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Förvandlingen – Franz Kafka 

”När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i 
sängen förvandlad till en jättelik insekt.” 

   Så inleds novellen ”Förvandlingen” av Franz Kafka.  

   Huvudpersonen Gregor Samsa är en handelsresande som försörjer sin mor, far och syster. 
Arbetet är slitigt men då Gregor är den enda i familjen med ett arbete så vet han att familjen är 
beroende av hans lön för att kunna bo kvar och leva i sin lägenhet. När Gregor vaknar upp 
som skalbagge kan han inte arbeta vidare och familjen får pengaproblem fort. Man får följa 
familjen när de försöker få ihop tillräckligt med pengar men också Gregor i sitt huvud då han 
fortfarande är sig själv men i en skalbagges kropp. 

   Under novellens gång blir familjen allt mindre beroende av Gregor. I början framställs Herr 
Samsa som svag och oförmögen att ha ett arbete, men mot slutet får man istället en bild av en 
stark man som gör mycket för sin familj. Likadant är det med Gregors syster Grete, hon går 
ifrån en något introvert, blek och mager flicka, till en glad, utåtriktad och vacker kvinna. 
Modern får aldrig särskilt mycket utrymme i novellen så hennes roll förblir densamma.  

   Dessa förändringar känns naturliga då familjen som tidigare har kunnat leva på Gregor, 
plötsligt blir tvungna att göra något åt sin situation eller välja att hamna på gatan och bli 
utskämda. Den enda lösningen är att alla tar sig ett jobb, vilket de gör. Ju längre man kommer 
i boken, desto mindre bryr de sig om Gregor. De blir mindre och mindre övertygade att det 
faktiskt är Gregor, något som blir tydligt när Herr Samsa och systern diskuterar och hon säger 
”… Du måste göra dig kvitt föreställningen att detta är Gregor. Att vi så länge trott det är vår 
egentliga olycka. Hur skulle detta kunna vara Gregor? Om det hade varit Gregor skulle han 
för länge sedan ha insett att det är omöjligt för människor att leva tillsammans med ett sådant 
djur, han skulle ha gett sig iväg självmant.” 

   Novellen berättas ifrån en blandning av tredjepersonperspektiv och allvetande berättande, 
vilket gör att man får berättelsen från Gregors perspektiv men samtidigt får veta vad de andra 
tänker. Som läsare får man mer förståelse för de andra personerna och deras tankar kring 
Gregor. Att novellen dessutom är skriven i kronologisk ordning gör det mycket enklare att 
hänga med i handlingen.  

   Novellen är skriven på ett mycket bra sätt, stilen Kafka berättar på är enkel att följa, 
meningsuppbyggnaden är inte försvårad och därför blir det aldrig jobbigt att läsa. Däremot 
känns det ibland som om vissa uttryck blir svagare än tänkt och tappar genomslagskraften, 
något som förmodligen har med att novellen ursprungligen är skriven på tyska. Tyskan har en 
annan grammatisk uppbyggnad och har även ord som man inte kan översätta till svenska utan 
att tappa den verkliga betydelsen, vilket kan vara skälet till att novellen i vissa stunder inte ger 
samma intryck som Kafka kan ha menat.  

   Budskapet i denna novell speglar Kafkas syn på världen, absurd och ogripbar. Även det 
utanförskap som Gregor känner speglar Kafkas liv som tyskspråkig jude i Tjeckien. Han 
passade aldrig in i den tjeckiska kulturen eftersom han var tysk, hittade ingen fristad i den 
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tyska befolkningen då han var jude och fick inte vara med i den judiska församlingen då han 
inte ansågs vara en sann troende. Han passade inte in någonstans.  

   Novellen känns väldigt samtida med den tid som var när den skrevs. Detta då könsrollerna 
är fördelade på ett sätt som speglar 1915: talets kvinnosyn och klassamhälle.  

   De flesta som läst denna novell är förmodligen undrande över budskapet, ett ämne som är 
omdiskuterat av många då Kafka aldrig lämnade något facit till vad han menat. Jag skulle 
säga att budskapet är att man inte ska göra saker bara för andras vinning, man måste få ut 
något själv av det man gör. Världen är orättvis och oavsett hur gott man än försöker göra så 
kommer man inte få något tillbaka.  Kanske ville Kafka lyfta fram att man ibland måste se sin 
egen roll i världen, eller sin roll i familjen för Gregors del. Om Gregor inte hade låtit sin 
familj förminska sig själva och låtit dem hjälpa till med hushållets försörjning hade det 
förmodligen blivit bättre för alla. 

   I slutet framkommer det att lägenheten som varit till så mycket besvär, var något som 
Gregor bestämt att de skulle bo i. I sista stycket bestämmer sig familjen för att byta bostad, till 
något mindre, billigare och mer praktiskt för deras arbeten. Gregor var alltså den som satte 
hela familjen i problem från början, vilket kan vara skälet till att han känner sig som ohyra.  

  Slutligen vill jag ändå medge att novellen är en riktig tankeställare då jag tror att budskapet 
ändras beroende på vem man är och hur man identifierar sig. Kafka blev inte känd för intet, 
hans noveller berör och visar världen från en mer absurd och dystopisk sida än många andra, 
att han fortfarande behåller en viss humor i dystra gör att man som läsare inte tappar intresse 
under läsningens gång.   
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huvud.	


