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Abstract  
The absurd is a widespread term to describe literature today and in this essay I am interested in what 

parts of a literary text that can be defined as absurd. With help from the French-Algerian writer Albert 

Camus definition of the absurd in The Myth of Sisyphus (1942) and the absurd parts in his novel The 

Stranger (1942) I will examine the absurd in two of the Swedish writer Jonas Karlsson’s short stories. It 

is a phenomenological study of the short stories ”Fakturan” and ”Högläsning 2” that can be found in 

Spelreglerna (2011). The phenomenological reading consists people’s experiences and what is 

happening in their consciousness before, during and after experiencing it. Camus description of the 

absurd is the foundation for my analysis of Karlsson. Karlsson’s short stories have interesting 

similarities with Camus description of the absurd, which is fascinating because of their different 

backgrounds. My aim with the essay is to analyze the absurd in Karlsson’s short stories, both through 

parallels to Camus and without.   
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Inledning 

Det absurda har jag länge sett som ett fascinerande stildrag i litteraturen, då det kan uttryckas på så 

många olika sätt. Den fransk-algeriska författaren Albert Camus är en framträdande person inom 

absurdismen. I Myten om Sisyfos (1942) definierar han det absurda, en definition som till stor del 

handlar om att hela det mänskliga livet är absurt och att det är något vi måste bli medvetna om. Camus 

har också skrivit andra verk som många kategoriserar som absurd litteratur, bland annat romanen 

Främlingen (1942). När jag tänker på det absurda förs mina tankar direkt till författaren Jonas Karlsson, 

som kanske förutom sitt skådespeleri är mest känd för sina noveller, som enligt mig kan läsas som 

absurda. Hans noveller är fängslande och jag tycker Karlsson använder enkla men väldigt effektiva 

medel i sitt språk som skapar allt från spänning till humor. Han tar vardagen och skruvar till den på 

oväntade, absurda sätt. Det jag uppskattar mest är att det inte är så tillrättalagt. Det finns något i 

novellerna som skaver och något som avviker från det som anses normalt.  

 

I den här uppsatsen ämnar jag att visa hur Karlssons noveller ”Fakturan” och ”Högläsning 2” ur 

novellsamlingen Spelreglerna (2011) kan läsas som absurda. Som grund för min analys kommer jag 

dels utgå från den definition av begreppet som Camus framställer i Myten om Sisyfos och dels från de 

absurda delar som finns i Främlingen. Anledningen till att jag vill utgå från Camus framställning av det 

absurda när jag gör min analys av Karlsson är för att det finns likheter gällande det absurda i deras texter 

som jag tycker blir intressanta att jämföra. Camus och Karlsson är två väldigt skilda författare med olika 

bakgrund, Camus var verksam som författare under mitten av 1900-talet medan Karlsson är verksam 

idag. Medan Camus huvudsakliga syssla var författandet är Karlsson mer frekvent i sitt skådespeleri. Att 

de skriver från så olika utgångspunkter gör deras likheter ännu mer intressanta. Mitt syfte med uppsatsen 

är dock inte att jämföra Camus och Karlsson som författare utan min avsikt är att visa både likheter och 

skillnader i hur de använder det absurda i sina texter. Fokus ligger på att göra en fenomenologisk läsning 

av Karlssons noveller med Camus absurdism som grund. Camus har själv uppmanat sina läsare att leta 

efter ”det dunkla och instinktiva” i hans verk,1 det är något jag tänker ta till mig i läsningen av Karlsson. 

 

I uppsatsen kommer jag referera till Camus och Karlssons texter löpande i texten med sidnummer inom 

parentes.2 

 
1 Michael Azar, Främlingen, ”Efterord”, Stockholm, 2009, s 169. 
2 I uppsatsen har följande utgåvor använts: Albert Camus, Myten om Sisyfos, övers. Brandell & John, Stockholm, 1986.  

Albert Camus, Främlingen, övers. Jan Stolpe, Stockholm, 2009. 

Jonas Karlsson, Spelreglerna, Stockholm, 2012.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att göra en fenomenologisk närläsning av det absurda i Jonas 

Karlssons ”Fakturan” och ”Högläsning 2” med Alberts Camus definition och framställning av det 

absurda i Myten om Sisyfos och Främlingen som grund för närläsningen. Det fenomenologiska i 

närläsningen består framför allt i att studera personers medvetande när de upplever olika saker. Min 

frågeställning blir därför följande:  

 

I vad ligger det absurda i Jonas Karlssons noveller ”Fakturan” och ”Högläsning 2” utifrån Albert Camus 

definition och framställning av begreppet?  

Teori och metod 

Metoden jag använder mig av i uppsatsen är en fenomenologisk närläsning utifrån en fenomenologisk 

teori om jagets relation till omvärlden. Den tyske filosofen Edmund Husserl betraktas som grundare till 

de former av fenomenologi som fick genomslag under 1900-talet. Metoden har sedan studerats av 

många andra tänkare, till exempel Jean-Paul Sartre och Martin Heidegger. Som namnet vittnar om är det 

läran om fenomen. Det handlar om att studera fenomenen så som de framstår i vårt medvetande och 

studera det som är givet.3 Filosofen Jan Patocka skriver att Husserls grundtanke i fenomenologin är att 

studera vår erfarenhet av tingen, då åskådningen av saker i sig är grunden till all kunskap. Han vill att vi 

studerar sakerna själva genom att konfronteras med dem och bortse från alla abstrakta principer.4 

 

Hans Ruin, professor i teoretisk filosofi, har skrivit om Husserls fenomenologi och menar att det den ska 

göra är att få oss att se det vi redan står inför, men på ett sätt som att det är första gången vi ser det på 

riktigt. Fenomenologin kan därför dels ses som en övning i seende. I det här seendet bör två olika saker 

lyftas fram; väsensskådande och reduktion. Väsensskådandet innefattar det som uppenbarar sig framför 

oss och sättet vi ser på det. Den fenomenologiska reduktionen innebär att vi ska ändra vårt sätt att se på 

saker och att inte förlita oss på den spontana blicken. Vi ska ta ett steg tillbaka och inte utgå från att 

tingen är vad de utger sig för att vara. Att möta tingen på det här reducerande sättet är inte begränsande 

utan är istället ett sätt att låta tingen framträda så som de är. Med enbart reduktion skulle fenomenologin 

inte skapa någon kunskap, den skulle vara sluten och inåtvänd. Om fenomenologin enbart skulle 

innefatta väsensskådandet skulle den förbli naiv då ifrågasättandet skulle saknas.5 

 
3 Edmund Husserl, Ideér till ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson, Stockholm, 2004, s 51–53. 
4 Jan Patocka, Inledning till fenomenologisk filosofi, övers. Leo Kramár, Stockholm, 2013, s 23. 
5 Hans Ruin, Edmund Husserl, “Den fenomenologiska metoden”, Stockholm, 2011, s 31–37. 
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I min läsning av ”Fakturan” och ”Högläsning 2” blir den intentionala erfarenheten av livsvärlden 

(världen så som vi själva helt naturligt upplever den) inom fenomenologin ett centralt begrepp. Den 

intentionala erfarenheten kan beskrivas som medvetandet om något, det kan till exempel vara ett 

omdöme eller en vilja. Vårt medvetande, våra omdömen eller våra viljor är alltid riktade mot något, 

vilket kan kallas för intentionalitet. Patocka beskriver intentionalitet som ”upplevandet självt i sin inre 

logik, i sina hänvisningar, i det det utför.”6 Husserl delar upp den intentionala erfarenheten i de två 

begreppen ”noema” (menat/tanke/objekt) och ”noesis”(menande/tänkande/subjekt). Den intentionala 

erfarenheten blir noetisk då den bär på en mening; en mening som visserligen kan vara mångfaldig. När 

jaget riktar blicken mot ett föremål, förstår föremålets mening och kanske värderar eller relaterar till 

föremålet har ett noetiskt moment uppstått. Våra upplevelser när vi varseblir, gillar eller dömer något 

blir däremot noematiskt. Noemat uppstår inte i objektet i sig utan är snarare det som riktar vår blick mot 

objektet. För att ge en konkret bild av det så tar Husserl ett träd som exempel, ett träd kan brinna upp 

och försvinna men dess mening (noemat), kan inte brinna upp då den inte har några reala egenskaper.7 

 

Husserl menar att det grundläggande för att förstå fenomenologin är att förstå skillnaden mellan noema 

och noesis. Han skriver att det först kan se ut som att det handlar om något självklart, att varje 

medvetande är medvetande om något, och att det finns olika medvetandesätt. Men det går inte att 

begränsa sin förståelse på det sättet. Svårigheten ligger i noemats sätt att vara, hur noemat framställs 

eller är medvetet i upplevelsen.8 Patocka menar att uppdelningen Husserl gör med noema och noesis är 

meningsfull då vi alltid måste utgå från föremålet. Han exemplifierar det i citatet nedan inspirerat av 

René Descartes. Citatet blir även en reflexion på rörelsen mellan noema och noesis. Grunden i det citatet 

är att visa att vi befinner oss i världen på ett annat sätt än tingen. Idén om jagets förhållande till 

omvärlden blir också centralt här.9 

 

 [S]jälv är jag inte den stol jag sitter på eller tavlan som jag tittar på. Jag vet om mig själv att jag är 

 av en annan art, att stolar existerar för mig men inte för en annan stol. Med andra ord, jag är ett 

 väsen som världen finns för. Jag är ett väsen varande i världen, medan stolen är en del av världen 

 men själv inte har den.10 

 

 
6 Patocka, 2013, s 62. 
7 Husserl, 2004, s 247–250.   
8 Ibid., s 269. 
9 Patocka, 2013, s 92.   
10 Ibid., s 91. 
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Fenomenologin är en omfattande och komplex filosofisk metod. Den är framför allt komplex då den har 

sitt eget språk med många olika begrepp som är svåra att förstå om man inte är insatt i metoden. Camus 

beskriver dock läran på ett enklare sätt i Myten om Sisyfos: ”fenomenologin vägrar att förklara världen, 

den vill endast vara en beskrivning av det upplevda.” (s 39) 

 

I det här avsnittet om metoden och teorin har jag försökt skaffa mig en så bred överblick av 

fenomenologin som jag kan, samtidigt som jag har valt att lägga fokus på de delar som blir intressanta i 

min läsning av ”Fakturan” och ”Högläsning 2”. Det jag framför allt tar med mig till min 

fenomenologiska närläsning av Karlssons noveller är att undersöka den intentionala erfarenheten, det 

som uppträder framför en person och vad som då händer inne i den personen. Relationen mellan subjekt 

och objekt eller noema och noesis som Husserl skulle sagt kommer också bli aktuellt. Hur jaget förhåller 

sig till omvärlden är också något som hör till fenomenologin och som kommer bli centralt i min läsning. 

Fenomenologin är en passande metod och teori för uppsatsen då både Camus och Karlsson lägger fokus 

på huvudpersoners förnimmelser och sättet de hanterar dessa på samt vad som händer i deras inre när de 

upplever och förnimmer sakerna.  

Referat av Främlingen, ”Fakturan” och ”Högläsning 2” 

Albert Camus roman Främlingen handlar om Mersault och hans syn på livet. En syn som liknar det som 

Camus definierar som absurt; att livet är meningslöst och består av tillfälligheter. En dag åker Mersault 

tillsammans med några vänner till stranden. På stranden möter de en av vännernas ovänner, de beskrivs 

inte mer än att de är araber. Dagen på stranden slutar med att Mersault skjuter ihjäl en av araberna, 

något han själv inte kan förklara i efterhand. Därefter får vi följa rättegångarna kring Mersaults brott. 

Tidigare handlingar, som att han inte gråtit på sin mammas begravning, kommer också upp till ytan, 

vilket omgivningen ser som ett lika hemskt brott som mordet. Mersault förblir likgiltig inför hela 

situationen och det här likgiltiga tillståndet är ett genomgående tema i boken. Förutom situationer kring 

hans mamma och händelsen på stranden finns det andra scener som bekräftar det, till exempel en scen 

med Marie som Mersault har ett förhållande med. Hon frågar honom om han vill gifta sig med henne 

och han svarar att det inte spelar någon roll. Mersault är avvikande i sitt agerande och i sina tankar 

jämfört med samhällets normer vilket bidrar med romanens absurditet. Ingenting har någon betydelse 

enligt Mersault och där skiljer han sig från vad andra i hans omgivning anser.  

 

Ingenting, ingenting hade någon betydelse och jag visste mycket väl varför. Han visste också 

 varför. Under hela detta absurda liv som jag hade levt steg en dunkel andning mot mig ur 
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 djupet av min framtid, över de år som ännu inte hade kommit, och på sin väg 

 utjämnande den andningen allt som då erbjöds mig under de lika overkliga åren då jag levde. (s 

 148) 

 

Jonas Karlssons novell ”Fakturan” hittas i hans novellsamling Spelreglerna. I den här berättelsen får 

huvudpersonen en faktura hem till sig på 5,7 miljoner kronor. På företaget som skickat ut fakturan, 

W.R.D, finns Maud som huvudpersonen får kontakt med för att reda ut det han från början tror är ett 

missförstånd. Det visar sig sedan vara en faktura alla fått, summan på fakturan baseras på hur lyckligt 

ens liv har varit. Huvudpersonens möten med W.R.D, och framför allt Maud som blir hans personliga 

kontakt som han öppnar upp sig för, leder till att summan på hans faktura höjs mer och mer. Han själv 

har sett sitt liv som mediokert, men genom fakturan inser han att han nedvärderat sitt eget liv. 

Huvudpersonens faktura har till slut landat på 149,5 miljoner kronor, och det slutar med att W.R.D 

bestämmer sig för att sluta kräva in pengar från honom. ”Jag tog ett djupt andetag av den ljumma 

sensommarluften. Bara jag visste att jag förmodligen var den lyckligaste personen i hela landet. Och det 

alldeles gratis.” (s 101) Det absurda ligger i det orimliga att få en faktura som baseras på hur lyckligt ens 

liv har varit, men det ligger också i annat som avviker från huvudpersonens vardag, vilket jag kommer 

komma närmare in på i analysen.  

 

Novellen ”Högläsning 2” är precis som ”Fakturan” från novellsamlingen Spelreglerna. Den utspelar sig 

i Stockholm och handlar till stor del om att börja tvivla på de egna förnimmelserna. Novellen går ut på 

att huvudpersonen tänker tillbaka på en dag då han ska äta lunch men en vän på Gondolen. Han sitter på 

restaurangen och väntar när det sedan kommer en person som utger sig för att vara den här vännen. 

Huvudpersonen tror inte att det är vännen trots att han är lik och pratar om gemensamma 

upplevelser. ”Samtalet flöt på förhållandevis ledigt, med tanke på omständigheterna, och flera gånger 

tänkte jag att han gjorde det bra. För att vara en fejk.” (s 148) Huvudpersonen väljer att inte säga något 

om hans misstankar till en början utan det viktiga i novellen är hans medvetandeströmmar och hur han 

upplever den här avvikande situationen han hamnat i. När han sedan konfronterar den påstådda vännen 

menar mannen att han har fel och det uppstår en onaturlig konversation. Efter lunchen tar de en 

promenad ned mot vattnet och stannar till vid en kajkant. Mannen berättar att han kvällen innan läst en 

mening fel och att han inte lyckats komma tillbaka efter det, att han blivit som ett parallellt jag. ”Det var 

som om någonting liksom hoppade ur rytm och nu… Allting är sig likt men på ett helt annat sätt.” (s 

155) Hela scenen vid kajkanten är hotfull – de vänder sig hastigt mot varandra och helt plötsligt förlorar 

huvudpersonen balansen och drar med sig mannen i fallet ned i vattnet. 
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Tidigare forskning 

Det finns väldigt mycket skrivet om det absurda, men eftersom jag har valt att använda Camus 

definition av det absurda kommer jag också referera till forskning som skriver om det absurda i relation 

till honom. För att ge en bredare bild av det absurda som begrepp refererar jag även till forskning om det 

absurda inom teatern. Existentialism är något Camus absurdism kopplats samman med, därför är det ett 

begrepp som kommer diskuteras i uppsatsen.  

 

Joanna Gavins, forskare vid Sheffields universitet inom språk och litteratur, har skrivit Reading the 

Absurd (2013), där hon tar upp det absurda i litteraturen, med fokus på hur stilen och språket gör texten 

absurd, hon tar också upp olika läsares uppfattningar och reaktioner på absurdistiska texter. Gavins tar 

upp ett antal verk som hon ser som centrala i den absurdistiska traditionen, bland annat Camus 

Främlingen. I sin slutsats skriver Gavins att hon ser absurdismen överallt och att hon söker sig till det då 

det är en läsupplevelse hon uppskattar. Hon skriver att hon i den här boken inte vill framställa en 

helhetsbild av det absurda i litteraturen utan vill visa de språkliga aspekterna av det absurda och hur 

begreppet kan förstås beroende på vilken kontext man befinner sig i. Gavins menar att varje läsare har 

sin egen kontext, då alla kommer med tidigare erfarenheter och förväntningar som påverkar läsandet. 

Hon påpekar dock också att vi delar vissa uppfattningar om texter som gör att vi kan kategorisera det i 

genrer, som exempelvis absurd litteratur.  

 

Neil Cornwell är professor vid Bristols universitet och har framför allt forskat på rysk litteratur. I hans 

The Absurd in Literature (2006) studerar han det absurda utifrån olika perspektiv; han behandlar 

begreppets historia, definierar begreppet med hjälp av olika teorier samt diskuterar det utifrån ett antal 

centrala författare inom absurdismen. Cornwell nämner i sin slutsats, precis som Gavins, att det absurda 

kan finnas överallt och att det kan dyka upp på det mest oväntade stället. Det Cornwell gör i sin studie är 

att presentera en historia kring absurdistisk litteratur, men han påpekar att det inte är en omfattande 

historia utan att han valt enskilda historiska händelser att presentera. Han sammanfattar det bland annat 

genom att skriva att den absurda litteraturen har tagit många olika vägar; ”into chaotics, into politics (by, 

in very different ways, Pinter, Stoppard and, say, Edward Bond), back into nonsense, into nihilism, or 

into silence.”11 

 

 

 
11 Neil Cornwell, The Absurd in Literature, Manchester, 2006, s 3. 
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I tidskriften Latin American Literary Review finns George R. McMurrays artikel ”Albert Camus 

Concept of the Absurd and Juan Jose Arreola's 'The Switchman'” (1977). I den artikeln definierar han 

bland annat Camus syn på det absurda, vilket kommer användas som stöd i uppsatsen. McMurrays syfte 

med artikeln är att ta reda på om Arreaolas ”The Switchman” (1952) kan ha varit inspirerad av Camus 

filosofi om det absurda i Myten om Sisyfos. Han kommer fram till att det inte finns något direkt bevis på 

det, men att de har teman som liknar varandra, till exempel att människans behov att söka klarhet i en 

orimlig värld är absurt.  

 

Matthew H. Bowker undervisar vid Medaille College och har skrivit boken Rethinking the Politics of 

Absurdity Albert Camus, Postmodernity, and the Survival of Innocence (2014), där han i likhet med 

Gavins och Cornwell bland annat tar upp vad det innebär att beskriva något som absurt och vad en 

absurd erfarenhet kan vara. Camus är en av författarna han nämner och diskuterar utifrån. Boken 

kommer ta väldigt liten plats i min uppsats då mycket av hans fokus ligger i att diskutera det absurda i 

samband med bland annat politik och teologi vilket inte är mitt syfte. Till skillnad från Bowker och de 

andra forskningsresultaten går översättaren C.G Bjurström mer in på Camus privata liv i boken Albert 

Camus – Från främlingskap till landsflykt (1957), han ger en introduktion till Camus författarskap men 

skriver till exempel även om hans uppväxt. Det som blir intressant att ta med i min uppsats är avsnittet 

han har om det absurda i Myten om Sisyfos. Förutom det avsnittet går han igenom andra verk av Camus 

och belyser teman i dessa verk, bland annat främlingskap och gemenskap. Främlingskap är något som 

till stor del hör ihop med det absurda, vilket kommer belysas mer senare i avsnittet om det absurda samt 

i analysen av Karlssons ”Fakturan” och ”Högläsning 2”.  

 

Martin Esslin har skrivit The Theatre of the Absurd (1961), vilket är en omfattande studie av den 

absurda teatern. Esslin beskriver den själv som en bok om utvecklingen i modern teater. Samuel 

Beckett, Harold Pinter och Eugéne Ionesco är tre namn jag kommer använda i uppsatsen som exempel 

på andra definitioner av det absurda. Boken är ett försök till att definiera det som kallas för ”The Theatre 

of the Absurd” och att presentera samt analysera några av dess centrala verk. Jag kommer främst 

använda mig av Camus definition av det absurda i min analys av Karlsson, men jag vill ändå ge en 

nyanserad bild av hur det absurda kan framställas och därför kommer jag använda Esslins studie i det 

avseendet.     
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Litteraturprofessorn Thure Stenström har skrivit boken Existentialismen – Studier I dess idétradition och 

litterära yttringar (1966), det är en studie som behandlar existentialismens europeiska idétradition, med 

hjälp av namn som Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre. Han studerar även tre franska verk närmare 

för att visa hur existentialismen kunde ta form i fransk litteratur. Ett av dessa verk är Camus Myten om 

Sisyfos, och det är den delen av Stenströms verk som framför allt blir intressant när jag diskuterar 

Camus absurdism. Stenström går bland annat in på varför Camus måste ses som en del av den 

existentialistiska traditionen trots att han själv avstod från den. Existentialismen är inget centralt begrepp 

för min uppsats, men är ändå nödvändigt att nämna på grund av dess koppling till de absurda idéerna.   
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Det absurda 
I det här avsnittet går jag in på vad det absurda innebär, vilket kommer ligga som en grund för min 

närläsning av Karlssons noveller. Först kommer jag kort gå in på begreppets ursprung för att sedan gå 

vidare till Camus framställning av det absurda. Därefter går jag in på vad andra sagt om det absurda, i 

det här fallet det absurda inom teatern, för att ge en mer nyanserad bild av begreppet. Sedan kommer jag 

göra en sammanfattning för att ringa in begreppet vilket kommer vara nödvändigt för att kunna 

genomföra analysen av ”Fakturan” och ”Högläsning 2”. I det här avsnittet kommer också 

existentialismen och det otillförlitliga att diskuteras då det hör ihop med det absurda och är en 

förutsättning för att kunna ringa in begreppet på ett mer enhetligt sätt.  

Ursprung 

“Absurd” kommer från latinets “absurdum”, som betyder disharmonisk eller motsatsen till förnuft. 

Joanna Gavins skriver att termen idag används och beskrivs på ett sätt som ligger nära ursprungets 

betydelse. Vi använder det i vårt vardagliga liv för att beskriva något som är orimligt. Det är idag väldigt 

utbrett att använda begreppet absurd för att beskriva exempelvis litteratur och Gavins menar att ordet 

även i dessa kretsar ligger nära den ursprungliga betydelsen av ordet.12 I Webster's New Collegiate 

Dictionary beskrivs termen som ett tillstånd där människan existerar i ett irrationellt och meningslöst 

universum och att livet inte har någon mening förutom den egna existensen. I Oxford English Dictionary 

beskrivs termen absurd på ett mer koncist sätt, den menar att absurd betyder disharmonisk. Cornwell 

framhäver att dessa definitioner bidrar till den litterära förståelsen av det absurda.13 I sin text definierar 

han även det absurda utifrån olika perspektiv och ett av dessa är det sociologiska. Cornwell menar det 

absurda ur ett sociologiskt perspektiv kan definieras som ett nedbrytande av normer eller disharmonier 

som finns inom dessa normer.14 

Camus absurdism i Myten om Sisyfos  

I Myten om Sisyfos ger Camus ett flertal definitioner av det absurda. Han menar att en absurd känsla 

uppstår i klyftan mellan människan och livet, (s 11) att det absurda kan uppstå ur ingenting och att det 

handlar om främlingskap. (s 16f.) Det absurda kan uppstå ur ingenting, men det uppstår alltid som 

resultat av en jämförelse – ”jämförelsen mellan ett faktiskt tillstånd och en viss bestämd verklighet, 

mellan en handling och en övermäktig omvärld.” (s 29) Det är i konfrontationen mellan dessa delar som 

Camus påstår att det absurda uppstår. McMurray beskriver Camus syn på det absurda som att det varken 

 
12 Joanna Gavins, Reading the Absurd, Edinburgh, 2013, s 1.  
13 Cornwell, 2006, s 3.  
14 Ibid., s 24.  
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finns i människan eller världen själv, utan uppstår när den resonliga människan strävar efter ordning och 

lycka i en orimlig, tyst värld som inte erbjuder det. Det absurda hålls vid liv genom att medge att 

verkligheten är illusorisk, att livet inte har någon mening och att inget i världen är säkert förutom det 

absurda. ”The absurd, then, is the metaphysical state of conscious man fully aware of death and 

nothingness; it is lucid reason pitted against chaos; it is the only certainty linking man with an alien 

world devoid of absolutes.”15 Det är därför Camus använder Sisyfos som en metafor till det absurda, han 

blir ett förkroppsligande av den absurda hjälten då han döms till att rulla upp en sten för en kulle om och 

om igen i evighet, och är accepterande i det.16  

 

C.G. Bjurström skriver att Camus syfte med Myten om Sisyfos är att granska en känsla av det absurda. 

Det absurda uppstår i en slags uppenbarelse – en uppenbarelse över att det finns en klyfta mellan oss och 

det vardagliga livet. Bjurström menar att vi kan förstå Camus definition av det absurda som 

medvetandet om vår egen situation, som fenomenologin och dess idé om jagets förhållande till 

omvärlden handlar om. Vår upplevelse av det absurda påverkas av den mänskliga längtan. Längtan efter 

tidlöshet, längtan efter enhet i en splittrad värld och längtan efter en mening i livet, med vetskapen om 

att vi alla kommer dö. Fenomenologins uppgift är att analysera det inre och behandlar därför döden på 

följande sätt citerat av Patocka: ”Av erfarenhet vet vi att döden är något som drabbar alla människor, 

men den drabbar oss utifrån och behöver inte beröra vårt inre.”17 Bjurström analyserar vidare och 

påpekar att det absurda för Camus både är det som bevisar avståndet som skiljer oss från världen, 

samtidigt som det är det enda som förbinder människan till världen. Bjurström menar att Camus anser 

att det är medvetandet om det absurda som det är omöjligt att avstå från, inte absurditeten i sig.18 Camus 

skriver om det i Myten om Sisyfos, när det absurda tagit sig in i en människas liv gör det sig hemmastatt 

där. (s 46) 

 

Thure Stenström menar i efterskriften till Myten om Sisyfos att det Camus vill lyfta fram i boken är att 

människan är i ständig konflikt med livet och att hans essä därför blir en protest mot det obegripliga i 

tillvaron. Stenström beskriver Camus bok som en mörk vision men som ändå har glimtar av ljus i sig. 

Sisyfos drabbas av ett nederlag när han döms av gudarna, ändå menar Camus att vi måste förstå honom 

som lycklig. ”Med bibehållen äkthet och värdighet kan han tala om Sisyfos och allas vårt nederlag som 

 
15 George R. McMurray, ”Albert Camus' Concept of the Absurd and Juan José Arreola's 'The Switchman”, Pittsburgh, 1977, 

s 31. 
16  Ibid., s 31–33.  
17 Patocka, 2013, s 175. 
18  C.G. Bjurström, Albert Camus: Från främlingskap till landsflykt, Stockholm, 1957, s 23–27.  
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en triumf.”19 Camus skriver själv att lyckan och absurditeten är barn av samma jord. Sisyfos öde tillhör 

honom, klippan han rullar stenblocket upp för är hans klippa, det är det Sisyfos lycka grundar sig i. (s 

98f.) 

 

Att koppla Camus absurdism till existentialismen är inte ovanligt, men själv har han tagit avstånd från 

dess idéer.20 I sin bok om existentialismen skriver Stenström att det är fel att benämna Camus som en 

existentialist, men också att det är lika fel att påstå att han inte är en del av den existensfilosofiska 

traditionen. Det var med Myten om Sisyfos och Främlingen som många ville sätta in honom i den 

existentialistiska skolan vilket är en kategorisering Camus inte ville vara en del då han inte ansåg sig ha 

någon som helst koppling till det. Stenström menar att Camus har flera likheter med Jean-Paul Sartre, 

som förknippas med existentialismen. Han skriver bland annat att hos både Camus och Sartre är 

föreställningen om existensen grundläggande. Existensen hos Camus kopplas till en förnimmelse av 

absurditet vilket det även gör hos Sartre. Båda arbetar också med idén om att existensen och världen 

aldrig går att förstå utan bara upplevas. Det som Camus framför allt gör för att visa släktskap med 

existentialismen är idén om att det finns en klyfta mellan tankens liv och det verkliga livet.21 

 

Camus skriver i Myten om Sisyfos att vi måste uppleva det absurda på samma sätt som vi andas. (s 77) 

Det blir intressant att tänka det absurda som en naturlig del av livet då det ofta handlar om något 

avvikande och något som skiljer sig från vardagen. Det finns en kontrast i det som jag tycker är väldigt 

talande för komplexiteten i det absurda som begrepp.  

Camus absurdism i Främlingen 

 

 Eftersom jag hade blundat tyckte jag att rummet var ännu mer bländande vitt. Framför mig fanns 

 inte en skugga och varje föremål, varje vinkel och krökning avtecknade sig med en renhet som 

 gjorde ont i ögonen. Det var då mammas vänner kom in. De var ett tiotal sammanlagt och under 

 tystnad gled de in i detta bländande ljus. De satte sig utan att en enda stol skrapade. Jag såg dem 

 som jag aldrig sett en människa och inte en detalj i deras ansikten och kläder undgick mig. Ändå 

 hörde jag dem inte och jag hade svårt att tro att de var verkliga. (s 14)  

 

 

 
19  Thure Stenström, Myten om Sisyfos ”Efterskrift”, s 101–109.  
20 Thure Stenström, Existensialismen – Studier i dess idétradition och litterära yttringar, Stockholm, 1966, s 27. 
21 Ibid., s 266–300.   
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Föregående citat är en passage ur Främlingen som domineras av Mersaults förnimmelse av 

omgivningen, vilket är en förnimmelse som till stor del är vilsen och motsägelsefull. Gavins diskuterar 

passagen i sin studie och menar att det första anmärkningsvärda med den är att den narrativa stilen är 

icke-experimentell. Hon tillägger även att hela boken överlag är på det sättet. Jag håller inte med Gavins 

om att Främlingen inte är experimentell då jag anser att Camus experimenterar mycket med sitt språk 

genom hela romanen. Gavins menar att det är på grund av den realistiska framställningen som boken 

blir icke-experimentell, men det är just det realistiska som jag tycker gör Camus, och även Karlsson, till 

författare som experimenterar med språket. Att skriva det vardagliga och enkla kan skapa mycket mer 

effekt än att överdriva med extraordinära händelser. Camus jobbar med kontraster – Mersaults mord blir 

mer chockartat på grund av att större delen av romanen beskriver realistiskt vad Mersault gör i sin 

vardag. ”Jag hade lite ont i nacken av att ha suttit lutad mot stolsryggen så länge. Jag gick ner och köpte 

bröd och pasta, jag lagade min mat och jag åt stående.” (s 31) Azar beskriver det väldigt bra i efterordet 

till romanen. Romanen har en meningsrikedom, en öppenhet för nya tolkningar och ouppklarade gåtor, 

som han menar gör den till ett mästerverk och, enligt mig, otroligt experimentell.22 

 

Det otillförlitliga i passagen som bidrar till känslan av det absurda ligger i Mersaults förnimmelse. Han 

beskriver ett bländande ljus som gör ont i ögonen, ändå kan han se mammans vänner i detalj. ”Jag såg 

dem som jag aldrig sett en människa”, säger Mersault vilket för tankarna till Husserls fenomenologi. 

Fenomenologin ska få oss att se sådant vi sett förut, men på ett sätt som det är första gången vi ser det på 

riktigt. Det är något liknande som händer Mersault, han har sett människor förr men nu är det som att 

han gör det första gången på riktigt. Samtidigt som han kan se vännerna påpekar han sin egen vilsenhet 

genom att berätta att han inte kan höra dem och har svårt att tro att de finns på riktigt. Det blir väldigt 

motsägelsefullt vilket leder till att det är svårt att lita på vad det är Mersault egentligen ser. Det 

otillförlitliga markeras även genom detaljerna i rummet som är obestämbara – föremål, vinkel och 

krökning.23 När vi får veta så lite om omgivningen kan vi inte heller veta hur rimlig Mersaults 

förnimmelse är utan det bidrar bara till en ökad osäkerhet.  

 

Det otillförlitliga kan vara svårt att peka ut och förhålla sig till då det egentligen inte är något 

allmängiltigt utan snarare en subjektiv upplevelse av vad en text förmedlar, men det finns forskning på 

det. Otillförlitligt berättande är när berättaren redogör opålitligt kring fiktiv fakta eller den fiktiva 

 
22 Azar, 2009, s 169. 
23 Gavins, 2013, s 32f.   
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världen. Det kan ta sig i uttryck på olika sätt, till exempel genom beskrivningar eller förnimmelser. 

Problemet är att fiktiv fakta kan vara svår att fastslå och därmed blir det svårt att fastslå när berättaren är 

otillförlitliga. För att förstå det otillförlitliga berättandet måste man ta hänsyn till olika faktorer, bland 

annat de textuella egenskaperna och den fiktiva världen som jag nämnde ovan.24 

 

Det otillförlitliga är ett genomgående tema i romanen, och förutom ljuset som vi läste om i den tidigare 

passagen så spelar även hettan en central roll i många scener. Till exempel i den scen då Mersault 

skjuter araben på stranden. Där får vi läsa om hur solen bränner på hans panna och kinder, hur svetten 

börjar samlas kring ögonbrynen och hur den sedan rinner ned i ögonen. Därefter börjar allting vackla för 

Mersault och det leder till att han skjuter på araben fyra gånger. ”Jag skakade av mig svetten och solen. 

Jag förstod att jag hade förstört dagens balans, den enastående tystnaden vid en strand där jag hade varit 

lycklig.” (s 75) Det Gavins påpekar i den här scenen är att vi får veta mycket om hur Mersault känner 

sig, men ingen av känslorna rör mordet. Saker som hettan, solen och havet ges egenskaper och blir 

därför som aktörer i romanen. Solen har cymbaler som träffar Mersaults panna, himlen regnar eld och 

havet andas. Det vi kan se i bägge två föregående scener är att Mersault kämpar med att pussla ihop 

bitar till ett logiskt sammanhang kring det han ser i sin omgivning, när det sedan inte lyckas är det lätt 

att se Mersault som en opålitlig och vilsen figur vilket bidrar till den absurda känslan.25 

 

Bjurström beskriver den likgiltighet vi ser hos Mersault som ett hot mot samhällets moraliska 

värderingar. Han beskriver honom också som en icke medveten person som enbart litar på stundens 

impuls. Mellan Mersaults dom och avrättning blir han dock medveten om livets skönhet och absurditet. 

Insikten om döden gör att medvetandet vaknar och han inser den kärlek han har till livet.26 Camus har 

själv beskrivit Mersault som en person som upptäcker en absurd oskyldighet trots sitt mord. 

Oskyldigheten ligger i saknaden av motiv för mordet, i vägran att känna ånger inför det, vägran eller 

omöjligheten i att känna sorg inför mammans död samt oviljan att försöka gå emot sin dödsdom. Han är 

en man som ”agrees to die for the truth”.27 I alla fall sanningen för honom. Mersault avviker mycket i 

sina åsikter jämfört med sin omgivning och de moraliska värderingar som finns i samhället. Det gör att 

han hamnar i en konflikt med omvärlden, vilket Camus själv beskrivit som absurt i Myten om Sisyfos. (s 

11) 

 
24 Tilmann Köppe/Tom Kindt, ”Unreliable Narration With a Narrator and Without”, Berlin, 2011, s 81–90. 
25  Gavins, 2013, s 41, 44.  
26  Bjurström, 1957, s 20–22.   
27 Matthew Bowker, Rethinking the Politics of Absurdity Albert Camus, Postmodernity, and the Survival of Innocence, New 

York, 2014, s 88. 
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Andra definitioner av det absurda 

I Martin Esslins The Theatre of the Absurd går författaren in på vad det finns för likheter och skillnader 

mellan en romanförfattare som skriver om det absurda och en pjäsförfattare som gör det. Han menar att 

de liknar varandra gällande tema och ett genomgående tema är livets meningslöshet. Det som dock 

skiljer exempelvis Camus från de dramatiker som hamnar i den absurda teaterns fack är att Camus och 

andra romanförfattare framställer det meningslösa och irrationella i den mänskliga tillvaron med 

överskådliga, logiska resonemang, medan teatern strävar efter att framställa samma känsla med brist på 

rationella resonemang.28 Esslin menar att den absurda teatern inte strävar efter att berätta en historia. 

Han tar Samuel Becketts I väntan på Godot (1952) som exempel och menar att det händer saker i pjäsen 

men att händelserna inte skapar någon handling eller berättelse utan bara blir bilder av det händelselösa i 

människans existens.29 

 

Det absurda hos Harold Pinter ligger till stor del i känslan av det osäkra i hans pjäser. Även dialogerna 

bidrar med känslan till det absurda då det är dialoger som ofta saknar sammanhang och tystnaden är 

också något som brukar lyftas fram. Pinter har själv sagt att ett av målen med pjäserna är att visa det 

absurda i hur vi beter oss och hur vi pratar. Han hittar det absurda i våra vardagliga konversationer och 

det tar sig uttryck på flera olika sätt i hans pjäser, till exempel genom brist på logik och att ord eller 

meningar upprepas.30 I likhet med Pinter ligger en del av det absurda i Eugéne Ionescos pjäser i 

kommunikationen mellan karaktärer, men det som framför allt brukar läsas som absurt i hans pjäser är 

individens ensamhet och isolering, som Bérenger i Noshörningen (1959).31 

Sammanfattning av det absurda 

Det absurda är idag ett utbrett begrepp för att beskriva litteratur. Det kan betyda att något är orimligt, att 

något saknar förnuft eller att livet saknar mening och att det enda som betyder något är den egna 

existensen. För Camus innebär det absurda ett antal olika saker. Det kan uppstå ur ingenting, men det är 

alltid ur en klyfta/konflikt mellan människan och livet. I Myten om Sisyfos handlar det absurda till stor 

del om medvetandet om vår egen situation i livet; att vi är medvetna om att klyftan som det absurda 

uppstår i existerar och att vi är medvetna om att inget i livet är säkert förutom det absurda. Det absurda 

ska ses som en naturlig och självklar del av livet.  

 

 
28 Martin Esslin, The Theatre of the Absurd, London, 1991, s 24.  
29  Ibid., s 404.  
30  Ibid., s 242f.  
31  Ibid., s 197.  
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I Främlingen framställs en känsla av det absurda främst genom Mersaults otillförlitlighet. Det 

otillförlitliga tas i uttryck bland annat genom Mersaults motsägelsefulla förnimmelser av omgivningen, 

som att han blir bländad av ett starkt vitt ljus men ändå ser sin mammas vänner tydligare än någonsin. 

Likgiltigheten hos Mersault bidrar också till att Främlingen kan kallas för absurd, att han inte känner 

sorg inför mammans död eller ånger inför mordet han begått gör att han avviker från samhällets normer. 

Det avvikande skapar en känsla av det absurda hos den som läser. Precis som Camus skriver i Myten om 

Sisyfos uppstår det absurda i en klyfta mellan människan och livet, vilket exemplifieras bra genom 

Mersault, då han är en man i ständig konflikt med vad som förväntas av honom i livet. Han förväntas 

gråta på sin mammas begravning, han förväntas vilja gifta sig och han förväntar sig ångra mordet, men 

inget av det gör han och då skapas det en klyfta.  

 

Camus syn på det absurda skiljer sig inte så mycket från några av de centrala namnen inom den absurda 

teatern. Precis som i Becketts I väntan på Godot så har inte det som händer i till exempel Främlingen 

någon stor betydelse för berättelsens gång. Ett exempel på det kan vara när Mersault skjuter araben på 

stranden, det är inte särskilt dramaturgiskt berättat utan det som är viktigt är vad Mersault känner före 

och efter mordet, eller snarare det han inte känner. Camus har även likheter med Pinter, framför allt 

osäkerheten och bristen på logik som båda två jobbar mycket med. Ionescos karaktärers ensamhet och 

isolering går att jämföra med vad Camus skriver i Myten om Sisyfos; att det absurda kan handla om att 

känna sig främmande och ensam i en obegriplig värld, precis som Mersault till stor del gör och även 

huvudpersonen i ”Fakturan” samt mannen i ”Högläsning 2”, vilket jag kommer till senare. 

 

Det intressanta för mig i Camus syn på det absurda som jag tar med mig i analysen av Karlsson är 

framför allt att det kan uppstå ur ingenting, men att det hos både Camus och Karlsson främst sker genom 

huvudpersonernas förnimmelser av omgivningen. Det kan skapas av otillförlitlighet, det som avviker 

från vardagen, det disharmoniska, främlingskapet, livets oförklarlighet/irrationalitet och behovet av 

klarhet. Den konflikt som skapar det absurda består av en människa som strävar efter begriplighet i 

tillvaron, och livet själv, som består av slumpmässighet och irrationalitet. Det absurda enligt Camus är 

inte enbart en sak och därför blir det svårt att ringa in begreppet. Det jag kan sammanfatta det till är att 

det handlar om sådant som avviker från det som klassas som normalt, det som sticker ut, det som skaver 

och inte känns helt rätt. Det är det jag kommer leta efter och belysa i Karlssons noveller.  
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Det absurda i ”Fakturan” 

I följande avsnitt kommer jag att analysera det absurda i Karlssons novell ”Fakturan” utifrån ett antal 

punkter som jag redan nämnt i avsnittet om det absurda. Jag kommer dels dra paralleller till Camus, men 

också göra min egen tolkning av vad jag anser är det absurda i den. Det avvikande och bristen på 

harmoni ser jag som centralt inom det absurda i ”Fakturan”, jag har därför valt att låta det gå som en 

linje genom hela analysen av novellen istället för att ha det som enskilda rubriker. Den fenomenologiska 

läsningen går ut på att jag kommer beskriva huvudpersonens intentionala erfarenheter, det vill säga det 

han upplever och vad som då händer i hans medvetande samt tolka jagets relation till omvärlden.  

Omgivning 

I ”Fakturan” spelar omgivningen en stor roll. Med omgivningen syftar jag både på miljön och de 

människor som cirkulerar kring huvudpersonen och framför allt hur förnimmelserna av omgivningen 

framställs. Huvudpersonen reflekterar ständigt över sin omgivning, och det är genom den han blir 

medveten om sin plats i den splittrade, absurda världen. Vi får ta del av huvudpersonens förnimmelser 

av omgivningen på liknande sätt som vi får ta del av Mersaults förnimmelser i Främlingen. Likt 

Främlingen har hettan en central plats i ”Fakturan”, vilket kan exemplifieras med följande citat.  

 

 Små fjun till värmemoln dök upp på himlen utanför fönstret. Det måste ha varit varmaste dagen på 

 året. Det var som om allting där ute dallrade. (s 35) 

 

 Den sköna varma sommarluften hade blivit klibbig och krävande. Det gick inte att tänka riktigt 

 klart, alla tankar bara studsade tillbaka. Den där riktiga harmonin ville inte infinna sig. Jag märkte 

 att jag hade svårt att sitta still. (s 51) 

 

”Det var som om allting där ute dallrade”, det är en mening som skapar igenkänning då många kan 

relatera till en riktigt varm dag och hur luften då kan se ut. Meningen vittnar också om mer än bara 

vädret på grund av att den speglar huvudpersonens osäkra tillvaro. Han har precis fått veta att fakturan 

är verklig och det får hela hans omgivning att dallra. I andra citatet får vi också veta att huvudpersonen 

känner brist på harmoni och har svårt att sitta still vilket går att koppla till det absurda då ordets 

ursprung bland annat betyder disharmonisk. Harmonin som inte vill infinna sig bör inte enbart ses som 

ett resultat av att den sköna sommarvärmen har blivit klibbig. Fakturan är fortfarande något nytt och 

oklart i huvudpersonens liv och det skapar en disharmonisk känsla hos honom. Hettan finns alltid där i 

bakgrunden i ”Fakturan” medan den i Främlingen blir en egen aktör. Där leder hettan till att svett rinner 
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ned i Mersaults ögon precis innan han skjuter araben. Hettan nämns flera gånger i ”Fakturan”, men den 

tar aldrig över huvudpersonens agerande. Där är den klibbig och krävande men hanterbar.  

 

Det som kännetecknar Mersaults förnimmelser av omgivningen är att de är otillförlitliga och skapar en 

känsla av osäkerhet och absurditet, på samma sätt är det i ”Fakturan”. Eftersom vi som läsare aldrig får 

veta vad huvudpersonen i novellen heter skapas redan där en känsla av osäkerhet kring vem personen är, 

vilket även bidrar till att det han ser känns otillförlitligt. Dessa förnimmelser är inte motsägelsefulla på 

samma sätt som Mersaults är, men de är avvikande och sticker ut på olika sätt vilket gör att de ändå 

upplevs som otillförlitliga samt ganska obehagliga. En sådan förnimmelse jag upplever på det sättet 

återkommer två gånger i novellen. Först i början av novellen och sedan i slutet.  

 

 En liten flicka kom cyklande på en stor röd damcykel. Någonstans spelade en radio ”Clouds” med 

 Frank Sinatra. En flock fåglar gjorde turer i luften i en perfekt formation som en enda stor kropp. (s 

 32) 

 

 En liten flicka kom cyklande på en stor röd damcykel. Någonstans spelade en radio ”Clouds” med 

 Frank Sinatra. En flock fåglar gjorde turer i luften som en enda kropp. Gör dom så för att låtsas att 

 dom är större än vad dom är inför ett rovdjur, eller för att rovdjuret inte ska kunna välja ut en 

 enskild individ att sikta in sig på? (s 100f.) 

 

Eftersom det här är något som återkommer, något som huvudpersonen uppenbarligen reagerar på, går 

det att tolka som avvikande från hans vardag. En liten flicka på en stor röd damcykel hör inte till 

vardagen, men jag skulle inte kalla det absurt. Att han hör en låt ute på gatan av Frank Sinatra hör inte 

heller till vardagen, men det är inte särskilt absurt. Dock blir det anmärkningsvärt att han hör en låt av 

Sinatra med titeln ”Clouds” om man är medveten om att det är en låt som inte finns på riktigt, enligt 

mina efterforskningar. Om Karlsson har valt en obefintlig låt med flit tycker jag det är väldigt talande 

för det absurda i novellen. Det späder på osäkerheten kring huvudpersonens förnimmelser. Att se en stor 

flock fåglar hör dock mer till vardagen. Det som är intressant gällande delen med fåglarna är tillägget i 

andra citatet. Det ser jag som ett sätt att markera att huvudpersonen nu har tid att reflektera över det. 

Hans tillvaro tillåter honom nu att stanna vid den tanken, det som tog upp tankarna kring första citatet 

var hur hans omgivning pratade kring pengar, något som får honom att känna sig vilsen. Huvudpersonen 

har efter situationen med fakturan överlag blivit mer analytisk och ifrågasättande vilket också kan vara 

en förklaring till tillägget.  
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Det som gör det mest absurt är att samma scen upprepas två gånger. Det finns egentligen inget otäckt i 

det han ser eller hör, men Karlsson skapar ändå en känsla av obehag. Scenen upprepas precis när 

huvudpersonen fått reda på att W.R.D. kommer att stryka hans faktura vilket leder till att han kan leva 

på som vanligt. Det är som att den scenen representerar hur livet bara fortgår. Allt det som vi läst 

tidigare i novellen om huvudpersonens oro för fakturan och det absurda i att få en faktura baserad på ens 

lycka är som bortblåst, det är som att det aldrig hänt eller som att det aldrig hade någon betydelse. 

Karlsson lurar in oss i en oberäknelig och komplex historia. Det visar sig sedan att lösningen på den 

komplexa historien inte alls var svår, det slutar nästan för bra för att vara sant och det finns något 

obehagligt i det. Det är obehagligt för att novellen bygger upp en situation som går sämre och sämre, när 

förväntningarna över att det därmed kommer sluta dåligt krossas skapas det förvåning och obehag. 

Vändningen från det olyckliga och melankoliska till huvudpersonens lycka är så plötslig.  

Främlingskap  

Främlingskapet är ett genomgående tema i ”Fakturan”. Det uppstår tidigt när huvudpersonen får 

fakturan då han hör oroade personer på gatan prata om pengar, men eftersom han precis fått fakturan 

och inte tror att den är äkta har han svårt att koppla vad samtalen handlar om och vet inte riktigt hur han 

ska agera i situationen han hamnat i. Allt han vet är att han tycker det känns obehagligt och det beskrivs 

på ett enkelt men väldigt träffande sätt.  

 

 Det kändes som om dom pratade om något som borde angå mig, någonting jag hade missat. 

 Ungefär som när man varit bortrest och kommer tillbaka och alla pratar om den där kändisen som 

 sagt det där roliga eller nynnar på den där sommarplågan som alla har hört och själv har man ingen 

 aning. (s 34) 

 

När huvudpersonen sedan vävs in i det komplicerade nätet i alla möten med W.R.D. fortsätter den 

främmande känslan att dominera hans liv. Livet är inte vad han trodde det var och det blir såklart 

omvälvande. Livet är inte längre något enkelt och gratis, lyckan han känt i livet är det nu dags att betala 

för. Det leder till att han börjar ifrågasätta sitt eget liv, han tänker tillbaka på uppväxten och andra 

situationer som har format honom. Han kommer motvilligt fram till att han är nöjd med sitt liv, att han 

haft en trygg uppväxt och inte varit med om något större traumatiskt. Han lever nu i en stillsam tillvaro 

och drömmer inte om något annat. Men dessa känslor ifrågasätter han också. ”Var jag för godtrogen, för 

lättroad? Kanske borde jag ställa högre krav?” (s 51) Han ifrågasätter alltså inte bara sitt liv, utan också 

den han är, vilket kan ses som ett tecken på främlingskap; han är förvirrad och osäker på sin identitet.  
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Till och med hemmet blir en främmande plats för huvudpersonen då han ser det ur ett annat perspektiv 

efter ett möte med W.R.D., där de kommit fram till att de räknat fel på första fakturan och beloppet han 

måste betala höjs avsevärt. ”Hela rummet var förändrat. Allting såg plötsligt färglöst ut.” (s 66) Att han 

ser det på det sättet kan nog till stor del bero på chocken efter att de höjt beloppet på fakturan eftersom 

det öppnar upp något hos honom som varit dolt. Han säger att han för första gången ser hur billigt och 

torftigt han bor och börjar därefter räkna upp vad som finns i lägenheten. Det som han en gång sett som 

sina käraste ägodelar tycker han känns dött nu. Han ser på almanackan, samma som han alltid köper, 

med idel blanka datum. ”Jag fick lust att börja gråta” (s 67) avslutas hela passagen med.  

 

Främlingskapet är något som är centralt i Camus syn på det absurda och det uppstår i en klyfta mellan 

människan och världen, vilket stämmer in bra på huvudpersonen i ”Fakturan”. Han känner ett avstånd 

mellan sig själv och livet efter att han fått fakturan då hela livet blir plötsligt främmande. Precis som 

huvudpersonen i ”Fakturan” upplever sin färglösa lägenhet upplever Mersault något liknande, men 

istället för färglöst är det bländande vitt, vilket man kan klassa som ganska färglöst. Jag skriver mer om 

den scenen i avsnittet ”Camus absurdism i Främlingen”.32 Medan Camus skriver fram obestämbara 

föremål i den scenen, skriver Karlsson mer detaljrikt – urtvättade kläder, spegeltavla med Coca-Cola 

motiv och Beatlesmugg m.m. (s 67). I Camus scen skapas en känsla av otillförlitlighet, medan Karlssons 

scen skapar en känsla av vilsenhet och främlingskap. Det båda känslorna har gemensamt är att de är 

absurda faktorer enligt Camus. 

 

Huvudpersonen blir också vilsen då hans öde hamnar i andras händer, det vill säga W.R.D, företaget 

som skickat fakturan. Det finns två scener i boken när huvudpersonen är på möte hos W.R.D. och de 

pratar om honom som att han inte är där. Han blir förminskad i den situationen men tar inte illa vid sig 

då Maud, som han börjar få känslor för, är en av personerna som pratar om honom. ”Jag förstod förstås 

att inget av detta egentligen var ämnat för mina öron men på något vis lät det väldigt fint när hon pratade 

om mitt liv på det där sättet.” (s 63) Det absurda i Karlssons novell ligger väldigt nära komiken. Ett 

exempel på det är dessa möten, de pratar väldigt allvarligt och seriöst om huvudpersonens liv, men 

ibland dyker det upp vissa formuleringar som blir otroligt komiska i en scen som har det seriösa temat 

det har. Följande citat från en mötesscen på W.R.D:s huvudkontor blir ett bra exempel på det, speciellt 

den sista meningen.  

 

 
32 ”Camus absurdism i Främlingen”, s 14f.  
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 De böjde sig över ytterligare ett papper. 

 Motgångskurvan? 

 Hela tiden latent. 

 Han har till exempel enbart skattat livsförhöjande förnedring, sa Georg. Bara karaktärsdanande 

 motgång. Allt enligt trappstegen. Inte en avvikelse från utvecklingsmodellen. Han är som tagen ur 

 en 'Lev nu'-bok. (s 88f.) 

 

Att förlora makten över sitt eget liv är något Mersault också får erfara, på ett lite allvarligare plan då han 

döms till döden. Precis som med huvudpersonen i ”Fakturan” pratar de om Mersault som att han inte är 

närvarande. ”På sätt och vis tycktes man behandla det här fallet som om det inte angick mig. Allt skedde 

utan att jag var med. Mitt öde höll på att avgöras utan att jag blev tillfrågad.” (s 121) Här är det som 

läsare först lätt att tro att Mersault kommer släppa sitt likgiltiga tillstånd och bli upprörd. Han leker med 

tanken på att avbryta advokaten och åklagaren för att meddela att han har något att säga, men kort 

därefter inser han att han inte har något att säga och förblir tyst, det likgiltiga tillståndet består. 

Huvudpersonen i ”Fakturan” är likt Mersault ganska likgiltig i mötesscenerna, men i resten av novellen 

så pendlar känslorna kraftigt vilket Mersaults inte gör.  

Det irrationella och oförklarliga i tillvaron 

”En överväldigande trötthet kom över mig. Jag hasade mig upp på soffan och tänkte att jag trots allt, 

någonstans i bakhuvudet, haft det här på känn. Den här känslan av att livet inte riktigt kunde vara såhär 

enkelt.” (s 42f.) Den här scenen upplever huvudpersonen i ”Fakturan” efter första samtalet med Maud 

på W.R.D. Hela det samtalet är väldigt speciellt och skapar en känsla av absurditet enligt mig på grund 

av att det är en så oväntad situation som avviker väldigt mycket från huvudpersonens vardag. När 

huvudpersonen frågar vad fakturan handlar om tycker han att det låter som att hon ler medan hon 

säger ”[d]et är dags att betala nu.” (s 35) Det som är dags att betala för är i princip allt, att han känner 

känslor, har vänner, att han drömmer på nätterna, allt han ser och alla dofter han känner. Huvudpersonen 

förstår inte hur det kan bli så dyrt.  

 

 Tja, sa hon. Det kostar på att leva.  

 Jag var tyst en stund eftersom jag inte visste vad jag skulle säga.  

 Men… sa jag till sist,… att det var så dyrt. (s 37) 
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Med fakturan får livet en vändning, det är inte vad han trodde att det var och det blir omvälvande. Livet 

blir dels oförklarligt och han börjar även ifrågasätta vad livet har för mening på olika sätt, kanske 

framför allt hur han själv har förvaltat sitt eget liv. I ett annat samtal med Maud diskuterar han det och 

bryter ihop i tårar då han känner att han inte tagit tillvara på sitt liv. Han har av bekvämlighetsskäl och 

på grund av sin vanemänniska-personlighet gått miste om mycket i livet. Han nämner även en före detta 

flickvän, Sunita, som han blev lämnad och sårad av. När Maud får höra om henne inser hon att W.R.D.  

missat att ta med henne i beräkningen av hans lyckonivå, vilket ger honom nytt hopp. ”Kunde det vara 

möjligt att dom inte räknat in den kanske största smärtan i mitt liv?” (s 83) Istället så höjs fakturan efter 

uppgifterna om Sunita, vilket gör honom rasande. Det blir ett tydligt exempel på hur känslorna pendlar 

kraftigt hela tiden. ”Jag bönade och bad och skällde omväxlande.” (s 92) Maud ser historien som tagen 

ur en Hollywoodfilm och tycker inte han borde klaga.  

 

I processen med att reda ut allt kring fakturan känner huvudpersonen sig olycklig och ser livet som 

meningslöst. Hela novellen går ut på att huvudpersonen försöker hitta klarhet i sin irrationella tillvaro.  

Men efter alla samtal med Maud och rannsakningen av sig själv kommer han fram till att han har det 

väldigt bra, att han nästan är ”en bortskämt lycklig människa.” (s 96) Situationen med fakturan gör 

huvudpersonen medveten om sin egen plats i tillvaron och världen, hur bra han har det jämfört med 

många andra. Han blir också medveten om att livet inte är så enkelt som han trott och att det i många fall 

kan vara obegripligt, något han till en början har svårt att acceptera men i slutet av novellen har han lärt 

sig göra det.  

 

Att försöka hitta en klarhet i en värld som är splittrad och obegriplig är något Camus ser som absurt och 

jag skulle säga att det är vad ”Fakturan” till stor del går ut på; en person som är med om en irrationell 

situation och försöker hitta klarhet i den. Det visar sig på flera olika sätt, till exempel i rannsakningen av 

sig själv. Det visar sig också då han börjar jämföra sig med sin vän Roger, han förstår inte varför han 

måste betala så mycket mer än vännen. ”Det måste ha blivit fel på något sätt. Dom måste ha missat 

någonting.” (s 70) Huvudpersonen söker efter klarhet, men mot slutet avtar det sökandet. Han har blivit 

medveten om sin egen plats i den splittrade tillvaron och accepterat den platsen. Han är vad Camus 

skulle kalla för den absurda människan. Precis som med Sisyfos får vi tänka huvudpersonen 

i ”Fakturan” som lycklig, framför allt för att han själv påstår att han är det. Vi får förstå honom som 

lycklig trots den melankoliska känslan som genomsyrar hela novellen. Hans jag har accepterat sin 

relation till omvärlden och det är det som utgör en absurd människa.  
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Det absurda i ”Högläsning 2” 

I följande avsnitt kommer jag att analysera det absurda i Karlssons novell ”Högläsning 2”. Precis som 

med ”Fakturan” består den fenomenologiska läsningen av att tolka det som huvudpersonen upplever och 

vad som händer i hans medvetande då, det vill säga den intentionala erfarenheten samt jagets relation till 

omvärlden. Det otillförlitliga berättandet och det disharmoniska går som en linje genom analysen. Jag 

har valt två underkategorier jag tycker är talande för läsupplevelsen av ”Högläsning 2”, det kommer 

vara liknande teman som tagits upp tidigare i avsnittet om det absurda samt avsnittet om det absurda 

i ”Fakturan”. Det är också teman som till stor del går in i varandra.  

Det avvikande 

 

 Det finns små mellanrum i existensen. Sprickor i tillvaron som en människa när som helst kan 

 halka till och ramla ner i. Verkligheten växlar in på ett annat spår. Plötsligt är det omöjligt att 

 komma tillbaka. Allting är förändrat. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan vara minsta 

 lilla skitsak: ett ord, en blick, en felläsning, en upprepning. Någonting man tycker sig ha sett förut 

 men från en lite annan vinkel. (s 145) 

 

Föregående citat är inledningen till ”Högläsning 2” och det ringar in vad det absurda till stor del handlar 

om; sprickor i tillvaron. Något händer som gör att tillvaron förändras och man får en ny syn på något 

som tidigare har varit en självklarhet. I ”Fakturan” får huvudpersonen en ny syn på livet i allmänhet, 

framför allt sitt eget liv och hur lycklig han är. I ”Högläsning 2” handlar det om en ny syn på en vän och 

vad som händer när man börjar tvivla på ens egna förnimmelser. Precis som Camus menar vittnar citatet 

om att det absurda kan uppstå ur minsta lilla, något litet som förändrar allt, i ”Högläsning 2” är det lilla 

en felläsning, vilket jag kommer närmare in på senare.  

 

Det avvikande i den här novellen är att huvudpersonen är fast övertygad om att den vän han skulle träffa 

är ersatt av en stand-in, det vill säga någon som bara utger sig för att vara vännen. Trots att han från 

början är säker på sin sak är det en situation som gör honom väldigt förvirrad. Vi får följa det som 

händer i novellen utifrån huvudpersonens medvetande. Han tycker personen som påstår vara hans vän 

avviker så mycket från hur han brukar bete sig och därför misstänker han honom. Han har egentligen 

inget konkret exempel först utan det är mer en känsla. ”Men alltihop var liksom för ordnat på något sätt. 

För välregisserat.” (s 146) Han börjar gå igenom möjliga scenarion i huvudet till hur personen i fråga 

har gått till väga: ”[V]ar det helt enkelt en bemanningstjänst man kunde använda sig av?” (s 147) 
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Huvudpersonen går lugnt framåt vid konfrontationen av den påstådda vännen, som blir besvärad av 

ifrågasättandet men ändå menar att han har fel, att han visst är Magnus Gabrielsson som 

huvudpersonens vän heter. ”Han såg bekymrad ut. Som om det ändå förbryllade honom det här med att 

jag ifrågasatte hans identitet. Som om han tänkte efter. Som om han inte var helt säker själv.” (s 150) 

Här börjar dock huvudpersonen tvivla på hur trovärdiga hans förnimmelser är. Han börjar tro att han kan 

ha misstagit sig när mannen säger att folk kan förändras, vilket huvudpersonen verkar tycka är en rimlig 

ursäkt. Den här novellen är otillförlitligt berättad dels på grund av att vi inte får någon information om 

huvudpersonen. Precis som i ”Fakturan” får vi inte veta vad han heter, men i ”Fakturan” får vi veta en 

del om huvudpersonens liv, det får vi inte i ”Högläsning 2”. Därför blir det en otillförlitlig karaktär, 

huvudpersonen tvivlar också själv på sina förnimmelser vilket bidrar med ännu mer osäkerhet till den 

som läser novellen.  

 

Förutom huvudpersonens tro på att hans vän blivit utbytt av någon annan är den andra stora avvikande 

situationen i novellen mannens förklaring till varför han är annorlunda. Han menar att han läste en sak 

fel och efter det var allting förändrat. ”Jag visste att jag läste fel men jag tänkte att jag bara skulle strunta 

i det och gå vidare. Jag tänkte att jag liksom kunde rätta till det senare. Men plötsligt var det som om jag 

kommit in på en annan väg, hur ska jag säga, i något slags parallellt jag.” (s 153) Det är en avvikande 

förklaring till att ha förändrat sin personlighet. Att det bara skulle krävas en felläsning för att hela livet 

förändras så att ens nära inte känner igen en är en ganska ologisk tanke då folk läser saker fel dagligen. 

Huvudpersonen köper den här förklaringen till en början, men inser sedan det absurda och avvikande i 

hela förklaringen, han beskriver det som ”en riktigt dåligt konstruerad bortförklaring.” (s 155) 

 

Huvudpersonen ser den påstådda vännen som avvikande i sitt beteende, det som är anmärkningsvärt är 

att även huvudpersonen är avvikande och framför allt väldigt oregelbunden i sitt tänkande. Han pendlar 

till exempel flitigt mellan att misstro mannen och att tro att det är hans vän. Det slutar i alla fall till slut 

med att han är säker på att det inte är Magnus, hans vän. Eftersom båda framställs som väldigt 

otillförlitliga karaktärer är det lätt att växla mellan vem man ska tro på. Är det huvudpersonen som är 

galen eller är det den påstådda vännen som är det? Är det hans vän han träffar eller har han rätt i att det 

är någon annan? Är felläsningen en bortförklaring eller kan det ha påverkat honom så mycket att det 

verkligen förändrade honom i grunden? Novellen innehåller många öppna frågor.   
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Det obehagliga   

”Jag vill gärna befinna mig där det är lite jobbigt”,33 har Karlsson själv sagt angående sitt skrivande i 

TV4 Nyhetsmorgon och det stämmer definitivt utifrån min läsupplevelse av både ”Fakturan” 

och ”Högläsning 2”. I ”Fakturan” ligger det obehagliga och jobbiga bland annat i den upprepade scenen 

med flickan på röd cykel och att novellen slutar på ett nästan obehagligt bra sätt. I ”Högläsning 2” är det 

obehagliga framför allt dialogen mellan huvudpersonen och mannen, samt i hur de agerar mot varandra 

och sättet hela novellen är uppbyggd på. Det som är avvikande i novellerna är det som i stor 

utsträckning även är obehagligt. Att bland annat dialogen gör novellen absurd är en likhet Karlsson har 

med Pinter. Till skillnad från Pinter har dialogen i ”Högläsning 2” ofta ett sammanhang men brist på 

logik finns det gott om. När huvudpersonen väl ställer den påstådda vännen mot väggen blir dialogen 

väldigt stapplande och obehaglig, den präglas till stor del av huvudpersonens osäkerhet.  

 

 Det var inte roligt, sa han. Det var inte roligt att du känner så. Men jag är samma person.  

 Han försökte le mot mig medan han såg mig rätt i ögonen. Det var obehagligt på flera sätt.  

 Är du? Sa jag.  

 Han nickade. Jag granskade honom noggrant. Han var utan tvivel mycket lik. (s 149f.) 

 

Upprepningen i föregående citat återkommer även en andra gång. ”Det var inte roligt det här… Inte 

roligt alls.” (s 151) Precis som upprepningen med flickan och den röda cykeln i ”Fakturan” finns det 

något obehagligt i att mannen upprepar den meningen, men obehagligt på ett annat sätt. Att den här 

mannen upprepar den meningen gör att han kan uppfattas som mekanisk. Huvudpersonen beskriver det 

som ett muttrande, något som inte är likt hans vän. Det mekaniskt, upprepande svaret blir obehagligt då 

det avviker från det svaret som huvudpersonen förväntar av honom. ”Han hade blivit ursinnig och skällt 

ut mig.” (s 150) I det mekaniska avseendet påminner han om Mersault i Främlingen då båda framställs 

som lugna och likgiltiga personer. Skillnaden är att mannen i ”Högläsning 2” förlorar den likgiltigheten 

mot slutet. Likgiltigheten försvinner när den påstådda vännen blir hotfull mot huvudpersonen. De har 

ätit upp sin lunch och är ute och går, mannen är väldigt angelägen om att de ska gå nära kajkanten 

medan huvudpersonen är tveksam och menar att det kan vara väldigt halt där. Det har redan byggts upp 

en obehaglig stämning mellan mannen och huvudpersonen och under promenaden är den stämningen 

extra påtaglig.  

 

 
33 http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3199617 (2015-12-22, 18.23). 

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3199617
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 Hela tiden gick han med den där bekymrade minen. Då och då sneglade han på mig och när vi 

 kommit nästan ända fram till fästet för Djurgårdsfärjorna nedanför slussen, tog han tag i kavajen på 

 mig, alldeles utan förvarning, med båda händerna, som om vi varit ett förälskat par och han skulle 

 till att kyssa mig passionerat, innan han liksom svingade mig runt och ställde mig mitt emot honom 

 alldeles vid kanten. Han stod så en stund och såg mig i ögonen. (s 152) 

 

Därefter skriker mannen på huvudpersonen och frågar om han fortfarande inte tror att han är hans vän. 

Han svarar då fort att han tror på att det är hans vän vilket gör mannen lugnare och efter det berättar han 

historien om hur han läste fel och hur det förändrade allt. Det blir en extra stark scen då det tidigare har 

varit en väldigt lågmäld stämning. Den vardagliga och lugna stämningen som ofta präglar Karlssons 

noveller byts ut till en mer hetsig och hotfull. Det finns något med dessa personer som sticker ut, deras 

förnimmelser och upplevelser sticker ut från det som klassas som normalt. Det är inte vanligt att börja 

misstänka en kompis för en kopia och det är inte heller vanligt att läsa något fel och sedan vara en 

förändrad människa efter det. Därför blir novellen absurd.  

 

Det finns som sagt något avvikande i att skylla en förändrad personlighet på att man har läst en mening 

fel och sedan inte kunnat komma tillbaka efter det. Men sättet den här mannen förklarar det på är 

obehagligt och övertygande, det får huvudpersonen att börja tvivla på sin syn på honom. Det finns inget 

som antyder att han skulle skämta vilket bidrar till att han övertygar läsaren. Mannen liknar det vid att 

prata med någon på en fest, börja tänka på något annat och sedan ska försöka komma tillbaka in i 

konversationen.  

 

 Någonting har hänt. Dialogen har liksom hakat upp sig. Du försöker komma rätt igen. Men ju mer 

 du letar desto mer vilse går du. På en fest är det ju inte så farligt, det är ju bara att leta upp någon 

 ny och börja prata om något annat. Men om det gäller hela din verklighet. Det är fruktansvärt 

 obehagligt. Jag menar, till sist får du panik. (s 154) 

 

Klyftan, eller konflikten, mellan jaget och omvärlden som Camus ser som en förutsättning för det 

absurda är en tydlig tematik i den här situationen. Mannen har snubblat till på ett ord och anser sig ha 

kommit ur rytm allmänt i livet, han kan inte komma tillbaka till den han en gång var. Han känner sig 

främmande, precis som huvudpersonen i ”Fakturan”. Han minns inte vad det stod på det han läste, men 

han minns hur han läste det fel: ”Med sin gemensamma tyngd faller dom snabbare än du.” (s 155) När 

mannen har berättat det för huvudpersonen inleds en diskussion kring om det stämmer eller inte. 
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Huvudpersonen börjar tröttna på att mannen drar i honom hela tiden och vänder sig därför hastigt 

tillbaka mot honom. Det får honom att halka och falla ned i vattnet, mannen försöker hålla fast honom, 

men det leder till att båda faller. Vi får inte veta vad som händer efter fallet. Men efter att vi fått veta att 

de faller från kajkanten följer en lång medvetandeström från huvudpersonen. Han beklagar sig över den 

här ”låtsasfiguren” då han sett fram emot att umgås med sin vän. Det finns också en släng av paranoia i 

det han tänker då han inte tror att den här mannen har försökt lura honom på egen hand: ”Det fanns 

naturligtvis en hel stab av folk i bakgrunden som stod och tickade pengar. Han hade såklart haft 

betydande ekonomiska utgifter. Inte konstigt att han inte ville ge sig.” (s 157) 

 

Fallet, som är något som skulle kunna framställas som väldigt dramatiskt, är något Karlsson behandlar 

på ett enklare sätt. De båda männen faller ned i vattnet, men det behandlas inte som någon stor händelse 

som har betydelse för berättelsen. Huvudpersonen fortsätter reflektera kring mannens identitet, precis 

som han gjort tidigare i novellen. Han reflekterar dessutom över hur de faller på grund av den tidigare 

meningen som den påstådda vännen sade fel. ”Dessutom tyckte jag nog att när vi båda föll från 

kajkanten där på Stadsgården, ner mot vattnet, föll jag – den något tyngre av oss båda – bestämt aningen 

snabbare.” (s 157) Det kanske inte är något de flesta skulle tänka på när de faller ned i vattnet, vilket gör 

huvudpersonen till en avvikande person. Mannen som påstår sig vara huvudpersonens vän upplever att 

han fallit ur livets rytm och det är något hela novellen präglas av. Den är disharmonisk och det finns 

något som skaver i den. Det är händelser som avviker från vardagen och opålitliga förnimmelser – alla 

är faktorer som det absurda innefattar.  
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Slutdiskussion 

”Oklarheten är ett fenomen som omger vårt vardagsliv och som sällan låter saklighetens ljus skymta 

igenom”,34 skriver Patocka och jag tycker det är ett citat som speglar det absurda och hela den här 

uppsatsen. Det absurda består till stor del av oklarhet och den här oklarheten är något Camus, men 

kanske framför allt Karlsson använder i sitt skrivande. Karlsson tar till vara på vardagen som många 

väljer bort att skriva om. Han skruvar till den vardagen, vilket gör att novellerna lyfter och sticker ut. 

Varken Camus eller Karlsson strävar efter att låta sakligheten skymta igenom, de anammar det oklara 

och är inte rädda för att låta det ta plats. Mitt syfte med uppsatsen har varit att bygga upp en grund kring 

det absurda, utifrån Camus Myten om Sisyfos och Främlingen. Den grunden skulle sedan användas för 

att visa hur Karlssons noveller ”Fakturan” och ”Högläsning 2” är absurda. Den fenomenologiska 

metoden och teorin tyckte jag var användbar i min analys, då Karlsson skriver om vad två 

huvudpersoner upplever. Han skriver om hur deras förnimmelser uttrycks i medvetandet och hur de 

förhåller sig till omvärlden och deras tillvaro. För mig är det vad fenomenologin till stor del handlar om, 

att beskriva vad en person upplever och vad som sker i personens medvetande vid upplevelsen.  

  

Eftersom Karlssons författarskap är så färskt var det intressant att få tolka det absurda i två av hans 

noveller. Camus absurdism fungerade som ett bra stöd för att belysa det som kan läsas som absurt. Det 

jag uppskattar med båda är sättet de använder språket på och hur de bygger upp sina historier. Det känns 

som att i princip varje ord har en tanke eller mening bakom sig, inget är till för direkt utfyllnad. Båda tar 

till vara på de små händelserna och lyfter dessa, medan de som vanligtvis skulle fått ta stor plats inte får 

det – som mordet i Främlingen och fallet i ”Högläsning 2”. Den praktiska händelsen spelar mindre roll 

för berättelsens gång, det är vad som händer i personernas medvetande som lyfts upp och blir intressant. 

Det absurda i Camus och Karlssons texter behandlas på olika sätt, men det finns vissa faktorer som alla 

har gemensamt, vilket kan vara värt att lyfta fram här. Det första är otillförlitliga förnimmelser, Mersault 

och huvudpersonerna i novellerna berättas fram som otillförlitliga personer på grund av att det de ser 

antingen är motsägelsefullt eller väldigt avvikande från vad som ses som normalt. Det otillförlitliga i 

Mersaults förnimmelser ligger huvudsakligen i att de är motsägelsefulla medan huvudpersonerna i 

novellerna har förnimmelser som sticker ut väldigt mycket och tangerar det obehagliga. Det obehagliga 

är dock något jag tycker både Camus och Karlsson berör. Deras förnimmelser är ofta det som också blir 

obehagligt då det sticker ut så mycket från vardagen.  

 
34 Patocka, 2013, s 164. 
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Det som händer i Främlingen, ”Fakturan” och ”Högläsning 2” är att tillvaron skruvas till på olika sätt. 

Det Camus beskriver som absurt i Myten om Sisyfos finns i alla tre verken. Till stor del handlar det om 

människans konflikt med livet och att vara medveten om sin egen situation i tillvaron och livet, helt 

enkelt jagets relation till omvärlden, som också är centralt i den fenomenologiska metoden. I 

Främlingen blir Mersault medveten om sin situation i väntan på sin avrättning, det är då han får något 

slags uppvaknande om vad livet är. I ”Fakturan” blir huvudpersonen medveten om sin plats i tillvaron i 

samband med fakturan han får hem. Det väcker saker i honom som får honom att reflektera kring livet i 

allmänhet. Jagets relation till omvärlden blir tydlig i situationen med felläsningen i ”Högläsning 2”, det 

får den mannen att se livet på ett annorlunda sätt, hur enkelt det kan vara att falla ur livets rytm och inte 

hitta tillbaka. ”Tillvaron är till hela sin karaktär en svår tillvaro. Vi flyr från varandets hemlöshet, vi 

försöker dölja vårt främlingskap för oss själva, vi vill skona oss, vi söker lättnad.”35 Ännu ett citat av 

Patocka som jag tycker ringar in hur tillvaron är för de huvudkaraktärer jag diskuterat i uppsatsen.  

 

I läsningen av Karlssons noveller var det intressant att se de likheter som fanns med Camus, men det 

som var mest intressant var hur grunden av det absurda från Camus öppnade upp för så mycket mer i 

läsningen av Karlssons noveller. Det finns så mycket mer att ta av i Karlssons noveller än att bara 

jämföra honom med Camus. De har likheter, men har samtidigt skrivit sina texter från olika 

utgångspunkter, vilket gör att de även skiljer sig mycket från varandra. Jag anser att Karlsson, ännu mer 

än Camus, tar tillvara på vardagen och skruvar till den med enkla medel. Att få en faktura är inte 

ovanligt, men att få en som baseras på ens lyckonivå är avvikande. Det är inte konstigt att äta lunch med 

en vän, men det är avvikande att tro att den vännen är någon annan. Det är dessutom avvikande att läsa 

något fel och sedan vara en förändrad person.  

 

För att hitta det absurda i Karlssons noveller, som var grunden i min frågeställning, var det hjälpsamt att 

ha Camus definition av begreppet som grund. Grunden fungerade som en riktlinje som kunde ta andra 

vägar till det absurda som Camus inte tagit. Ett exempel på en sådan väg är upprepningarna i Karlssons 

noveller. De bidrar till en känsla av absurditet och obehag. ”Det finns små mellanrum i existensen. 

Sprickor i tillvaron en människa när som helst kan halka till och ramla ner i.” (s 145) skriver Karlsson 

i ”Högläsning 2”. Om man vill hitta det absurda ska man vara vaksam på mellanrummen i existensen 

och sprickorna i tillvaron. Det är där det absurda bor.  

 
35 Patocka, 2013, s 175. 
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