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1. Inledning

Om man ska välja ett drag som kännetecknar den samtida svenska litteraturen måste det vara att för-

fattarna på ett eller ett annat sätt skriver om sig själva. Det finns otaliga exempel på nutida författare 

som använder sina egna erfarenheter:  Maja Lundgren, Lars Norén eller Kristian Lundberg för att 

nämna några. Däremot är det inte ett nytt fenomen, se bara på 70-talets kvinnliga bekännelselittera-

tur. Ett ännu äldre exempel är August Strindberg, som på olika sätt experimenterade med framställ-

ningen av sitt eget liv.  I en essä om Strindberg riktad till en engelskspråkig publik förklarar Jan 

Myrdal hur detta, att skriva om sig själv, är ett drag som utmärker den svenska litteraturen. Här i  

översättning: 

Men ni vet alla att vi som skriver på svenska har en benägenhet att skriva berättelser som bygger på våra 
egna liv, våra egna erfarenheter och att vi använder jaget som grund för vårt arbete och våra närstående  
som råämnen. En del av oss kallar dessa texter självbiografier, en del kallar dem romaner, en del skriver i  
första person singularis, andra ger detta jag, som är huvudfiguren, ett annat namn. Detta är den exempla-
riska svenska genren.1 

Självklart är Sverige inte unikt när det kommer till att skriva om det egna livet, det har alltid varit en 

del av litteraturen. Ett av de mest aktuella, kanske mest extrema och mest omtalade exemplen är den 

norske författaren Karl Ove Knausgård. I en roman med titeln Min kamp (2009 - 2011) skildrar han 

sitt liv i sex fristående delar, och värjer sig inte för att lämna ut det allra mest privata om sig själv 

och sina närmaste. Han använder sitt eget och andras namn och gör anspråk på att skildra verkliga 

händelser.  Romanen har fått enormt mycket  uppmärksamhet, särskilt i Norge men även i Sverige 

och utanför Skandinavien. Den norska kritikerkåren var mer eller mindre eniga om att detta var nå-

gonting nyskapande. Den fösta delen av romanen har också vunnit Bragepriset och Nordiska rådets 

litteraturpris.2 En av dem som inte stämde in i hyllningskören är författaren Jan Kjærstad. I en arti-

kel i  Aftenposten menar han att Knausgård ansluter sig till  den svenska traditionen av självutläm-

nande litteratur.  Han nämner Carina Rydberg, Daniel Sjölin, Lars Norén och Maja Lundgren som 

exempel.3 I samma tidning påpekar litteraturvetaren Arne Melberg att även Norge har en sådan tra-

dition, men att Knausgård också har en tradition i ryggen i form av den äldre västerländska självf-

ramställningen, med namn som Proust, Montaigne och Rousseau. Ändå konstaterar artikelförfatta-

ren att Knausgård gör någonting alldeles särskilt. Min kamp kallas roman men liknar en självbiogra-

fi, samtidigt som den har starka drag av konstruktion. Arne Melberg menar att Knausgård har skapat 

en litterär form som vi inte har något namn på. Han liknar det vid en kentaur: ”En romankropp med 

1 Jan Myrdal, ”August Strindberg och hans tradition i svensk litteratur. Bortom fiktion, självbiografi och den etable-
rade sanningens litteratur”, I de svartare fanornas tid: texter om litteratur, lögn och förbannad dikt, sv. övers. Hans 
O Sjöström, [J. Myrdal], [Skinnskatteberg], 1997.

2 http://oktober.no/Forfattere/Norske/Knausgaard-Karl-Ove, 2012-12-11. 
3 Jan Kjærstad, ”Den som ligger med nesen i grusen, er blind”,  Aftenposten 2010-01-07. 
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et biografisk hode som likevel er en helhet og ingen kunstig blanding.”4 

Jan Kjærstad anser att hysterin är överdriven: det som Knausgård har skapat är egentligen ing-

enting unikt. Han tror att  Knausgård skriver självbiografiskt för att han insett fördelarna med det. 

Sådant som är ointressant inom fiktionen blir mer intressant om man kan koppla det till en verklig 

person. Han efterlyser en mer nykritisk undersökning av själva texten, bortkopplad från all uppstån-

delse runt omkring.5 På ett sätt är jag beredd att hålla med Kjærstad. Ofta uppskattar vi självbiogra-

fier eller biografier, inte för dess litterära kvaliteter, utan just för att de är självbiografiska. Vi läser 

dem för att vi är intresserade av själva personen, eller så får de mycket uppmärksamhet och väcker 

skandal för att de lämnar ut verkliga personer. Ett exempel på det är Carina Rydbergs Den högsta  

kasten (1997). Min intention är att läsa första delen av Min kamp och försöka bortse från det som 

finns runt omkring och läsa den som litteratur, och då litteratur i bemärkelsen estetik. 

Det centrala verket i denna uppsats är således Min kamp. Første bok (hädanefter Min kamp).6 

Samtidigt kommer jag att jämföra den med en annan självframställning av ovan citerade Jan Myr-

dal, nämligen Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell från 1964 (hädanefter Samtida be-

kännelser).7 Jan Myrdal är kanske främst känd för sina rapportböcker, exempelvis Rapport från ki-

nesisk by (1963). Även Samtida bekännelser har i grunden ett politiskt budskap. Dess syfte är att få 

den europeiska intellektuella traditionen att ta att större ansvar för de orättvisor som sker i världen. 

Verket är från mitten av 1960-talet, en period som utmärks av dess dokumentarism och tro på språ-

kets förmåga att fånga en verklighet sådan den är.8 Till skillnad från Myrdals resereportage är det i 

Samtida bekännelser det det egna subjektet som ställs under en distanserad granskning. Anledning-

en att  jag valt Myrdals bok är för den medvetenheten han uppvisar för de begränsningar och pro-

blem som självframställningen möter.  Återgivning är i sig ett tema;  den ställer frågan om det är 

möjligt att ge en sanningsenlig representation av det förgångna och en uppriktig bild av det egna ja-

get, utan att ljuga eller romantisera. 

Karl Ove Knausgårds Min kamp kan betraktas tillhöra den trend av självutlämnande litteratur 

som tog sin början på 1990-talet. Christan Lenermak som har skrivit om Carina Rydberg och Stig  

Larssons  självframställningar,  menar  att  1990-talets  verklighetsförankrade  litteratur  hänrör  från 

1970-talets subjektiva bekännelselitteratur och tro på språkets förmåga att representera verklighe-

ten, samtidigt som den  anammar det postmoderna  ”1980-talets språk- och representationskritik.” 

Detta är en litteratur som främst genom metafiktiva grepp insisterar på sin egen karaktär av kon-

4 Arne Melberg, ”Vi mangler ord”, no. övers. Lasse Tømte, Aftenposten 2010-01-15. 
5 Kjærstad 2010. 
6 Karl Ove Knausgård, Min kamp. Første bok, Oslo: Forlaget Oktober 2009. 
7 Jan Myrdal, Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell, Stockholm: Norstedt 1964.
8 Christian Lenemark går igenom självframställningens utveckling från 1960- till 1990-talet. Han nämner inte Myrdal 

men syftar troligtvis på honom när han nämner hur ”1960-talets mitt [har] dominerats av resereportage från tredje 
världen”. Christian Lenemark, Sanna lögner: Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, Hede-
mora: Gidlunds förlag 2009, s. 85, 86. 
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struktion och samtidigt gör anspråk på att skildra en verklighet sådan den är. Det skapar en litteratur 

som bygger på föreställningen att ”konstruktionen av verklighet är den enda verklighet vi har, eller 

kan ha, tillgång till.”9 Min kamp kan vara ett av de samtida verk som har tagit verklighetsförankring-

en så långt det tyckas går, samtidigt som den har genrebeteckningen roman och därmed gör anspråk 

på att estetisera denna verklighet. Detta är ett verk som i likhet med Samtida bekännelser behandlar 

återgivandets problematik,  särskilt när det kommer till de aspekter som min uppsats  fokuserar på. 

Det finns visserligen många verk som problematiserar verklighetsåtergivningen, men jag anser att 

dessa texter är utmärkta representanter för två perioder då det självbiografiska skrivandet stod i cen-

trum, men också för en äldre tradition av västerländska självframställningar.  Jag hoppas att denna 

uppsats ska kunna avhjälpa lite av den förvirring och stumhet som råder kring den här typen av lit-

teratur. 

1.1 Syfte, frågeställning och metod

Syftet är att undersöka och jämföra hur självframställningen fungerar i Jan Myrdals Samtida bekän-

nelser och Karl Ove Knausgårds Min kamp. Jag har fokuserat främst på två aspekter som jag anser 

är särskilt viktiga. För att skriva om sig själv krävs det man betraktar sig själv från utsidan. Arne 

Melberg talar i Självskrivet: Om självframställning i litteraturen (2008) om hur det sker en fördubb-

ling av jaget i ett jag som skriver och ett jag som upplever och blir beskrivet.10 Min första frågeställ-

ning är således följande: Hur ser samspelet ut mellan det skrivande jaget och det jag som blir be-

skrivet? Kanske är minnet den viktigaste parametern när det kommer till återgivningen av ens för-

flutna. Det utgör min andra frågeställning: hur förhåller sig texterna till tiden och minnet? Mitt syfte 

är inte på något sätt att definiera eller placera in dessa verk i en genre, men jag vill svara på frågan: 

varför använder de just de strategier och det framställningssätt som är aktuella i de respektive själv-

framställningarna?

Metoden jag använder är närläsning, narratologisk och komparativ analys. Jag är inte intresse-

rad av hur väl verken överensstämmer med en verklighet utanför texten, utan jag fokuserar enbart 

på  hur självframställningen fungerar i själva texten.  Således måste jag också lämna de empiriska 

författarna utanför och använder därför benämningar som berättare, huvudperson eller protagonist. 

När jag skriver Karl Ove syftar jag på romankaraktären och när jag använder Karl Ove Knausgård 

eller Knausgård menar jag den empiriske författaren. I Samtida bekännelser kallas huvudpersonen 

Jan eller J.M och det är också dessa jag kommer att använda när jag syftar på denne. När jag talar 

om författaren skriver jag Myrdal eller Jan Myrdal. 

Min teoretiska utgångspunkt redogör jag för under rubriken ”Litterär självframställning”. Jag 

inleder där med att presentera en del av den forskning som har gjorts om självbiografisk litteratur. 

9 Ibid, s. 85-88. 
10 Arne Melberg, Självskrivet. Om självframställning i litteraturen, Stockholm: Atlantis 2008, s. 17, 18. 
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Sedan går jag igenom självbiografins förhållande till sanning och verklighet. Den sista delen av teo-

riavsnittet utgörs av en genomgång av jagromanens narratologi. I analysdelen inleder jag med Myr-

dals Samtida bekännelser, dels för att den utgavs tidigare, dels för att den ska bidra till förståelsen 

och belysa Knausgårds roman. 

1.2 Tidigare forskning

När det gäller Jan Myrdal behandlas han i Annika Olssons avhandling om den svenska rapportbo-

ken Att ge den andra sidan röst (2004). Samtida bekännelser nämns enbart i inledningen. Hon skri-

ver att den ”hade stor betydelse för Myrdals position som ledande intellektuell på 1960-talet”. Av-

handlingen behandlar istället  Rapport från kinesisk by (1963),  där Myrdal lämnar det subjektiva 

framställningssättet och säger sig sträva efter ”största möjliga objektivitet”.11 En annan avhandling 

om Jan Myrdal är Cecilia Cervins  Det illojala barnets uppror (1997) som behandlar Myrdals själv-

biografiska Barndomstrilogi. Det är både en receptionsstudie och en undersökning av verkens tema-

tik och berättarteknik.12 

Ännu har det inte kommit särskilt mycket forskning om Karl Ove Knausgård. Litteraturforska-

ren Eivind Tjønneland har skrivit en ideologikritisk essä med titeln Knausgård-koden. Den utgavs 

2010, det vill säga före den sjätte och sista delen av Min kamp. I likhet med Kjærstad anser han att 

Knausgård förför läsarna genom att utnyttja spelet mellan fiktion och verklighet. Enligt honom byg-

ger succén på denna spänning i kombination med att Knausgård framkallar känslor hos läsaren med 

hjälp av interjektioner.13

Däremot har det skrivits väldigt mycket främst i norska, men också i svenska och utländska, 

medier om Knausgårds romanprojekt. Tidigare nämnda Arne Melberg har deltagit i debatten.  Sär-

skilt  har hans artikel ”Vi mangler ord” som publicerades i Aftenposten uppmärksammats. Han me-

nar att kritiken är stum eftersom den inte har några begrepp eller verktyg för den typen av litteratur 

som Knausgård presenterar.14 Melberg har själv skrivit en bok om självframställning (som jag kom-

mer att ta upp senare) så därför kan hans stumhet verka lite överraskande. 

Litteraturforskaren Ingrid Elam har i essäboken Jag – en fiktion (2012) skrivit om jaget i litte-

raturen. Där finns ett avsnitt om både Samtida bekännelser och Min kamp. 

2. Litterär självframställning

Det är lätt att automatiskt placera in ett verk där författaren skriver om sitt eget liv i den självbiogra-

fiska genren, men forskningen kring den är omtvistad och problematisk. Striden handlar bland annat 

11 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Atlas 2004, s. 116, 118. 
12 Cecilia Cervin, Det illojala barnets uppror: studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter, Stockholm: Häg-

glunds förlag 1997, s. 19.  
13 Eivind Tjønneland, Knausgård-koden: et ideologikritisk essay, Spartacus: Oslo 2010, s. 24, 75.  
14 Melberg 2010. 
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om huruvida det går definiera självbiografin och om det är en genre överhuvudtaget. Ska man säga 

någonting övergripande om forskningens utveckling är min uppfattning att man har gått från att se 

självbiografin som en genre till att tala om att en text har självbiografiska inslag eller att en författa-

re använder det självbiografiska som ett grepp eller verkningsmedel. 

Min kamp har genreangivelsen roman, men har kallats allt från självbiografisk roman, autofik-

tion, romandokumentär, hyperfiktion, hyperrealism etc. När det gäller Samtida bekännelser antyder 

titeln att det skulle vara just en bekännelse. Men bekännelsen ses ibland som en underkategori till 

självbiografin eller den självbiografiska romanen.15 I efterordet till en senare utgåva av Samtida be-

kännelser använder Myrdal själv termen jagbok, en tradition som exempelvis Rousseau och Strind-

berg tillhör.16 Det finns således många termer för att beskriva den här typen av litteratur. Arne Mel-

berg samlar upp alla dessa strategier under begreppet självframställning.17 Det är ett fenomen som 

det har skrivits mycket om, särskilt på senaste tiden och som det råder delade åsikter om. Nästan 

alla som behandlar ämnet börjar hos den franske litteraturforskaren Philippe Lejeune och hans Le 

pacte autobiographique från 1975. Lejeunes syfte är att definiera självbiografin, främst genom hur 

den kommunicerar med läsaren, närmare bestämt hur en pakt eller ett kontrakt upprättas mellan för-

fattaren och läsaren. Detta är antingen en fiktionspakt eller en självbiografisk pakt. För att ett verk 

ska klassificeras som självbiografiskt måste författaren, berättaren och huvudpersonens namn vara 

identiska.18 Det finns två gränsfall. Dels när det föreligger ett fiktionskontrakt samtidigt som namni-

dentiteten är upprättad, exempelvis en roman där författaren och huvudpersonen har samma namn. 

Dels när det finns ett självbiografiskt kontrakt utan att namnen överensstämmer. Dessa fall ser Leje-

une som osannolika; antingen har det skett ett misstag eller så är det ingenting att ta på allvar.19 Det 

är någonting han senare fick mycket kritik för. 

En motståndare till Lejeune och hans anspråk på att kunna definiera självbiografin är Paul de 

Man. Enligt honom är det omöjligt att skilja på vad som är fakta och fiktion och därför kan självbio-

grafin inte betraktas som en genre, utan det är ett sätt att läsa som går att applicera på all litteratur. 

Han motsätter sig också föreställningen att livet producerar självbiografin i ett orsak-verkan-sam-

band, på samma sätt som en realistisk målning produceras av sin modell. Istället menar de Man att 

det är det det självbiografiska projektet och mediet, med de tekniska krav som det ställer, som styr 

skildringen av livet.20  

Författaren och litteraturforskaren Serge Doubrovsky polemiserade mot Lejeunes föreställning 

15 Anders Öhman, Apologier: en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna, Es-
löv: B. Östlings bokförlag Symposion 2001, s. 22.  

16 Jan Myrdal, ”Efterord. Till textens historia” ur Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell (1964), Stock-
holm: Modernista 2002. s. 157-159, s. 158.

17 Melberg 2008, s.10. 
18 Philippe Lejeune, ”The Autobiographical Pact” (1975) i On Autobiography, Paul John Eakin (red.) eng. övers. Kat-

herine Leary, Minneapolis: University of Minnesota Press 1989, s. 3-30, s. 5. 
19 Ibid, s. 18. 
20 Paul de Man, ”Autobiography as De-facement”, Modern Language Notes 1979:5, s. 919-930, s. 920, 921.  
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om att det inte är sannolikt att ett fiktionskontrakt är upprättat samtidigt som det föreligger en nam-

nidentitet. Två år efter Le pacte autobiographique gav Doubrovsky ut romanen Fils (1977), ett verk 

som har genreangivelsen roman, samtidigt som författare, berättare och huvudperson är identiska. 

Han menade sig ha skapat en ny genre, en blandning mellan fakta och fiktion som han kallade auto-

fiktion. Han poängterar att han visserligen skapat begreppet men att det tidigare har skrivits verk 

som skulle kunna klassificeras som autofiktion.21

På senare tid har det publicerats flera verk som lämnar striden om genrebeteckning och försö-

ken att definiera den självutlämnande litteraturen. De riktar in sig på att undersöka de strategier och 

former som används vid konstruktionen av en identitet. Ett exempel är den danska antologin Selv-

skreven. Om litterær selvfremstilling (2006), som behandlar litteratur som rör sig i gränslandet mel-

lan verklighet och fiktion. I förordet uttrycker de hur de undersöker ”litterære teksters fremstilling 

af et selv, som konstrueres i en reversibel proces mellem selvbiografiske og fiktive referencer.” De 

fokuserar i liten utsträckning på personen utanför texten och istället på hur författaren skriver  om 

sig själv i det litterära verket.22  

Ett av de verk som jag har haft mest användning för är Arne Melbergs Självskrivet. Om självf-

ramställning i litteraturen (2008). Han går igenom ett stort antal författare, från Montaigne, Rous-

seau, via Strindberg fram till moderna självframställare som Martina Lowden och Bodil Malmsten. 

Arne Melberg undersöker vilka strategier författare har använt för att framställa sig själva. Anled-

ningen att han använder ordet självframställning är att de mer traditionella termerna, som självbio-

grafi eller memoar, riskerar att falla in under en litterär metafysik som han är noggrann med att und-

vika. Istället för ett antingen-eller-läge (antingen är det fiktion eller så är det fakta, antingen minne 

eller fantasi) vill han pröva ett både-och-läge. Det gör att han hamnar någonstans mitt emellan Leje-

une och de Man.  Det är svårt att avgöra om ett litterärt verk bör definieras som en självbiografi, 

samtidigt håller han inte med om att alla texter har potentialen att läsas självbiografiskt. Melberg 

använder istället parollen ”både kontrakt och potential.”23 

I Självskrivet presenterar Melberg de parametrar som han ser som mest betydelsefulla när det 

kommer till självframställningen,  varav främst de två första har inspirerat till min frågeställning. 

Den första är fördubblingen.  Melberg konstaterar att  det vid skrivande som syftar på att fånga det 

inre och det sanna självet, istället visar sig att ”självet varken identifieras eller stabiliseras av skri-

vandet:  självskrivandet innebär att jaget fördubblas till en instans som skriver om och reflekterar 

över det jag som lever och har levt.”24 Ytterligare en parameter är minnet. Här tycker sig Melberg se 

21 Lenemark 2009, s. 94. 
22 Stefan Kjerkegaard, Henrik Skov Nielsen och Kristin Ørjasæter, ”Introduktion”, i  Selvskreven: om litterær selvf-

remstilling, Stefan Kjerkegaard, Henrik Skov Nielsen & Kristin Ørjasæter (red.), Århus: Aarhus Universitetsforlag 
2006, s. 7-18, s. 8, 9. 

23 Melberg 2008, s. 10, 13. 
24 Ibid, s. 17, 18, 28. 
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ett skifte. Den äldre självframställningen handlar om ett minnesarbete, ett försök att re-konstruera 

en svunnen tid. Däremot utmärks den samtida självbiografiska litteraturen av att minnet har fått 

mindre betydelse. Istället sker det en estetisering av identiteten och det förgångna och konstruktio-

nen  blir tydligare.25 Den tredje aspekten av självframställningen är  motivet. Av vilken anledning 

skriver författare om sig själva? Det kan handla om att tanken på döden framkallar ett behov av att 

svara på frågan: vem är jag? Skrivandet blir då ett försök att sammanställa ”livets tillfälliga händel-

ser till ett meningsfullt sammanhang.” Melberg talar även om att sådant som exil, uppbrott eller för-

lust motiverar till att utforska sin identitet.26  

Ett annat intressant bidrag är den danske litteraturforskaren Jon Helt Haarders teori om perfor-

mativ biografism. Han är mer inriktad på estetiken, utformningen av verket och undviker att hamna 

i diskussionen om huruvida det är sant eller falskt. Biografiska detaljer, överensstämmelser mellan 

personen i texten och författarens eget liv, fungerar liksom historiska eller intertextuella inlägg som 

estetiska verkningsmedel: ”Performativ biografisme indebærer, at biografiske oplysninger ikke hen-

tes ind uden for teksten som angivelse af tekstens kontekst eller  oprindelse, men optræder som et 

æstetisk virkemiddel i teksten”.27 Det handlar inte om vad det litterära verket säger, utan vad det 

gör. Biografiska framställningar är med andra ord performativa.28 

Den senaste tidens syn på jaget och det förflutna som en konstruktion pekar på någonting vik-

tigt när det kommer till hur vi ser på relationen mellan verklighet och fiktion och svårigheten att fin-

na en objektiv, substantiell identitet. Christian Lenemark formulerar utvecklingen i följande citat:

Med resonemangen om självframställningens strategier och den performativa biografismen befinner vi 
oss långt från föreställningen om identitet som essentiellt betingad, och tron på att man genom skrivandet  
som metod kan finna och en gång för alla nagla fast sitt sanna jag. Det oskuldsfulla och nostalgiska sö -
kandet efter en förlorad men ändå ursprunglig identitet har med andra ord ersatts med ett framåtriktat och 
mer eller mindre överlagt skapande, eller görande av identitet.29  

2.1 Självbiografins förhållande till verkligheten och sanningen

Nationalencyklopedin  definierar självbiografin som en ”litterär genre där författaren skildrar sitt 

eget liv och sin utveckling […]. Självbiografin skiljer sig från memoarer genom sin högre grad av 

fiktion, vilket innebär att den är mer litterärt utformad. Författaren arrangerar ofta fakta ur sitt liv på 

ett subjektivt sätt. Självbiografins trovärdighet beror mer av hur den lyckas framställa en subjektiv 

sanning eller ge en bild av representativitet.”30 

Philippe Lejeune uttrycker att författaren genom att ingå i den självbiografiska pakten svär att 

25 Melberg 2008, s. 200. 
26 Ibid, s. 18-22. 
27 Jon Helt Haarder, ”Det særlige forhold vi havde til forfatteren. Mod et begrep om performativ biografisme”, Norsk 

Litteraturvitenskapelig Tidskrift 2005:1, s. 2-16, s. 5. 
28 Kjerkegaard, Nielsen, Ørjesæter 2006, s. 17.
29 Lenemark 2009, s. 101, 102. 
30 http://www.ne.se/lang/självbiografi, Nationalencyklopedin, (2012-12-09).
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berätta sanningen, men sanning så som den framstår för honom eller henne.  Framställningen kan 

vara autentisk utan att vara en exakt återgivning av det förflutna, den tillåter minnesluckor, förväx-

lingar och fel av olika slag. Självbiografin är referentiell, den refererar till en verklighet utanför tex-

ten.31 

Den danske litteraturvetaren Per Stounbjerg ger i Selvskreven sin bild av självbiografins förhål-

lande till verkligheten. Enligt honom är subjektets sanning överordnat varje form av objektiv san-

ning. Han exemplifierar med Strindbergs  Inferno (1897)  som refererar till verkliga händelser och 

riktiga personer, men som ofta byter ut det som verkligen skedde mot någonting mer litterärt effek-

tivt, utan att för den sakens skull bryta kontraktet med läsaren. Han skriver: ”En falsk eller upræcis 

fremstilling er noget andet end en fiktiv.” Självbiografin refererar till  verkligheten men stämmer 

nödvändigtvis inte överens med en empirisk verklighet, innehållet formas, saker och ting exklude-

ras, selekteras och det biografiska stoffet narrativiseras. Som Stounbjerg uttrycker det: ”Selvbiogra-

fien er en uren genre, som blander historieskrivning og psykologisk selvanalyse med digtning, fan-

tasi, essayistik, reportage, rejseskildring, poetik og meget andet.”32

I en senare text som Lejeune skrev som en kommentar till den kritik han fått för Le pacte auto-

biographique, menar han att det inte är så enkelt att avgöra var självrepresentationen slutar och var 

fiktionen tar vid. Självbiografin är nämligen även att betrakta som ett konstverk. Detta är dess para-

dox: den strävar efter att vara en sanningsenlig diskurs samtidigt som det är litteratur. Självbiografin 

rör sig någonstans mellan representation och estetik, mellan det strikta cv:et och ren poesi.33 Lejeu-

ne erkänner även att det var inkonsekvent att använda ordet  novel synonymt med fiktion, det vill 

säga som motsats till icke-fiktion eller någonting som hänvisar direkt till verkligheten. Ordet beskri-

ver även litterärt skrivande, i motsats till icke-litterära dokument:  ”it designates literature, literary 

writing, as opposed to the commonplace quality of the document, to the zero degree of testimony.”34 

Kerstin Munck som har skrivit  om Hélène Cixous författarskap  menar också att det är framställ-

ningssättet som gör en text skönlitterär snarare än att den är påhittad. Hon uttrycker det på följande 

sätt: 

Lögn och påhitt finns i de flesta medier och sammanhang där människor använder språket, men är därför 
inte omedelbart ”skönlitteratur”. Skönlitteratur kan vara en blandning av fiktion och fakta i olika doser  
och mängd,  det  är  språk,  genreval,  framställningssätt,  kort  sagt  litterarisering,  som åstadkommer det 
skönlitterära verket.35

31 Lejeune 1989, s. 22. 
32 Per Stounbjerg, ”Notater om ærligheden. Selvbiografien, referencen og Det uperfekte menneske” i Selvskreven: om 

litterær selvfremstilling, Stefan Kjerkegaard, Henrik Skov Nielsen & Kristin Ørjasæter (red.), Århus: Aarhus Uni-
versitetsforlag 2006, s.19-34, s. 23, 24.  

33 Philippe Lejeune, ”The Autobiographical Pact (bis)” (1986) i On Autobiography, Paul John Eakin (red.) eng. övers. 
Katherine Leary, Minneapolis: University of Minnesota Press 1989, s. 119-137, s. 128. 

34 Ibid, s. 124. 
35 Kerstin Munck, Att föda text: en studie i Hélène Cixous författarskap, Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion 

2004, s. 25. 
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Hur avgör man i så fall vad som är skillnaden mellan självbiografi, självbiografisk roman och auto-

fiktion? Enligt Stounbjerg skiljer sig autofiktionen från självbiografin genom att demonstrativt låta 

två oförenliga läsningar stöta samman, exempelvis genom att låna stoff från författarens eget liv och 

placera in det i ett uppenbart fiktivt sammanhang. Syftet är att problematisera de rådande genrebe-

teckningarna. Det är inget nytt fenomen, menar han, även en sådan som Dante använder autofiktiva 

grepp och Strindberg experimenterar genom att röra sig mellan roman och självbiografi.  Men me-

dan autofiktionen insisterar på att demonstrera representationens omöjlighet (Stounbjerg kallar det 

”postmoderne tekstuel svimmel”) så är detta exempel på författare som utvidgar dess möjligheter.36 

Kerstin Munck konstaterar att två kriterier för autofiktion är  att verket har angivelsen roman 

och att namnet på författare och huvudpersonen/berättaren överensstämmer, men hon är intresserad 

av hur den fungerar som skrivpraktik. Inspirerad av författaren och litteraturforskaren Marie Dar-

rieussecq fokuserar hon på hur texten vill bli läst. Hon menar att självbiografin vill bli trodd, medan 

den fiktiva berättelsen uppmanar att läsaren ska föreställa sig det som skildras. Autofiktionen rör sig 

då mellan dessa uppmaningar, den ”vill både bli trodd och inte trodd”. Syftet med autofiktionen är 

inte att läsaren ska få tillgång till avslöjande detaljer om författarens liv, inte heller att väcka skan-

dal. Det är meningen att det personliga stoffet och de riktiga namnen ska väcka författarens ”fria as-

sociationer”.37 

Det är svårt att definiera självbiografin.  Att berätta med språket innebär automatiskt att saker 

och ting utelämnas, det sker en selekteringsprocess och ett tillrättaläggande. Problemet med Lejeu-

nes teori är att det inte går att veta om författaren är uppriktig eller inte. Samtidigt påpekar även han 

att den är tillåtande och till och med har plats för sådant som inte överensstämmer med de faktiska 

omständigheterna. Jag upplever ändå att det skapas en slags pakt mellan läsaren och författaren, vi 

förutsätter att författaren är uppriktig. Om det senare visar sig vara en ren bluff, känner man sig be-

dragen. Men det intressanta kanske inte är om det är sant, utan varför vi tror att det är det. Kritikern 

Trond Haugen föreslår att de biografiska inslagen är en slags ”verklighetseffekt”. Begreppet mynta-

des av Roland Barthes, som menade att en betydelselös barometer hos Flaubert ”inte refererade till 

verkligheten, men betydde verklighet”. Haugen menar att även om ett samtal inte återges exakt så 

som det yttrades, kan detta vara verkligare, även om det inte är sant.38 Philippe Lejeune konstaterar 

att om man enbart ser på själva texten, är det ingen skillnad mellan självbiografin och den självbio-

grafiska romanen.  Samtidigt menar  han att  andra aspekter än namnöverenstämmelsen gör  oss be-

nägna att betrakta ett verk som självbiografiskt, exempelvis innehållet, den narratologiska tekniken 

och stilen.39 Att författaren och protagonisten har samma namn är bara en av de aspekter som stärker 

föreställningen om att det vi läser är verkligt och autentisk. Och att skapa en berättelse som är au-

36 Stounbjerg, s. 25, 26. 
37 Munck 2004, s. 82-84.  
38 Trond Haugen, ”Kurragömma med Knausgård” sv. övers. Ingmar Lernhagen, Aftonbladet 2010-10-16. 
39 Lejeune 1989, s. 127. 
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tentiskt är inte enbart ett anspråk som självbiografin har. 

2.2 Jagromanens narratologi

Till min analys har jag använt ett pionjärverk beträffande jagromanens narratologi, nämligen Bertil 

Rombergs Studies in the narrative technique of the first-person novel från 1962. Det är ett viktigt 

verk, men sedan dess har det kommit många uppdateringar och nya teorier på området. Jag är såle-

des medveten om att den inte är helt ”up to date”. Men jag har valt det, helt enkelt för att det är väl-

digt användbart, särskilt när det kommer till Knausgårds Min kamp. De tekniska krav som ställs på 

jagromanen och självbiografin för upprättandet av autenticitet är på flera sätt desamma nu som då. 

Studien är särskilt användbar när det gäller uppdelningen mellan författare, berättare och huvudper-

son, samt hur romanen förhåller sig till tiden och minnet. 

2.2.1 Fördubblingen av jaget

Bertil Romberg delar in jagromanens jag i två kategorier. Den första ser han som tillhörande förfat-

taren själv, det vill säga ett jag som står utanför fiktionen. Ett exempel på det är när Cervantes i ro-

manen Don Quijote (1605) skriver: ”I en by i la Mancha, vars namn jag inte gitter dra mig till min-

nes [min kursivering]”.40 Jag vill hävda att detta är ett metafiktivt grepp. Även detta jag är fiktivt.41 

Romberg har emellertid en poäng när han skiljer mellan ett jag som tillhör själva skaparen till berät-

telsen42 och det som tillhör en karaktär som deltar i handlingen. Det mest förekommande när man 

talar om första-persons-narrativet är det jag som tillhör berättaren och gör verket till en jagroman. 

Romberg uttrycker det som att författaren här har tagit på sig en ”narrator's mask”, det vill säga in-

tagit rollen som en av karaktärerna inom fiktionen.43  

Det händer att gränsen mellan dessa är oklar, att det är svårt att placera in jaget i någon av des-

sa kategorier. Ett exempel är Dantes Divina Commedia där författaren själv är berättare och huvud-

person i en fiktiv värld.  Man kan uttrycka det som att författaren inte har tagit på sig berättarens 

mask, det vill säga inte skapat en fiktiv karaktär för att föra sin talan. Samtidigt är karaktären Dante 

i eposet att betrakta som en allegori för mänskligheten i stort, och Romberg konstaterar att ”Dante 

outside the fiction and Dante within the fiction are not identical.”44 Att jaget som tillhör skaparen 

och jaget som tillhör en av karaktärerna som deltar i handlingen glider in i varandra, utan att nöd-

40 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote av la Mancha (1605), sv. övers. Edvard Lidforss, Stockholm: Natur & 
Kultur 2011, s. 24. 

41 Patricia Waugh menar att den postmoderna metafiktiva romanen skrivtekniskt sett har likheter med romaner som 
Tristram Shandy (1760) och Don Quijote (1605). Patricia Waugh, Metafiction [Elektronisk resurs] the theory and 
practice of self-conscious fiction, London: Routledge 1984, s.24. 

42 Hädanefter kommer jag att använda ordet författarjag när jag syftar på detta jag som ger sken av att stå utanför fik-
tionen. 

43 Bertil Romberg, Studies in the narrative technique of the first-person novel, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1962 , 
s. 7. 

44 Ibid, s. 8, 9. 
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vändigtvis vara identiska är snarare regel än undantag i den samtida självutlämnande litteraturen. 

Ett viktigt begrepp för Romberg är den episka situationen (”the epic situation”). Det är den si-

tuation  narratorn befinner sig i när han eller hon berättar. I tredje-persons-berättelsen är denna belä-

gen utanför fiktionen, men i jagromanen är det inte ovanligt att berättaren framträder i fiktionen från 

en särskild plats. Det mest typiska exemplet är den gamle mannen som sitter vid sitt skrivbord och 

författar sina memoarer. Den episka situationen fungerar som en nyckel vid tolkningen av romanen. 

Här får läsaren tillgång till verkets narrativa struktur, hur den förhåller sig till tiden, ofta en motive-

ring till varför narratorn berättar och ibland en presentation.45  

Det sker här en uppdelning, eller en fördubbling mellan berättaren som befinner sig i den epis-

ka situationen och jaget som upplever och deltar i handlingen. Romberg hävdar i likhet med Arne 

Melberg att det finns en dualism när det gäller berättaren; han är både den som berättar och den som 

upplever, både ung och gammal. Paradoxen är att de är identiska, samtidigt som de inte är samma 

person: ”it is certainly a case of identical persons, and yet they are not the same person.”46 Jag kom-

mer att förklara det närmare i nästa avsnitt om tiden och minnet. 

Arne Melberg skiljer mellan det färdiga självet och det ofärdiga självet. Han använder Strind-

berg som exempel på det sistnämnda; ett jag som ständigt använder nya former för att utforska sig  

själv. Selma Lagerlöf är däremot ett exempel på det färdiga självet, när hon mot ålderns höst i en 

självbiografisk trilogi skildrar hur hon blev den hon är. De flesta självframställningar pendlar mel-

lan dessa positioner, men vanligvis är det skrivande jaget det färdiga, medan det beskrivna jaget är 

det ofärdiga.47 

2.2.2 Tiden och minnet

En utmaning som både självbiografin och jagromanen ställs inför handlar om minnet. Frågan enligt 

Romberg är hur narratorn på ett trovärdigt sätt kan återge tidigare händelser flera år efteråt, exem-

pelvis hur han eller hon kan reproducera en lång dialog utan att förlora sin trovärdighet. Han kallar 

detta för ”the convention of the perfect memory” och menar  att det är en slags gentlemen's agre-

ement mellan berättaren och läsaren, vi får helt enkelt acceptera att det är så för fiktionens skull. 

Emellertid händer det att berättaren framhåller sitt starka minne, eller använder hjälpmedel i form 

av dagböcker, anteckningar, brev etc. Hur väl detta upprätthålls påverkar romanens autenticitet.48 

I analysen är det viktigt att avgöra hur långt avståndet är mellan den episka situationen och det 

som skildras. Romberg talar om ett ”distant perspective” och ett ”near perspective”. Det förstnämn-

da är vanligt i det som han kallar memoarromanen, där berättaren exempelvis är en gammal man 

som skildrar sin barndom. Det sistnämnda  perspektivet är vanligt i dagboksromanen, där det inte 

45 Ibid, s. 33. 
46 Ibid, s. 36. 
47 Melberg 2008, s. 19. 
48 Romberg 1962, s. 97, 98. 
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har gått särskilt lång tid mellan själva händelsen och ”nedskrivningen” av den.49 Romberg påpekar 

att i och med att tiden inom romanen går, förändras det narrativa avståndet, det vill säga avståndet  

till den episka situationen minskar. Detta borde göra att  hågkomsten av händelserna blir skarpare, 

men detta är sällan fallet hävdar Romberg: ”a successive diminution of narrative distance is seldom 

matched by a corresponding strengthening of the narrator's authority and memory powers.”50

Det finns vanligtvis två tidsmässiga plan eller dimensioner. Romberg skiljer mellan en nu-di-

mension som är knuten till den episka situationen och en då-dimension som hör samman med det 

förflutna, det vill säga de händelser som tillhör det upplevande jaget. Det mest logiska är att det som 

utifrån den episka situationen är dåtid (vanligtvis berättat i preteritum) också upplevs som det för-

flutna. Men skriver Romberg, i en roman upplevs både det förflutna och nuet vid själva läsögon-

blicket som nutid. Han kallar detta för ”the epic paradox”. Upplevelsen av närvaro och nutid är be-

roende av hur scenerna är utformade: “the more closely the narrator's account approaches the nature 

of a scene depiction, the more closely the reader is brought into contact with the material, regardless 

of tenses and pronouns.ˮ51 Den viktigaste frågan man vi en analys måste ställa sig är: ”which tem-

poral dimension is present time for the reader – that which is past, for the purpose of the novel's  

fiction, or that which is present?”52

Varför ska man använda första-persons-perspektivet? Jo, menar Romberg det stärker känslan 

av verklighet och autenticitet. Självklart är det författaren som har skrivit historien vi tar del av, men 

jagromanen skapar en illusion av att det är berättaren som är den egentlige författaren. Läsaren in-

går i vad man skulle kunna kalla ett verklighetskontrakt: ”The reader […] accepts the rules of fic-

tion; he concludes, as it were, a tactic agreement between himself and the author that he will regard 

what is narrated – and the narrator – as true and real; he is playing a game, allowing for himself to 

submit to an illusion.”53 Den mest intressanta varianten av första-persons-narrativ för den här upp-

satsen är romanen där berättaren också är huvudkaraktären som berättar som sitt eget liv. Romberg 

kallar detta för “the genuine existential first-person narrative.” Detta narrativa grepp är utmärkt för 

reflektion och självanalys och stärker det krav som läsaren i allmänhet ställer, ”that it shall give an 

illusion of reality and truth.” Detta är ett begrepp som Romberg ständigt återkommer till; jagroma-

nen erbjuder en verklighetsillusion, en närvaro och en autenticitet som är svåröverträffad.54 

Att begränsa sig till ett medvetande stärker alltså trovärdighetsgraden. Berättaren kan se det 

som sker inom honom eller henne och kan applicera alla sina tankar och reflektioner på det som ob-

serveras. Nackdelen med jagromanen är att huvudpersonen inte kan betrakta sig själv från utsidan. 

49 Ibid, s. 95. 
50 Ibid, s. 101, 102. 
51 Ibid, s. 105-107. 
52 Ibid, s. 96. 
53 Ibid, s. 10. 
54 Ibid s. 58, 59. 
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Det är därför svårt att få en klar och objektiv bild av honom eller henne, eftersom det är denne som 

beskriver sig själv. Om författaren exempelvis vill framställa en karaktär som är ädel och föredöm-

lig är det svårt att göra detta utan att det blir självförhärligande. Det enda sättet på vilket jagberätta-

ren kan få en klar bild av sig själv är att se på sig själv på distans. Precis som bildkonstens självpor-

trättör måste han eller hon använda en spegel. Det behöver inte betyda en spegel i bokstavlig me-

ning, ofta brukar andra karaktärer fungera som speglar som genom dialog, brev eller liknande ger 

en mer fullödig gestaltning av huvudpersonen.55 Spegeln ser jag också som en metafor för den för-

dubbling av jaget som är en förutsättning för det självrannsakande projektet. Det är ingen slump att 

berättarna i dessa verk får syn på sin spegelbild före eller vid det självframställande arbetet.  

3. Analys

3.1 Analys av Samtida bekännelser

Jan Myrdals  Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell inleds med att huvudpersonen i en 

prolog daterad 1964,  vaknar och fortfarande minns hur han i drömmen befann sig i en rättegång. 

Han beskriver hur uppvaknandet skedde  ”mitt i  ett försvarstal.  Drömmens konturer, dess bilder, 

symboler och skeenden var redan undansjunkna men rättegången hade gått vidare även denna natt.” 

(s. 7) Klockan är 05.28 men han reser sig ändå ur sängen och utför sin morgonrutin. När han sitter 

vid matbordet och äter frukost ser han sin spegelbild i fönstret.  I nästa stund börjar skrivarbetet: 

”Går genom biblioteket in i arbetsrummet, tänder den gröna arbetslampan, sätter papper i skrivma-

skinen och börjar skriva.” (s.  9)  Att skriva är ett sätt för honom att rättfärdiga sin egen existens: 

”Som tänkande, arbetande människa kan jag inför mig själv försvara min existens” skriver han (s. 

8). I det här fallet har han ett behov av att undersöka rättegången han drömt om: ”Det försvarstal jag 

avbröt mig genom att vakna bör dock granskas och rättegången släpas fram i ljuset” (s. 10). 

Det brott som motiverar domstolsförhandlingarna är följande: Huvudpersonen lånade ut sin lä-

genhet till en flicka vid namn A, en person som han inte känner särskilt väl: ”Jag spelade överhu-

vudtaget ingen roll i hennes liv annat än som en tillfällig medmänniska, en som lånat ut en lägen-

het.” (s. 143) Han är medveten om att hon är i en svår kris och känner på sig att hon kommer att ta 

sitt liv. Han talar med läkare och kurator, men menar sig ändå inte ha gjort tillräckligt för att för-

hindra det. En dag ringer A till J.M och frågar om hon får bjuda på lunch och tala om sin situation. 

Han tackar nej.  Några dagar senare är hon död. Han skriver:  ”Min skuld är att jag var tillräckligt 

medveten om vad som höll på att ske, att jag började handla, men inte sedan fullföljde handlandet. 

Min skuld är den medvetenhet som inte bär sitt ansvar.” (s. 143) Historien med A blir satt i en större 

kontext, den visar på det svek som den europeiska intelligentian har gjort sig skyldig till: ”Så som 

55 Ibid, s. 59. 
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jag svek A så har vi alltid svikit. Ty den omedvetne sviker inte. […] Men vi som ingår i traditionen 

– den europeiska – och för den vidare, vi har alltid svikit med klart medvetande. Vi har analyserat  

alla krig innan de ännu förklarats. Men vi förhindrade dem inte.” (s. 151)  

Bekännelsen är  ett  försök för huvudpersonen att  rannsaka sig själv,  ett  projekt  som kräver 

största möjliga uppriktighet. Men hur kan man vara uppriktig samtidigt som minnet är opålitligt och 

när självframställningen lätt gör att man romantiserar? Kapitlet ”Status” är ett försök för honom att 

klargöra sitt syfte och sina anspråk. Angående valet av titel och ordet bekännelser skriver han: ”Det 

drar mot bikt. Men om jag delvis upplever min aktuella situation som en där jag går tillrätta med 

mig själv så ligger dock i »bekännelser» mer av apologi än tillstående.” (s. 15) Det är således mer 

av ett erkännande än ett försvar: ”ett erkännande av upplevelser och handlingar; ett återgivande av 

dessa; en bekännelse till det europeiskt intellektuella.” (s. 15) Han säger sig även göra anspråk på 

att placera verket i en litterär tradition av andra bekännelser. Återgivandet är det centrala i verket, 

men det är problematiskt. Den litteratur som säger sig berätta sanningen är i själva verket förljugen: 

”Mycket litterär uselhet kunde undvikas om skrivarna höll sig mer medvetna om att den stora upp-

riktigheten är djupt lögnaktig, att lögnen därmed blir  sanningens funktion och att avklädandet blir 

ett karnevalståg.”  (s.  16) Berättaren påminner åter och åter igen om att han inte är sanningsenlig: 

”Jag vill också än en gång påpeka att jag inte är uppriktig. Jag censurerar. Utelämnar. Förskjuter, 

förkortar, förtätar. Jag gör detta i uppriktighetens namn.” (s. 33, 34) 

Romberg menar att  den vanligaste episka situationen är den då vi möter berättaren vid sitt 

skrivbord (”writing desk”), i färd att skildra sitt tidigare liv. Den används i vad han kallar den fikti-

va memoaren, vilket är en jagroman som använder självbiografins mönster.56 I Samtida bekännelser 

får vi ibland ta del av att berättaren befinner sig i själva skrivsituationen, bokstavligt talat med hän-

derna på skrivmaskinen. Det beskrivs hur ”arbetslampan kastar en skarp kon av ljus ner mot skriv-

maskinen och mina händer.” (s. 71) Det är ett slags metafiktivt inslag, i den meningen att verket be-

handlar sin egen tillkomst.57 Mer ovanligt är att texten har inskjutna kommentarer från redigeringen. 

Dessa har mindre teckenstorlek, indragna  marginaler och beteckningar som,  ”[v]id korrekturläs-

ningen” (s. 50) eller ”[v]id renskrivningen” (s. 53). Samtida bekännelser har således inte någon tyd-

lig  fristående episk situation eller  enskilt narrativt nu.  Presens och preteritum blandas. Ibland kan 

även händelser ur det förflutna berättas i presens. Det är inte det retrospektiva berättande som kän-

netecknar den traditionella självbiografin eller den självbiografiska romanen58, för vi vet sällan vad 

som är nuet som jaget skulle blicka tillbaka från. Jaget blir på så sätt väldigt splittrat. För att använ-

56 Romberg 1962, s. 35. 
57 Enligt Patricia Waghn's definition: ”Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and 

systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between 
fiction and reality.” Waugh 1984, s. 2. Även Christian Lenemark påpekar metafiktiva grepp är vanliga i självfram-
ställningar. Lenemark 2009, s 88.  

58 Se exempelvis Lejeunes definition ”Retrospective prose narrative”. Lejeune 1989, s. 4. 
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da Rombergs terminologi är det väldigt nära, om ens någon skillnad mellan de tidsmässiga dimen-

sionerna, vilket kännetecknar dagboksromanen.59 Visserligen återberättar han sådant som har skett i 

ungdomen, men det skildras i mer svepande drag och inte med särskilt detaljerade eller målande be-

skrivningar. Ett exempel är en episod då Jan var tjugotvå år och hade åkt till Stockholm: 

Jag åt fläsk och bruna bönor på ett ölfik, köpte cigaretter, tvättade mig på Centralen. Stod framför en spe-
gel och snyggade upp mig. Den kvällen lyckades jag hålla mig kvar hos en annan kompis som gick på 
Konsthögskolan. Han och hans flicka delade ett rum. De gav mig kaffe. Vi åt. Han hade lite pengar ty han 
tryckte silk-screen plakat åt livsmedelsbutiker. Jag fick låna en madrass men flickan menade att jag gott  
kunde ge mig iväg. Det tyckte nog jag också. Men jag förstod inte vart jag skulle ta vägen. (s. 64)  

Visserligen dyker han ner i det förflutna, men det krävs knappast ett felfritt minne för att återge en 

sådan händelse. En hel dag skildras här på en liten textmassa. Och observera att han skriver: ”Det 

tyckte  nog jag också. [min kursivering]” (s.  64) Han är således inte säker  utan garderar sig.  Det 

finns emellertid några episoder som återges med en stark detaljskärpa. Exempelvis i prologen, när 

huvudpersonen utför sin morgonrutin innan han sätter sig vid skrivmaskinen: 

När jag varit på toaletten, tvättat mig, rakat mig och klätt mig går jag ner i köket. Jag häller upp kaffe ur  
thermoskannan och brer en smörgås. Ännu är natten tung utanför fönstren. Snön virvlar bolmande vit i  
natten. Kökslampan lyser upp snön och när jag sitter vid kaffekoppen hör jag hela tiden snön picka på det 
svarta fönsterglaset till vänster om mig. (s. 8)

Denna episod bör inte betraktas som en minnesbild, utan som en skildring av ett nu. Arne Melberg 

skriver  att  presens  ger  oss  en  ”omedelbar  representation  av händelserna  eller  rentav  händelsen 

själv”.60 Staffan Björck skriver i Romanens formvärld (1983) att presensformens funktion är att ut-

trycka att ”detta ställe finns verkligen, så och så ser det ut, och där hände följande.”61 Denna scen 

bör betraktas, händelsen själv och tar plats i den nu-dimension som Romberg talar om. 

Varje gång vi får ta del av mer detaljerade minnesbilder, dröjer det inte länge innan berättaren 

ifrågasätter dess riktighet, ty minnet är opålitligt. Jan minns hur han och hans vän Nelson Theobald 

klättrade upp på en viadukt under motorvägen och hoppade till en plattform under bron. Han kom-

mer ihåg hur det sög till i magen av rädsla. Detta är skildrat i presens: ”Balkarna skakar och darrar  

av den tunga trafiken ovanför våra huvuden.” (s.  36)  Staffan Björck skriver att scener avfattade i 

presens också kan motsvara minnesbilder så som de gestaltas för berättarens ”inre sinnen.”62 Berät-

taren beskriver det också som att han ser det framför sig: ”Dessa minnesbilder är tydliga” konstate-

rar han. Men nu misstänker han för första gången att de är falska: ”Jag har berättat historien många 

gånger […] Men historien kan ju inte vara sann. Minnet är ett falskt minne, ett pseudo-minne. The-

obald kan inte ha varit med. Han bodde på andra sidan floden och det hände bara en gång att vi lek -

59 Romberg 1962, s. 98. 
60 Melberg 2008, s. 119. 
61 Staffan Björck, Romanens formvärld: studier i prosaberättarens teknik, 7. uppl., Stockholm: Natur och kultur 1983, 

s. 197. 
62 Ibid, s. 197, 198. 
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te efter skolan.” (s. 37) Han var eventuellt där med två andra pojkar, vilka minns han inte. Eller var 

han ensam? Han skriver: ”Det enda som verkligen återstår av den historia jag berättat då och då un-

der tjugotre år är smaken av järn, rostigt järn, under handflatorna när jag klättrar uppför gallerver-

ket; allt annat är lögn. Lögn och förbannad dikt. Det jag samlat ihop från andra minnen för att runda 

ut och inför mig själv troliggöra berättelsen.” (s. 41)  Han menar att denna ”erinringsprocess” har 

gjort honom medveten om sin egen lögnaktighet. Därmed befinner han ett steg närmare den egentli-

ga sanningen om historien med A.

Den fördubbling av jaget som Arne Melberg påstår sker vid självframställning är tydlig i Sam-

tida bekännelser. Melberg menar att jaget uppdelas  ”i ett reflekterande jag och ett observerat jag: 

den skrivande […] som granskar sig själv i icke-skrivande verksamhet.”63 Men Myrdals självrann-

sakning är så gedigen att han även granskar det skrivande jaget, i synnerhet i de inskjutna kommen-

tarerna vid korrekturläsningen, men även i själva texten ifrågasätter han ständigt den bild han ger av 

sig själv. Ett exempel är när han försöker beskriva sitt förhållningssätt till andra människor. Han är 

en typisk outsider, en intellektuell som hellre vill skriva än att slösa tid på att umgås. Han skriver:  

”Jag hatar dessa dagar när jag är skyldig att umgås med människor, idka umgänge, utan kontakt,  

utan att få något förnuftigt sagt eller gjort. Detta att sitta vid ett bord och gemensamhetstugga och 

surra med rösten.” (s. 74) Senare inser han att detta inte är uppriktigt: ”Jag kan inte acceptera denna 

beskrivning av mitt förhållande till omvärlden. Den är romantisk och därmed lögnaktig.” (s. 76) Det 

visar sig att han undviker människor för att han är rädd för kontakt: ”Varje sammanträffande är en 

möjlighet till passion och tragedi. […] Har svårt att lära mig de sociala spelreglerna. Upplevde dem 

redan som barn som spelregler. Om jag inte gömmer mig bakom glasögonen kan jag glömma mig, 

komma folk inpå livet; släpas in i deras liv.” (s.  76) Dessa motsägelser ser jag inte som mer eller 

mindre riktiga, de är delar av samma jag som tillsammans bildar en identitet. Melberg uttrycker att 

Montaigne i sina Essayer presenterar ett jag som ett lapptäcke, fullt av motsättningar som ändå till-

sammans bildar ett självporträtt.64 Detta visar också hur J.M, när han visar upp en aspekt av sig själv 

döljer en annnan. Melberg kostaterar att ett av de viktigaste momenten i självframställningen är att 

visa, men också att dölja. Han tar en annan bekännelse, nämligen den av Rousseau, som exempel: 

”Rousseaus projekt – att visa sig själv, erbjuda sig själv i »transparent« version – verkar betingas av 

att han samtidigt döljer sig själv.”65

Berättaren är med Arne Melbergs terminologi ofärdig. Den bild av sig själv som han presente-

rar blir ständigt ifrågasatt. Det är inte en narrator som har nått fram till det stadie där han kan berätta 

om den han är. Även om han försöker nagla fast sitt sanna jag så dröjer det inte länge innan han in-

ser att skildringen är romantiserad och förljugen.  Berättaren är anklagad och domare på samma 

63 Melberg 2008, s. 28. 
64 Ibid, s. 30,31. 
65 Ibid , s. 37. 
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gång. Han tilltalar sig själv i tredje person, som att det är en annan. Han skriver om hur ”J.M. [inte] 

skall få smita undan” (s. 16), eller att ”[s]å enkelt kan J.M. inte få undkomma.” (s. 142) På så sätt 

försöker han få en extern vy på sig själv, men det blir paradoxalt när den som granskar och den som 

handlar är samma person.  Ingrid Elam konstaterar att ”[h]an är ett jag som gjort för 1960-talets väl-

färdsstat där identitetsbildning är ett verk av ett rationellt handlande subjekt i ett rationellt samhälle.  

Han är en samtida intellektuell: beredd att ifrågasätta sig själv och sina utgångspunkter, att ta an-

svar, och handla.”66 Men detta är en tro på förnuftet som nästan framstår som sjuklig – han är så 

splittrad att han riskerar att slitas i delar. Detta är han till viss del medveten om: ”Att jag lever i kon-

flikt med mig själv och att jag för rättegångar mot mig själv i sömnen skulle kunna kallas nevros.”  

(s. 10) 

En författare som uttalat skrev fiktion eller litteratur, skulle troligtvis inte bry sig om att rätta 

sig själv, men Myrdal proklamerar en anti-litterär inställning. När han skriver om hur han inte för-

hindrade den unga flickans död, står det i en inskjuten kommentar: ”Om jag skrev »litteratur» skulle 

jag göra ett vackert kapitel om detta. Det är »litterärt», stämning, dialog, små avslöjande detaljer.” 

(s. 143) Han vägrar att göra detta,  för den litterära formen motverkar hans syfte och strävan efter 

uppriktighet. Hans syfte är att medvetandegöra, bekänna och rannsaka sig själv. Samtida bekännel-

ser har ett politiskt budskap, att ställa den europeiska traditionen till svars. Det är inte underhållning 

(åtminstone om man får tro berättaren): ”Dessutom var berättandet en fara. God form gör djävlighe-

ten till spännande underhållning. Jag skulle kunna skildra hur Gun och jag var med när officerarna 

trampade sönder testiklarna på en soldat i norra Iran så att läsaren vred sig av skratt. Konsten ljuger 

med form.” (s. 137) I litteraturen används det personliga stoffet och blir litterärt omtolkat, för att nå 

effekt och göra det enskilda allmängiltigt. Berättaren exemplifierar detta. Efter läsningen av Strind-

bergs Ockulta dagboken kommenterar han dess mottagande: ”Dagboken skrevs ut för att publiceras. 

Historien om det ockulta äktenskapet tycks mig helt normal, fast litterärt omtolkad. Har recensen-

terna verkligen aldrig varit kära, längtat – skamset och hatiskt – efter en viss kvinna” (s. 53). J.M 

känner en motvilja mot att göra dessa litterära omtolkningar av sina egna erfarenheter. Han skulle 

kunna, men väljer att inte göra det för sanningens skull. Samtidigt upptäcker han att en fullständigt 

uppriktig framställning är ett närmast omöjligt projekt, för när man återger någonting så tillrättaläg-

ger man och utelämnar automatiskt. 

Ingrid Elam kallar jaget i Samtida bekännelser för manipulerande och opålitligt, vilket alla för-

fattare visserligen är, men konstaterar att han också är medveten om det och erkänner det. Samtidigt 

menar Elam att den grund som hela projektet vilar på – historien med A och jämförelsen med den 

europeiska traditionen – är vinklad: ”Myrdal konstruerar en tidstypisk parallell: 60-talsvänstern en-

gagerade sig i avlägsna folks befrielserörelser, den solidariserade sig med människor den inte hade 

66 Ingrid Elam, Jag: en fiktion, Stockholm: Bonnier 2012, s. 91. 
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nära relation till och vilkas förtryck den heller inte hade skuld i, annat än på ett abstrakt, intellektu-

ellt plan.” Den skuld han känner är oproportionerlig jämfört med det brott han har begått, en aspekt 

som placerar verket bland andra bekännelser som Augustinus och Rousseaus. Elam konstaterar att 

”[h]ela historien med A presenteras som ett privat minne, men den är en litterär konstruktion.” Även 

den bild han ger av sig själv och vägen till författarskapet passar in i den stereotyp som presenteras 

av så många författarbiografier, ”där stationerna heter olycklig barndom, oförstående föräldrar, ut-

anförskap, svält, refuseringar och plötsligt genombrott i såväl kärlek som den litterära offentlighe-

ten.”67 Det känns igen från exempelvis Strindberg; även Karl Ove Knausgård presenterar en liknan-

de bild. 

Hans Hederberg, som skrivit en bok om föräldrarna Alva och Gunnar Myrdal, skriver i en essä 

i Dagens Nyheter att historien med A präglas av ett ”artificiellt arrangemang”. Skulden han tar på 

sig motsvarar inte heller det brott han har begått, om det ens går att kalla ett brott menar Hederberg. 

Han går så långt att han anklagar Myrdal för att vara en egocentriker  (något oförtjänt  möjligtvis, 

Hederberg står på föräldrarnas sida) som använder sambandet mellan A och den europeiska intellek-

tuella traditionen som ursäkt för att skriva om sig själv utan ”romanens förklädnader”. En marxis-

tiskt-leninistisk författare kunde inte skriva om sig själv utan var tvungen att sätta in det privata i ett  

större, allmännare sammanhang.68 

Det är tydligt att hela bekännelseaspekten är en litterär konstruktion, särskilt eftersom den byg-

ger så tydligt på den traditionen, med dess till synes små synder och liknelsen vid en rättegång. An-

ders Öhman som har skrivit om bekännelser tar fasta på dess viktigaste aspekter. Det är för det förs-

ta ett biktande, ett sätt att lätta sin skuldbörda. Bekännelsen är också ett led i ett sanningssökande, 

särskilt förknippat med det intima och privata. Myrdal påstår också att han skriver ”i sanningens in-

tresse.” (s. 16) Det viktigaste är dock bekännelsens roll vid identitetsskapandet: genom den uttryck-

er man det som gör en unik, det som skiljer en från andra människor. Rättegångsaspekten är central, 

där får bekännaren en anledning och en tillåtelse att bekräfta det unika med sitt jag samtidigt som 

det innebär att han eller hon har en publik.69 

 I Samtida bekännelser upprättas ett slags självbiografiskt kontrakt som gör att läsaren litar på 

berättaren. Vi får visserligen inte ta del av hela namnet, enbart förnamnet Jan och initialerna J.M. 

Även berättaren i August Strindbergs  Inferno  (1887) betecknas enbart av sina initialer, A.S., som 

han ser speglat i ett butiksfönster. Melberg menar att detta visserligen utpekar författaren som ver-

kets huvudperson. Men skriver han: ”Initialerna är ändå inte hela namnet och en spegling är inte 

den fulla verkligheten.” Däremot finns det andra faktorer som stärker den självbiografiska pakten. 

Melberg konstaterar att ”huvudintrycket är ändå att Strindberg  insisterar på sin egen omedelbara 

67 Ibid, s. 94, 95. 
68 Hans Hederberg, ”Samtida bekännelser”, Dagens Nyheter 2006-11-08. 
69 Öhman 2001, s. 9, 13, 15.
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närvaro i texten: inte bara per initialer och speglingar utan också med den dagbokslika och presen-

tiska formen.”70 Även Myrdal har denna direkta form av dagboksliknande anteckningar, och han in-

sisterar på sin egen närvaro genom att läsaren i presens möter berättaren i skrivögonblicket. Innan vi 

ens har stött på själva namnet berättar han att han ”sätter papper i skrivmaskinen och börjar skriva.”  

(s. 9) Samtidigt är han inte fullständigt uppriktig, om det nu går att vara det. Läsaren bör ta det han 

skriver i inledningen på allvar: ”I inget fall berättar jag hela sanningen. Endast när det gäller ovä-

sentligheter undviker jag att retuschera. Och jag gör detta i sanningens intresse.” (s. 16) Det går att 

tolka som att han genom denna metod närmar sig en högre sanning om sig själv och den europeiska 

traditionen som är medveten om allt lidande som pågår men ändå inte handlar. Att förmedla detta är 

ett av Samtida bekännelsers syften och där kommer den traditionella bekännelsens konventioner väl 

till pass. Men jag tolkar det också som att självframställningens förljugenhet, omöjligheten att fånga 

hela sanningen om sig själv utan att tillrättlägga och cencurera är en slags sanning. Den norske litte-

raturvetaren Jørgen Lorentzen skriver i en artikel i Aftenposten angående Karl Ove Knausgårds Min 

kamp – men det skulle lika gärna kunna appliceras på Samtida bekännelser – att det är uppenbart att 

romanen inte är ”sann”, eftersom allt som händer i den och det som sägs troligtvis inte har hänt och 

mest sannolikt inte blivit sagt. Det är lögn, men ”løgnen er en vesentlig del av virkeligheten. Sjel-

den forteller to personer om det samme på samme måte. Hukommelsen forråder oss, og minnet for-

skyves. Løgnen er  slik innebygget i det vi liker å kalle sannhet og en del vårt aller mest intime.” 

Han avslutar med att konstatera: ”Om det er roman eller sakprosa er gjort uvesentlig.”71 Det för oss 

vidare till analysen av just Min kamp. 

3.2 Analys av Min kamp 

3.2.1 Ett litterärt självporträtt

Karl Ove Knausgårds Min kamp. Første bok inleds med ett barndomsminne. Den åttaårige Karl Ove 

ser på tv, det är ett inslag om en fiskebåt som förlist utanför Norges kust. Hans far är ute i trädgår-

den och arbetar. På tv-skärmen ser han sig plötsligt kunna urskilja konturerna av ett ansikte på havs-

ytan. Det gör ett enormt stort intryck på honom. Han måste genast berätta det för någon, så han går 

ut i trädgården och säger till sin far att han såg ett ansikte i havet på tv. Pappan frågar om det var en 

dykare han såg. Det var det inte: ”Det var ikke noe menneske. Det var et slags bilde i sjøen.” (s. 12) 

Fadern undrar om det var Jesus han såg. Karl Ove säger sig nämligen vara kristen. Men nej, ”Det 

var ikke Jesus”, svarar han (s. 13). 

Nästa gång ett ansikte  dyker upp har det gått trettio år.  Det är den 27 februari 2008 klockan 

23.43 i en lägenhet i Malmö. Vi möter berättaren vid sin arbetsplats, när han skriver ner det som vi 

70 Melberg 2008, s. 49. 
71 Jørgen Lorentzen, ”Romanens død”, Aftenposten 2010-01-12. 
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precis har tagit del av. Han blickar upp från skärmen och får syn på sitt ansikte som avspeglar sig i 

fönsterrutan, och ger en målande beskrivning av dess drag: 

Bortsett fra øyet, som glinser, og partiet like under, som matt reflekterer litt lys, ligger hele den venstre  
delen i skygge. To dype furer går ned pannen, en dyp fure går ned langs hvert kinn, alle likesom fylt av 
mørke, og når øynene er stirrende og alvorlige, og munnvikene såvidt går nedover, er det umulig ikke å 
tenke på dette ansiktet som dyster. (s. 29) 

Det följer sedan en presentation av Karl Ove: ”Jeg som skriver, Karl Ove Knausgård, ble født i de-

sember 1968, og er altså i skrivende stund 39 år gammel. Jag har tre barn, Vanja, Heidi og John, og 

er gift for andre gang, med Linda Boström Knausgård.” (s. 29) Hans familj ligger för tillfället och 

sover i rummet bredvid. De har nästan inga bekanta förutom några av föräldrarna på dagis. Men det 

gör inte Karl Ove någonting, det sociala får han ändå inte ut någonting av: ”Jag sier aldri det jeg 

egentlig tenker, aldri det jeg egentlig mener” (s. 29). Det är bara när han dricker som han kan öppna 

sig, men alkoholen har skapat problem: ”Når jeg drikker, får jeg også blackouts, og mister helt kon-

trollen over mine handlinger, som som [sic] oftest blir desperate og idiotiske, men også iblant de-

sperate og farlige.” (s. 29, 30) Det har skapat ett jag oförmöget att verkligen möta en annan männi-

ska: ”Jeg vil ikke at noen skal nå meg, jag vil ikke at noen skal se meg, og slik har det også blitt: 

ingen når meg, og ingen ser meg.” (s. 30) Det är detta som måste ha satt sig i ansiktet menar han, 

detta som har gjort det så dystert och så svårt att förknippa med sig själv när han ser det reflekteras i 

ett fönster på gatan.  

Det här är att betrakta som ett metafiktivt drag. Vi får här tillgång till stunden då det här verket 

skrivs.72 Jaget går att jämföra med det som Romberg benämner som författarjaget, det som åtmin-

stone ger illusionen av att stå utanför fiktionen. Scenen i sin helhet för tankarna till det konstverk 

som utgör framsidan av antologin  Selvskreven: Om litterær selvfremstilling. Det är ett porträtt av 

målaren Johannes Gumpp från 1646. Målningen visar en konstnär vänd med ryggen mot betraktaren 

som är i full färd med att måla sitt självporträtt. Vi ser konstnärens ansikte i en spegel som han har 

ställt upp, samtidigt ser vi ett närmast identiskt ansikte växa fram på duken. På målningen syns allt-

så tre personer: en i helkropp som enbart visar sin ryggtavla, en i spegeln och en på duken. Frågan  

man kan ställa sig är om det är samma person? Ingrid Elam menar att berättaren i Min kamp ser en 

annan, hon skriver: ”Beskrivningen av bilden associerar till konstnärsporträtt i allmänhet och Rem-

brandts självporträtt i synnerhet. Berättaren ser bara halva ansiktet tydligt, han betraktar sig själv ut-

ifrån som vore han en annan, en främling med ett glänsande öga och en dyster uppsyn.” Samtidigt 

är beskrivningen av berättaren – en författare och en outsider med alkoholproblem – näst intill en 

stereotyp.  Elam menar  att  det  tillsammans  med faderstematiken,  som är  ett  vanligt  tema inom 

världslitteraturen gör att berättelsen inte är privat, utan allmängiltig: ”det ansikte som syns i fönst-

72 Waugh 1984, s. 2. 
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ret, dunkelt så som i en spegel, kan vara läsarens.”73

Konstnärsporträttet av Rembrandt  som Elam syftar på  hänger på  National Gallery i London. 

Karl Ove är där varje gång han besöker staden. Det är en målning av konstnären som gammal, må-

lat i mer realistisk, verklighetsnära stil. Ansiktet är detaljerat, man ser rynkorna och alla spår som li-

vet har satt i det. ”Det eneste som ikke eldes i ansiktet, er øynene” skriver Knausgård. Ögonen på 

porträttet står utanför tiden som satt sina spår i ansiktet i övrigt och de visar någonting som berätta-

ren har svårt att riktigt sätta ord på: ”Det er som om en annen ser på oss, fra et sted innenfor ansik-

tet, hvor alt er annerledes. Nærmere et annet menneskes sjel er det vanskelig å komme.” (s. 30) Han 

menar att ur dessa ögons ljus uppstår något som bara kan vara den mänskliga existensens innersta 

kärna, det som finns bortom tiden och allt som rör en människas person, exempelvis hennes vanor, 

kropp, röst, tankar och åsikter: ”det som er avbildet her, […] er selve dette menneskets væren, det 

det hver morgen våknet opp til, og som straks falt inn i tankene, men som ikke selv var tanker, det 

som straks falt inn i følelsene, men som ikke selv var følelser, og det det hver kveld sovnet bort fra, 

til sist for godt.” (s. 31) Knausgård skriver att Rembrandt i det här porträttet ”ser […] seg selv se, 

samtidig som han selv blir sett” Han jämför detta med barockens ”hang til speil i speil, play within 

the play, iscenesettelser og tro på alle tings sammenheng” (s. 31).   

Om man betraktar Knausgårds Min kamp som ett litterärt självporträtt bör det läsas i ljuset från 

tolkningen av Rembrandtporträttet. När han ser in i sin egen spegelbild ser han sig själv se, samti-

digt som han blir sedd genom oss läsare. Det är också en slags ”play within the play”, han målar 

upp scenen där berättaren ser sig själv samtidigt som han avbildar sig själv. Precis som i porträttet 

av Gumpp finns det tre ”personer” i rummet i lägenheten i Malmö. Det är författaren som sitter 

framför sin dator, ansiktet som avspeglar sig mot fönsterrutan och det litterära självporträttet som 

växer fram på datorskärmen. 

Nästa gång vi möter ett ansikte befinner sig berättaren i en kontorslägenhet i Stockholm. När 

han blickar ut över parkettgolvet ser han hur träets kvistar och ådringar bildar en kristusgestalt. Det 

händer någonting med honom, plötsligt minns han den kväll för längesedan då han såg konturerna 

av ett ansikte som framträdde i havsytan, då hans far frågade om det var Jesus. Inom loppet av en 

sekund ser han det gamla hemmet framför sig, med tv-apparaten och snön som faller utanför fönst-

ret. Bilderna framkallar också stämningen av den tiden med familjeliv och allt vad det innebär. Lik-

som Prousts madeleinekaka väcker det minnet av ett förflutet som tidigare var glömt:

Det  bemerkelsesverdige var ikke at  ansiktet fantes her, heller ikke at jeg hadde sett et ansikt i havet en 
gang på midten av syttitallet, det bemerkelsesverdige var at jeg hadde glemt det, og nå plutselig kommet 
på det igjen. Bortsett fra noen enkelthendelser  […]  husket jeg så godt som ingenting fra barndommen. 
Det vil si, jeg husket så godt som ingen av hendelsene i den. Men rommene de utspilte seg i, husket jeg. 
Alle stedene jeg hadde vært på, alle værelsene jeg hadde vært i, husket jeg. Bara ikke det som hendte i 
dem. (s. 191)   

73 Elam 2012, s. 178. 

21



Detta avsnitt har en stor betydelse för tolkningen av hela romansviten, det är detta som inleder vad 

som senare blir  Min kamp.  Elam skriver: ”Hela romanserien växer ur denna glömska, den vill re-

konstruera inte händelser, inte handlingar i det förflutna, utan själva varat, tillvaron i all dess detalj-

rikedom.”74 Precis som Rembrandtmålningen är hans syfte med sitt litterära självporträtt att fånga 

det mänskliga varat, det som lämnar oss när vi dör och det som skiljer oss från de livlösa tingen. 

3.2.2 Fördubblingen av jagen

Scenen som utspelar sig i Malmölägenheten, när han ser sin spegelbild i fönsterrutan, är att betrakta 

som verkets episka situation. Den första meningen: ”NÅR JEG SITTER HER OG SKRIVER DET-

TE, har det gått over tretti år”, visar hur vi här möter berättaren i själva skrivögonblicket. Detta av-

snitt är även skrivet i presens. Det står: ”I vinduet foran meg ser jeg vagt gjenskinnet av mitt eget 

ansikt.” (s. 29) När han längre fram i romanen berättar om händelsen med Kristusansiktet i trägolvet 

– en händelse som rent kronologiskt tar plats före scenen i Malmölägenheten – sker det i preteritum: 

”Plutselig så jeg at kvistene og årringene […] dannet et bilde av Kristus med tornekrone.” (s. 190) 

Inledningsscenen ur  Min kamp ger  med den första  meningen,  datumangivelsen samt det  exakta 

klockslaget ”23:43” intrycket av att detta är, som Arne Melberg skriver, ”händelsen själv”.75  

I denna situation kan man säga att de olika jagen möts. Författaren har här inte förklätt sig själv 

med en narrator's mask, utan är identisk inte bara med huvudpersonen, exempelvis den åttaårige 

pojken som ser ansiktet i vattnet, utan även med författaren. Men vems perspektiv är det som råder 

vid ett givet tillfälle? Romberg använder begreppet point-of-view. Ett modernare begrepp är fokali-

sering, som handlar om vem det är som ser. Det är nämligen skillnad på den som ser och den som 

utrycker det sedda, det vill säga mellan den som ser och den som talar.76 

I romanens första del skildras nyårsnatten mellan 1984 och 1985 då huvudpersonen är 16 år. 

Karl Ove har höga förväntningar på kvällen och går igenom stor möda för att finna en fest och 

framför allt för att få tag på alkohol utan att hans föräldrar ska få reda på det. Nyårsnatten skildras 

på en stor texyta (ca 80 sidor), men vi rör oss inte enbart i narrativet nyårskvällen, utan berättelsen 

avbryts ständigt av  sextonåringens  tillbakablickar och reflektioner  över sitt liv. Innan han ger sig 

iväg sätter han sig i soffan, tar en apelsin och tänker på sin bror:  ”Jeg tenkte på Yngve, lurte på 

hvordan han hadde hatt det med disse tingene da han gikk på gymnaset.” (s. 69) Det leder vidare i 

en tankekedja som väcker minnet av helgen då brodern tog med sig sin flickvän hem, och hur pap-

pan gav henne en blick, som de aldrig hade sett honom ge till någon förut: ”Blikket han gjorde det 

med, hadde jeg aldri sett hos ham før. Det var ladet med glede og intensitet. Slik hadde han aldri sett 

74 Ibid, s. 177. 
75 Melberg 2008, s. 119. 
76 Mieke Bal, Narratology: introduction to the theory of narrative, 2. ed., Toronto: Univ. of Toronto Press 1997, s. 

142, 143.  

22



på noen av oss, den saken var sikker.” (s. 70) 

Han går sedan upp på sitt rum och sätter sig och spelar gitarr. Det får honom att tänka på när  

han spelade i ett band och skulle uppträda inför en publik för fösta gången. Plötsligt har vi hamnat i 

berättelsen om hur de förbereder sig inför en spelning på ett köpcenter. De ska upp efter den folkli-

ga orkestern  Bøksle-brødrene,  några som Karl Ove inte hyser särskilt varma känslor för:  ”Bøks-

le-brøderne representerte alt det jeg var imot, det respektable, det hyggelige, det borgerlige, og jeg 

gledet meg til å skru opp forsterkeren og blåse dem av banen.” (s. 97, 98) Han ser sig själv som en 

upprorsman och talar om hur han hävdar avvikande meningar i klassen. En gång blev han tillsagd 

av en äldre man att plocka upp ett skräp som han hade slängt på gatan varpå han svarade: ”plukke 

den opp selv hvis det var så jævlig viktigˮ (s. 98). Men egentligen är det i musiken hans upprorsan-

da ligger: ”Ellers var det i musikken det lå, hvor bare det at jeg hørte på det jeg hørte på, antikom-

mersielle, undergrunnsaktige, kompromissløse band, gjorde meg til en opprører, en som ikke godtok 

det bestående, men  kjempet for at det skulle endres.” (s. 98)  Uppträdandet slutar med att de drar 

igång riffet till Smoke on the water på alldeles för hög volym så att butikschefen blir tvungen att av-

bryta. 

Dessa reflektioner ser jag inte som tillhörande den vuxne berättaren, utan detta är en beskriv-

ning av hur det yngre jaget ser på sig själv. Han är en stereotyp, den tonåriga anarkisten. Vi får även 

ta del av en dikt han skrev då, som inte håller särskilt hög klass: ”Jeg vrenger min sjels feedback” 

skriver han i sin dagbok (s. 98). Ändå är detta inte skildrat med någon medveten ironi eller självdi-

stans, som man tänker sig att det äldre jaget borde ha vunnit vid det här laget. Det är  uteslutande 

skildrat ur tonåringens synvinkel, han som tar sig själv på fullaste allvar. Den vuxne berättar från sin 

position i den episka situationen är närmast osynlig här. Vi möter inte prolepser i stil med ”det skul-

le jag bli varse först senare”  eller ”det trodde jag då med det skulle visa sig senare att jag hade 

fel”.77   

En vanlig narrativ teknik inom jagromanen är att berättaren beskriver exempelvis ett barns till-

varo med samma naiva ton som ett barn har, ett barn som ser men inte förstår det som sker omkring 

honom eller henne, samtidigt som berättaren gör det från en utgångspunkt som vuxen, med en vux-

ens  insikter och tankeskärpa. Bertil Romberg menar att narratorn då använder en  ”dual point of 

view”.78 Om man använder termen fokalisering skulle man säga att läsaren tar del av händelserna 

ur barnets synvinkel, men att det är den vuxne berättaren som talar. 

Knausgård sätter ord på detta dubbla perspektiv när det kommer till bilden han har av sin far. I 

sin nuvarande situation (den tidsmässiga nu-dimensionen) säger han sig lättare kunna förstå sin far, 

eftersom han nu är lika gammal som hans pappa var den där kvällen när han som åttaåring såg an-

siktet i vattnet. Även huvudpersonen upplever den brist på mening som hans far troligtvis gjorde: 

77 Romberg tar upp liknande exempel på när berättaren pekar framåt mot kommande händelser. Romberg 1962, s. 36.  
78 Ibid s. 103, 104. 
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Mens mine dager var tettpakket av mening, hvor hvert steg åpnet en mulighet, og hver mulighet fylte meg 
till randen, på en måte som egentlig er uforståelig, var hans dagers mening ikke samlet i enkeltstående be-
givenheter, men spredt ut over flater så store at de ikke var mulige å fange opp med annet enn abstrakte 
begreper. «Familie» var ett, «karriere» et annet. (s. 13)

Skillnaden mellan den vuxne och barnet, menar han, är att den  förstnämnda har en större  utblick 

över världen, den vuxne ser världen på avstånd och har därmed större förståelse. Priset man betalar 

för detta är att världen förlorar sin mystik och mening: ”Når oversikten over verden blir større, blir 

ikke bare smerten den forårsaker mindre, men også meningen. Å forstå verden er å stille seg i en be-

stemt avstand til den.” (s. 14) Detta är vad berättaren nu när han är i ungefär samma ålder som sin 

far har insett, vilket därmed gör att han ser på sin far på ett annat sätt. Bilden av den despotiske fa-

dern är med andra ord dubbel: 

Mitt bilde av min far den kvelden i 1976 er med andre ord dobbelt: på den ene siden ser jeg ham som jeg 
så ham den gangen, med åtteåringens øyne, uforutsigbar og skremmende, på den andre siden ser jeg ham 
som en jevnaldrende, gjennom hvis liv tiden blåser og stadig river større biter av mening med seg. (s. 15)

Barnet upplever och den vuxne förstår. På samma sätt som barnet lever mitt i tillvaron och den vux-

ne ser på världen och sig själv på avstånd, finns det en liknande skillnad mellan den upplevande ja-

get och det skrivande jaget. Författarjaget är på så sätt, för att använda Arne Melbergs terminologi, 

färdig. Att skriva blir ett sätt för honom att undersöka vad det är som har ”satt seg i ansiktet” (s. 30)  

och – som han frågar sig senare – ”[h]vorfor var det slik det ble?” (s. 32). Men romanen utspelar sig 

även i berättarens nu, i form av dagboksliknande daterade anteckningar, där berättaren beskriver sin 

vardag – exempelvis hur han kämpar för att få skrivandet att gå ihop med skrikande barn som ska 

till dagis. Han är således både det skrivande jaget som ser tillbaka på sitt liv och hur han blev den 

han är, samtidigt som han beskriver en utveckling i nuet. Jaget är både färdigt och ofärdigt. 

Det anmärkningsvärda är att han sällan ser på exempelvis pappan med barnet eller tonåringens 

och den jämnåriges ögon samtidigt. När han skildrar sitt liv som tonåring är det  nästan  enbart ur 

dennes perspektiv. Däremot är det svårt att avgöra vem det är som talar, exempelvis när han skildrar 

sitt förhållande till musiken. Det finns emellertid ett författarjag som insisterar på sin närvaro. Där-

med kan man betrakta det som att denne berättare mottager tonåringens känslor och upplevelser och 

beskriver dem. När vi rör oss i tonåringens värld är det meningen att läsaren ska uppleva den tillva-

ron, inte hur det var där, utan hur det är att vara där. 

I Min kamp möter vi berättaren i olika skeden av hans liv. Ingrid Elam beskriver det som att ro-

manen ”pendlar mellan ett nu och ett förflutet som kommer ifatt jaget i ständigt nya versioner.” 79 

Tonårsjagets liv är präglat av sådant som alkohol, kompisar, musik och tjejer och jagets reflektioner  

behandlar då dessa ämnen. Det ger nästan intrycket av att vara berättade av tonåringen Karl Ove, 

79 Elam 2012, s. 179, 180. 
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men att vi möter berättaren vid sitt skrivbord påminner ändå om att det är författarjaget som återger 

dessa episoder ur sitt liv. När vi rör oss närmare den episka situationen, exempelvis i romanens and-

ra del då vi möter Karl Ove i Stockholm i färd med att skriva sin andra roman, behandlar de essälik-

nande inslagen sådant som berör det jagets vardag. Redogörelserna blir mer komplexa. De handlar 

om att åldras, om livet och döden och framför allt om litteraturen och bildkonsten. Däremot skulle  

det vara otänkbart att det under skildringen av jagets barndom, exempelvis skulle dyka upp en ut-

läggning om hur verkligheten är en språklig konstruktion. Berättaren är på samma nivå som barnet 

som inte äger den kunskapen än. Det visar hur det i Min kamp inte föreligger någon tydlig skillnad 

mellan berättaren och det berättade.

3.2.3 Tiden och minnet

Varje återgivning av tidigare händelser ställer krav på minnet. Jag kommer här att undersöka hur be-

rättaren reproducerar tidigare händelser. Många avsnitt ur Min kamp är präglade av en väldig detalj-

rikedom och innehåller utförliga dialoger, trots att de har skett en lång tid innan berättarens nu. Det-

ta är tydligt genom hela verket, men kanske särskilt det avsnitt där bröderna Knausgård är i sin far-

mors hus, strax efter det att deras pappa har dött. Då möter vi omsorgsfulla skildringar av vardaglig-

heter som städning och matlagning. Så kan det se ut när de återges: 

Inne på kjøkkenet helte jeg ut vannet, vred opp kluten og hengte den over kanten av bøtten, mens farmor 
satte seg ned på plassen sin. Da jeg tok askebegeret fra bordet, dro hun den nederste delen av gardinet til 
side og kikket ut. Jag skylte askebegeret, gikk tilbake og tok koppene, la dem i oppvaskkummen, bløtte 
kjøkkenkluten, spayet litt rengjøringsspray på bordet og var i gang med å vaske det da Yngve kom inn 
med en bærepose i hver hånd. Han satte dem fra seg og begynte å ta ut varene. (s. 368) 

Här kan man verkligen fråga sig hur berättaren kan återkalla en händelse med en sådan exakthet. 

Det är heller inte präglat av någon tveksamhet och det ges inga förklaringar till hur han minns det så 

väl. I vissa romaner poängterar berättaren att han eller hon har ett  exceptionellt minne och därför 

kommer ihåg saker och ting i detalj. I Min kamp är det snarare tvärtom. Karl Ove förklarar åter och 

åter igen hur lite han minns från sitt förflutna.  De enda han kommer ihåg om sin far från de året 

hans familj bodde i ett hus utanför Kristiansand, är en ironisk replik från fadern: ”en av de få kon-

krete tingene jeg husker fra min fars liv de årene, er en replikk han kom med da vi satt ute ved bor-

det i hagen en sommerkveld” (s. 43). Detta är sommaren 1984 då Karl Ove var 15 år och började 

dricka för första gången. Det är samma år som nyårsnatten återges med en sådan exakthet. 

Karl Ove ser på sitt minne som någonting otillförlitligt. Vissa händelser minns han, bara inte 

när de tog plats. Pappan rökte under en tid pipa, vilket han tror sammanföll med han nyvunna in-

tresse för friluftsliv, men det är bara en aning, ingenting som går att ta med säkerhet. ”Når kunne det 

ha vært?” (s. 262) frågar han sig. ”Merkelig nok forbandt jeg det med hans friluftsperiode.” (s. 263) 

Några minnen är direkt falska. I ett avsnitt tänker Karl Ove på den gången han följde med sin 
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farmor till fiskhallen. Han minns stämningen som mötte dem när de kom in i hallen. Det beskrivs 

utförligt hur lokalen var dunkel i  jämförelse med solskenet mot den vita snön utanför. Han minns 

fiskarna som simmade i gröna akvarier, hur en man högg huvudet av en torsk och skar upp buken så 

att inälvorna rann ut. Farmodern hade på sig en ”en lue av pels og en mørk, fotsid kåpe” (s. 373) när 

hon valde ut en fisk som vägdes innan biträdet slog in beloppet i kassan. Han minns till och med 

vad han tänkte när han såg krabborna: ”Krabbene  var som en slags beholdere, tenkte jeg, beholdere 

med kjøtt.” Han har däremot svårigheter att minnas exakt när det var: ”Når kunne det ha vært at jeg 

var med farmor i fiskehallen?” (s. 374) Han funderar på det:

antageligvis var det den ene vinterferien jeg og Yngve hadde tilbrakt der. [...] Det betydde at også Yngve 
måtte ha vært med den dagen. Men i minnet fantes han ikke. Og krabbene, de kunne ikke ha vært der; 
vinterferien pleide å være i februar, da var det ingen levende krabber å få kjøpt. Skulle det likevel ha vært  
det, ville de ikke ha befunnet seg i en trekasse. Så hvor kom bildet av dem, så distinkt og detaljert, egent -
lig fra? (s. 374)

Detta sätter fingret på hur allt det som återges med största omsorg och exakthet, exempelvis hur han 

torkar köksbordet och sedan sköljer ur askfaten medan farmodern tittar ut genom fönstret, inte nöd-

vändigtvis är sant. Minnen är enbart bilder som målas upp för vårt inre, nästan som de scener vi mö-

ter i våra drömmar. När han sitter och väntar på flygplanet på väg till farmodern för att ordna med 

begravningen, sluter han ögonen och ser sin far framför sig. Men det är inget minne: 

En hage i tåke, gresset litt gjørmete og opptråkket, en stige opp langs et tre, ansiktet til pappa som vender  
seg mot meg. Han holder om stigen med hendene, har på seg lange støvler, en tykk strikkegenser. To hvite 
stamper står ved siden av ham på marken, i en krok øverst på stigen henger en bøtte. […] Jeg kunne ikke 
huske at jeg hadde opplevd dette, det var ikke noe minne, men hvis det ikke var noe minne, hva var det  
da? (s. 242)     

Min kamp innehåller även stycken av dialoger, men berättaren erkänner att han har svårt att komma 

ihåg vad människor har sagt. När han träffade sin far för sista gången minns han en replik, men att 

han kommer ihåg det är ett undantagsfall: ”Det er fint at det går bra for deg, Karl Ove, hadde han 

sagt. Hvorfor husket jeg det så godt? Vanligvis glemte jeg nesten alt som folk, uansett hvor nær de 

var, sa til megˮ (s. 428).

Svårigheten att återkalla en tidigare händelse med exakthet blir huvudpersonen själv varse när 

han och hans bror Yngve gör en intervju med den norske författaren Kjartan Fløgstad. De beslutar 

sig för att varken använda diktafon, bandspelare eller göra anteckningar under intervjun, eftersom 

de uppfattar detta som stelt och formellt. Här erkänner han återigen att hans minne är dåligt men att 

de tillsammans borde klara av att återge samtalet:  ”Hukommelsen var ikke noe å skryte av, men 

Yngve husket som en elefant, og, hadde vi tenkt, skrev vi ned umiddelbart etterpå hva som hadde 

blitt sagt, ville vi kunne utfylle hverandre, og slik, i fellesskap, dekke hele bildet.” (s. 337)  

Efter intervjun är de så upprymda att de inte känner för att skriva ner det direkt. Det går tre da-
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gar, och då kan de lika gärna vänta tre dagar till. När de väl ska skriva reportaget minns de nästan 

ingenting. Med frågorna som hjälpmedel får de ”en anelse om hva han hadde ment om det, dels ba-

sert på hva vi faktisk husket, dels på hva vi trodde han ville mene om det.” (s. 338) Bröderna tving-

as till slut ringa Fløgstad för att komplettera intervjun och får på så sätt, enligt dem själva, en gans-

ka sanningsenlig återgivning av samtalet: ”Mellom alle omtrentlighetene og vaghetene satte jeg inn 

de nye setningene, som på en ganske annen måte var etterrettelige, og som ga en flair av autentisitet 

til også de omkringliggende setninger.” (s. 338) Fløgstad  ber att få läsa intervjun på förhand och 

skickar sedan tillbaka den till Karl Ove. Den är full med röda streck och kommentarer i stil  med 

”«Dette har eg aldri sagt,»”. Det blir ett dråpslag för Karl Ove, som till och med får honom att tvivla 

på sina författardrömmar: ”Jeg var ikke god nok, jeg var ingen forfatter og kom aldri til å bli det.” 

(s. 339) Men, hävdar jag, författarens yrke går knappast ut på att återge ett samtal exakt så som det 

utspelade sig. Han kanske inte skulle kunna bli någon god journalist, men det bör inte påverka hans 

framtid som författare. Detta partiet ur Min kamp visar svårigheten att återge händelser, men också 

skillnaden mellan en litterär text och exempelvis ett  journalistiskt eller historiskt dokument.  Att 

skildra ett liv i retrospektiv är som att återge en intervju utan bandspelare eller anteckningar. Glöms-

kan tar ingen hänsyn, den slukar det förgångna och lämnar bara efter sig enstaka spår i form min-

nesbilder, och hur kan man ens veta om de stämmer? Huvudpersonen har inte heller några hjälpme-

del kvar, de har han bränt: ”Nå hadde jeg brent alle dagbøker og alle notarer jeg hadde skrevet, det 

fantes knapt et spor av den jeg var fram til jeg fylte femogtyve lenger, og det med rette; derfra kom 

det ingenting godt.” (s. 345) Att han tidigare citerar en dikt han skrev i sin dagbok understyrker en-

bart graden av konstruktion som återgivningen av det förflutna präglas av. 

Vad han gör är egentligen detsamma som det vuxna författarjaget senare gör, det vill säga för-

söker återge en tidigare händelse så verklighetstroget som möjligt. Om man tar citatet ovan, om när 

han torkade bordet och tömde askfaten: det är inte säkert att farmodern drog undan gardinen och såg 

ut genom fönstret, men det kunde ha varit så. Man kan tänka sig att scenerna ur romanen på samma 

sätt som den tidiga versionen av intervjun är baserade på vad han faktiskt minns,  utfyllt med hur 

han föreställer sig att personerna skulle göra i en given situation. Förutom vissa detaljer finns det 

inte heller någon motsvarighet till Kjartan Fløgstad som kan verifiera om det stämmer, och även om 

det gjorde det: vad spelar det för roll? Medan ett journalistiskt dokument måste vara sanningsenligt 

räcker det med att en litterär text har ”en flair av autentisitetˮ. Det visar också på skillnaden mellan 

fiktionen som uppmanar läsaren att föreställa sig och självbiografin som vill bli trodd. Att Karl Ove 

inte äger det perfekta minnet för att använda Rombergs terminologi, men ändå kan skildra det som 

sker i det förflutna i detalj, är den paradox som genomsyrar verket, samtidigt som det sätter fingret  

på skillnaden mellan konstruktion och verklighet.

Att vissa partier återgives med en sådan säkerhet, innehåller målande beskrivningar och dialog, 
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medan vissa avsnitt präglas av osäkerhet, där berättaren inte är riktigt säker på om det verkligen var  

så som han minns det, beror på att de rör sig på olika tidsmässiga plan.80 I Min kamp finns det vid 

första anblicken två tidsmässiga plan. Berättaren rör sig i nu-dimensionen som är knuten till den ep-

iska situationen och huvudpersonen eller det upplevande jaget rör sig i då-dimensionen. Men i sin 

tur kan det upplevande, beskrivna jaget göra utsvävningar till sådant som har skett innan det. Exem-

pelvis när Karl Ove spelar gitarr på nyårskvällen och tänker tillbaka på när han uppträdde inför pu-

bliken på köpcentret.  Denna tredje  dimension skildras inte med samma exakthet och målande be-

skrivningar, utan är beroende av minnet. Ibland är han, som jag har visat, osäker om han minns rätt 

och det händer ibland att han förklarar varför han kom ihåg en specifik detalj, exempelvis ”husker 

jeg, fordi jeg tenkte” (s. 332) eller någonting liknande.

Det andra tidsmässiga planet – exempelvis som i citatet ovan när han torkar av bordet och sköl-

jer ur askkopparna – ger läsaren en känsla av här och nu. Min kamp uppvisar det som Romberg kal-

lar den episka paradoxen. Även det som utifrån den episka situationen är dåtid och skildras i tem-

pusformen preteritum, upplevs ofta för läsaren som nutid. Det beror i mångt och mycket på detaljri-

kedomen och den målande beskrivningen av romanens scener. Även om det är skildrat i preteritum 

ger det, när det fungerar väl, intryck av en lika stark närvaro som de få avsnitt som är författade i 

presens.81 Det visar sig bäst i det mest vardagliga, exempelvis när han gör i ordning en kopp te: 

Jeg varmet en kasserolle med vann på komfyren, helte det dampende over teposen i koppen, stod og så en 
stund på hvordan fargen løsgjorde seg fra den og fløt ut i langsomme spiraler i vannet, til det var gjen-
nomgyllent, og jeg grep koppen og bar den med meg ut på verandaen. (s. 430)  

Om han här skulle skriva någonting som, ”det här kommer jag ihåg därför att”, skulle närvaron, au-

tenticiteten  och upplevelsen av att detta är händelsen i sig själv, direkt brytas och läsaren skulle 

slungas tillbaka till berättarens nu.  Om han skulle  uppvisa tveksamhet  inför återgivandet av forna 

händelser, så som Myrdal gör, skulle det möjligtvis bli mer sanningsenligt – han kommer knappast 

ihåg det – men desto mindre verkligt och autentiskt. Romberg skriver att så fort berättaren påpekar 

att det som skildras hände för en lång tid sedan, eller skildrar en längre period i svepande drag för-

loras känslan av här och nu.82 Och att fånga närvaron och intimiteten står i Min kamp över den upp-

riktighet som berättaren i Samtida bekännelser gör anspråk på att ha i sina återgivningar av det för-

gångna. Det är också det som är det mest framträdande framställningssättet i romanen, och det som 

enligt Kerstins Muncks synsätt, gör att det är skönlitteratur. 

2.2.4 Verklighetsreferensen 

I inledningen möter vi berättaren som betraktar självporträttet av den gamle Rembrandt,  som han 

80 Romberg 1962, s. 96. 
81 Ibid, s. 106. 
82 Ibid, s. 107. 
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säger visar honom denna människas vara, någonting som står utanför tiden, en kärna som likt ögo-

nen inte förändras för att vi åldras. Berättaren är ständigt på jakt efter den tillvaro som präglar bar-

nets vardag, som inte står på distans från världen, utan lever mitt i tillvaron där dagarna är fulla av 

mening, i närmare kontakt med varat. Att försöka fånga detta med hjälp av ett litterärt självporträtt 

kräver att författaren verkligen beger sig in det förflutna och får läsaren att uppfatta även det som ett 

här och nu. Detta är någonting som skönlitteraturen kan åstadkomma och det är därför han använder 

jagromanens form, för den är utmärkt när det kommer till att skapa närvaro och autenticitet. Detta 

skulle direkt förloras om han försökte att skriva mer uppriktigt. Om det inte var lika detaljerat och 

närgånget eller om han skulle påpeka att han tror att det var si eller så, skulle denna effekt genast 

försvinna. Möjligtvis skulle det bli mer sanningsenligt, men mindre verkligt. I Min kamp möter vi 

ett författarjag i inledningen, men detta jag glömmer läsaren bort när narrativet dyker ner i det för-

flutna. Berättaren står inte likt den vuxne på distans från världen utan närmar sig huvudpersonens 

tillvaro så att de smälter samman. Berättaren är som en mottagare, av alla huvudpersonens sinnes-

förnimmelser, känslor, tankar och minnesbilder, som placeras i det förflutna. Inte för att visa hur det 

var, utan hur det är att vara där. För att än en gång citera Ingrid Elam som skriver att romanserien 

”vill rekonstruera inte händelser, inte handlingar i det förflutna, utan själva varat, tillvaron i all dess 

detaljrikedom.”83 Litteraturvetaren Jørgen Lorentzen menar att detta är anledningen till  att  Knaus-

gård använder romanformen. Med hjälp av den kan han nå mänsklighetens kärna: ˮFor å komme dit 

må han skrive seg inn i intimitetens aller innerste, inn der hvor vi alle lever våre liv, i dagliglivet, i 

vår skam, sorg, elendighet og det uten tvil kjedelige i livets bagatellmessige bevegelser og hendel-

ser. Der blir det ikke lenger noen avstand mellom den som forteller og det fortalte, og vi kjenner oss 

alle igjen.”84

I Min kamp uttrycks det som att livet är en form som för att bli god litteratur måste tvingas in i 

en annan form. Han beskriver hur han tidigare har försökt att skriva om det som är en så stor del av 

romanen Min kamp, nämligen förhållandet till fadern:

I flere år hadde jeg forsøkt å skrive om min far, men ikke fått det til, sikkert fordi det lå for nært livet mitt,  
og dermed ikke så lett lot seg tvinge inn i en annen form, som jo er forutsetningen for litteratur. Det er 
dens eneste lov: alt må bøye seg under formen. Er noen av litteraturens øvrige elementer sterkere enn for-
men, så som stilen, intrigen, tematikken, legger noen av disse under seg formen, blir resultatet svakt. Det 
er derfor forfattere med en sterk stil så ofte skriver svake bøker. Det er også derfor forfattere med en sterk 
tematikk så ofte skriver svake bøker. Det sterke i tematikken og i stilen må brytes ned før litteratur kan 
oppstå. Det er denne nedbrytingen som kalles «å skrive». Å skrive handler mer om å ødelegge enn om å 
skape. (s. 196, 197) 

Kanske är det som Paul de Man menar, att livet måste anpassa sig till de tekniska krav som fram-

ställningssätten ställer, istället för att livet producerar verket. Visserligen menar de Man att bild-

konstens självporträtt är motsatsen till detta, för där är det modellen som producerar själva målning-

83 Elam 2012, s. 177. 
84 Lorentzen 2010. 
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en.85 Men som Kerstin Munck påpekar är fotografiet och måleriet också starkt beroende av genrer.86 

Men om romanen har detta övertag, varför måste han då använda det självbiografiska inslaget 

och inte förklä innehållet med andra namn etc? Det är möjligtvis någonting som har med skrivprak-

tiken att göra; autofiktionens metod där det biografiska stoffet används för att väcka associationer. 

Ser man på texten är det också tydligt hur sujetten inte är kronologiskt ordnad, utan mer ger intryck-

et av att han berättar om det han ˮkommer att tänka påˮ. Det kan även vara för att texten inte bara 

vill bli föreställd utan även trodd av läsaren.  Men kanske ger texten själv en ledtråd till fördelen 

med det verklighetsförankrade.  Berättaren menar att de bildkonstverk som väcker starkast känslor 

inom honom – en känsla av närvaro, outtömlighet och skönhet – är de som refererar till en verklig-

het utanför konstverket: 

alle var malt før 1900-tallet, innenfor det kunstneriske paradigmet som aldri helt forlot referansen til den 
synlige virkeligheten. Det fantes således alltid en viss objektivitet i dem, det vil si en avstand mellom vir-
keligheten og avbildningen av virkeligheten, og det måtte være i dette rommet hvor det  «hendte», hvor 
det kom til syne, det som jeg så, når verden likesom trådte fram fra verden. (s. 222) 

En av dessa målningar är en oljeskiss av en molnformation av John Constable. Berättaren läser att 

den blev målad den sjätte september 1822 i Hampstead, någon gång mitt på dagen. Enligt väder-

leksrapporten från London överensstämmer himlen med en annan målning från samma plats, date-

rad till samma dag (s. 206, 207). Dessa referenser (årtal, namn, platser etc.) har som främsta funk-

tion att de stärker effekten av verklighet. Platsen som konstnären stod på existerar på riktigt, om 

man vill kan man kanske besöka den och framför sig bevittna samma himmel som Constable stod 

framför när han målade sin oljeskiss. Samma funktion får inledningen av Min kamp där vi får ta del 

av själva skrivprocessen samtidigt (vill vi tro) som den pågår: den 27 februari 2008 klockan 23:43 i 

en lägenhet i Malmö.  Kanske ska man jämföra  Min kamp med en äldre romantradition, den som 

med hjälp av ramberättelser och episka situationer gör sitt yttersta för att få läsaren att tro att det är 

på riktigt, inte nödvändigtvis att det är sant, men att det är verkligt. 

4. Sammanfattande diskussion

Detta är två texter som på många sätt delar syn på självframställningens problematik, men som se-

dan tar två olika vägar.  I  Samtida bekännelser leder rättegången som huvudpersonen för mot sig 

själv till ett splittrat  och motsägelsefullt jag.  Det sker inte en identifiering av jaget, utan fördubb-

lingen är tydlig. Varje försök att teckna en bild av sig själv blir förljugen, för när han lyfter fram en 

aspekt döljer han en annan. Det visar hur varje skriftlig framställning är tillrättalagd, selekterande 

och uteslutande. På så sätt ifrågasätter han, likt Melberg menar att Montaigne gör, tanken på en en-

85 de Man 1979, s. 921.  
86 Munck 2004, s. 72. 
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hetlig identitet.  

I likhet med berättaren i  Min kamp ser han på sig själv från en viss distans. Karl Ove ser sin 

spegelbild och upplever att det är någon annan som ser tillbaka på honom. I sitt försök att skapa ett  

självporträtt, som likt målningarna han beundrar framkallar känslan av närvaro, beger han sig ner i 

det förflutna och sammansmälter med det jag som för tillfället spelar rollen som Karl Ove. Det kan 

vara den åttaårige pojken, tonåringen, stockholmsbon eller sonen som återvänder hem för att begra-

va sin far. Berättaren ser världen med det upplevande jagets ögon, blir en mottagare för deras upple-

velser och ger läsaren illusionen av att befinna sig där. 

Angående synen på minnet och återgivningens begränsningar liknar verken varandra. Huvud-

personen i Min kamp kommenterar flera gånger att han inte minns särskilt mycket av sitt förflutna. 

Liksom protagonisten i Samtida bekännelser upptäcker han att vissa minnen är direkt falska. Minnet 

är otillförlitligt. För berättaren i Samtida bekännelser är det ett hot, ett bevis på hur han ljuger för 

sig själv. Samtidigt är det nödvändigt för honom att bli medveten om det för att nå sanningen. Åter-

kallandet av tidigare händelser i Myrdals verk är beroende av minnet. Sådant som hände för länge-

sedan skildras i mer svepande drag, eller så inflikar han att han inte är säker på om det var på det  

ena eller det andra sättet. Det gör att vi aldrig kommer på något riktigt avstånd från det skrivande ja-

get och den tidsmässiga nu-dimensionen,  utan det liknar mer dagboksanteckningar.  Det enda som 

skildras med detaljrikedom, närvaro och intensitet är vissa händelser som är direkt knutna till narra-

tivets nu-dimension, precis före, efter eller under själva nedskrivningen. 

Författarjaget i Min kamp är inte på samma sätt upptagen med ett minnesarbete, utan utnyttjar 

jagromanens förmåga att få händelser som utifrån den episka situationen är förflutna, att för läsaren 

upplevas som här och nu. Detta genom att göra avkall på strävan efter att ge en sanningsenlig ge-

staltning, och istället skildra sådant som skett flera år efter nedskrivningen med en oerhörd detaljri-

kedom. Han utnyttjar därmed det gentlemen’s agreement som tillåter en berättare att återge det for-

na på ett sätt som inte ens det starkaste minnet skulle klara av, detta i en strävan efter att fånga till-

varon som den upplevs i ögonblicket. Frågan är om dessa episoder ska betraktas som minnen över-

huvudtaget. Exempelvis är vistelsen i farmoderns hus dit bröderna har åkt för att begrava sin far inte 

någonting som författarjaget säger sig se tillbaka på, utan det är att betrakta som händelsen själv.  

Mer än ett minnesarbete, krävs det ett estetiserande, ett litterärt skrivande för framkalla vardagen så 

som den framstod och kändes då. Det handlar om att återuppväcka varat i en given tidpunkt i hu-

vudpersonens liv. Därmed är Min kamp ett exempel på det skifte mot estetisering som Arne Melberg 

tycker sig urskilja hos den samtida självframställningen överlag. Minnet har inte lika stor betydelse. 

Det förflutna är för evigt förlorat och det finns ingen sann, essentiell identitet. Istället handlar det  

om att skapa en identitet och ett förflutet. 

Jan Myrdal är före sin tid när han ifrågasätter representationens förmåga att fånga en verklighet 
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och en fullständig sanning. Han påstår också att han inte strävar efter att vara litterär, även om han 

tillrättalägger så ger texten inte sken av att vara medvetet påhittat och han använder inte ett fram-

ställningssätt som är uppenbart skönlitterärt. Samtidigt innehåller verket mer stämningsfulla och in-

tima inslag, exempelvis när han äter frukost och snön slår mot fönstret. Det visar sig att även Samti-

da bekännelser vilar på tydliga litterära konventioner och att hela utgångspunkten är en litterär kon-

struktion. Också här har vi en livsberättelse som har anpassat sig efter formen, som Knausgård me-

nar är  en  förutsättning  för att litteratur ska uppstå. Om man parafraserar Myrdals syn på  Ockulta 

dagboken så kan man säga att historien om den europeiska traditionens brist på ansvar är sann, men 

i det här fallet litterärt omtolkad.

Emellertid gör Myrdal anspråk på att skriva i sanningens namn. Knausgård har övergivit denna 

strävan. Han hittar knappast på allt, men förmodligen, liksom i intervjun, tillrättalägger han och fyl-

ler i minnesluckor för att det ska bli mer litterärt effektiv. Han ger en oprecis framställning, men den 

är nödvändigtvis inte fiktiv, han bryter inte kontraktet som uppmanar läsaren: ”tro mig!”.  Således 

står han med en fot i det postmoderna 1980-talet och dess syn på omöjligheten att med språkets 

hjälp ge en sanningsenlig representation av verkligheten, samtidigt som han har en fot i den riktning 

som kännetecknar 1960- och 1970-talet, där litteraturen sägs kunna fånga en verklighet utanför tex-

ten.  Åtminstone ger  Min kamp illusionen av att faktiskt göra detta,  samtidigt som han genom det 

metafiktiva draget att låta det vuxna författarjaget framträda påvisar hur verket är just skrivet, eller 

konstruerat. 

Även den samtida verklighetsförankrade litteraturen är med Myrdals ord ”[l]ögn och förbannad 

dikt” (s. 41) men det är också en av dess stora förtjänster.  Litteraturens välsignelse är att den inte 

styrs av de begränsningar som mer sanningsenliga dokument är slavar under. Det gör den mer effek-

tiv när det gäller att som Myrdals  Samtida bekännelser förmedla ett politiskt budskap, eller som 

Knausgårds roman fånga tillvaron så som den upplevs i ögonblicket och få läsaren att känna igen 

sig. Helt enkelt är det nödvändigt för att läsaren ska få den estitiska upplevelse som litteraturen bör 

förmedla. Snarare än att ifrågasätta möjligheten till representation av verkligheten, så är detta exem-

pel på verk som utvidgar självframställningens möjligheter. 
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