Men, som Jörg Kreienbrock framhäver, en karaktär är ett uttryck för ett 

samband inom texten, och eftersom texten inte är vad den initialt utger sig för att vara, kan 

texten och karaktärerna framstå som ytliga. Men när vi förstår vad det innebär att vilja vara en 

nolla framträder ett mönster av komplexitet (Kreienbrock 2018 s. 191-192). Noll-varat är ett 

uttryck för att röra sig mot marginalerna, försvinna ur gemenskapen och samtidigt vara ett 

icke-värde. Det är en nollpunkt mellan det positiva och negativa, utan att själv vara något av 

det. Nollan är frånvarande-men-ändå-närvarande. Utz menar att vara sådan är konstituerande 

för romanen. Jakob försöker nå denna nollpunkt, varför han också skriver om sådant som 

vardagligt sett saknar större betydelse och mening; han gör sig fri. Utz lånar semiotikern 

Roland Barthes begrepp ”writing stage zero” för att beskriva den språkliga minimalismen som 

ligger närmare en mer vardaglig diskurs än artistisk (Utz 2018 s. 145-146 samt 165). 

     Jakob vill vara och bli bekräftad som en nolla. Han skriver att ”jag kunde inte behärska 

mig, jag gick till kontoret, bugade mig av gammal vana djupt och talade som följer till herr 

Benjamenta […]” varpå Jakob beskyller föreståndaren för att inte ha skaffat Jakob ett arbete. 

Föreståndaren tillrättavisar Jakob, han ska inte vara fräck. Att kräva en anställning var enbart 

ett skäl för Jakob att få sitt noll-vara bekräftat eftersom han inte än var i stånd att få ett arbete 

(Walser 1980 s. 55). Kreienbrock menar att vad som kännetecknar Walsers karaktärer, men 

även Kafkas, är att de är utstötta från den mänskliga gemenskapen. Hos Walser försöker de 

inte förhålla sig till den, utan röra sig bort från den. I den mån kan man betrakta Walsers 

karaktärer som icke-människor och vars normativa subjekt upplöses genom berättelsen, 

genom att bli en nolla (Kreienbrock  2018 s. 196). Men, vad innebär det att vara en nolla? 

 

Vi elever hoppas ingenting, ja, det är strängt förbjudet för oss att i våra bröst hysa förhoppningar 

på livet, och ändå är vi fullkomligt lugna och glada […] Den som sätter stort värde på sig själv 

riskerar alltid att bli nedslagen och nedvärderad, ty alltid möter den självmedvetna människan 

något medvetenhetsfientligt. Och ändå är vi elever ingalunda utan värdighet, men det är en 

mycket, mycket rörlig, liten, foglig och följsam värdighet (Walser 1980 s. 83). 

 

Nollan är alltså någon som fogar sig, den vet att anpassa sig. Detta föranleder ett paradoxalt 

förhållningssätt där nollan är någon sorglös och allvarsam i ett. Jakob skriver att  ”för dem 

som är små och ringa som vi elever finns det ingenting komiskt. Den som berövats sin 

värdighet tar allting allvarligt men också lätt, nästan frivolt” (s. 99). Nollan vet sitt ringa vara, 
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varför nollan är lättsam, samtidigt som hen är utlämnad inför tillvaron, varför nollan också är 

allvarsam. Det är betungande och befriande att inte vara någon, att vara en nolla. 

     Vid ett tillfälle hamnar Jakob i bråk och blir orätt straffad av föreståndaren genom ett slag 

mot huvudet. Detta får Jakob först att vilja urskulda sig men sedan behärskar sig Jakob 

(Walser 1980 s. 32). Att han behärskar sig kan ses som ett uttryck för att han genom att bli 

bestraffad erkänns i sitt noll-vara. Hos Walser är inte våldet något farligt. För, ”vad skadar det 

mig, om han slår mig?” (s. 40) Om Jakob straffas hålls han för någon obetydlig, en nolla. 

Valerie Heffernan framhåller att det i Walsers verk finns en kulturell mimikry som har en 

hånande effekt. Walser använder sig av kulturellt etablerade motiv eller scener för att sedan 

förvrida dem och ge dem en annan, parodisk innebörd (Heffernan  2018 s. 211-214, 219 samt 

225). Detta är fallet med våldet; våld är kulturellt negativt laddat, men för Jakob blir det något 

bekräftande, positivt. Ett steg i att bli mindre är samtidigt att just underställa sig olika 

auktoriteter och dess möjliga våld; genom att vara underställd, vara ingen, kan man komma 

ifrån makten. När Kai Evers diskuterar en av Walsers mikroskrifter, menar hon att våldet ofta 

har ett antiklimax; inget förändras riktigt genom våldet. Evers menar att de walserska 

karaktärerna finner sig i våldet och fogar sig, medan däremot de kafkanska karaktärerna 

upplever ett hot mot sin egenhet genom våldet (Evers 2018 s. 231 samt 239-241).  

     Samtidigt kan det vara mödosamt att vara en nolla, för ”när man bara finns till och 

ingenting gör, känner man plötsligt hur pinsam tillvaron kan vara. Att ingenting göra och ändå 

ge akt på hållningen, det fodrar energi, den som är verksam har det lätt däremot” (Walser 

1980 s. 63-64). Men, som Jakob säger, angående noll-varat, ”att göra någon som man inte 

känner och som inte angår en det minsta en tjänst, det är tjusande, det låter en blicka in i 

gudomliga dimlika paradis” (s. 19) För Jakob kan då få ett tack, ”och den man tackar, den 

hyser man aktning för”. (s. 20) Själva motivet i Jakob von Gunten om att bli en betjänt och 

därmed underställd andra för att förbli fri och därmed få ett värde är, enligt Erica Weitzman, 

ett tecken på Walsers komedi genom att det utgör en absurd paradox. Jakob kan bara vara 

ingen och därmed fri genom att underställa sig. Betjäntmotivet fyller en funktion av att vara 

en kontrast till den moderna tanken om framgång och utveckling (Weitzman 2015 s. 81-82). 

 

 

En motsatt bildningsroman 

Jakob von Gunten är en person som inte strävar efter det framgångsrika livet. Samtidigt är 

boken i mycket upplagd som en bildningsroman, alltså en berättelse som skildrar en 

karaktärsutveckling. Jakob skriver ”men vad dumt jag betedde mig, när jag anlände hit” 
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(Walser 1980 s. 9), och anledningen är att han då hade förhoppningar om att bli någon, inte en 

nolla. Detta är ett tecken på att boken ska förstås som en anti-teleologisk bildningsroman; 

Jakob utvecklas inte progressivt till något större, som han, menat, har potential till att bli, 

tvärtom. När Jakob börjar på skolan så ”hatade jag detta sätt att uppträda underdånigt och 

artigt, jag visste inte bättre helt enkelt. Det som då tycktes mig löjligt och inskränkt, syns mig 

idag passande och bra” (s. 15). Alltså, vi kan tala om en utveckling likt i en bildningsroman, 

men inte progressiv (inte heller regressiv). Jakob beklagar sig över att man inte lär sig något 

på Benjamentainstitutet inför föreståndaren, men Jakob visste ju inte bättre (s. 16). 

     I stil med en bildningsroman har boken en form som indikerar utveckling. Men 

progressionen uteblir, vilket bryter mot formen (Tobias 2006 s. 295). Utz menar att romanen 

nollställer idéen om en determinerad utvecklingsroman. Jakob lär sig inget och blir en nolla, 

en som sluter sig kring sig själv i perfektion och en som stänger ute omvärlden; hans potential 

att bli en människa av socialt och semantiskt värde är det aldrig tal om att realisera (Utz 2018 

s. 155-156). Jakob blir sfärisk , ”and in this respect references only itself” (s. 149). 

     Den finns dock en strävan genom boken som gäckande varslar om en teleologisk 

utveckling. Jakob talar om ”inre gemak” i skolbyggnaden. Han vill  nå dem för han tror att de 

döljer något. (Walser 1980 s. 17). En metod som Walser använder, enligt Kreienbrock, för att 

skänka djup är att ”skapa enormhet” (”making mountainous”). I texten läggs konturer ut till 

något större än det som framställs. Intrycket blir att vi föreställer oss det framställda som en 

del av något betydligt större och komplext än det vi får tillgång till genom texten. 

(Kreienbrock  2018 s. 201). 3 Så är fallet med de inre gemaken, och läsaren tror att om Jakob 

får tillträdde till dessa kommer han, i bildningsromanens linje att utvecklas. Omsider tar 

föreståndarinnan, i gränslandet mellan dröm och verklighet, med sig Jakob in dit. Det som 

döljer sig är tomhet. Hon berättar för Jakob att han kommer att leva ett liv av fattigdom och 

kortvarig lycka, varför han måste foga sig efter det. ”Man måste lära sig älska och vårda 

nödvändigheten”(Walser 1980 s. 89-90). Eller uttryckt annorlunda: man måste foga sig, vilket 

karaktäriserar noll-varat. Senare är Jakob i dessa gemak, men: ”Jag har förresten nu äntligen 

varit i de verkliga inre gemaken, och jag måste säga att det inte alls existerar några.” (s. 117) 

Enormheten som dolde sig var bara en chimär, för rummen däri ”innehåller rakt ingenting 

hemlighetsfullt […] Den karga verkligheten: vilken skojare är den inte ibland. Den tycker nu 

en gång bara det är skojigt att sprida vemod, verkar det” (s. 118). Det Jakob teleologiskt 

strävade efter var tomt. 

 
3 Vi skulle kunna tala om att Franz Kafka också arbetar med att ”skapa enormhet” i bl.a. Processen och Slottet genom förekomsten av den 

otillgängliga men ändå närvarande domstolen respektive slottet. Här skulle man kunna undersöka andra föreliggande familjelikheter. 
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     Även om noll-varat premieras på institutet är det och vad det innebär inte lätt att uppfatta 

för läsaren, snarare framstår det, initialt, som dunkelt, vilket skapar en enormhet. Skolans 

motto är att man ska lära sig ”litet men grundligt”, vilket kan framstå som motsägelsefullt. 

Men det är just detta som ligger till grund för att man ska kunna bli en nolla. ”Man inpräntar i 

oss att det har en välgörande verkan att anpassa sig till något litet, som är fast och säkert, det 

vill säga att vänja sig vid och böja sig under lagar och påbud som förskriver ett strängt yttre” 

(s. 56-57). Enormheten är att bli ett noll-vara, något litet som måste läras grundligt.  

 

 

Kafkas premiss 

Man kan hävda att Franz Kafka skriver utifrån antagandet att människan är varaktig – somliga 

av de kvaliteter som utgör människans väsen är konstituerande och av nödvändighet. Denna 

oreducerbara kärna gör att människan kan bli fjärmad om kärnan görs våld på. 

     Överreaktionerna hos Kafka framstår just som överreaktioner eftersom reaktionerna på 

något sätt hotar denna kärna eller för att de bidrar till att fjärma denna människans enhet från 

henne. Detta gör att ett begrepp som förfrämligande, enligt mig, är ett centralt begrepp för att 

förstå Kafka. Med det avser jag här att människan blir främmande inför sig själv i de olika 

praktiker som hon är delaktig i, genom att hon genom praktikerna tvingas ställa sig utanför sig 

själv och känner en distans (Filosofilexikonet, Alienation, s. 18). 

 

 

Både-och 

Det föreligger ingen motsättning att säga att Gregor är både en insekt och en människa och att 

han samtidigt har en oreducerbar kärna inom sig – det är snarare villkoret. Därmed motsätter 

jag mig Fernando Bermejo-Rubio (2012) som menar att man måste välja att se Gregor 

antingen som en insekt eller en människa, som ett antingen-eller. Att Gregor istället är ett 

både-och konstateras när modern bakom dörren frågar varför Gregor inte gått upp. 

 

Denna milda stämma! Gregor blev förskräckt när han svarade och fick höra sin egen röst; att den 

stördes liksom underifrån av ett plågat, pipande läte, som han inte kunde få bukt med, och som i 

själva verket endast tillät början av orden att framträda tydligt, för att sedan förvränga deras 

efterklang så till den grad att man inte var säker på om man hört rätt. Gregor hade velat svara 

utförligt och förklara alltsammans men nöjde sig under rådande omständigheter med att säga: 

     - Jo, jo, tack mor, jag ska just stiga upp. 
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     Förändringen i Gregors röst märktes förmodligen inte på andra sidan trädörren, ty modern lät 

sig lugnas av denna förklaring och hasade sig därifrån (Kafka 2008 s. 8). 

 

Här ser vi tydligt i sista meningen att Gregor inte är ett antingen-eller. Detta implicerar att 

Gregor har något bestående mänskligt som fortlevt hans förvandling, han kan fortfarande göra 

sig förstådd och han hyser varma känslor för sin mor. Att denna dubbelhet uppstår beror 

delvis på att Gregor är fokalisator, perspektivet vi får är det mellan Gregor som berättare och 

det som berättas fram, och för att delar av texten är i fri indirekt anföring, anföringen är fri 

från anföringssats och återges indirekt, alltså inte ordagrant, i detta fall från Gregors 

perspektiv (se Skalin 2002 s. 182; Prince 2003 s. 34-35).  

      Att Gregor är fokalisator och att vi därmed stundom får insikt från en specifik persons 

perspektiv (även om berättaren i sig står utanför den fiktiva världen) gör att texten kan 

upprätthålla ett både-och. När vi därmed ser saker ur Gregors perspektiv godtar vi att Gregor 

är en insekt. Det är därför skrivningar som denna nedan inte framstår som motsägande: 

 

Han försökte först ta sig ur sängen med underkroppen, men denna underkropp, som han för 

övrigt inte sett ännu och inte heller kunde göra sig någon riktig föreställning om, visade sig 

alltför klumpig och orörlig, det gick oändligt långsamt, och när han till slut nästan desperat och 

hänsynslöst kastade sig framåt med full kraft, hade han missbedömt riktningen och kolliderade 

våldsamt med sängstolpen vid fotändan, den brännande smärtan upplyste honom om att det 

kanske var just nedre delen av kroppen som var känsligast för tillfället (Kafka 2008 s. 10). 

 

Eftersom detta är skrivet med intern fokalisation och med fri indirekt anföring presenteras 

händelsen oförmedlat genom Gregor, varför vi godtar att han ser sig själv som insekt. 

     Bermejo-Rubio ifrågasätter om Gregor verkligen blivit förvandlad till en insekt eftersom 

han menar att det finns två versioner av hur sakförhållandena i berättelsen berättas fram. 

Exempelvis menar Bermejo-Rubio att Gregor har en kropp av kött och blod, har en nacke och 

näsborre, han kan röra huvudet på många olika sätt, han kan blinka med ögonen, han har ett 

människoansikte, han kan le och kan gråta. Detta skulle alltså tala för att Gregor inte är en 

insekt. Sådana inkonsekvenser med flera gör att vi, enligt Bermejo-Rubio, har svårt att se 

Gregor som en insekt (Bermejo-Rubio 2012 s. 422, 424 samt 433). Man skulle kunna hävda 

att Bermejo-Rubio här intar en platonsk syn på litteraturen och författaren: litteraturen för 

med lögner och osanningar, den påstår något som inte svarar mot verkligheten. Men en sådan 

tanke förutsätter att författaren faktiskt påstår något, och det borde vi, i Aristoteles efterföljd 

förhålla oss kritiska till. När Kafka skriver om Gregors förvandling så intar vi inte ett 
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förhållningssätt gentemot språkspelet, en stance, att det Kafka förtäljer är ett faktiskt 

påstående – han förtäljer det för att underhålla. Diktning, som grundar sig på mimesis, ska 

förstås som verklighetsrepresentation och inte -imitation, varför författaren inte ljuger genom 

att berätta en historia (Wistrand 2014 s. 146; Skalin 2004 s.  11). Just därför kan Gregor vara 

ett både-och utan att det föreligger någon konflikt, inte nödvändigtvis ett antingen-eller. 

     Bermejo-Rubio kritik av det motstridiga och att man måste välja mellan antingen-eller gör 

att berättelsen kan framträda olika. Det är först då som berättelsen blir meningsfull (Bermejo-

Rubio 2012 s.428-429, 433 samt 464). Jag menar att Gregor inte är ett antingen-eller, utan ett 

både-och. Detta beror på att Gregor är fokalisator och för sig själv kan han vara just en insekt 

medan han för andra, eller i andra situationer, inte är det. Gregors faktiska vara sätts inom 

parentes, vilket möjliggör berättelsen. Om man drar Bermejo-Rubios logik till sin spets kan 

Gregor exempelvis enbart känna de mänskliga känslorna när systern spelar fiol – vilket jag 

återkommer till nedan – för att han är en människa, ett antingen-eller. Men ett sådant 

resonemang hade varit att gå miste om de estetiska aspekterna av berättelsen. 

     När systern kommer in till Gregor efter förvandlingen upptäcker hon att Gregor lämnat 

maten orörd. Gregor är hungrig och vill ha mat, men ”om hon [systern] inte gjorde det 

självmant skulle han hellre svälta ihjäl än antyda något i den vägen för henne, trots att han 

egentligen kände sig starkt frestad att rusa fram från sitt gömställe under soffan, kasta sig för 

sin systers fötter och be henne om något gott att äta” (Kafka 2008 s. 28). En sådan skrivning, 

som ger Gregors perspektiv, förstärker bilden av Gregor som ett både-och. Han är både en 

insekt, varför han inte längre gillar det han förr gillade, och han är också en människa som 

läser av en situation socialt och agerar därefter. Det är därför Gregor indirekt säger att ”om 

Gregor bara kunnat tala med systern och tacka henne för allt hon tvingades göra för honom, 

hade det känts lättare att ta emot hennes tjänster, men som det var nu led han av det” (s. 34). 

     Förvandlingen till trots behåller Gregor känslan av sympati. Genom fri indirekt anföring 

får vi veta att Gregor, när familjen talar om sin ekonomi, känner ett starkt medlidande med 

sina till åren komna föräldrar och sin unga syster som inte är arbetsdugliga. Dessa samtal gör 

Gregor ”alldeles het i hela kroppen av sorg och skam” (s. 33- 34). Gregor känner ett ansvar 

inför sin familj, men han kan inte uppfylla det eftersom han samtidigt är fast i sitt insekts-

vara. För att Gregor är ett både-och innebär självklart också att han är en insekt. Vi lär att 

Gregor börjar uppskatta att klättra och krypa längs väggar och tak, det ger honom en känsla 

av välbehag (s. 37). Medan berättelsen fortöper identifierar hans omgivning honom mer och 

mer som ett insekts-vara genomgående och inte ett både-och. Vi får veta att Gregor succesivt 

drar sig tillbaka från familjen. Tidigare har man öppnat hans dörr så att han kan snegla på 
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familjen medan de äter, men detta är något han börjar avstå från, utan att någon märker det (s. 

54). Gregor förfrämligas mer och mer och sjunker djupare ner i sitt insekts-vara.  

     Mark Spilka menar, genom att peka på en rad intertexter, att Kafka från Dostojevskijs verk 

En underjordisk dagbok samt Bröderna Karamazov har lånat motivet med insekter som en 

symbol för människan, och att insekten har samma effekt som den klassiska dubbelgångaren; 

motivet påvisar människans dubbelhet och tillåter författaren att behandla fler sidor av 

människan samtidigt. Dubbelheten består av dels ett jag som är ens medvetna jag, och dels ett 

förtryckt, undangömt jag, och detta lånade Kafka från Dostojevskij (Dubbelgångaren), som i 

sin tur lånade det av Gogol (Näsan), som i sin tur… (Spilka  1959 s. 293-295). Vi kan därmed 

säga att Gregors förvandling är en spegling av hans inre. Det påträngande insekts-varat är den 

andra delen av Gregors mänskliga dubbelhet, och en tanke om människans dubbelhet 

implicerar att det finns något handfast, något enhetligt, som utgör denna tvåfald. 

 

 

Musiken 

Ett fenomen som tycks aktualisera den mänskliga kärnan hos Gregor är musiken.  Systern, 

som ”i motsats till Gregor älskade musik” (Kafka 2008 s. 32), spelar fiol. En kväll hör 

inackorderingsgästerna hur systern spelar fiol i rummet intill och ber henne komma ut och 

spela för dem (s. 55). Man ordnar så att systern kan spela i vardagsrummet, och alla i 

lägenheten är samlade, till och med Gregor har smugit sig fram (s. 56). 

 

Gregor kröp fram ytterligare en liten bit och höll huvudet tätt intill golvet för att om möjligt 

kunna fånga hennes blick. Var han då ett djur, när musiken kunde gripa honom så? Det var som 

om vägen till den eftertraktade men dittills okända födan nu låg öppen (Kafka 2008 s. 56-57) 

 

I filosofen Arthur Schopenhauers fotspår, menar Peter Stine, låter Kafka musiken stå för ”a 

blissfully undivided state of being”; musiken blottar den del av människan som alltid kommer 

vara människa (Stine 1981 s. 65). Även om Gregor tycks uppgå i ett insekts-vara så har han 

ändå en bestående mänsklig kärna inom sig. Det finns något inom Gregor som aldrig kan 

reduceras bort varför han aldrig enbart kan vara ett djur – Gregor är ett både-och. Detta till 

trots vet vi att Gregor inte älskar musik men det är ett anlag som gör honom till människa.  

     Erica Weitzman menar att det i Kafkas berättelser ofta finns berättelser om berättelser. I 

Den försvunne illustreras detta genom förekomsten av teatrar. Detta inslag, att berättelsen 

skulle centrera kring ett annat narrativ, skapar en ironisk effekt eftersom texten utger sig för 
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att handla om något den inte handlar om; samtidigt är det detta andra narrativ som utgör 

berättelsen (Weitzman 2015 s. 103). Jag menar att detta är fallet med systerns fiolspelande – 

berättelsen Förvandlingen handlar väldigt lite om systerns musicerande, men när berättelsen 

handlar om det, är det en berättelse inom berättelsen som skildrar hur Gregor fortfarande är 

människa, och insekt, och det är samtidigt just vad berättelsen handlar om. 

     Den del som aktiveras genom musiken, aktiveras först genom att Gregor blir förvandlad 

och fången i sitt rum. Vad som utmärker Kafka, enligt Mary Ann Witt, är att Gregors 

fångenskap i sitt rum inte står i motsatsförhållande till frihet; snarare tycks Gregor få sin frihet 

genom sin fångenskap där han njuter av musiken. Relationen frihet - fångenskap är något 

paradoxal. Men när han blivit fri så avstängs han från den mänskliga gemenskapen och hålls i 

fångenskap. Friheten föranledde fångenskapen och det tragiska slutet (Witt 1971 s. 33-34 och 

43). Kafka är här mer pessimistisk än Walser som ser människan som mer foglig och 

anpasslig. Denna mer svårmodiga hållning är adekvat i förhållande till Kafkas grundläggande 

antagande om en kärna som blivit förfrämligad. Vad detta förfrämlingande beror på får vi 

olika besked om. Ett vanligt vänsterideologiskt begrepp är alienation, vilket som bekant 

innebär att arbetaren förfrämligas genom att sälja sin arbetskraft vilket avlägsnar arbetaren 

från sin tillvaro. Denna typ av förfrämling finner vi även hos Kafka.   

 

 

Det enhetliga mot det marknadsekonomiska 

Gregor säger uttryckligen att hans arbete tär på honom, för 

  

’Herre Gud, vilket påfrestande yrke jag valt!’ tänkte han. ’Ständigt dessa resor, dag ut och dag 

in. Det är betydligt trassligare att göra affärer på resande fot än hemma i butiken, och till råga på 

allt tvingas jag stå ut med resandets alla avigsidor, passa tågtider, äta dålig mat på oregelbundna 

tider, hålla till godo med ett mänskligt umgänge som hela tiden växlar, aldrig blir bestående, 

aldrig riktigt hjärtligt. Åt helvete med alltihop!’ (Kafka 2008 s.6)  

 

Här ser vi hur Kafka menar att människan inte kan foga sig efter omständigheterna, utan det 

finns något bestående som leder till att människan sätter sig mot situationer som inte tar 

hänsyn till detta bestående. Det är därför Gregor tänker tanken ”’att stiga upp så här tidigt på 

morgnarna gör en alldeles vrickad’, tänkte han. ’Människan behöver sin sömn’”( s. 6).   

     När Gregor kommer upp från sängen märker han frustrerad att han har missat tåget och 

mest troligen inte kommer hinna med nästa (s. 7). Gregor överväger att sjukanmäla sig, men 

resonerar sig fram till att det inte skulle vara lämpligt eller trovärdigt, han har ju inte varit sjuk 



  24 

tidigare och vid en eventuell läkarundersökning hade det ju framkommit att han låtsades (s. 

7). Galili Shahar menar att tid som socialt fenomen dikterar Gregor Samsas liv. Han skyndar 

sig till tåget – som avgår efter tid – för han vill hinna till jobbet – som regleras av tid. Under 

1800-talet och framåt har klockan och tiden blivit underställd kapitalismens ekonomiska 

struktur, och genom att själv underställa sig tiden, menar Galili Shahar, att Gregor Samsa är 

underställd kapitalismen och följer dess monotona rytm. Denna betoning på tid i hans liv 

bidrar till att han blir förfrämligad, och att Gregor blir en insekt kan ses som ett motstånd mot 

det tidscentrerade samhället, enligt Shahar (Shahar 2016 s. 260 - 263).  

     Även Gregors förhållande till sitt arbete visar på en skillnad mellan Gregor Samsa och 

Jakob von Gunten. Den förstnämnda tar sitt arbete på stort allvar, medan den sistnämnda ser 

det mer som kontingent. Ruth V. Gross menar att Gregors förvandling är ett sätt att motsätta 

sig arbetet. Samtidigt slutar berättelsen i tragedi, genom att Gregor dör efter att han 

försummats av sin familj, vilka enbart brydde sig om Gregor när han försörjde dem, och 

knappt då. Förvandlingens frigörande potential slutade i en tragedi (Gross 2002 s. 89-90).  

 

 

En främling för sig själv 

Men främlingskapet är inte enbart något som påtrycks utifrån, det uppkommer inifrån också. 

Varje tanke på förfrämligande bygger på antagandet om en enhet inom människan, annars 

hade människan fogat sig. Från början är det tydligt att Gregor är främmande inför sig själv. 

 

Gregor vände därefter blicken mot fönstret, det trista vädret – man hörde regndropparna smattra 

mot fönsterblecket – gjorde honom dyster till sinnes. ’Om jag skulle sova ett tag till och glömma 

bort alla de här dumheterna’, tänkte han, men det var stört omöjligt eftersom han var van vid att 

sova på högersidan, och i sitt nuvarande tillstånd kunde han inte lägga sig i den ställningen 

(Kafka 2008 s. 5). 

 

Detta är ett uttryck för att Gregor är förfrämligad inför sig själv: han känner stor olust inför 

sin situation och sin egen kropp. I kapitel ett ser man tecken på hur Gregor var förfrämligad 

genom sådant utifrån (så som hans jobb), men vi borde också kunna tala om en förfrämling 

genom att han blir en insekt och därmed skiljs från mycket som utgjorde honom som 

människa. Efter att han har blivit inmotad i rummet och skadat sig och senare vaknar upp, så 

har systern ställt in en skål med mjölk och lagt i några bitar av vitt bröd.  
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Men det dröjde inte länge förrän han besviket drog upp det igen, det var inte bara smärtorna i 

vänstersidan som gjorde det svårt för honom att äta – och äta kunde han för övrigt bara om han 

frustade och hjälpte till med hela kroppen – utan dessutom föll mjölken, som annars var hans 

älsklingsdryck och som systern säkert just ställt in till honom, inte alls i smaken, nej, det var 

nästan med avsmak han vände sig bort från skålen och kröp tillbaka till mitten av rummet 

(Kafka 2008 s. 25-26).  

 

Även om Gregor har varit förfrämligad, är han nu främmande inför den han nyligen var. Han 

känner sig bortkommen i sitt rum, men ”nästan instinktivt vände han sig om och rusade, inte 

utan att skämmas lite, in under soffan”. (s. 27) Gregor är till en början ovan i sin förvandling. 

Men att Gregor kan skämmas gör att vi kan säga att något mänskligt inom honom har överlevt 

förvandlingen; vi förknippar skam snarare med något människolikt än insektslikt.  

     Peter Stine menar att Gregor förvandlas till en insekt just för att han inte längre är bekant 

med sig själv och samhället. Och han förvandlas för att frigöra sig från detta främlingskap, 

även om det inte i längden leder till något gott (Stine 1981 s. 63-64). 

 

 

Överreaktioner hos Walser 

Den form av överreaktion som främst är aktuell hos Robert Walser i Jakob von Gunten äger 

rum inom det mimetiska skiktet, och framstår då som överreaktioner både för läsaren och 

karaktärerna, åtminstone för Jakob vars perspektiv av det berättade vi får del av.   

     Till en början kan man ta Jakob för en antihjälte som förhåller sig ironisk och barnslig till 

allt, men sedan förstår vi att Jakob, tvärtom, är en hjälte. Hur ska vi då förstå Jakob om han är 

någon som inte tar tillvaron på allvar, vilket föranleder en rad överreaktioner mot honom? 

     När Jakob en gång samtalar med sin bror säger denne att  

 

[…] känn dig aldrig utstött. Utstött, bror, det kan det inte bli tal om, ty det existerar kanske alls, 

alls ingenting här i världen som är värt att redligen sträva efter. Och ändå bör du sträva, 

lidelsefullt till och med. Men för att du aldrig ska bli alltför trånande: inpränta i ditt minne: det 

finns ingenting, ingenting som är värt att sträva efter. Allting är ruttet. Förstår du det?” (Walser 

1980 s. 59) 

 

 På detta svarar Jakob att han redan vet om detta, han är införstådd. ”Du måst hoppas och 

ändå inget hoppas” (s. 61). Det ligger något tvetydligt absurt över den sista skrivningen som 

påminner om Albert Camus. I essäboken Människans revolt skriver Camus att förvisso är 
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tillvaron utan mening, varför det egentligen inte finns något att sträva efter, men om man 

motsätter sig denna frånvaro av mening har man just i den handlingen skapat ett fundament 

för mening. Genom att säga nej till avsaknaden av mening uppstår en barriär att ta spjärn mot, 

en vilja för att forma mening. Detta är kärnan i det absurdas revolt (Camus 1953 s. 16-17). 

     Denna rörelse av att säga både ja och nej till en tillvaro utan mening leder Jakob till att 

säga att ”vi är alla utan undantag en smula energiska, ty litenheten och nöden som vi befinner 

oss i förmår oss att stadigt tro på de ynka landvinningar som vi har gjort. Vår tro på oss själva 

är vår blygsamhet. Om vi inte trodde på någonting, skulle vi inte veta hur litet vi är” (Walser 

1980 s. 57). Det är just genom att eleverna vet med sig att de är utan betydelse som de kan 

skapa betydelse för sig själva. Just denna dubbelhet får Jakob att inte kunna vara allvarsam.  

     Peter Utz skriver att Jakob menar att han i framtiden kommer bli en nolla som får tjäna 

någon annan. I slutet av boken säger Jakob att han har blivit denna nolla. Att vara en nolla 

innebär att man varken har betydelse (socialt) eller mening (semantiskt). Och semantisk och 

social ”bedeutung” (ty: betydelse) är sammanlänkade; är du någon socialt har du en inre 

känsla av mening. Men Jakob vill inte ha någon ”bedeutung”, vare sig socialt eller semantiskt, 

varför han måste undfly språket, opponera sig, och därmed använder han sig av termen 

”nolla” (Utz 2018 s. 143-145). 

 

 

Noll-vara och överreaktion 

Att vilja bli en nolla är något avvikande och reaktionsväckande. I boken är det kamraten 

Kraus som oftast verbaliserar denna häftiga reaktion, som när Jakob slöar på morgonen.   

 

Jo, jag kliver nog gärna ur sängen, men å andra sidan tycker jag det är rent härligt att ligga kvar 

lite längre än jag bör. Att inte böra göra något det är ibland så frestande att man inte kan låta bli 

att göra det ändå. Därför älskar jag ju så i grunden varje slags tvång, eftersom det tillåter en att 

glädjas åt lagstridigheter. Om inget påbud, inget tvång rådde i världen, skulle jag dö, svälta ihjäl, 

förtvina av leda (Walser 1980 s. 24). 

 

Jakob behöver alltså något att sätta sig mot för att vara en nolla. Detta är något som förargar 

Kraus, som skäller på Jakob. ”Rätthavaren är hetsig, orätthavaren visar alltid upp ett stolt 

frivolt lugn.” Vi får veta att Kraus överreagerar och försöker få upp denne, samtidigt som 

Jakob vill denna reaktion för att bekräfta hans noll-vara, för ”vi båda passar så bra ihop” (s. 

25). Vi kan alltså här säga att överreaktionen är på det mimetiska skiktet, inte det semiotiska. 

Denna dubbla tanke – att vilja överreaktioner och ändå tycka dem vara överdrivna – gör att vi 
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upplever en flyktighet. Ytligt sett framstår det som paradoxalt att Jakob säger ”och Kraus, den 

ständigt arge Kraus, vad kär han är mig” (s. 26), men då vi förstått Jakobs projekt förstår vi 

innebörden. Eftersom Jakobs projekt är atypiskt kan vi säga att Jakob rör sig bort från det som 

hålls för mänskligt och det moderna associerade subjektsbegreppet – att fullfölja en själv – 

upplöses, aspekter som även Jörg Kreienbrock framhållit (Kreienbrock 2018 s. 196). 

     Jakob berättar att han med kamraten Schilinski brukar flanera på stadens gator. Jakob ser 

flanerandet som något högst positivt. Men Kraus förfäras och föraktar sådan lättja (s. 21). Det 

blir därmed synligt att Jakob och Kraus ser annorlunda på tillvaron, och att Kraus menar att 

man ska ta den mer allvarligt än Jakob. Denne skriver att ”ingenting kan uppröra mig så djupt 

som anblicken och lukten av det goda och rättfärdiga”, vilket förkroppsligas av Kraus. Det är 

lasterna, inte dygderna, som i sin tur intresserar Jakob. Därtill, ”Kraus ser alltmer förebådande 

på mig för var dag. Det passar mig mycket bra” (s. 22). Varför beror på att det bekräftar noll-

varat. Återigen kan detta framstå som lättsinnigt vid en okoncentrerad läsning. Men, som 

Kreienbrock påpekar, kan man under den bedragande ytan skönja ett mönster av komplexitet 

och det som först framstod som lättsinnigt framstår istället som mer eftertryckligt om än dock 

inte allvarsamt (det hade inte legat i linje med noll-varat) (Kreienbrock  2018 s. 192). 

     Att man i noll-varat inte kan ta tillvaron på allt för stort allvar och istället försöker röra sig 

ut mot marginalerna sätter Jakob ord på när han säger att ”det som vi elever gör, gör vi därför 

att vi måste, men varför vi måste, det vet ingen av oss riktigt. Vi lyder utan att fundera över 

vad det en dag skall bli av all denna tanklösa lydnad, och vi gnor, utan att tänka på om det är 

rätt och billigt att vi måste arbeta” (Walser 1989 s. 31). Om man hade tagit tillvaron på allvar 

hade man inte blint följt uppmaningar utan försökt få grepp om tillvaron och styrt den. Detta 

är något Jakob inte gör, för han vill uppgå i ett noll-vara. Jakob säger därmed, absurt nog, nej 

till allvaret, men samtidigt ja till att man inte kan kringgå vad som är för handen. 

 

 

Bortom lättsamhet och allvarsamhet 

När Jakob frågar om Kraus någonsin känner leda följer en överreagerad utskällning som 

täcker en hel boksida. Kärnan i tillrättavisningen bestå däri att Kraus menar att någon som är 

företagsam, till skillnad från Jakob, och som tar vara på sin tid inte har något utrymme att 

känna leda (Walser 1980 s. 77). På detta svarar Jakob skrattande ”har du pratat färdigt nu, 

Kraus?”, och egentligen visste han hur Kraus skulle reagera, och han retades med honom 

enbart för nöjes skull (s. 78). Här är överreaktionen på en mimetisk nivå, och funktionen är att 

påvisa ett förhållningssätt gällande Jakobs kontingenssyn, och hans förhållningssätt tar sig 
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ofta uttryck genom humor. Erica Weitzman menar att ironin hos Robert Walser är ett av de 

mest framträdande dragen. Hon skriver att ”self-referential statements of a comic nature or 

intention are such a regular feature of Walser’s writing they could almost be said to be its 

main connecting element”. Man bör främst se förekomsten av ironi som just ironi och inte 

som ett uttryck för förfrämling, mental instabilitet, barnsligheter eller naivitet. Istället menar 

hon att man bör tillåta sig se Walser mer som en komisk författare (Weitzman 2015 s. 59).  

     Den hållning som Jakob har inför livet kan beskrivas som ironisk eftersom han inte ser 

något som nödvändigt. Det är därför han avslutar ett dagboksinlägg med de sarkastiska 

raderna ”jag pratar strunt igen litet grann, eller hur? Jag medger gärna att jag pratar strunt, ty 

med något måste ju raderna fyllas ut. Hur förtjusande, hur förtjusande är inte förbjudna 

frukter” (s. 94). Den förbjudna frukten är en alludering på kunskapens äpple i Gamla 

testamentet, en mellantextlighet. Jakob har kommit till insikt om allts överflödighet. Därför 

säger han, när föreståndarinnan frågar varför han alltid grälar med Kraus, att ”förresten är det 

där grälandet inte så värst allvarligt menat” (s. 66). Nej, det är det inte. När Jakob har tagit sitt 

fotografi till sin levnadsteckning, säger Kraus att han ser ut som en jude. De har roligt åt detta 

och Kraus säger att judarna äger allt kapital, vilket Jakob håller med om, men ”det är först 

pengarna som gör människorna till judar. En fattig jude är ingen jude, och rika kristna, ajaj 

du, det är de värsta judarna” (s. 42). Den stance, alltså det förhållningssätt som vi intar inför 

detta språkspel (Skalin 2004 s. 11), är att detta är ironier, inte uttryck för antisemitism. 

Sarkasmen döljer också en syn på människan som något konstruerat, inte bestående: den 

mänskliga naturen fogar sig efter yttre faktorer. Kort därefter blir Kraus arg på Jakob, 

överreagerar, och skäller på honom för att han inte tar saker på allvar (Walser 1980 s. 43). Här 

kommer kamraternas grundläggande förhållningssätt i konflikt med varandra. 

     Medveten om sitt noll-vara upplever Jakob också att han är ett misslyckande i 

allmänhetens öga. Detta får dock inte Jakob att misströsta, utan snarare att vilja hylla. Det är 

därför Jakob i sin dagbok skriver en tvetydighet så som  

 

Ofta har jag förnimmelsen av ett stort inre nederlag. Då ställer jag mig mitt i rummet och gör 

ofog, för övrigt riktigt barnsligt ofog. Jag sätter Kraus’ mössa på mitt huvud, eller ett fullt glas 

vatten osv. Eller Hans är där. Tillsammans med Hans kan man kasta upp hattar på huvuden, så 

att de blir sittande fast där uppe. Vad Kraus föraktar oss för det varje gång (Walser 1980 s. 110). 

 

Vid en första läsning skulle man kunna tro att ofoget är ett sätt att hantera, undgå vad han 

antas vara – men egentligen är det Jakobs sätt att uppgå i sitt noll-vara. Vi får veta att när 

Kraus sedan lämnar Benjamentainstitutet blir Jakob ledsen, men ”innan han gick, skällde han 
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hastigt ut mig än en gång, och hela den veritable Kraus lyste därvid fram en sista gång.” Och 

därefter beskyller han (bekräftande) Jakob för att inte ta saker och ting på stort allvar (s. 138-

139). Vid ett tillfälle berättar Jakob att han varit på sittning med sin bror. Han har klätt sig fint 

för det gör en ”betydelsefull” och han har låtsas vara någon viktig. Detta är något som vi 

förstår roar honom (s. 86). Han spelar denna teater just för att allt är kontingent, ett tillagt 

spel. Jakob önskar bara att få leva ett liv, och det borgerliga liv han parodierat är ett – för 

vilket slags leverne är mindre viktigt, varför Jakob säger ”sak samma hur” (s. 88). 

     När Jakob kräver att föreståndaren ska skaffa honom ett arbete, är föreståndaren på 

gränsen att ilskna till. ”Han tänkte bli rasande. O, han vill alltjämt bli rasande, och jag är alltid 

mycket djärv, då jag retar honom. Riktigt högt, barskt och oförskämt frågade jag” (s. 115). 

Men föreståndaren behärskar sig först och håller en monolog på två sidor: 

 

”’Så du vill träda ut i arbetslivet, Jakob? Men jag säger dig, stanna du hellre ett tag till. Här har 

ju du och dina likar det ändå riktigt bra. Eller har ni inte det? Dröj ett litet tag till du. Jag skulle 

till och med råda dig till att bli litet slentrianmässig, glömsk och trögtänkt. […] Ty du är i mitt 

tycke nästan för full av vilja, för full av karaktär. Och stolt är du, Jakob! Vad tror du egentligen? 

Tror du att du kan ernå, erövra något stort i den öppna världen? Att du måste? Har du allvarliga 

avsikter att göra något betydelsefullt? Ett sådant något våldsamt intryck gör du – tyvärr – nästan 

på mig. Eller också vill du kanske, kanske på trots förbli helt liten? Även det tror jag dig om. Du 

har en liten festlig, för häftig, för triumfatorisk läggning. Men allt det där är ju så likgiltigt, du 

stannar ett tag till, Jakob. […] Leds här på institutet så gott du bara kan. O, lille världserövrare, i 

världen, där ute i världen, i yrkeslivet, i strävan, i kampen, där, där kommer hav av leda, 

ödslighet och isolering att gapa emot dig på allvar. Stanna du här. Längta du ett litet tag till. Du 

kan inte tro vilken salighet, vilken storhet det ligger i att längta, alltså i att vänta. Alltså vänta. 

Trängta i alla fall invärtes. Men inte alltför mycket. Hör, mig skulle det smärta om du gav dig 

av, det skulle ge mig ett sår, ett oläkbart, det skulle nästan döda mig. Döda? Jag måste be dig 

skratta ut mig, men med besked. Skratta ut mig riktigt oförskämt, Jakob. Jag tillåter dig att göra 

det. Men, säg du, vad kan nu egentligen jag tillåta och förbjuda dig längre hädanefter? Jag, som 

just har övertygat dig om att jag är nästan, nästan beroende av dig? Det ryser i mig, det gör mig, 

det gör mig upprörd och lycklig på samma gång, Jakob, det som jag nu har ställt till. Men jag 

älskar för första gången en människa. Fast det fattar du inte. Gå. Marsch. Se till att du kommer 

ut härifrån. Slyngel, vet att jag fortfarande kan straffa. Frukta.’- Nå, där hade jag det, han hade 

än en gång blivit rasande på mig. […] Jag räckte till och med riktigt fjolligt och som en äkta elev 

ut tungan, och sedan måste jag skratta. Jag tror jag aldrig har skrattat så förut. Naturligtvis 

alldeles tyst. Det var det mest äkta undertryckta skratt man kan tänka sig. När jag skrattar så, nå: 

då står ingenting längre över mig. Då är jag något som inte längre kan överträffas ifråga om att 

omfatta och behärska. I sådana ögonblick är jag helt enkelt stor (s. 115-117).  
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Föreståndaren vill att Jakob ska skratta åt honom eftersom han har gjort sig till åtlöje, tagit 

saker allt för seriöst vilket får honom att framstå som olustig. När Jakob då faktiskt skrattar åt 

honom bekräftar Jakob det löjeväckande, något som ligger i linje med att bli ett noll-vara.  

     Vad som kännetecknar Walsers språkbruk är att det som sägs är inte vad som menas, 

varför Walsers prosa kan framstå som lättsinnig utan att vara det. För att förstå Walser ska vi 

därmed inte fokusera så mycket på vad direkt han skriver. Vad som sägs är mindre viktigt, det 

är meningen inom det som sägs som är det viktiga. Jan Plug menar att man för den delen inte 

enbart ska intressera sig för hur Walser säger det han gör, men Walser menar heller inte det 

han vid första anblicken utger sig för att mena. För ”each of Walser’s sentences exists only to 

make the previous forgotten”, men det innebär inte att språket tomt på mening (Plug 2018 s. 

656-658). Översatt här kan hela situationen te sig som skolpojksfasoner jämte en kåserande 

lärare – men om vi genomtränger texten uppenbarar sig en annan bild. 

 

  

Underreaktioner 

Likaväl som man kan tala om överreaktioner hos Walser så finns det även inslag av 

underreaktioner, vilka blir aktuella i samband med överreaktioner, eller när sådana uteblir. 

När Kraus en annan gång håller en flera sidor lång utskällning lägger Jakob till att det hela var 

”egentligen alldeles oberättigat” (Walser 1980 s. 124). Detta indikerar att överreaktionen 

framstår som en överreaktion även på det mimetiska skiktet. Varför skäller Kraus ut Jakob? 

Jo, ”jämt skratta åt det riktiga och tillbörliga, det kan du, det förstår du dig utmärkt på, ja, ja, 

det är ni mästare på, du och dina stambröder” (s. 124). Jakob är en ”narr” som reagerar med 

ett ”gapskratt” (s. 125- 126). Jakobs avvärjning av Kraus reaktion är något av en 

underreaktion: han reagerar inte på ett sätt som situationen kräver, eller anses kräva. 

     Det finns en lekfullhet i Walsers texter. Erica Weitzman menar att det hos Walser finns en 

insikt i språkets framställande begränsningar. Walser undkommer detta genom att anlägga en 

humoristisk prägel – genom att skämta kan Walser genom en negativ framställning nå det han 

sträcker sig efter. Men denna humor är ironisk i den att det inte främst är avsedd som humor 

utan som ett verktyg för att göra en poäng av annan sort. Ofta kommer detta ironiska inslag 

till uttryck genom att karaktärer kommenterar sitt eller andras språk (Weitzman  2015 s. 69). 

Detta är fallet med hur Jakob responderar på Kraus utskällningar: på grund av de språkliga 

begränsningarna kan inte Jakob formulera en kritik mot Kraus, varför han istället använder sig 

av humorn för att opponera sig. Men, detta får i sin tur effekten av att Jakob, tillsynes tycks 

underreagera på Kraus överreaktioner. Att det tillsynes just är underreaktioner är inte 
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självklart inom det mimetiska skiktet, likaväl som det inte är det inom det semiotiska skiktet. 

Att så är fallet beror på Walsers, lekfulla förmåga att göra skenmanövrer och förvilla läsaren. 

     Denna förvillelse blir tydlig vid ett samtal med Kraus. När Jakob påpekar för Kraus att det 

förefaller som om deras institut är förbi sina glansdagar, blir Kraus arg och överreagerar:  

 

”Människa, du måtte gå havande med fåniga inbillningar. Vilka idéer. Jobba på du. Sköt ditt du, 

så slår dig ingenting slående. Denna snokare. Vill snoka sig in i åsikter och uppfattningar. Gå 

bort ur min åsyn. Jag tål snart inte se dig längre” (Walser 1980 s. 109).  

 

Jakob svarar kort att han tycker att Kraus är grov, och lämnar honom, vilket tyder på att Jakob 

tycker att Kraus överreagerar. Men ”också han [Kraus] förnimmer att någonting här inte är 

bra, han säger bara ingenting, bara till sig själv säger han det” (s. 110). Jakob har insett att 

saker är satta i rörelse, att deras skolas framtid är osäker, men Kraus vill inte rubba den 

ordning som råder, han vill att saker ska förbli. Här skulle vi kunna säga att Jakobs reaktion är 

undermålig: Jakob borde ha reagerat mer på kamratens oro, situationen kräver det.  

     Den enda gången som Jakob verkar tycka en överreaktion är jobbig är när föreståndaren 

försöker strypa honom efter att Jakob inte besvarar föreståndarens känslor. Här är våldet 

något direkt hotfullt. Men senare skriver han: ”Jag skulle vilja bli litet utskälld, uppsträckt, 

morrad och ruten åt, det skulle göra mig outsägligt gott. Är jag ett barn? –” (s. 129) Här 

uteblir en överreaktion och istället bemöter Jakob föreståndarens med en underreaktion.  

     I samband med att föreståndaren vill kyssa Jakob så har Jakob skällt på föreståndaren om 

att denna borde vissa mer aktning för honom. Men Jakob menar att det var med ”rent 

skrattretande högdragna ord, med dessa ord, som så föga passar in i den nuvarande tidsåldern 

[…]”. Det är när föreståndaren vill kyssa Jakob som en giltig överreaktion uteblir, varför vi 

kan tala om en underreaktion. I det mimetiska skiktet framstår närmandet som felaktigt (”Har 

föreståndaren blivit galen?”), men i hela scenen uteblir en poetisk rättvisa, i det semiotiska 

skiktet, som fördömer att en lärare vill kyssa en elev. För föreståndaren föreslår planer om att 

ge sig ut på äventyr och Jakob verkar någorlunda intresserad (s. 133-135). 

 

 

Överreaktioner hos Kafka 

Den form av överreaktion som främst är aktuell hos Franz Kafka i Förvandlingen äger rum 

inom det semiotiska skiktet, och framstår då som överreaktioner främst för läsaren. 
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     Överreaktionerna i berättelsen är ständigt närvarande. De introduceras redan i berättelsens 

exposition genom att fadern avlöser modern på andra sidan av dörren för att uppmana Gregor 

att stiga upp ur sängen och skynda sig iväg till arbetet.  

 

- Gregor, Gregor, ropade han, vad är det med dig? 

     Och efter en stund manade han på honom igen, nu med grövre röst: 

     - Gregor! Gregor! (Kafka 2008 s. 8) 

 

Detta är ett varsel om de stundande överreaktionerna, vars funktion är att påvisa hur 

förfrämligad Gregor är i sin levnadssituation. Det är samtidigt viktigt att poängtera att det i 

Förvandlingen jämte överreaktionerna förekommer underreaktioner, vilka Gregor står för. 

Detta beror på fjärmandet, vilket kommer till uttryck i att Gregor försöker bemöta allt med 

förnuft, då samhället som förfrämligat honom just premierar förnuft. Kafka skriver: 

 

Till att börja med tänkte han i lugn och ro stiga upp, klä sig och framför allt äta frukost, först 

därefter skulle han fundera på nästa steg, ty det var uppenbart att han inte kom fram till något 

vettigt genom att ligga och fundera här i sängen. Han drog sig till minnes att han ofta legat i 

sängen och tyckt sig ha lite ont här och där, kanske beroende på att han legat obekvämt, men att 

det hela när han väl stigit upp visat sig vara ren inbillning, han var nu spänd på hur den här 

morgonens hjärnspöken så småningom skulle upplösas i intet. Att hans förändrade röst helt 

enkelt var första tecknet på en rejäl förkylning, en yrkessjukdom bland handelsresande, tvivlade 

han inte ett ögonblick på (s. 9). 

 

Ja, Gregor resonerar sig fram till att detta vore mest rätt och riktigt. Det är därför han även 

tänker ”’Bara inte ligga kvar i sängen längre än nödvändigt’”(s. 9). 

     Det finns dock ett undantag för detta, och det är berättelsens slut där det snarare är familjen 

som står för en underreaktion, eller kanske snarare är det en överreaktion i passiv bemärkelse 

till skillnad från tidigare som varit aktiv. När städerskan hittat Gregors lik säger fadern ”tack 

gode Gud för det” (s. 64). På en mimetisk nivå är detta kanske inte en överreaktion, men på 

den semiotiska nivån håller vi det för det. Man gör sig av med inackorderingsgästerna, likaså 

Gregors kropp och man beger sig ut från staden (s. 65-66).  

 

Bekvämt tillbakalutade i bänkarna diskuterade de sina framtidsutsikter, det visade sig vid 

närmare betraktande att dessa inte alls var så dåliga eftersom alla tre hade anställningar som var 

– något som de egentligen inte frågar varandra om tidigare – ytterst fördelaktiga och särdeles 

löftesrika inför framtiden (s. 67).  
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Detta framstår som en orimlig reaktion när deras son och broder dött samma dag. Funktionen 

med detta är att påvisa att Gregor faktiskt stod i stor skuld till sin familj och tyngde dem. Det 

är en funktion som fullbordar det tragiska i berättelsen.  

 

 

Avlägsnad genom arbete 

Vi får veta att Gregor sedan tidigare har genomgått en förvandling, när han ”förvandlats från 

en liten bodknodd till en riktig handelsresande” för att försörja sin familj (s. 31). Till en 

början uppskattar familjen honom, men det avtar. Denna avsaknad beskrivs som om ”den där 

riktiga värmen ville inte längre infinna sig”. Detta talar för att Gregor varit fjärmad och känt 

en distans till dem som stod honom nära, bortsett från sin syster som han vill skicka till 

musikhögskola (s. 32). Men även denna närhet kommer att vidgas. Att familjen håller Gregor 

på avstånd blir tydligt när prokuristen kommer för att undersöka Gregors uteblivelse. 

 

- Gregor, sa nu fadern från rummet till vänster, prokuristen är här och han undrar varför du inte 

reste med det tidiga morgontåget. Vi vet inte vad vi ska säga till honom. Förresten vill han tala 

med dig personligen. Så var snäll och öppna dörren nu. Oredan i rummet kommer han säkert att 

vara vänlig nog att ursäkta. (13) 

 

Detta måste ses som en tämligen hetsig reaktion med tanke på att Gregor till de andras 

kännedom egentligen inte gjort något mer än att försova sig. Även modern reagerar häftigt, 

och ordrikt försäkrar hon för prokuristen att ”pojken har inget annat än firman i huvudet” (s. 

13) Funktionen av detta är att påvisa hur förfrämligad Gregor, men även hans familj är – och 

en förfrämling förutsätter att det finns något bestående i människan att förfrämliga, annars 

hade hen fogat sig. Att kapitalet anses komma före den enskildes välmående föranleder 

prokuristen att säga att ”vi affärsmän av hänsyn till affärerna – lyckligtvis eller olyckligtvis, 

hur man nu vill se på saken – ofta måste bortse från att vi känner oss lite krassliga” (s. 14). 

     När fadern uppmanar Gregor att släppa in prokuristen, svarar Gregor nekande alldeles 

kort, varpå systern börjar gråta och en pinsam tystnad uppstår. Men ”ingen som visste i vilket 

tillstånd som han [Gregor] befann sig kunde på allvar begära att han skulle släppa in 

prokuristen.” Men detta nekande får prokuristen att reagera lättretat: 

 

- Herr Samsa, ropade prokuristen med hög röst, vad menar ni med detta? Ni barrikaderar er i ert 

rum, svara bara ja eller nej, förorsakar era föräldrar stora och onödiga bekymmer och försummar 
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– detta nämner jag bara i förbigående – era plikter mot firman på ett sätt som i själva verket är 

alldeles oerhört. Jag talar här å era föräldrars och er chefs vägnar och ber er verkligen ge oss en 

omedelbar och utförlig förklaring. Jag är mållös, fullkomligt mållös. Jag har alltid betraktat er 

som en lugn och sansad person, men nu verkar ni plötsligt vilja stoltsera med de mest 

besynnerliga nycker. Chefen antydde visserligen i morse en tänkbar förklaring till er 

försumlighet, han syftade på att ni nyligen fått rätt att driva in skulder, men jag gav nästan mitt 

hedersord på att det han sa inte kunde vara sant. Men när jag nu ser hur ofattbart omedgörlig ni 

är, tappar jag helt och hållet lusten att på minsta sätt ta er i försvar. Och er ställning är definitivt 

inte den starkaste. Jag hade först tänkt säga er allt detta mellan fyra ögon, men när ni nu 

uppehåller mig här alldeles i onödan ser jag ingen anledning att inte också låta era föräldrar få 

höra det. Era arbetsinsatser har lämnat mycket övrigt att önska på sista tiden, det är visserligen 

inte också högsäsong för affärer just nu, det skall villigt erkännas, men någon säsong då man 

inte kan göra några affärer alls finns inte, herr Samsa, får helt enkelt inte finnas. (14-15) 

 

Vi kan här tala om en överreaktion, det tycks för läsaren inte finnas något fog att reagera till 

den grad häftigt. Överreaktionen är främst inom det semiotiska skiktet, inte det mimetiska, 

varför Gregor försöker besvara den orimliga reaktionen genom att agera rimligt.4 I kontrast 

till prokuristens överreaktioner, är Gregors reaktion något av en underreaktion. 

 

- Men herr prokurist, skrek Gregor alldeles utom sig, och han var så upprörd att han glömde bort 

allt annat, jag ska genast öppna, på ögonblicket. Lite illamående, ett yrselanfall, har hindrat mig 

från att stiga upp. Jag ligger fortfarande till sängs. Men jag känner mig helt återställd nu. Jag 

håller just på att stiga upp. Ha lite tålamod bara! Det går inte riktigt så lätt som jag trodde. Men 

frisk är jag i alla fall igen. Att något sådant kan drabba en så plötsligt! Så sent som igår kväll 

mådde jag förträffligt, det kan mina föräldrar intyga, eller rättare sagt, redan igår kväll hade jag 

en liten förkänning. Det måste märkts på mig. Varför anmälde jag inte det till firman! Men man 

tror alltid att man ska klara av sjukdomen utan att behöva stanna hemma. Snälla ni! Skona mina 

föräldrar! Samtliga anklagelser ni riktar mot mig saknar grund, ingen har sagt ett ord till mig om 

detta. Ni har kanske inte sett de beställningarna som jag skickat in. Förresten ger jag mig iväg 

redan med åttatåget, några timmars vila har gjort mig gott. Låt inte mig uppehålla er, herr 

prokurist, jag är strax i butiken själv, vill ni vara snäll att meddela det och framföra mina 

hälsningar till chefen! (15-16) 

 

Detta svar är ganska svamligt, och Gregor var ”knappt medveten om vad han sa, hasplade ur 

sig allt detta” (s. 16). Men Gregor besvarar det orimliga som om det vore rimligt, förhåller sig 

sakligt och bemöter varje invändning varför Gregor slösar på orden, vilket gör att även hans 

 
4 Ändå är överreaktionen inom diegesen, den fiktionella världen, den existerar inte enbart på en textuell nivå. Att jag menar att den inte är 

mimetisk beror på att överreaktionen inte representeras som en överreaktion, för då hade den framstått som en överreaktion inom diegesen, 

men den tycks främst framstå så genom textens egen semiotiska logik. 
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svar verkar häftigt. Att Gregor bemöter det orimliga som om det vore rimligt blir också tydligt 

när han försöker öppna dörren och visa sig för prokuristen och familjen.  

 

Han tänkte faktiskt öppna dörren, visa sig för dem och tala med prokuristen, han var nyfiken på 

vad de andra som nu väntade så ivrigt på honom skulle säga när de fick se honom. Blev de 

rädda, hade Gregor inget ansvar längre och kunde känna sig lugn. Om de å andra  sidan tog det 

hela med ro, hade inte heller han någon anledning att vara uppskärrad, om han skyndade sig 

kunde han faktiskt vara vid stationen klockan åtta (s. 16). 

 

Dessa inslag av olika former av nästintill skrattretande förvecklingar i handlingen gör att 

berättelsen inte handlar så mycket om Gregors förvandling i sig. Istället läggs fokus på sådant 

som är runt omkring. Detta skapar ett ironiskt inslag; berättelsen handlar om något annat än 

vad den egentligen tycks handla om, samtidigt som det är dessa förvecklingar som gör att 

historien utvecklas. Berättelsen Förvandlingen handlar enbart indirekt om Gregors 

förvandling, skulle vi kunna säga; något som intensifierar upplevelsen av förfrämligande. 

Weitzman menar att genom dessa ironier kan handlingen struktureras, då oförmågan att lösa 

en situation föranleder fler situationer. Man kan tala om de komiska inslagen som ”nästan-

nödvändiga” inslag för att berättelsen ska gå ihop (Weitzman 2015 s. 98 samt 125).  

     Detta förhållningssätt att bemöta det orimliga med rimlighet, vilket spär på det ironiska, får 

Gregor att ta sig ut ur sitt rum för att än mer förklara sin situation: 

 

- Jag ska genast klä mig, packa ner mina prover och ge mig av. Vill ni det, vill ni låta mig fara? 

Ni ser väl ändå herr prokuristen att jag inte är omedgörlig och att jag gärna vill arbeta, visst är 

resorna ansträngande, men jag skulle inte kunna leva utan dem. Vart ska herr prokuristen gå? 

Till firman, eller hur? Kommer ni att berätta allt sanningsenligt? Man kan ju tillfälligt vara 

oförmögen att arbeta, men det är just då man borde erinra sig tidigare prestationer och betänka 

att man senare, när hindret väl är undanröjt, säker kommer att arbeta desto mer ihärdigt och 

koncentrerat. Jag har ju stora förpliktelser mot chefen, det vet ni mycket väl. Och dessutom har 

jag ansvar för mina föräldrar och syster. Jag sitter i klistret, men jag ska kämpa mig fri igen. Gör 

det bara inte värre för mig än det redan är. Lägg ett gott ord för mig på firman! Jag vet att vi 

handelsresande inte är omtyckta. Man tror att vi tjänar stora pengar och lever livets glada dagar. 

Och man har heller inte någon större anledning att granska denna fördom närmare. Men 

prokuristen har ju bättre överblick över förhållandena än den övriga personalen, ja oss emellan 

sagt till och med bättre överblick än chefen själv, som i sin egenskap av företagare lätt förleds 

att vara alltför lätt negativ till de anställda. Och ni ser väl att en handelsresande, som är borta 

från firman nästan hela året, mycket lätt kan bli offer för skvaller, smärre missöden och 

grundlösa beskyllningar som han inte har några möjligheter att försvara sig mot, eftersom han 
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för det mesta inte ens får höra talas om dem, det är först när han alldels utmattad kommer hem 

från en resa som han känner av de obehagliga följderna in på bara skinnet, men då är det inte 

längre möjligt att spåra orsakerna. Snälla herr prokurist, gå inte härifrån utan att ha sagt något 

som visar att ni åtminstone till en liten del ger mig rätt! (19-20) 

 

Att detta förhållningssätt i sin tur är orimligt blir tydligt eftersom Gregors blotta uppenbarelse 

skrämmer övriga familjen och prokuristen. Denna orimlighet manifesteras inom det 

mimetiska skiktet, men vad som skiljer den från överreaktionen på det semiotiska skiktet är, 

att denna reaktion inte är en del av verkets norm, alltså den utgör ett minusvärde, den ligger 

inte i linje med normen i verket – det som läsaren håller för rätt och riktigt. Man borde inte 

bemöta Gregor så. Men det blir även orimligt på en annan nivå än att vara orimligt för 

familjen: för läsaren är det orimligt hur Gregor förhåller sig till situationen, och denna 

orimlighet, som ligger i linje med verkets norm, är inom det semiotiska skiktet. För att 

återigen tala med Weitzman kan vi här tala om inslag av ”slapstick-komik” genom att någon 

beter sig klumpigt åt och något olyckligt så småningom händer eller förebådar om att hända, 

varpå det roliga uppstår (Weitzman  2015 s. 115). Här är det Gregor som beter sig klumpigt åt 

och vi förstår att detta inte är till hans fördel och det humoristiska består däri att funktionen är 

att påvisa hur desperat fjärmad Gregor är. Ytterligare en överreaktion inom det semiotiska 

skiktet är när fadern försöker mota in Gregor i sitt rum.  

 

Tyvärr verkade prokuristens flykt göra även fadern, som hittills hållit sig någorlunda lugn, 

fullständigt förvirrad, ty i stället för att själv följa efter prokuristen eller åtminstone inte hindra 

Gregor från att ta upp jakten, rykte han med högra handen åt sig prokuristens käpp som denna 

lämnat kvar på en stol tillsammans med hatt och överrock, slet med den vänstra åt sig en stor 

tidning som låg på bordet och började driva tillbaka Gregor till hans rum genom att stampa med 

fötterna och vifta med käppen och tidningen. Inga böner från Gregor hjälpte […]”(Kafka 2008 s. 

23).  

 

Det slutar med att Gregor fastnar i dörrkarmen och att fadern sparkar på Gregor så att han 

kommer igenom dörren, och skadar sig (s. 24). Denna överreaktions ändamål är att påvisa hur 

genomgående Gregors främlingskap är, det bekräftas till och med utifrån. 

 

 

Gemenskap, mänsklighet och skuld 

I och med sin förvandling utesluts Gregor succesivt från den mänskliga gemenskapen. Likaså 

bestrids det mänskliga inom honom samtidigt som han känner skuld gentemot dem som gör 
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detta mot honom. Vid ett tillfälle diskuterar systern och modern om man bör tömma Gregors 

rum på möbler. Systern menar att Gregor som insekt skulle uppskatta detta, medan modern 

menar att Gregor som människa inte skulle göra det (s. 37-38). Gregor, som hör allt detta, blir 

kluven, och ”ville han verkligen låta sitt varma rum, så trivsamt inrett med ärvda möbler, 

förvandlas till en håla, där han visserligen obehindrat kunde krypa kors och tvärs, men till 

priset av att han i rask takt glömde bort sitt förflutna som människa?” Och Gregor menar att 

han redan har hunnit glömma bort delar av sig själv som gjorde honom till människa (s. 39). 

Men när systern sedan övertalar modern att ändå tömma rummet på möblemang försöker 

Gregor ingripa; Gregor vill inte göra sig kvitt sin mänskliga del och helt uppgå i ett insekts-

vara. Han visar sig själv och försöker förhindra att man flyttar ut hans saker. När modern ser 

Gregor blir hon skräckslagen, och systern blir arg på sin bror. Kort därpå kommer fadern hem, 

och systern berättar för fadern vad som hänt. Gregor tror att ”han [fadern] nu var helt 

övertygad om att Gregor gjort sig skyldig till något slags våldsdåd”. Gregor, som vill slippa 

alla former av konfrontationer och vill påvisa att han inte vill något ont, närmar sig dörren till 

sitt rum som blivit stängd under tumulten (s. 43). Det som sedan följer är hur fadern försöker 

hantera situationen, och vi kan kalla detta för en överreaktion.  

 

Antingen visste han [fadern] inte själv vad han skulle ta sig till, i alla fall lyfte han fötterna 

ovanligt högt och Gregor häpnade över hur enormt stora sulorna på hans kängor var. Men 

Gregor lär sig inte uppehållas av detta, för redan första dagen av sitt nya liv hade han fått klart 

för sig att fadern endast ansåg största möjliga stränghet lämplig i umgänget med honom. Så han 

försökte springa undan för far, stannade till när fadern stannade, och rusade vidare så snart 

fadern tog ett nytt steg. På det sättet avverkade de flera varv i rummet utan att komma till något 

avgörande, ja utan att det ens gav intryck av att handla om förföljelse, eftersom allt gick så 

långsamt. Därför höll sig Gregor ännu så länge på golvet, i synnerhet som han fruktade att 

fadern skulle betrakta en flykt upp mot väggar och tak som ett särdeles illasinnat tilltag. (s. 44-

45) 

 

Detta framstår som en humoristisk katt- och råttalek, där Gregor försöker förhålla sig sansad 

och förnuftig inför faderns oförnuftiga reaktion. Gregor bemöter faderns orimliga, aggressiva 

reaktion genom att förnuftig och med respekt inte försöka förarga fadern mer. Men: 

 

- då kom plötsligt någonting neddimpande alldeles intill honom, något som kastats dit med 

ganska lätt hand och sedan rullade iväg framför honom. Det var ett äpple, och strax kom ännu ett 

flygande, Gregor stannade förskräckt, det tjänade ingenting till att fortsätta springa, eftersom 

fadern bestämt sig för att bombadera honom. Han hade plockat fickorna fulla ur fruktskålen på 
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serveringsbordet och kastade den ena äpplet efter det andra, ännu så länge utan att sikta så noga. 

De röda små äpplena rullade som laddade med elektricitet omkring på golvet och krockade med 

varandra. Ett ganska löst kastat äpple snuddade vid Gregors rygg men gled av utan att skada 

honom. Ett annat som kom farande strax efter trängde däremot rakt in i Gregors rygg, Gregor 

försökte släpa sig vidare, som om han kunde bli kvitt den chockartade och obeskrivliga smärtan 

genom att röra sig, men han stod som fastnaglad och föll sedan fullständigt vimmelkantig ihop 

på golvet. Det sista han såg var hur dörren till hans rum slets upp och modern – i bara linnet 

eftersom systern klätt henne för att hon skulle kunna andas lättare när hon låg avsvimmad – 

rusade ut och förbi den skrikande systern, hur hon sprang vidare mot fadern medan de 

uppsnörande kjolarna en efter en föll till golvet, och hur hon snubblade över sina kjolar störtade 

fram till fadern, föll i hans armar, och när hon förenats med honom – men här började synen 

svika Gregor – lade händerna runt faderns nacke och bönföll honom att skona Gregors liv. (45-

46) 

 

Förvisso vet inte fadern att Gregor har velat hindra tömningen av sitt rum för att han inte vill 

bli berövad det som kopplar honom samman med den mänskliga delen i honom. Detta gör att 

vi inte kan säga att det rör sig om en överreaktion i det mimetiska skiktet (dessutom verkar 

Gregor ha skrämt modern illa, varför faderns reaktion kan framstå som någorlunda rimlig). 

Överreaktionen sker här inom det semiotiska skiktet: det är genom textens egna logik, som 

den presenteras och skapas i relation till sig själv som faderns reaktion framstår som en 

överreaktion. Det är en alltför häftig reaktion att reagera så våldsamt för att någon vill bevara 

det mänskliga inom sig. Att fadern kastar just äpplen mot Gregor och hur ett av dessa äpplen 

genomborrar honom kan ses som en anspelning på kunskapens äpple i Första mosebok; 

Gregor lär sig att han är utestängd från den mänskliga gemenskapen.  

     Peter Stine menar att djurmotivet hos Kafka är en symbol för hur människan har glidit från 

sig själv och inte längre är bekant för sig själv och andra. Detta är ett nihilistiskt drag men 

samtidigt tillåter djur-varat en att vara fri, om än smärtsamt fri från olika gemenskaper. Dock 

betyder det inte att personen ifråga blir fri sin ontologiska skuld gentemot andra människor, 

vilkas existens man är beroende av, men den sinar succesivt (Stine 1981 s. 61-62). Denna 

skuld blir synbar efter att Gregor skadas av äpplet. Familjen tvingar förvisso undertrycka sitt 

ogillande av Gregor, men de ogillar honom. Gregor accepteras men enbart av nåd, men ”vem 

i denna utarbetade och dödströtta familj kunde ägna mer tid åt Gregor än absolut nödvändigt”, 

nu när han enbart ligger sin familj till last och tvingar dem ut i arbete trots deras höga 

respektive unga ålder? (s. 49) Här skönjer vi ett drag av existentiell ångest. Att enbart existera 

gör att man står i skuld till andra. När Gregor ser hur hans syster och mor lider av deras nya 

levnadsförhållande så ”återkom smärtorna i Gregors rygg” – han vet med sig sin skuld. 
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Samtidigt som han känner denna skuld, känner han en ilska mot familjen för att de inte är mer 

omhändertagande av honom. Vi kan säga att Gregor känner sig fjärmad från den mänskliga 

gemenskapen, samtidigt som han känner en skuld gentemot den (s. 50-51). Familjen blir 

också underställd sina inackorderingsgäster, vilket indirekt beror på Gregor. (s. 53 och 

framåt) 

 

 

Utesluten från gemenskapen 

Genom en överreaktion från de tre inneboende herrarna bestyrks att Gregor inte längre har 

tillträde till den mänskliga gemenskapen. Vi får veta att dessa herrarna är väldigt noga med 

ordning och att de är allvarliga. Därtill får vi veta att ”överflödiga eller rentav smutsiga 

attiraljer tolererades inte” (s. 53). Genom att vara ett både-och kan vi hålla Gregor som 

smutsig i egenskap av insekt, och vi kan nästintill hålla honom för en attiralj genom att han 

negligerats. Därmed kan vi se detta som ett varsel för att man inte kommer att tolerera Gregor.  

     När Gregor hör musiken och närmar sig sin syster, upptäcker en av inackorderingsgästerna 

honom. Fadern försöker fösa undan dem, ”men då blev de smått förargade, man kunde inte 

längre avgöra om det berodde på faderns uppträdande eller på att de nu började få klart för sig 

att de utan att veta om det haft en sådan rumsgranne som Gregor. De begärde en förklaring av 

fadern, höjde i sin tur armarna, drog sig upprört i skägget och gick bara sakta tillbaka mot sitt 

rum” (s. 58). Detta är den korta upptakten till en överreaktion från inackorderingsgästernas 

sida samtidigt med att fadern och systern blir uppjagade och försöker hantera situationen.  

 

- Jag förklarar härmed, sa han [en av inackorderingsgästerna] och höjde handen, medan han med 

blicken sökte även modern och systern, att jag med hänsyn till de vidriga förhållanden som råder 

i denna våning och i denna familj – här spottade han helt sonika på golvet – omedelbart säger 

upp mitt rum. Jag tänker givetvis inte heller betala ett öre för de dagar jag bott här, utan kommer 

tvärtom att överväga om jag inte snarare ska begära skadestånd, det blir inte svårt att motivera, 

det kan ni lita på.  

     Han tystnade och stirrade rakt framför sig, som om han väntade på något. Och mycket riktigt 

instämde genast hans båda vänner med följande ord: 

     - Vi säger också omedelbart upp vårt rum. 

     Därefter fattade han dörrhandtaget och smällde igen dörren (s. 58-59). 

 

Anledningen till att vi kan tala om en överreaktion i detta fall är för att i det semiotiska skiktet 

är inte Gregor en varelse som man borde reagera så häftigt mot, även om man kanske borde 

göra det i det mimetiska skiktet. För läsaren framstår det som en överreaktion, för 
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karaktärerna framstår det som en tämligen rimlig reaktion. Funktionen med denna 

överreaktion är att även om det finns en oreducerbar enhet i Gregor som aktiveras genom 

musiken, så erkänns han inte tillträde till gemenskapen, han blir en främling – och detta 

framstår som betungande. Detta hotar även att övriga familjen ska uteslutas varför man 

bestämmer sig för att göra sig av med honom, detta ”odjur” (s. 59). Systern pläderar för att 

människan i Gregor helt har försvunnit och att han enbart är en insekt, varför det inte vore 

mer än rätt att göra sig av med honom. Senare på kvällen, när han förklarats oönskad av sin 

familj, självdör han (s. 60-63). Som sagts ovan så är detta ett exempel på hur ett narrativ vid 

sidan om – att Gregor fortfarande appelleras av musiken, vilket bekräftar hans mänskliga sida 

– egentligen är det narrativ som utgör berättelsen (Weitzman 2015 s. 103).  

     Att Gregor inte erkänns tillträde till gemenskapen och blir dess främling föranleder även 

att han gör sig själv främmande. För att inte göra systern äcklad av åsynen av honom vid ett 

tillfälle försöker han dölja sig själv, en gång med ett lakan (Kafka 2008 s. 35). Detta är ett 

tecken på hur Gregor igen blir fjärmad: för att anpassa sig till andra måste han förfrämliga sig 

själv. Peter Stine menar att djurmotivet är ett uttryck för en strategi att undgå den 

mellanmänskliga skulden (Stine 1981 s. 58-59). Men, här ser vi dock hur denna skuld – i 

uttryck att vara till äckel för sin syster – ändå har bestått och överlevt förvandlingen. Även om 

det är en skuld som avtar får vi anta att den inte helt försvinner, för Gregor självdör till följd 

av en talhandling när familjen inte längre vill ha honom. 
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III. Diskussion 

Vad barocken och rokokon är förhållandevis, är ungefär, om än temporalt omvänt, vad Franz 

Kafka och Robert Walser är till varandra; den ena mer dyster, den andra mer lekfull. 

     Slutsatserna av undersökningen är tämligen uppenbara. Både Walser och Kafka deltar i 

liknande språkspel om överreaktioner, men funktionen skiljer sig åt i de båda texterna som 

behandlats i analysen. Hos Walser figurerar överreaktionen med funktionen att påvisa 

förverkligandet av noll-varat. Hos Kafka figurerar överreaktionen med funktionen att påvisa 

att den mänskliga kärnan är förfrämligad. En kontaktyta är däremot att språkspelen 

överreaktion hos Walser och Kafka går att sammankoppla med deras syn på människans 

ontologiska status; här går funktionerna omlott. Detta formar en familjelikhet. Därtill framstår 

överreaktioner som just sådana inom det mimetiska skiktet hos Walser medan de hos Kafka 

finns inom det semiotiska skiktet. Vad innebär detta? Skillnadens av språkspelens funktioner 

framhävs, i detta fall, av skillnaderna av skikt. Genom att Jakob von Gunten vet med sig att 

han kan bli ett noll-vara kan han också bli det, och detta gör han för att överreaktionen främst 

rör sig inom det mimetiska skiktet; vardandet förutsätter denna medvetenhet. Genom att 

Gregor Samsa inte vet med sig att han är förfrämligad är han också det, och detta är han för 

att överreaktionen rör sig främst inom det semiotiska skiktet; främlingstillståndet förutsätter 

detta fjärmande. Skikten som överreaktionerna äger rum inom är adekvata i förhållande till 

funktionerna.  

     Så, vad var då vinningarna med att tala om och arbeta med familjelikheter? Om man hade 

studerat genetiska samband, hade man mer ägnat sig åt detektivarbete för att finna belägg för 

omedelbar påverkan hos en senare text av en tidigare. 

     Om man hade studerat illustrativa samband, hade man förvisso studerat kontaktytor och 

solitära ytor mellan texterna, men man hade haft ett mer uttalat relationellt perspektiv; 

texterna hade förståtts mer utifrån varandra. 

     Om man hade studerat dialogicitet, hade man ägnat sig åt hur en senare text går i dialog 

med en tidigare och vad detta replikskifte ämnar till. 

     När man studerar familjelikheter ägnar man sig åt att både studera texter utifrån sig själva 

och utifrån varandra. Men, har detta gjorts? 

     Att texterna har förståtts i relation till varandra har kommit till uttryck genom att 

egenskapen, familjelikheten ”överreaktioner” har studerats i texterna. Genom att framhäva att 

denna egenskap har olika funktion sinsemellan har det relationella betonats – texterna har 

förståtts genom att ställas mot varandra. På detta sätt har både det som sammanför och skiljer 
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understrukits. Texterna har förståtts som ett både-och. Men detta både-och har varit på det 

relationella planet. På ett mer överblickande plan hade det även krävts att texterna förståtts 

utifrån sig själva för att vi ska kunna tala om ett både-och, att texterna både är 

sammanlänkade i varandra (och även denna sammanlänkning tillåter både likheter och 

olikheter) och att texterna står på egna ben. Det förstnämnda har alltså påvisats, men har 

denna studie påvisat hur texterna står på egna ben? 

     En uppsats kräver kohesion och koherens, varför sådant som inte är strömlinjeformat, 

sådant som bryter följdriktningen måste utelämnas. Följden av detta är att sådant som förvisso 

utgör en texts egenhet kan uteslutas, vilket kan hota att se de förestående texterna som ett 

både-och. Man skulle kunna hävda att Jakob von Gunten och Förvandlingen enbart har 

förståtts genom varandra, och inte utifrån sig själva. Men den sistnämnda har inte förståtts, 

studerats genom den förstnämnda. Först lästes Walsers text och den förstods genom tankar 

formulerade av bland annat Albert Camus och när sedan Kafkas text studerades gjorde jag 

inte våld på den genom samma tankar, men utifrån sig själv.5 När texternas premisser 

betonades förstods texterna utifrån sig själva. Därefter ställdes texterna mot varandra och 

jämfördes. Därmed förstods texterna både utifrån sig själva och i relation till varandra; varför 

vi kan tala om att texterna förstods som ett både-och. Det kan vara på sin plats att förtydliga 

att man alltså finner detta både-och på två plan: 1) texterna både som något eget och som 

något delat, samt 2) det delade består både av likhet och olikheter.6  

     Även om texterna som sådana förstods utifrån sig själva, förstods de samtidigt i relation till 

varandra eftersom liknande språkspel studerades. 

     En invändning hade kunnat vara att det som lyftes fram ändå svarade väldigt väl mot 

varandra, varför texterna verkar ha lästs genom varandra. Språkspelen tycktes i båda texterna 

vilja säga något om människans väsen. Hur kommer det sig? Det enkla svaret är att litteratur 

är just ett både-och, nu med betoning på att litteraturen är förankrad i sig själv, den är inte helt 

fristående. Dessutom ser man samtidigt att funktionen av språkspelen är olika, vilket just 

signalerar hur litteraturen är obunden i viss mån. Det krävs sålunda en dubbel tankeoperation.  

     Jag utgav mig för att vilja pröva och utveckla familjelikheter som begrepp i uppsatsens 

inledning, vilket jag här har gjort en redogörelse om – men vad kommer en senare studie 

behöva ta i beaktande? När familjelikheter som begrepp presenterades i teorikapitlet, 

konkretiserades tanken genom att säga att tre texter sinsemellan bestod av egenskaperna AB, 

 
5 Mer korrekt sagt är att texterna har studerats iterativt, inte kronologiskt. Det betyder dock inte är texterna har lästs genom varandra. 

Tilläggas bör att vid en större studie hade fler teoretiska begrepp behövts som förklaringsmodeller av texterna. De olika texterna hade krävt 

olika begrepp varför texterna än mer inte hade förståtts genom varandra. Detta hade legat i linje med en induktiv, inte deduktiv, arbetsmetod.  

6 Det delade behöver inte vara avsiktligt delat för att vi ska kunna tala om familjelikheter, eftersom det följer en underliggande grammatik. 
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BC respektive CD. Även om ingen text är identisk med någon annan, och den förstnämnda 

och sistnämnda inte delar någon egenskap, utgör texterna ett mönster. Vad som dock går att 

kritisera den föreliggande uppsatsen för är att den enbart hanterat två texter, och därmed färre 

variabler. Om fler texter skulle analyserats och där två texter eventuellt skulle vara helt 

kontingenta i förhållande till varandra, finns en risk att en sådan undersökning inte hade varit 

gynnsam, gångbar eller görlig. Stora kroppar är svåra att hantera. Hur hade en sådan 

flervariabelanalys tacksamt designats? En risk är att man hade landat i en mer genomgående 

mekanisk, styv studie. Skulle en sådan studie studera en större variation av egenskaper eller 

av egenskapernas funktioner? Det förstnämnda skulle fånga kontingensen mellan texter 

medan det sistnämnda skulle urskilja sådant som både delar och förenar, men på olika nivåer. 

Egenskaperna hade förenat, men funktionerna hade hypotetiskt delat. Om en kombination 

istället hade studerats – en större textmassa där några partier delar egenskaper, men där 

funktionerna möjligtvis skiftar, och där några egenskaper inte svarar mot några andra i texten 

– hade man fångat litteraturens både-och. Man hade kunnat urskilja ett flerdelat nät av 

förbindelser, där man tvingas förstå texter i relation till varandra och utifrån sig själva. 

     Den alfabetiska förklaringsmodell som gavs ovan går också att förhålla sig kritisk mot. 

Hur kan man beskriva överreaktioner hos Kafka och Walser genom AB, BC samt CD? Vad 

står de olika bokstäverna för? Vad implicerar egentligen kombinationen av tecken? Hade det 

varit mer gynnsamt och pedagogiskt hjälpsamt att säga att familjelikheter består av 

egenskaper som kan förstås som A: I och A: II och A: III, där bokstaven representerar en 

egenskap men där den romerska siffran specificerar egenskapen genom dess funktion? 

Familjelikheter består ändå av olika egenskaper i form av språkspel, vilka fyller vissa 

funktioner. En text kan vidare ha flera egenskaper och därför exempelvis sägas vara 

konstituerad av egenskaperna A: II samt B: I etcetera, eller säg A: IV och C: V etcetera. Detta 

gör att man kan fånga hur texterna kan ingå i ett mönster men där två olika texter kan vara 

varandra helt kontingenta, inte dela någon egenskap, men ändå vara del av samma mönster; 

samtidigt specificeras egenskaperna genom att funktionaliteten framhålles.  

     Istället för att enbart påstå har jag påvisat de pedagogiska och didaktiska förtjänsterna med 

att arbeta med familjelikheter. Genom begreppet möjliggörs ett dynamiskt förhållningssätt till 

litteraturen som bidrar till att sätta in den i ett sammanhang, förstå den utifrån detta 

sammanhang men även bortom detta sammanhang. Det bidrar till en bildande dialog om 

litteraturen. Ett sådant sätt att tala om Walser och Kafka kräver ett flerdelat men ändå 

sammanhängande synsätt, som har kraft att uppenbara samband som innan varit förbisedda. 

Därmed har begreppsanvändningen uppenbara och goda pedagogiska och didaktiska 
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egenskaper; det är ett tacksamt sätt att tala kring litteratur. Därmed har studien, både dess 

resultat och teoretiska batteri, potential att ligga till grund för litteraturundervisning. En 

barriär utgörs dock av själva teorin eftersom den kan uppfattas som utpräglad teoretisk och 

svårfattlig. Om denna barriär överskrids – förslagsvis genom avtagande men ordnad hjälp och 

arbete med exempeltexter – kan teorin utgöra en god bas för att föra problematiserande samtal 

om litteratur och dess förankring i sig själv, samtidigt som man tillåts föra samtalen utifrån 

flera olika infallsvinklar beroende på vilka familjelikheter man vill fokusera. Även studiens 

faktiska resultat funkar väl som underlag för kunskapsförmedling.   

     Avslutningsvis bör det sägas att resultatet och de teoretiska prövningarna är provisoriska 

och förhandlingsbara. För, som Hjalmar Söderberg säger, nämligen, ”[f]ör att finna ett enda 

värdefullt faktum måste man ju gräfva sig igenom berg af betydelselösheter – och kommer 

man så ändtligen en gång i närheten af det man söker, så händer det att man har fått ögonen 

fulla af sand och ingenting ser” (Söderberg 1903 s. 4), och följaktligen kan studien ha råkat 

förbise något basalt. Den ödmjuka degraderingen får fungera som slut.  
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Bilaga I. Författarporträtt 

Här följer två porträtt för att sätta in författarna i ett sammanhang.  

 

 

Robert Walser: Kort presentation 

Robert Walser var något av en metaförfattare – hans motiv var ofta konstnärslivet och han 

uppskattades främst av andra konstnärer, inte en faktisk publik. Först på 1960-talet spreds 

hans konstnärskap bland allmänheten (Packalén 2016 s. 191-192; Edfelt 1966 s. 154).  

      Walser föddes i Biel, Schweiz, 1878 som son till en pappershandlare. Som sjuttonåring 

gjorde han en kort skådespelarkarriär (von Vegesack 1980 s. 152; Handberg 1988 s. 172). Tre 

år tidigare hade han tagit sin första anställning, av många, på en bank (Reidar 1966 s. 12). 

1896 flyttade han till Zürich, där han skulle bo till sina Berlin-dagar (Avery 1999 s. 455). 

Förutom ströjobb inom bank- och försäkringsbranschen, arbetade han även som bibliotekarie 

(Hjorth 1965 s. 220; Handberg 2001b s.12). Walser tog kortare tjänster, sade upp sig för att 

vandra eller författa. Han hade aldrig fast bostad och ägde föga, det rymdes i en kappsäck. 

Ekonomin var trängd (Reidar 1966 s. 12; Handberg 2019a s. 18; Handberg 2001b s. 12).  

     Som tjugosexåring debuterade han med en novellsamling, Fritz Kochers Aufsätze. Smärre 

framgångar följde, men hans böcker skulle sälja dåligt. Han publicerade prosaskisser i 

flertalet litterära skrifter, och hans samlade produktion är oöverskådlig. Vid trettioårs ålder 

tog han definitivt avsked från bankvärlden och ägnade sig åt sitt författarskap (Hjorth 1965 s. 

220; von Vegesack 1980 s. 151f.; Handberg 2001b s.11; Reidar 1966 s. 8). 

     Från 1905 till 1913 bodde Walser i Berlin och var en aspirerande författare, men slog 

aldrig fullt igenom. Hans romaner var aldrig lönsamma och hans ekonomiska stöd från förlag 

blev indragna (Reidar 1966 s. 12f). Men, Walser var en man med många yrken och i Berlin 

arbetade han bland annat som betjänt, något han omstöpte och placerade fragmentariskt in i 

Jakob von Gunten (von Vegesack 1980 s. 153). Denna roman gavs ut 1909, och förutom 

upplevelserna från tiden som betjänt låg erfarenheter från diverse ströjobb som gett honom 

insikt i byråkrati till grund för romanen (Hjorth 1965 s. 220; Wijkmark 1976 s. 23).  

     När han återvände till Schweiz, Biel, hade hans författarskap nått sin kulmen och fick ge 

plats åt andra lovande författare. Han flyttade senare till Bern, arbetade på stadsarkivet och 

skulle bo på 15 olika adresser under några få år (von Vegesack 1980 s. 152; Handberg 2019a 

s. 13-15). Hans sista bok, Die Rose, kom ut 1925 (Reidar 1966 s. 7). Under senare delen av 

sitt skapande liv författade Walser mikroskrifter; stenografiska klotterskrifter på diverse 



  46 

möjliga papper. Dessa har dechiffrerats och utgör sex band. Han började använda sig av stilen 

omkring 1925 (Handberg 2001a s. 9; Handberg 2019a s. 14). Peter Handberg skriver att ”hans 

mikroskrifter är ett slags automatisk skrift utan surrealisternas höga pretentioner” (2019a s. 

19). Han skrev nu mest korta skisser, inga längre texter (Avery 1999 s. 455). 

     Till följd av alkoholproblem och psykisk ohälsa blev han intagen på ett vårdhem i Bern 

1929. Han hade då begått tre självmordsförsök och hans syster, Lisa, vilken han stod nära, 

övertalade honom att läggas in. En del menar att hans psykiska ohälsa var en manifestering, 

och ett sätt att fullgöra hans tillvaro som outsider. Under denna period fortsatte han att skriva 

(von Vegesack 1980 s. 151; Handberg 2019a s. 14; Reidar 1966 s. 13).  

     Fyra år senare, 1933, förflyttades Walser till ett sinnessjukhus i nordöstra Schweiz, 

Herisau. Det fanns fall av sinnessjukdom i Walsers familj, och han var stundtals neurotisk och 

drabbades av hallucinationer. Trots få symptom behandlades han för schizofreni. Han slutade 

skriva, och det har tvistats om han slutade skriva som följd av sjukdom eller om det berodde 

på ett karriärsliv av motgångar. Han sade själv att nazisternas maktövertagande omöjliggjorde 

att han kunde få sina verk publicerade. Han förde en stillsam tillvaro på anstalten och utförde 

sina arbetssysslor i ensamhet (Hjorth 1965 s. 220; Reidar 1966 s. 13; Handberg 2001b s.12; 

Handberg 1988 s. 168 och 173; Handberg 2019b s. 17; Seelig 2019 s. 97). 

     1935 började Walser och mecenaten Carl Seeling med söndagsvandringar, något de skulle 

fortsätta med tills Walsers bortgång. Nio år senare blev Seelig Walsers förmyndare (Handberg 

2019b s. 12 och 14f.). En strålande juldag, 1956, under en promenad i ensamheten föll Robert 

Walser ihop. Hjärtat hade inte orkat längre. Han blev 78 år. Tre år tidigare hade utgivningen 

av hans samlade verk påbörjats med Carl Seelig som redaktör. Walsers rykte började spridas 

samtidigt (Reidar 1966 s. 8 och 13-14.; Handberg 2019a s. 21).  

     Walser tog längre promenader dagligen, och hans texter är fyllda av landskapsbilder. 

Tidens modernisering ställde han sig främmande mot (Edfelt 1966 s. 154; Handberg 2001b s. 

9-11). Han var lika mycket en enstöring och led av social isolering (Handberg 2001b s.12). 

Han påstod att han aldrig haft någon kärleksrelation (Handberg 2019b s.13). Ensamhet är 

också något som Walser återkommer till i sin diktning, som ofta är av biografisk natur 

(Handberg 1988 s. 170; Reidar 1966 s. 11). Främlingskap är ett förekommande motiv, men 

det framställs inte med nattsvart pessimism, utan med gott sinnelag (Handberg 2001b s.15). 

Istället för svartsynhet finner man en livsglädje hos Walser (Handberg 1988 s. 170). Det finns 

en kontrast i diktningen genom att han skildrar en pessimism, ofta utanförskap genom 

gladlynthet och klarhet. Hans stil beskrivs gärna som överrealistisk genom de exakta 

iakttagelserna (Handberg 2001b s.12; Packalén 2016 s. 192; Hjorth 1965 s. 8).  
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     Walser skrev med en spontanitet och den anses fånga hans fria, sorgelösa 

verklighetsuppfattning och det fria sinnesintrycket.  Detta gör att varje mening står fri. Detta 

gör att vi kan tala om honom som en impressionist. Detta gör att världen framstår både som 

absurd, plump, och skön (Reidar 1966 s.9-10; Handberg 1988 s. 172). Motiven i Walsers 

diktning beskrivs som tillfälliga, de är flyktiga sinnesupplevelser (Wijkmark 1976 s. 24). Han 

hålls för att vara en författare med god språkkänsla, och som just därför kunde avvika från 

språkregler för att släppa lös det personliga uttrycket, ofta med musikaliska, poetiska 

undertoner. Hans stil beskrivs bland annat som sirlig och ”spinettaktig”  (Reidar 1966 s. 8-9; 

Hjorth 1965 s. 220; Edfelt 1966 s. 8; Jonasson och Wijkmark 1964 s. 8).  

 

 

Franz Kafka: Än kortare presentation  

Franz Kafka är en erkänd och välkänd författare, och behöver därmed inte en längre 

presentation; vi vet vem han är. Kafka föddes 1883 i Prag, Tjeckien i en borgerlig familj. 

Kafka bestämde sig redan i tonåren att ägna sig åt litteratur. Under sitt artonde levnadsår 

började han studera vid det tyskspråkiga universitet i Prag, där han fann en vän i Max Brod. 

Hans tyskspråkiga utbildning är anledningen till att han skrev på tyska. Han disputerade vid 

den juridiska fakulteten och erhöll därmed en doktorsexamen. Från 1908 arbetade han på en 

myndighet, Institutet för arbetarnas olycksfallsförsäkring. När han året innan hade kommit ut i 

arbetslivet hade han lagt till sig med vanan att författa på kvällstid (Blomqvist 2006 s. 21; 

Lawson 199 s. 587). I Österrike-Ungern skulle det utvecklas en stark byråkrati, vilken Kafka 

alltså arbetade inom. Denna byråkrati och sin stelbenthet letade sig in i Kafkas skrivande. 

Men även om Kafka lät det byråkratiska bli absurda motiv i sitt skrivande, motsatte han sig 

det inte utan var en del av den  (Northey 2002 s. 200-201). 

     1912 debuterade han med prosaskissboken Betraktelser, och samma år skrev han novellen 

Domen, som brukar räknas till hans första mogna verk. Den behandlar relationen mellan en 

son och hans far, och jämte Förvandlingen hör den till Kafkas mest studerade texter. Texten 

hålls också för att vara expressionistisk (Ryan 2004 s. 693; Blomqvist 2006 s. 21). 

     Kafka var förlovad tre gånger: med Felice Bauer två gånger, 1914 respektive 1917, 

därefter en annan kortvarig förlovning (Packalén 2016 s. 187; Bergsten 1973 s. 405). Kafka 

upplevde en konflikt mellan sitt författarskap och att bilda familj (Blomqvist 2006 s. 24). 

     Två år efter att Kafka gett ut den absurda novellen Förvandlingen, 1917, drabbades han av 

tuberkulos (Packalén 2016 s.190; Blomqvist 2006 s. 21). 1922 var han tvungen att 

sjukpensioneras, och han skulle i omgångar bo på sanatorium men även i Berlin (Lawson 199 
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s. 587). Han avled två år senare, och Kafka testamenterade sin kvarlåtenskap åt  Brod med 

instruktioner att förstöra den. Men Brod publicerade istället texterna, så som fragmenten 

Processen, Slottet och Den försvunne (Packalén 2016 s. 188; Minden 2011 s. 121). Brod har 

dock kritiserats för godtyckliga religiösa tendenser i redigeringen (Lawson 199 s. 588).  

     Kafka hade ett komplicerat förhållande till sin far (Blomqvist 2006 s. 21), och skildras i 

Brev till fadern (1919). Han höll sin uppväxt som despotisk och negligerande (s. 22). Kafka 

menade också att hans författarskap var en reaktion mot sin fader (Lawson 199 s. 588). 

     Kafka kan i stort förstås som en existentiell författare (existentialisterna skulle senare ha en 

förkärlek för honom) och han skildrar ensamhet, övergivenhet och maktlöshet (Packalén 2016 

s.187; Minden 2011 s. 124). Detta är grundtankarna, tillsammans med hotet från auktoritära 

entiteter, som ständigt återkommer i hans verk (Lawson 199 s. 589). Genom det sterila 

språket fångar Kafka den kalhet som världen och samhället möter individen med. Det finns 

även ett nietzscheanskt drag över Kafka, han söker mening i lidande och hans litteratur 

handlar i mycket om bristen på mening (Minden 2011 s. 122-123). 

     Likt Walser brukar Kafka uppfattas som en förfrämligad outsider, något som kan 

ifrågasättas då han periodvis var engagerad i samhällsfrågor, ofta på vänsterkanten (Ryan 

2004 s. 694). Men, Kafka befann sig i en form av utanförskap, inte bara därför att han var 

jude, utan också för att han var tysktalande jude, inte tjeckisktalande. (Packalén 2016 s. 187) . 

     Biografiska tolkningar av Kafka är vanliga; de texter Kafka skrev anses spegla sin 

författare (se ex. Ryan 2004 s. 697). Detta beror i mycket på att Max Brod, genom sin biografi 

över Kafka, blev tongivande om hur man talade om Kafka, och han talade om Kafka inte bara 

som en rakt igenom religiös författare, men även en biografisk (Northey 2002 s. 190).  
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