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Abstract – the aesthetics of autofiction
Autofiktion är ett omdiskuterat genrebegrepp som fått ökad aktualitet i Sverige under de
senaste decennierna genom en rad verk som positionerat sig på gränsen mellan verklighet och
fiktion. Med denna uppsats vill jag lyfta fram tre av dessa verk, nämligen Karl Ove
Knausgårds Min kamp (2009), Stig Larssons När det känns att det håller på ta slut (2012) och
Marcus Birros Släng alla kartor (2012). Syftet är att undersöka texternas litterära tekniker och
romantiska idéinnehåll för att urskilja en autofiktionens estetik. Det jag kommer fram till
genom mina analyser är att texterna ger uttryck för en antilitterär estetik som styr läsaren mot
en självbiografisk läsning. Detta åstadkommer författarna dels genom det självbiografiska
anslaget och den strikta subjektiviteten, dels genom inslag av metareflektion och självkritik
från berättarjagen som uppenbarar texten som en fortlöpande arbetsprocess. Författarna
kringgår litterära konventioner genom ett öppet och tentativt skrivande som inte eftersträvar
det formfulländade. De förhåller sig till det låga på ett skrivtekniskt plan genom inslag av
talspråklighet och genom att ge illusionen av en konstlös komposition. Även innehållsligt får
det låga utrymme i form av berättarjagens bekännelser vad gäller deras destruktiva
karaktärsdrag eller tveksamma moraliska handlingar. Berättarjagens destruktiva läggning och
deras tendens att framhålla konsten som överordnad livet visar på det romantiska arv som går
att spåra i texternas idéinnehåll. I texterna framställs berättarjagen som begåvade men
motarbetade outsiders, som bara kan närma sig livet genom att skriva det.
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