
N är Franz Kafka läste det 
första kapitlet ur  
Processen för sina vänner  
i Prag började alla skratta. 
Kafka också. Som den 
tjeckiske författaren och 

Kafka-kännaren Milan Kundera skriver, 
är insikten om att berättelsen är komisk 
dock inte till någon vidare tröst för Josef 
K.: »Han är instängd i sitt eget livs skämt 
som en fisk i ett akvarium; det är inget han 
finner lustigt. Ett skämt är i själva verket 
lustigt bara för dem som står framför ak-
variet; det kafkaiska däremot tar oss med in 
i ett skämts innersta, in i komikens fasa.« 
(Romankonsten, 1986.)

Processen – vad handlar den om? Män-
niskans ensamhet? Om att sitta fast i ett 
förtryckande samhällssystem och vara dess 

underhuggare, hantlangare och offer? Om 
självrannsakan, det oåterkalleliga slutet, 
om döden? Är romanen ett skämt? Var det 
därför alla började skratta?

JOSEF K. HÄKTAS PÅ sin 30:e födelsedag 
»utan att han gjort något ont«. Han avrät-
tas dagen innan han ska fylla 31. Vi vet inte 
om han begått något brott. Men under det 
år processen pågår förändras Josef K. Han 
som inledningsvis avvisar domstolens män 
som »påträngande, hänsynslösa« bär i slutet 
självmant på sitt eget kors. Josef K. kapitule-
rar vid sin egen avrättning: »Det var inte det 
minsta hjältemodigt att göra motstånd, att 
på detta sätt göra det svårt för herrarna och 
försöka njuta av de sista ögonblicken i livet 
genom att sätta sig till motvärn.« Varför?

Processen utspelar sig i ett havererat sam-

hälle i vilket »en enda bödel kunde ersätta 
hela rätten«. Polistjänstemannen Franz – 
som Kafka gett sitt eget förnamn – saknar 
fri vilja: »vi övervakar er tio timmar om 
dagen och får betalt för det«. När Josef 
K. klagar på polisens häktningsmetod blir 
Franz misshandlad av en överordnad. Den 
maktapparat som Josef K. själv är offer för 
tillmötesgår alltså hans klagomål och straf-
far sina egna. Ingenting stämmer. Franz 
ylar av smärta, medan Josef K. bagatellis-
erar övergreppet: »Kan då stryk av den där 
käppen göra så ont?« En undrande vakt-
mästare får veta att det rör sig om »en hund 
som tjuter på gården«. Senare befaller K. 
vaktmästaren att städa upp i rummet där 
misshandeln ägt rum. Är banktjänsteman 
Josef K. offer eller förövare?

LIKSOM JOSEF K. arbetade Kafka hela sitt liv 
på kontor i Prag. Han dog en tisdag strax 
innan han skulle fylla 41. Ett år senare, 1925, 
publicerades Processen av Kafkas vän Max 
Brod, som senare även publicerade Slottet 
och Amerika. Brod bröt därmed mot Kafkas 
testamente. Där stod det att manuskripten 
skulle brännas. Vid sin död var Kafka om-
talad bland författare – Robert Musil, Kurt 
Tucholsky, Hermann Hesse, för att nämna 
några – men okänd i en vidare läsekrets. 
Han hade påbörjat arbetet med Processen 
1914. Manuset var spritt i olika anteck-
ningsböcker och Brod axlade uppgiften att 
dechiffrera berättelsens kronologi. Milan 
Kundera är en av flera som kritiserat Brod 
för att ha strukit delar av romanen i syfte att 
skönmåla författaren för eftervärlden. 

MED HISTORIENS GLASÖGON – världskrigen, 
det kalla kriget – ligger det nära till hands 
att läsa Processen som en föregångare till  
mellankrigstidens dystopier. Karin Boyes 
Kallocain, Aldous Huxleys Du sköna nya 
värld. Liksom till romaner från efterkrigs- 
tiden som 1984 av George Orwell (1949)  
och Tjänarinnans berättelse av Margaret 
Atwood (1985). 

Vid publiceringen uppfattades Processen 
som en berättelse om sinnessjukdom, men 
snart blev romanen politiskt sprängstoff. 
Under nazitiden svartlistades Kafka – mer 
på grund av sitt judiska påbrå än innehål-
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let i Processen, även om civilisationskritiken 
knappast passade in i nazisternas världsbild. 
Några decennier senare förbjöds Processen 
i Sovjet – nu för att den ansågs borgerlig. 
Läsare under första hälften av 1900-talet har 
genomgående tolkat romanen som uttryck 
för den egna tidens litterära strömningar. 
Processen har varit expressionistisk, surrealis-
tisk, existentialistisk, absurdistisk. Med den 
tysk-svenska författaren Peter Weiss drama-
tisering 1976 på Stockholms Stadsteater 
blev berättelsen marxistisk – Josef K. gick 
under av klassamhället. 

MEN VILL KAFKA överhuvudtaget säga oss  
något med Processen? Jämfört med andra 
samtida tänkare och författare i Prag sak-
nade Kafka uttalat politiskt intresse. Själv 
sa han om sitt skrivande: »Man fotograferar 
tingen för att jaga bort dem ur medvetandet. 
Mina historier är ett sätt att sluta ögonen.« 
Betyder det att Kafka är världsfrånvänd, att 
de överensstämmelser mellan fiktion och 
verklighet som i efterhand blir uppenbara 
låg bortom författarens intresse? 

Milan Kundera menar att Kafkas storhet 
ligger i ett icke-engagemang »gentemot alla 
politiska program, ideologiska begrepp, 
futurologiska prognoser.« Kafkas avsikt var 
aldrig att blottlägga samhällelig korruption. 
Men han hade god kännedom om män-
niskans labyrintiska inre – och förmåga att 
beskriva den i ord. Med den inledningsvis 

citerade termen kafkaisk försöker Kundera 
ringa in hur Kafka med sitt kyliga tilltal 
träffar det inom oss som hettar allra mest. 
Tillstånd av upplösta konturer och förvrid-
na perspektiv. Galghumorn pockar medan 
oron gräver i bröstet. Vem har inte varit 
med om att tillvaron skälver som i en roman 
av Kafka? Hermann Hesse har kanske rätt 
när han säger att många läsare går vilse i 
jakten på en dold mening hos Kafka, då 
»de står vid dörren och mixtrar med sina 
hundra nycklar utan att någonsin se att dör-
ren står öppen«.

JOSEF K. HÄKTAS mitt i frukosten. Den 
osynliga domstolen hör av sig per telefon. 
Efter arresteringen tar huvudpersonen helt 
sonika en taxi till jobbet. Kafka sammanför 
det abstrakta med det konkreta och omsät-
ter verklighetens flyktiga detaljer till tidlös 
prosa. Var det just i detta ögonblick – mel-
lan komik och fasa, avgrundsdjup och 
vardagsbestyr – som åhörarna under Kafkas 
högläsning brast i skratt? Var det i så fall 
ett distanserat hånskratt över Josef K.? Ett 
räddhågset skratt över insikten att vi alla 
kan vara både offer och förövare, i samhället 
och det privata livet? Eller var det ett ärligt 
skratt av insikt och igenkänning – för att 
Josef K. finns i oss alla?

     
Hedvig Ljungar
REDAKTÖR KUNGLIGA OPERAN

Franz Kafka
Franz Kafka föddes i Prag 1883. Som tysk-
talande jude hade han dubbla identiteter – i 
fråga om språk såväl som religion. Uppvuxen 
i Prags tyskjudiska ghetto gick han i tyska 
skolor och tog en doktorsexamen i juridik. 
Hela sitt liv försörjde han sig som tjänsteman 
vid ett försäkringsbolag. Kafka dog 1924 på 
ett sanatorium utanför Wien i sviterna av 
lungtuberkulos. De flesta av hans texter gavs 
ut efter hans död. Bland centrala litterära 
verk förutom Processen kan nämnas Förvand- 
lingen, Slottet och Amerika. 

12 13


