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1 Inledning, syfte och metod 
 

Hur mycket ryms mellan en boks pärmar? Ett antal ord, ett antal sidor, ett antal berättelser. 

En, två eller hundra, men inte oändligt många. Ingen bok kan rymma allt. 

Och ändå är Allt namnet på Martina Lowdens debut från 2006. Titeln är, som så mycket 

annat i denna tegelsten, till viss del humoristisk. Däremot är den inte ironisk. Här finns verk-

ligen en vilja att ta med allt, att utan urskiljning klämma in hela livet på 628 vitt spretande 

boksidor. 

Det är förstås en sanning med modifikation. För allt visar sig ganska snart betyda jag. 

”Jag” är första ordet i bokens tre första texter och jaget är det nav som knyter denna snåriga 

samling dagboksanteckningar samman. Men det är ett jag som inte helt enkelt slår sig ner och 

berättar sin livshistoria utan som istället avtecknar sig genom ett ihärdigt, ibland närmast ma-

niskt språkligt arbete, genom anteckningar, citat, listor, avskrifter, bibliotekskvitton och 

internetformulär. 

Allt blev mycket uppmärksammad vid sin publicering. Den belönades med Katapultpriset 

för bästa skönlitterära debut och med Borås tidnings debutantpris. På Sydsvenskans lista över 

00-talets bästa romaner hamnade Allt på plats 11.
1
 I dagspressens recensioner hyllades boken 

och beskrevs som en generationsroman.
2
 

Ser man bortom recensioner och tidningsartiklar har det dock ännu skrivits relativt lite om 

boken. Arne Melberg ägnar den ett parti i sin bok Självskrivet från 2008 och Anders 

Johansson gör samma sak i Nonfiction från samma år. Båda fokuserar på verkets relation till 

frågor om biografi, realism och autenticitet. 

Även denna uppsats var från början tänkt som en ren studie i dessa frågor, som lyfts fram i 

mina kapitel om Allts relation till dagboken, dagboksromanen, självbiografi och publicering. 

Men jag har funnit att ett sådant perspektiv varit otillräckligt för att belysa verkets mångfald. 

Därför har jag valt att också lyfta fram de partier som komplicerar bilden av Allt som 

självskrivande. Jag har valt att göra en sådan mer heltäckande studie snarare än att vinkla 

uppsatsen mot ett enda tema eftersom jag tror att ett bredare angreppssätt kommer att resultera 

i en intressantare uppsats och täcka en större lucka i forskningen kring ett verk som ännu är 

ganska outforskat av litteraturvetenskapen. 

                                                           
1
 ”Så tyckte juryn – läs hela listan här”, Sydsvenskan, 2009-12-18. 

2 För en mer ingående genomgång av recensioner och mottagande se: Ida Holmbom, Jack och Allt - En 

idéanalytisk studie av litteraturkritik, Borås 2008. 
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Uppsatsens syfte är alltså att ge en förståelse av Allt, som dagbok, självbiografi och 

självframställning. Men också att komplicera denna bild genom en diskussion av verkets 

arbete med listor, språklig konkretism och sampling, det vill säga användning av lånad text. 

Jag kommer också att diskutera dessa aspekters relation till varandra och hur de påverkar 

förståelsen av verket som helhet. 

Uppsatsens analysdel är indelad i nio kapitel som följer på varandra utan inre hierarki, där 

de första fyra diskuterar verket med fokus på jagcentrerade aspekter och de följande fem dis-

kuterar andra tendenser. 

Den första delen av min undersökning grundar sig i genreteori kring dagboken och dag-

boksromanen. Jag har här haft stor hjälp av Philippe Lejeunes omfattande dagboksstudier, 

Anna Jacksons studie av författardagböcker och H. Porter Abbotts bok om dagboksfiktion. 

Jag har valt dessa böcker för att de ringar in tre aspekter av Martina Lowdens sätt att använda 

dagboksformen. För att behandla självframställning använder jag Jon Helt Haarders artikel 

om performativ biografism och Arne Melbergs bok om självframställning i litteraturen. Som 

ingång till den konkretistiska poesin har jag lutat mig mot Jesper Olssons studie av svensk 60-

talskonkretism.  

Min primärlitteraturs stora omfång har utgjort mitt största metodologiska problem. Allt är 

inte bara lång utan också svåröverskådlig, då den saknar handling och tydlig narratologisk 

struktur. Jag har försökt att belägga de tendenser jag hittat med citat och exempel och har letat 

efter de partier som bäst eller enklast illustrerat det jag velat påvisa. Ändå har jag inte helt 

kunnat undvika det urvalets godtycklighet som följer med ett så stort material, där varje ten-

dens finns representerad ett stort antal gånger. 

Jag kommer använda förnamnet Martina för att referera till bokens huvudperson. Trots att 

namnet är ganska sällan förekommande är det tydligt att hon heter så.
3
 Lowden eller Martina 

Lowden refererar till bokens författare. 

 

2 Allt som dagbok 
 

Det räcker att bläddra igenom Martina Lowdens debut Allt för att se att boken är skriven i 

dagboksform. Den sträcker sig från vecka 15 2003 till vecka 14 2006 och presenterar en text 

för varje veckodag, i stort sett utan avbrott. Boken skrevs också på ett sätt som motsvarar 

                                                           
3
 Se till exempel Martina Lowden, Allt, Stockholm 2006, s. 5. Eftersom Allt är mitt primärverk görs hänvisningar 

i fortsättning inom parentes i brödtexten 
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denna form; i en intervju i Svenska Dagbladet 2007 står det: ”Allt är fragment i dagboksform 

som Martina Lowden skrev från 19 till 22 års ålder.  

– Jepp, det är jag sida upp och sida ned, säger hon.”
4
 Texterna publicerades kontinuerligt 

på Lowdens hemsida som idag inte finns kvar på Internet. 

I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien definieras dagboken som ”bok där man dag 

för dag antecknar viktigare händelser särsk. av mera personligt slag.” 
5
 I sin bok Reading 

Autobiography – a Guide for Interpreting Life Narratives skriver Sidonie Smith och Julia 

Watson: ”A form of periodic life writing, the diary records dailiness in accounts and obser-

vations of emotional responses.”
6
  

Klart är alltså att dagboken handlar om det personliga, och att den handlar om den som 

skriver. Delar av Allt passar utmärkt in på en sådan definition, men boken utmärker sig minst 

lika mycket genom sitt sätt att avvika från dessa konventioner. Efter att ha tagit sig igenom 

bokens drygt 600 sidor har läsaren fortfarande en ganska vag bild av hur Martinas liv egentli-

gen ser ut. De partier som öppet diskuterar känslor är relativt sällsynta och bara sällan redogör 

hon mer precist för vad hon gör under dagarna. För att vara ett självbiografiskt verk är jaget i 

Allt ofta märkligt frånvarande. Istället för att skriva om sig själv presenterar Martina stora 

mängder listor, fragment och samplingar, drag som jag kommer att diskutera mer utförligt 

längre fram.  

Genom hela verket finns dock partier som liknar vad man kan vänta sig av konventionella 

dagboksanteckningar. Hit hör bokens första vecka som redogör för hur Martina börjar läsa 

psykologi, ser en pjäs hennes syster är med i, samtalar med en vän och diskuterar sina känslor. 

Visserligen är texterna skrivna med tydliga stilistiska ambitioner som genast får dem att likna 

litteratur, men i stort sett skulle vi kunna läsa ett utdrag ur en begåvad skribents dagbok.  

En anteckning från första veckan låter så här: ”Jag hatar att inte veta vad som är årstiden 

och vad som är biverkningar och vad som är min omgivning och vad som är jag. Om jag ska 

vara en funktion av allt det där vill jag ha såväl formeln som dess konstanter klara för mig.” 

(s. 11) Denna iakttagelse som kan läsas som en kritik mot jagets direkta närvaro i texten – om 

den som skriver inte vet ”vad som är jag”, hur ska en läsare då kunna göra det? Men fram-

ställningen förlitar sig ändå på just en sådan närvaro, dels genom den intima tonen och dels 

genom den direkta åtkomsten till huvudpersonens tankar och känslor. 

                                                           
4
 Lina Kalmteg, ”Kritikernas nya älskling – Martina Lowden förväntade sig en geniförklaring”, Svenska 

Dagbladet, 2007-01-04. 
5
 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2009, s. 486. 

6
 Sidonie Smith och Julia Watson, Reading Autobiography – A Guide for Interpreting Life Narratives, 

Minneapolis 2001, s. 193. 
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Den här sortens mer eller mindre öppenhjärtiga texter är dock inte i majoritet, tvärtom är 

de inklämda mellan långa partier som sysslar med helt andra sorters saker. Första veckan äg-

nas till exempel en dags anteckningar åt att citera ett parti ur en artikel om bananflugor. Men 

om texternas stora variation i fråga om innehåll och form får Allt att framstå som en rörig eller 

spretig bok är detta för dagboken ingenting ovanligt. Tvärtom har denna formlöshet ofta setts 

som en av dagbokens definierande egenskaper.  

Den franska dagboksforskaren Philippe Lejeune, som gjort omfattande empiriska under-

sökningar på privata dagböcker, skriver att dagboken, utöver ”vanlig” text kan rymma an-

teckningar, dikter, teckningar, foton, citat med mera.
7
 Flera av dessa skrivsätt används flitigt i 

Allt. Några klara genregränser för dagboken är alltså svåra att ge. Lejeune skriver: ”It is often 

said that the diary is defined by a single feature: dating.”
8
 

Men att dagboken kallats formlös betyder inte att den helt saknar stilmässiga karaktärs-

drag. Anna Jackson ägnar hela sin bok, Diary poetics – Form and style in writers diaries, 

1915-1962, åt form och stil i författardagböcker. Där diskuterar hon till exempel 

meningsfragmentet som ett återkommande dagboksdrag, ett drag som också återfinns gång på 

gång i Allt. Hon visar att de fragmentariska meningarna, i form av korta rapporter av fakta 

eller händelser, är så nära förknippat med dagboken att det lätt kan parodieras. Repetitionen 

av dagliga rutiner kräver, enligt Jackson, en kort stil för att dagboksanteckningen inte ska 

förlora sin fokus.
9
 

Allt karaktäriseras knappast av en sådan daglig repetition. Ändå använder sig bokens prosa 

ofta av meningsfragmentet. De fragmenterade meningarna återfinns inte i alla prosapassager, 

men i tillräckligt många för att man ska våga tala om ett återkommande drag. Att meningarna 

är fragmenterade betyder här inte att de är befriade från litterära grepp. Så här kan det låta när 

Martina redogör för en kvälls händelser: 

 

Skymning. Sommartider. Kungliga bibliotekets. Min roman utgår från de nio muserna. Köpa: 

billiga block och kylbalsam. Jag kan inte rehabiliteras. Britt handlar svarta bigarråer åt mig. Så 

haiku de ser ut i glaset! Jag talar mig varm för art brut. Mina värmeutslag syns genom 

strumpbyxorna. De är vita med vita rutor. Strumpbyxorna. (s. 279) 

 

Meningarna är reducerade till korta fragment som staplas på varandra i telegramlik stil. 

Men här finns också saker som bryter av och markerar att detta inte är någon ”vanlig” 

                                                           
7
 Philippe Lejeune, ”The Practice of the Private Journal: Chronicle of an Investigation (1986-1998)”, i On Diary, 

red. Jeremy D. Popkin och Julie Rak, Honolulu 2009, s. 34. 
8
 Philippe Lejeune, ”How Do Diaries End”, i On Diary, red. Jeremy D. Popkin och Julie Rak, Honolulu 2009, s. 

193. 
9
 Anna Jackson, Diary Poetics – Form and Style in Writers’ Diaries, 1915-1962, New York 2010, s. 127. 
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dagboksprosa. Snarare använder texten denna stil som utgångspunkt för att skapa effekter 

genom det som avviker. Mest anmärkningsvärd är kanske meningen ”Jag kan inte 

rehabiliteras”, som skjuts in i stark kontrast till den anteckning i inköpslistestil som föregår 

den. 

Denna lilla mening blir desto mer anmärkningsvärd eftersom Allt karaktäriseras av en brist 

på redogörelser för Martinas känsloliv. Särskilt tunga och negativa känslor skjuts in som 

antydningar snarare än att presenteras rakt och tydligt. I listans form hittar vi ett exempel på 

detta på sidan 221: 

 

2. att jag äger just den volym Giacomettitexter Elsie letar efter till sin D-uppsats om Jäderlund 

3. att inte skriva om det där, den där, inte här 

4. att packa inför morgondagens resa till ett konstnärskollektiv beläget på ett kilometerhögt berg i 

Katalonien. (s. 221) 

 

Punkt tre antyder ett personligt relationsproblem, som jag vågar gissa att många läsare 

hade varit intresserade av, men lämnar det snabbt och går vidare till mer praktiska frågor. Det 

är utmärkande att detta nämns bara som något Martina inte ska skriva om, men som hon 

uppenbarligen inte helt klarar av att lämna utanför texten.  

Jackson lägger märke till ett liknande drag i Joe Ortons dagbok och hävdar han använder 

meningsfragmentet för att uppnå en antinarrativ och antisentimental effekt.
10

 I Allt används 

alltså en liknande metod, där känslomässiga, till synes mycket betydelsefulla kommentarer 

placeras mitt i alldagliga uppräkningar. Sådana korta omnämnanden har en antisentimental 

effekt i den mening att det hastar förbi det sentimentala, men skapar också en känsla av att 

någonting har lämnats utanför texten och att detta något kanske går att läsa mellan raderna. 

Det är en typiskt litterär effekt som hade haft liten poäng i en helt privat dagbok. 

Den sortens litterära tekniker förknippas mer med självbiografin än med dagboken. Men 

Allt skiljer sig från den traditionella självbiografin i det viktiga avseendet att den inte är skri-

vet i efterhand av en författare som sitter med facit i hand. Tvärtom är den komponerad dag 

för dag av en författare som lika lite som läsaren vet hur historien kommer att utveckla sig. 

Detta är en av dagbokens mest utmärkande och omdiskuterade förutsättningar. Lejeune dis-

kuterar dagbokens slut i artikeln ”How Do Diaries End?” och menar där att dagboken, till 

skillnad från självbiografin, är en form som inte kan ha ett slut, även om den förstås för eller 

senare tar slut.
11

 Jackson menar att dagboken karaktäriseras av en ”open-endedness” och har 

                                                           
10

 Jackson, s. 128. 
11

 Lejeune, ”How Do Diaries End”, s. 191. 
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ett slut som skiftar genom skrivprocessen.
12

 Självbiografin är däremot i regel skriven med ett 

färdigt slut i åtanke.  

I nästa kapitel ska jag återkomma till hur Allt placerar sig mitt emellan dessa relationer till 

en avslutning och i denna mening placerar sig emellan dagboken, romanen och självbiografin. 

  

3. Allt och dagboksromanen 
 

Allt är alltså inte en privat dagbok utan ett publicerat litterärt verk. Boken klassificerar sig 

faktiskt själv som ”ROMAN” (s. 3), en stämpel som antyder att texten inte ska läsas som ett 

autentiskt biografiskt dokument utan som litteratur och att det som händer i den mycket väl 

kan vara fiktion.  

Eftersom boken placerar sig bredvid både dagboken och romanen verkar det naturligt att 

klassificera den som en dagboksroman. Jag menar dock att denna beteckning inte fångar Allts 

egenhet och i själva verket passar ganska dåligt. 

Dagboksromanen är en roman skriven i form av en fiktiv dagbok. Allt är istället en riktig 

dagbok, om än av ganska udda slag, som presenteras som en roman. Dagboksromanen består 

av dagboksanteckningar som presenteras som skrivna av en fiktiv huvudperson. Allt består 

däremot av anteckningar som verkligen är skrivna i dagboksform av en författare som mer 

eller mindre sammanfaller med bokens huvudperson. Frågan om textens eventuella sannings-

halt kommer att diskuteras mer utförligt längre fram, men vi kan redan här konstatera att Allt 

är en bok som inte utan vidare kan definieras som fiktion, så som dagboksromanen oftast kan 

göra.
13

  

Allt äger också två av dagbokens utmärkande egenskaper som aldrig, eller åtminstone 

mycket sällan, finns hos dagboksromanen. Det första är att boken skrevs utan att författaren i 

skrivögonblicket visste vad som skulle hända längre fram, det andra är att boken mer eller 

mindre saknar handling. Allt har visserligen en enkel fabel som består av huvudpersonens liv 

från bokens första dag till den sista. Men eftersom så stora delar av verket består av material 

som har liten eller ingen betydelse för denna händelseutveckling är det tveksamt om detta kan 

kallas för en handling i vanlig mening. Med Arne Melbergs ord spelar verket inte fram någon 

plot.
14

 

                                                           
12

 Jackson, s. 19. 
13

 Till exempel H. Porter Abbott utgår från att dagboksromanen är en sorts fiktion, se H. Porter Abbott, Diary 

Fiction – Writing As Action, Ithaca 1984, s. 15. 
14

 Arne Melberg, Självskrivet – om självframställning i litteraturen, Stockholm 2008, s. 229. 
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Jag menar att Allt är ett litterärt verk i dagboksform, utan att helt och hållet vara en dag-

boksroman. På så vis liknar boken utgivna författardagböcker från till exempel Mircea 

Cărtărescu eller Witold Gombrowicz (den sistnämnde förekommer också som en relativt flitig 

intertext). 

Ändå använder sig Allt av vissa tekniker som är återkommande i dagboksromanen. Jag 

kommer att diskutera hur några av dessa används för att skapa en känsla av autenticitet och 

narrativ utveckling. 

Litteraturvetaren H. Porter Abbott har skrivit om dagboksfiktion i sin bok Diary Fiction – 

Writing as Action. Enligt honom är en av de stora poängerna med den fiktiva dagboken som 

litterär teknik att skapa en illusion av autenticitet. För att göra detta är det viktigt att dagboks-

dokumentet, så som det presenteras för läsaren, ges en autentisk aura.
15

 

Det är en effekt som Lowden använder flitigt. Först och främst sker det genom dagbokens 

själva utformning, som spelar på och med dokumentets autenticitet dels genom en lek med 

autentiskt textmaterial, som jag återkommer till längre fram, dels genom hänvisningar till 

själva skrivandet. När Martina till exempel räknar upp allt som finns på hennes skrivbord ger 

det en känsla av att hon verkligen sitter där och skriver medan hon ser det (se till exempel s. 

18, s. 39, s. 173). 

Ett mer specifikt exempel är det Abbott kallar ”editors note” där en förläggare förklarar hur 

det kommer sig att den privata dagboken har publicerats offentligt.
16

 Allt innehåller inte något 

direkt uttalande från förläggaren, men presenterar ändå en förklaring till sin egen publicering 

som fyller samma funktion. Detta beskrivs i form av ett möte mellan Martina och vännen 

Elsie, som jobbar på förlaget Modernista, där Allt så småningom kom att bli utgiven: 

 

Kände att nej. Sa det. Att mina principer, och så. Något manus då? sa hon. På gång? Nej, sa jag. 

Den om dig och Pamela? Blev inte, sa jag. Den om muserna? Blev inte, sa jag. Men din dagbok 

då, sa hon. Är för lång, sa jag. Har aldrig tänkt att, att. Eller, ingen skulle ju vilja. Jo, sa hon. (s. 

588) 

 

Oavsett om Martina Lowden verkligen deltagit i denna dialog eller inte fungerar den i det 

färdiga verket som en garant för dokumentets autenticitet. Den intygar att dagboken verkligen 

skrivits, och också lästs, kontinuerligt före denna punkt och att den alltså inte är en fiktiv ef-

terhandskonstruktion; dagboken innefattas inte av det Elsie kallar ”manus”. Det är också ta-

lande att Martina blir förvånad när Elsie föreslår att dagboken ska ges ut och blygsamt menar 

                                                           
15

 Abbott, s. 19. 
16

 Abbott, s. 19 
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att ingen skulle vilja läsa den. Det intygar att den inte är skriven för den här sortens publice-

ring och att vi läser ett autentiskt dokument som utan att det varit författarens ursprungliga 

intention hamnat i förlagets händer. Först efter denna punkt börjar Martina, om än främst ge-

nom antydningar, prata om sin dagbok som en bok, leta efter en titel och skriva om sitt för-

lagskontrakt. (se exempelvis s. 610, s. 622, s. 625) 

En annan återkommande detalj som ska intyga den fiktiva dagbokens autenticitet är hän-

visningar till anledningen till att dagboken skrivs från början. I Allt syns denna strategi genom 

en tendens att återvända till perioden strax innan dagboken började skrivas. 

I en intervju i Sydsvenskan står det att Allt tar sin början efter att en längre relation i 

Lowdens liv är över och hon just skrivits ut från psyket.
17

  

Att denna period kan förstås som avgörande för dagboksskrivandet antyds under rubriken 

”Tillkomsthistoria – en känslovåg”:  

 

Då. Den våren 2003. Allt gjorde ont. Poesi hade dödat. Prosa var en fotbollsplan. Jag hade inga 

knän. Ordlistan det enda tänkbara. Molekylerna i det samtalade och skrivna. Från pärm till pärm. 

Listade allt okänt. Tänkte det kunde bli användbart när jag löste söndagskryss av Enar Åkered. 

Började föra journal under det Barthelmska mottot ”fragment är de enda former jag har förtroende 

för. (s. 403) 

 

Det är inte en alltför djärv tolkning att associera denna journal med den dagbok vi läser och 

den känslomässiga kris stycket beskriver med anledningen till Martina bestämde sig för att 

skriva den. 

I Abbotts exempel används dessa två tekniker för att få en fiktiv dagbok att verka äkta, 

men de fyller en liknande fiktion i Allt, där de används i en dagbok som inte från början skap-

ats som ren fiktion.  

 I Allt blir hänvisningarna till dagbokens tillkomst och utgivning ett sätt att ge verket en 

känsla av narrativt framåtskridande. Med dessa metoder skriver hon fram en utveckling från 

en svår situation som gör att Martina börjar skriva till triumfen när hennes texter blir utgivna. 

Hänvisningarna till tillkomst och publicering blir ett sätt att låta dagboken närma sig roma-

nens narrativa struktur. Detta sker dock alltså utan att boken får en handling i konventionell 

mening. 

 

4 Den självbiografiska frågan 
 

                                                           
17

 Björn af Kleen, ”Det är ingen idé att anpassa sig”, Sydsvenskan 2006-12-23. 
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När man läser en dagbok antar man att händelserna den beskriver har inträffat på riktigt, att 

textens jag syftar på författaren och att textens karaktärer finns på riktigt. När man läser en 

roman antar man däremot motsatsen.
18

 

Frågan om huruvida orden ”jag” refererar till författaren eller till en fiktiv person kan 

kompliceras i det oändliga; kommer inte en författares dagbok många gånger att få litterära 

drag, om så bara genom att visa upp vissa estetiska kvaliteter, och skapar inte sådana litterära 

drag alltid en splittring mellan författaren och textens subjekt? Och kommer inte, å andra 

sidan, jaget i en dagboksroman att få vissa drag av den författare som skapar det? 

Litteraturvetarna Arne Melberg och Anders Johansson diskuterar båda denna slitning sina 

analyser av Allt. Melberg skriver, i sin bok Självskrivet – om självframställning i litteraturen, 

in Lowdens bok i en ny trend av nordiska biografiska böcker som präglas av estetisering, stili-

sering och design, en trend som även återfinns i konstvärlden och på bloggar.
19

 Kopplingen 

till bloggen är i Lowdens fall särskilt intressant eftersom hon publicerade större delen av de 

texter som kom att ingå i Allt på internet i takt med att de skrevs. Han skriver också att dessa 

böcker ”har det gemensamt att de presenterar sig som både fiktiva och verkligt sanna”.
20

 

Denna dubbelhet ska kanske inte tolkas bokstavligt utan ses som ett försök att dekonstruera 

den binära motsättningen mellan dessa två poler. Jag vill mena att just denna dubbelhet är 

karaktäristisk för Allts förhållande både till den biografiska sanningen och till den verkliga 

yttervärlden i stort. Å ena sidan finns det tydliga skäl att förknippa bokens huvudperson med 

verklighetens Martina Lowden, båda heter Martina Lowden, båda bor i Stockholm, båda har 

studerat psykologi, båda sitter i redaktionen för tidskriften O- och så vidare.
21

 Å andra sidan 

är det jag vi möter i Allt inte okonstlat nedtecknat på dagbokssidan utan framställt och 

estetiserat. Ett enklare exempel finns i vecka 6 2004: 

 

                                                           
18

 Arne Melberg skriver till exempel: ”varje litteraturstudent vet att förutsättningen för att förstå och studera 

romanen som roman är att man skiljer på författare och berättare och håller författaren utanför den analyserade 

berättelsen.” Melberg, s. 209. 
19

 Melberg, s. 200. 
20

 Melberg, s. 199 f. 
21

Lejeune betonar vikten av att författare, berättare och huvudperson har samma namn i sin ”Självbiografiska 

pakt”, där han menar att det gemensamma namnet sluter ett kontrakt med läsaren om att även identiteten är 

gemensam hos de tre. Denna pakt gäller dock främst i självbiografin och blir med komplicerad i helt eller delvis 

självbiografisk skönlitteratur. Smith och Watson, s. 140. 
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13:30 

– Hon hade förresten en essä i kulturdelen idag om en bok som… 

– Jo, jag har läst den. Boken med. (Referens: vecka 22, onsdag.) 

– Men. Du är ju inte sann. 

– Ash. Jag fick den i present av Elsie. 

– Du umgås ju bara med såna som inte är sanna. 

– Igår hade Anna lånat ett verk om Mallarmés poetik. På norska. Hon var begeistrad. 

– Ibland vill man slå dig. Vet du det? Hårt. (s. 175) 

 

Det är inte svårt att uppfatta en viss skrytfullhet i återgivandet av en dialog som denna, och 

under denna skrytfullhet också en viss självironi, markerad i kommentaren ”Referens: vecka 

22, onsdag”. Samtidigt kan man fråga sig om det verkligen var så här de sa i verkligheten, om 

de verkligen var så kvicka, om klockan verkligen var just 13:30 och så vidare. Sådana frågor 

illustrerar en av självframställningens grundläggande förutsättningar: att det jag som framträ-

der ur texten alltid är just framställt, redigerat och kontrollerat, och att läsaren därför aldrig 

fullt kan lita på bildens sanningshalt.  

Man kan tänka sig att detta problem skulle kunna lösas genom att strikt räkna allt som 

händer i boken som fiktion. Men i Allts fall tror jag att en sådan lösning riskerar att beröva 

verket flera intressanta poänger. Allt är en bok som medvetet leker med frågan om denna 

biografiska sanningshalt, en lekfullhet som enligt Melberg verkar vara ett återkommande drag 

i denna biografiska litteraturtrend. 

”(Allt är autentiskt som vanlig)”, kommenterar Martina till exempel ett mer eller mindre 

osannolikt dialogparti. (s. 32) Anders Johansson diskuterar denna kommentar och menar att 

den inte ska läsas som ett intyg för textens verkliga autenticitet.
22

 Rimligare är att tolka den 

som en blinkning till just slitningen mellan verklighet och fiktion. Vi kan inte veta om allt är 

autentiskt och måste nöja oss med denna brist på kunskap.  

Ett liknande parti hittas i vecka 35 2005 där Martina håller en lång, känslosam och ganska 

osammanhängande utläggning. Vad texten handlar om spelar i sammanhanget mindre roll, det 

intressanta är att den avslutas med orden: ”Jag grät medan jag skrev det. Betyder det att texten 

är äkta?” (s. 495) Denna text uppfattas lätt som mer autentisk än många andra delar av boken. 

Den är skriven i en fragmentarisk stil som ger ett rått och oredigerat intryck och som därmed 

framstår som mindre tillgjord. Den avslutande kommentaren både bekräftar och problematise-

rar detta intryck. Å ena sidan påpekar Martina att hon verkligen grät, och att textens rörighet 

verkligen är ett uttryck för äkta känslor, å andra sidan ifrågasätter hon om dessa känslor verk-

ligen gör texten själv mer äkta. 

                                                           
22

 Anders Johansson, Nonfiction, Göteborg 2003, s. 60. 
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Det finns fog för att hävda att bokens implicita svar på denna fråga är ”nej”. Det är åt-

minstone en förklaring till varför den här sortens känslosamma partier är så sällsynta, trots att 

det bitvis verkar som om Martina går igenom en svår period i livet. Allt avfärdar konvention-

ella metoder för att framställa ett autentiskt jag. Istället för att söka sig till det som traditionellt 

uppfattas som själens djup fokuserar den på sådant som lätt ses som ytligt: på böcker, på tex-

ter, på ting. Men att kalla Allt ytlig är att köpa en dikotomi mellan djup och yta som boken 

själv verkar avfärda. 

 

 

5 Publicering och publik 
 

Detta spel mellan verklighet och fiktion, biografiskt jag och konstruerad karaktär är inte 

skapat i ett vakuum. Allt skiljer sig från de flesta dagböcker, fiktiva eller verkliga, på så sätt 

den är skriven för en publik. Förutom att texterna så småningom kom att ges ut i bokform 

publicerades de också kontinuerligt på internet efterhand som de skrevs. Publiceringsformen 

liknade på många sätt bloggens, även om texterna publicerades på en enkel html-sida och inte 

med något av dagens kändare bloggverktyg.
23

  

Texten i den tryckta boken refererar aldrig explicit till denna ursprungliga publicerings-

form. Ändå har publiceringen på nätet lämnat ett antal spår. När Martina till exempel reser till 

Madrid är dagbokstexterna formulerade som vykort med specifika adressater. (s. 199 ff) Ett 

sådant skrivsätt antyder att de tilltalade har möjlighet att läsa texterna. Liknande antydningar 

finns genom hela boken, även om de sällan är fullt lika tydliga. 

En vanlig åsikt är att dagbokens genuinitet och autenticitet är beroende av att författaren 

skriver den utan tanke på en publik. Intresset har ofta legat i dagboken som en privat genre, 

vilket av naturliga skäl betyder att den som skriver inte får tänka sig att någon kommer att läsa 

dagboken.
24

 Samtidigt har den sortens tankar på en rakt igenom autentisk, spontan och upprik-

tig text med tiden kommit att ifrågasättas. Att någon skriver bara för sig själv garanterar inte 

total ärlighet eller självinsikt, lika lite som det faktum att en författare vet att den blir läst ute-

sluter den sortens egenskaper. 

Det är påfallande att Lowdens dagbok har ett underskott på vissa av de mer personliga och 

utlämnande reflektioner som man lätt väntar sig att hitta i en dagbok – den sortens reflektioner 

                                                           
23

 Se bilaga 1 för en bild på hur hemsidan såg ut. 
24

 Se till exempel Philippe Lejeune, ”Diaries on the Internet: A Year of Reading”, i On Diary, red. Jeremy D. 

Popkin och Julie Rak, Honolulu 2009. Även Jackson, s. 140 och Abbott, s. 18. 
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som gör det förbjudet att läsa någon annans dagbok. En möjlig förklaring till denna frånvaro 

är att Lowden alltid framställer sig själv i relation till en publik. 

Melberg skriver att denna distanserade och opersonliga ton illustrerar en tendens där ”den 

klassiska distinktionen mellan privat och offentlig person lämnar plats för en privatiserad of-

fentlig persona.”
25

 När dagboken, som brukar ses som den mest privata texten, skrivs i 

offentlighetens ljus blir gränserna mellan privat och offentligt suddiga, även om det faktum att 

denna diskussion fortfarande kan föras tyder på att de inte helt suddas ut. 

 Att göra gissningar om hur publiceringen påverkat texten är att göra gissningar om hur 

dagboken sett ut om den skrivits helt utan tanke på publicering och ett sådant projekt blir 

nödvändigtvis mycket spekulativt. Däremot är det möjligt att diskutera vissa konsekvenser av 

Allts två publiceringsformer. 

Först och främst befinner sig bokläsaren och internetläsaren i två mycket olika positioner. 

Läser man Allt i bokform vet man att verket är avslutat, att det har en början och ett slut, om 

inte i fråga om handling så åtminstone i rent konkret mening. Läser man däremot texterna på 

internet tar man del av projektet mitt i dess skapelseprocess; litteraturen blir då inte ett avslu-

tat verk utan en pågående verksamhet, en händelse. 

Den danska litteraturvetaren Jon Helt Haarder har lanserat beteckningen performativ bio-

grafism för att kategorisera ett biografiskt fenomen inom samtidslitteraturen som på flera sätt 

liknar den litteraturströmning Arne Melberg diskuterar. Skillnaden är att Haarder betonar hur 

den biografiska litteraturen skapas i förhållande till en publik där textens mottagande genere-

rar reaktioner som blir en del av det färdiga verket. Resultatet är ett slags blandning mellan 

litteratur och performance, där verket innefattar inte bara texten utan också dess sätt att på-

verka världen.
26

 

Läser man Allt i relation till verkets publiceringshistoria syns hur Lowden använder själv-

framställningens relation till en publik för att skapa litterära effekter. Ett exempel hittas i 

vecka 14 2005 där Martina och hennes sällskap sitter bredvid varandra och läser. 

  

Bredläsningslitteratur: å min sida Tacitus ’Germania’ och Claude Simons ’Historia’ å hans en 

lärobok i homerisk grekiska, uppslagen på lektion 37. […] ’Om någon skrev ned det här skulle 

ingen tro på det, ingen skulle tro att vi är så här på riktigt.’, säger jag. ”Men vi gör ju det här 

fastän ingen ser oss – det måste väl betyda att det inte är en pose?” (s. 413) 

 

                                                           
25

 Melberg, s. 230. 
26

 Jon Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion – Performativ biografism som konstnärlig strömning kring 

millenieskiftet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4. 
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Replikskiftet uttrycker en rädsla för att uppfattas som tillgjord eller poserad och söker för-

svara sig genom att peka på att det inte finns någon där att göra sig till för. Ironin är förstås att 

den som läser scenen har tillgång till den bara på grund av att den skrivits ned och publicerats. 

Samtidigt som scenen intygar att Martinas litteraturintresse är äkta och genuint omintetgör 

den sin egen försäkran genom att uttala den. Om Martina hade läst sina böcker utan att skriva 

ner det hade ingen haft något skäl att tro att det var en pose, men då hade vi å andra sidan inte 

känt till det överhuvudtaget. Genom att publiceras kontinuerligt får texten här ytterligare ett 

betydelseskikt där den implicit kan kommentera sig själv. 

En liknande effekt uppstår i de partier som rör bokens utgivning och som jag redan har 

diskuterat. Här blir det tydligt hur dagboken och dess publicering på internet har skapat ef-

fekter som påverkar Martina Lowdens liv och som därmed också påverkar det hon skriver. 

Det är en rundgång som fullbordas när texterna, som ett resultat av sina egna effekter på om-

världen, blir utgivna i bokform. 

 

6 Sampling 
 

Dagboken är alltså en öppen form som kan rymma flera olika sorters texter. I Allt visar sig 

detta inte minst genom att verket är fullt av lån, citat och avskrifter, av saker som på ett eller 

annat vis är hämtade från annat håll än från dagboksjagets egna tankar och reflektioner. Arne 

Melberg använder termen ’sampling’ för att beskriva detta fenomen.
27

 Det är ett begrepp som 

i denna mening används mest flitigt när man pratar om musik, men jag vill ändå föreslå att det 

passar bättre in på Allt än det mer litteraturvetenskapliga ordet ’intertext’; boken genomsyras 

inte bara av litterära anspelningar och lån från andra författare, även om dessa är flitigt före-

kommande, utan också av inklippt material från andra källor: ordlistor, kataloger, löpsedlar, 

varumärken, lappar med bortsprungna katter. 

Det lånade materialet presenteras ibland utan att redigeras och utsätts andra gånger för mer 

eller mindre kraftiga manipulationer. Vad det däremot i storts sett aldrig rör sig om är rena 

tips eller utdrag i stilen ”en bra bok jag läser nu”. Det är också påfallande att Martina citerar 

och refererar en stor mängd böcker och författare men sällan diskuterar dem djupare, hon 

skriver inga essäer och gör inga ingående närläsningar. 

 Ett exempel på hur inlyft material kan sorteras om för att passa nya syften är när Martina 

kopierar exempelmeningar ur Norstedts svenska ordbok och sorterar dem ”tills de bildar en 

                                                           
27

 Melberg s, 226. Samma beteckning används också i Aase Bergs recension i Expressen som finns citerad på 

pocketutgåvans framsida, Aase Berg, "Dockumentalt", Expressen, 2006-12-08. 
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roman” (s. 414). Ett liknande parti är det där hon skapar en berättelse genom att byta genus på 

meningar som börjar med tredjepersonspronomen ur tre Harlequinromaner och sätta ihop dem 

i ny ordning. (s. 540 ff) Exakt hur ursprungsmaterialet manipulerats är i de här fallen svårö-

verskådligt; de flesta läsare kommer sannolikt inte bemöda sig att kontrollera att meningarna 

verkligen finns i de källor som påstås och jämföra för att se om och hur de redigerats. Däre-

mot är själva metoden för hur texterna skapats pedagogiskt redovisad, vilket tyder på att in-

tresset inte ligger bara vid samplingens resultat utan också vid själva metoden och av att läsa-

ren ska lägga märke till den. 

För att denna effekt ska fungera är det avgörande att det samplade materialet är autentiskt, 

det vill säga att det verkligen hämtats från de källor som redovisas eller antyds; en sampling 

som inte samplar något är i själva verket ingen sampling alls. Detta tydliggörs exempelvis när 

Martina skriver av löpsedlar under rubriken ”Sånt som hänt i Sverige de senaste månaderna” 

(s. 467). Löpsedlarnas effekt, vare sig man ser dem som komiska eller skrämmande, bygger 

till stor del på deras autenticitet och går förlorad om Lowden hittat på dem själv. En löpsedel 

som ”KIKI OM SIN NYA KRIS ’Jag vågar inte gå ut’” går också ganska enkelt att hitta på 

internet.
28

 Det betyder dock inte att materialet inte är presenterat för att skapa en viss effekt 

eller att det framställer verkligheten, i det här fallet svensk press, på ett korrekt eller repre-

sentativt sätt; tvärtom är det samplade materialet alltid på något sätt ordnat, antingen genom 

att vara redigerat eller genom att sättas i en ny kontext som skapar nya betydelser. 

En återkommande samplingsmetod är den där två eller flera material ”spelas upp” mot 

varandra. Ett exempel finns i ett parti där Marcel Proust och Witold Gombrowicz diskuterar 

konsten via post-it-lappar på Martinas dörr. (s. 578) En liknande teknik blir mer avancerad när 

citat ur Anna Hallbergs diktsamling Kuratorerna spelas över ett formulär hämtat från sajten 

Helgon.net: 

 

Attityd:                 Master            Stjärnskruvmejseln som religiöst försök. 

Sexuell läggning       Obesvarat        Har du en rygg så är du en bok. 

Civilstatus                 Kär                 Solvärmen litar jag inte på. 

(s. 503) 

 

Interaktionen mellan olika material blir här mer svårtydd och deras förhållande till varandra 

mindre självklart. Generellt sysslar dessa partier ofta med att på ett eller annat sätt destabili-

sera tolkningsnormer. Mötet mellan diktsamlingen och nätformuläret är oväntad inte bara för 

att de är textmaterial som kommer från olika delar av kulturen (fin- och fulkultur) utan fram-

                                                           
28

 http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,65291469_640__,00.html (hämtad 27-05-2012) 

http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,65291469_640__,00.html
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för allt för att de är textmaterial vi är vana att läsa utifrån skilda tolkningsmodeller. Formulä-

ret läses som en enkel, praktisk text och dikten som en litterär och mer svårtolkad sådan. När 

de möter varandra sida vid sida är det inte längre självklart hur de ska läsas, om formuläret 

blir poesi eller dikten blir formulär. 

Andra samplingar kan dra detta kryptiska drag till det obegripligas gräns. Tisdag vecka 20 

2005 finns en lista som även den kommer från Helgon.net: 

 

a        T22         Stockholm i Stockholms län     Idag kl 13:55” 

B       T17         Haninge i Stockholms län     Idag kl 14:49 

c        K19        Örebro i Örebro län          Idag kl 14:31 

(s. 441) 

 

Allt som allt innefattar listan tjugotre sådana punkter som verkar vara någon form av händel-

ser på sajten. Vad det är som räknas upp är kanske tydligt för insatta Helgon-användare, men 

för övriga läsare är listan sannolikt svårtydd, så pass svårtydd att den öppnar frågan om det 

alls är meningen att vi ska försöka tyda den. Den här sortens material aktualiserar ett läsning-

ens problem som inte är ovanligt i samtidspoesin men som inte traditionellt hör dagboken 

eller självbiografin till. 

I en konventionell dagboksroman, som de H. Porter Abbott diskuterar, hade dessa inslag 

kunnat förklaras med att de stärker känslan av dokumentets autenticitet, men i Allt växer de 

till proportioner som gör en sådan förklaring otillräcklig. Lowden lägger för stor vikt vid den 

här sortens kollagelika samlande av språk och ting för att det ska vara en effekt för att för-

stärka en berättelse. Snarare breder samplingen här ut sig på berättelsens bekostnad och blir 

sitt eget syfte, inte ett sekundärt inslag utan texter i egen rätt. 

 

7 Listan 
 

Det samplade materialet kan alltså presenteras på en rad olika sätt men en särskilt framträ-

dande form är listan. Det är en form som får strukturera inte bara samplat material utan i stort 

sett alla sorters skrivande som ryms innanför bokens pärmar. Här listas favoritförfattare, saker 

som hänt under dagen, saker om ligger på skrivbordet, de vanligaste orden i svensk poesi, 

böcker i bibliotekskatalogen, saker man kan äta till lunch och så vidare. Martinas fascination 

för listan visar sig också i hennes upptagenhet av ordböcker, register och liknande, som i regel 

är strukturerade just som listor.  
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Listan är inte ett helt ovanligt inslag i dagboken och Lejeunes undersökningar visar att den 

återkommer i många privata dagböcker.
29

 Jackson hittar den i flera av de författardagböcker 

hon undersöker och nämner den särskilt i samband med Elizabeth Smart och Sylvia Plath. 

Ändå placerar hon (i en diskussion av Antonia White) själv listan som ett av dagbokens 

formlösa och icke-litterära drag, en bedömning som också gjordes av redaktören för Elizabeth 

Smarts dagböcker som valde att stryka hennes många listor när dagboken gavs ut.
30

 Jackson 

diskuterar också likheten mellan listans form och dagboksformen: ”In a sense, every diary is a 

kind of list of days, sharing with the list the open-ended structure, the paratactic relationship 

of it’s units, the days of the diary or items on the list.”
31

 Denna likhet mellan listans struktur 

och dagbokens är särskilt tydlig i Sylvia Plaths dagbok, som under perioder ersätter veckoda-

garna med nummer så att hela dagboken ser ut som en lista över händelser och tankar.
32

 

Lowden behåller alltid veckodagarna som dagbokens strukturerande form. Ändå rör hon 

sig ofta, för att inte säga oftast, mycket nära Plaths sätt att sätta den kronologiska formen ur 

spel. Förhållandevis få av dagbokstexterna handlar om det som hänt under dagen, åtminstone 

om man med ”hänt” menar saker Martina varit med om. Vilken text som hamnar på vilken 

dag verkar ofta relativt godtyckligt, ibland så pass godtyckligt att en text hade kunnat flyttas 

från bokens slut till bokens början utan att det hade varit möjligt att upptäcka (detta gäller 

självklart inte alla dagar; den text som tillkännager att boken ska publiceras hade inte kunnat 

flyttas till första sidan). Indelningen i veckor och veckodagar blir ibland det främsta skälet att 

alls läsa texten som en dagbok. 

Denna brist på kronologisk struktur är utmärkande för hela boken. Måndagen i vecka 20 

2003 listas ”Tydliga läsminnen från 1988”. (s. 27) Det förklaras inte varför denna text skrivs 

just denna dag, trots att en sådan förklaring hade varit enkel att göra med en liten anmärkning 

av typen ”idag kom jag att tänka på”. Det finns inte heller någon särskild nödvändighet 

bakom att dessa minnen skrivs i just listans form. Det hade varit lätt att istället knyta samman 

dem till ett stycke ”vanlig” prosa.  

Överhuvudtaget saknar Allt tydliga principer som avgör vad som skrivs i listor och vad 

som skrivs på andra sätt. Ibland kan saker som lika enkelt hade kunnat skrivas i flytande prosa 

placeras i listans form och på andra håll kan listor skrivas ihop så att de liknar löpande text (se 

exempelvis s. 352). Valet verkar ske på skiftande grunder, av praktiska eller estetiska skäl. 

Inte desto mindre finns det vissa saker som av naturliga skäl får listans eller uppräkningens 

                                                           
29

 Lejeune, ”The Practice of the Private Journal”, s. 34. 
30

 Jackson, s. 19 och s. 133. 
31

 Jackson, s. 137. 
32

 Sylvia Plath, Sylvia Plaths dagböcker, Red. Karen V. Kulin, Stockholm 2003, s. 20 ff. 
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form (och hos Lowden gränsar dessa former ofta till varandra). Det gäller till exempel större 

delen av de texter som består av utdrag ur ordböcker eller kataloger, till exempel ”Olika sor-

ters kultur enligt Svenska Akademiens Ordbok” (s. 394) eller ”Titlar ur Stadsbibliotekets ly-

riksektion” (s. 444). 

Men listan kan också användas för att samla upp sådant som saknar en klar gemensam 

nämnare: 

 

1. Folkloriskt broderade efterstyg och smultron från kyrkogården 

 

2. Felhörning: ”Nu har han gjort en fästning igen, greven.” 

 

3. Viss recidivrisk föreligger. Styckfrys mig i väntan på vidare utredning. (s. 50) 

 

Ett parti som detta utnyttjar listans öppenhet och dess förmåga att rymma vad som helst. Den 

här sortens lista liknar det Jackson kallar en lista av anteckningar och som enligt henne har 

fördelen att den lämnar plats för en uppmärksamhet för detaljer.
33

 Listan ger de tre raderna en 

struktur som är helt oberoende av deras innehåll, som utan att tvinga på dem en konstlad lik-

het gör dem hanterbara och gör att de kan lyftas in i dagboken utan att det upplevs som alltför 

omotiverat. Här finns också en humoristisk poäng: den stela, uppräknande formen skär sig 

med innehållets godtycklighet och skapar en lätt absurd humor.  

En liknande effekt kan ses när Martina räknar upp ”De olika handikapptyperna”. Listan 

börjar med ”1. Blinda och synsvaga.”, går via ”12. Psykiskt efterblivna.” och avslutas med 

”14. Bortlängtande nedslagna omogna hyperlektiker med ospecificerade pretentioner, kroniskt 

störd dygnsrytm och myggbett i knävecken.” (s. 72) Uppräkningen synliggör det absurda i 

den här sortens kategoriseringar, och den havererade listan visar att den byråkratiskt stela 

formen inte är någon garanti för att innehållet är korrekt eller överhuvudtaget rimligt. Listan 

sprängs sönder av sin ständigt oavslutade öppenhet där någonting ytterligare alltid kan läggas 

till. 

Även ordningen på det som listas är i många fall till synes godtycklig. Listan med läs-

minnen från 1988 ordnas alfabetiskt (a) (b) (c) men det finns ingenting som tyder på att denna 

ordning anger vare sig kronologi eller betydelse. En liknande roll spelar alfabetet som till ex-

empel styr en lista över Martina plastpåsar i bokstavsordning, med början på Albert Bonniers 

Förlag och slut på Teknikmagasinet. (s. 324) Jackson lägger märke till en liknande godtyck-
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lighet i Plaths dagbok där hon menar att listornas ordning oftast är godtycklig och hade kunnat 

kastas om utan någon betydande skillnad i effekt.
34

 

Precis som samplingarna kan Lowdens listor, när de växer i storlek och detaljrikedom, 

skära sig med traditionella föreställningar om hur texten ska läsas och tolkas. Ett återkom-

mande exempel är de partier där Martina listar saker hon har på skrivbordet, vilket händer 

första gången måndag vecka 18 2003: 

 

en Sony SDF-V14, ett programblad från Stadsteatern, ett brunt nystan Järbodagarn, tre hophäftade 

ark betitlade ’anvisningar och schema angående socialpsykologi, 5 poäng’, en på sju sidor när 

fulltecknad anteckningsbok från Ordning & Reda, en Stabilopenna, en bok betitlad ’The Works of 

Oscar Wilde’, en gul undersökningsdeltagarblankett, en vintertidtabell, en grafräknare av modell 

TI-83 (s. 18) 

 

Att ta sig igenom detta parti, som i sin helhet upptar en dryg sida, med full uppmärksamhet 

kräver onekligen stor koncentration av läsaren. Att läsa det är en så pass stor ansträngning att 

man måste fråga sig om det alls ”ska” läsas på ett sådant konventionellt vis. Andra inslag ver-

kar ännu mer insistera på att inte bli lästa i den mån läsning innebär att registrera allt som står 

på sidan. När Martina listar böcker hon lånat på biblioteket gör hon det i en form som ser ut 

att vara avskriven från ett lånekvitto. Efter författare och titel står också bibliotek, utlånings-

datum och sista datum för återlämning. Om de två första sakerna kan vara intressanta på så 

sätt att de berättar något om Martina och hennes liv verkar de två senare definitivt irrelevanta 

ur alla sådana aspekter, särskilt eftersom informationen är likadan för alla böcker (se till ex-

empel s. 276). 

 

8 Konkretism 
 

Allt har återkommande partier som på detta sätt skär sig med det väntade sättet att läsa och 

tolka texten. De hittas alltså i form av listor och samplingar men också i andra former. Mitt 

förslag är att dessa textpartier inte bör ses som sekundära komplement till bokens narra-

tiva/biografiska sida. Jag vill föreslå att de istället kan förstås som konkretistiska eller språk-

materialistiska inslag. 

I sin avhandling Alfabetets användning – konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 

60-tal beskriver litteraturvetaren Jesper Olsson en del drag och intressen som är gemensamma 

för den konkreta poesin. Ett viktigt inslag är det som med Öyvind Fahlströms ord kallas att 
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krama språkmateria, det vill säga att bearbeta eller manipulera språket som ett material. ”Man 

kan inte nöja sig med att betrakta språket som ett transparent medium, som ett fönster mot en 

yttre värld eller, för den delen, som en spegel för den flyktiga själens rörelser. Språk är något 

materiellt: ljudvåg, inskription, trycksvärta.”
35

 

Att Lowden har en uppmärksamhet och ett intresse för dessa språkets materiella sidor 

(”ljudvåg, inskription, trycksvärta”) visar sig på flera sätt. Först och främst märks det i boksi-

dornas heterogena utseende, där texten sällan får löpa fram i enkla rader särskilt länge innan 

den bryts av radbrytningar, listor, versaler med mera. Denna sammanblandning av bild och 

språk är inte alls främmande för dagboksformen. Både Anna Jackson och Philippe Lejeune 

nämner den, men de håller sig båda till att diskutera dessa drag som någonting vid sidan av 

texten, inte som något som genomsyrar den. I Allt blir det dock svårt att upprätthålla en sådan 

distinktion. 

Lowden har en tendens att inkorporera intresset för språkets materiella förutsättningar i den 

löpande texten. Det syns i viljan att behålla formen hos de texter och ord som samplas, till 

exempel att låta datum och bibliotek stå kvar i listan över lånade böcker, trots att dessa upp-

gifter, som information betraktade inte tillför någonting viktigt. Det syns också i sättet att be-

hålla originalens användning av versaler och gemener i titlar och liknande även där det hade 

varit enkelt att skriva om dem enligt konventionella regler, som att prata om ”en kassett märkt 

’NICE & SOFT & CUTE & WIMPY’” (s. 369). 

Lowden skriver också med ett intresse för språkets ljudbild, som ibland slår över i rena 

nonsensljud. Till exempel: ”Kvivitt: kv, vi, viv, vivi, vit, it, vitt tt” (s. 214) 

Några rena bilddikter skapar hon visserligen inte men hon har samma blick för språkets 

potential som bild. Torsdagen i vecka 21 2004 kommenterar hon till exempel alfabetets bok-

stäver: 

 

”G 

Vänd dig inåt, sa hon som aldrig spelat Snake II” (s. 237) 

 

Denna lilla vits är knappast djupsinnig men den visar hur bokstaven, på konkretistiskt vis, går 

från att vara en del i en betydelsebärande struktur till att vara färg på ett papper eller en 

bildskärm. Orden frikopplas från sin mening och manipuleras med hänsyn till ljud eller bild. 
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Att skriva handlar alltså inte bara om att hitta rätt ord för att uttrycka rätt sak utan också, och 

kanske framför allt, om att sortera och manipulera språket. 

Kollagets metod, som Lowden alltså begagnar flitigt, om än utan att någonsin integrera 

bilder, användes också av många poeter inom konkretismen.
36

 Resultatet av detta språkarbete 

liknar ofta språkliga installationer mer än romankonst. Det gäller inte minst flera av de långa 

samplingar som jag redan diskuterat. I bokens omfattande samling listor finns på flera håll en 

ordnande princip som utgår från språkets utseende på pappret snarare än från dess betydelse-

bärande sida. Flera listor är ordnade så att de börjar med den kortaste meningen och slutar 

med den längsta eller tvärtom (se till exempel s. 61 eller s. 509). Här uttrycker listans ordning 

inte någon associationskedja, eller överhuvudtaget någon betydelsebärande strukturerings-

princip. Strukturen är istället maskinell (ett enkelt datorprogram hade klarat av att ordna me-

ningar efter deras längd) och för fokus bort från språkets betydelsebärande sida. Det som ord-

nas i dessa listor är det språkliga materialet och inte en värld som ligger utanför språket. Ett 

exempel på samma sak finns i det redan citerade partiet där Anna Hallberg möter ett internet-

formulär. (s. 503) Lowden har inte skrivit något av dessa språkliga material, men hon har ma-

nipulerat dem genom att ställa dem sida vid sida. 

Martina kommenterar också själv detta sätt att se skrivandet som ett arbete med språket. 

”’sitter du och skriver?’ ’Nej, jag ordnar.’ Miljoner ord ska till sina platser. Det är mer än att 

sortera. Ord är handling: ordbehandling.” (s. 603) Talande nog rymmer även detta citat en 

ordlek där ord och handling blir ordbehandling. Den sortens språkliga lekfullhet kan visserli-

gen på inget sätt begränsas till den konkretistiska poesin. Tvärtom är den, som det brukar 

heta, lika gammal som poesin själv.  

Med orden ”Ord är handling” anknyter Martina också till den performativa litteratursyn 

Jon Helt Haarder diskuterar men placerar den, intressant nog, inte i förhållande till bokens 

mer biografiska partier utan tvärtom i relation till det ordnande av ord som inte verkar ha 

några direkta självframställande ambitioner. 

 

9 Vem talar? 
 

Håller man sig till att läsa Allts första vecka skulle man kunna hävda att boken innehåller en 

ganska enkel och okomplicerad berättare som sammanfaller med bokens huvudperson. Men 

genom litterära lekar, pastischer och citat blir denna röst efterhand mer splittrad. En lyrisk 
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prosatext som först kan verka som ett genuint uttryck för jagets känslor följs av parentesen 

”(Idag lekte jag att Per Hagman skrev mig)” (s. 25) och en hel vecka ägnas åt att imitera 

nätcommunityt Skunk. (s. 135) Den här sortens parodier är relativt traditionella till sin metod 

men får ändå resultatet att göra det talande subjektet osäkert. Vi kan inte längre säkert veta att 

jaget i naiv mening ”menar” allt det skriver. 

Denna osäkerhet blir mer radikal genom bokens kraftiga användning av sampling och citat, 

som gör Allt till ett verk genomsprängt av olika röster.  

De olika rösterna hålls delvis samman av ett primärt, självbiografiskt subjekt som filtrerar 

och kontrollerar allt som står på bokens sidor. Det finns någon som citerar, som läser och 

skriver av och så vidare. Men detta subjekt görs också osäkert genom att inte tydliggöra vad 

som är lånat och inte göra klar skillnad på avskrifter och egen text. På vissa ställen redovisas 

källor när något citeras, på andra ställen görs det inte. Därför är det många gånger svårt att 

veta när texten är lånad och när den inte är det, en fråga som blir mer komplicerad av att 

Martina också citerar sig själv. Såhär kan det se ut när hon återger ”Spridda anteckningar från 

veckan”: 

  

/Nej, jag är boho chic/brodyr kan man få/ Nej, jag är upphovsman/kedjehjul/Jag har en blypil i 

hjärtat och jag har en guldpil där/ ta med bröd (pistougifflar)/100 scariest moments in horror 

movies/ Man kan sätta sig ned och läsa när man är hos henne/sol-eld-stjärna/dr Alpmar 10:30/    

(s. 258) 

 

Även om dessa anteckningar kan vara gjorda av Martina själv är de presenterade på ett sätt 

som får dem att kännas som lösryckta citat och frågan om vilka delar som är lånade och vilka 

som är egna blir omöjlig att svara på och därmed också mindre central. Med andra ord går det 

inte enkelt att säga vem det är som talar i ett stycke som detta, eller ens om det rör sig om en 

eller många röster. ”Nej, jag är boho chic” låter som om det hade kunnat vara Martinas egna 

ord medan ”100 scariest moments in horror movies” låter som en sampling, men helt säker 

går det inte att vara. Resultatet blir att hierarkin mellan sampling och egen text förskjuts så att 

de två skrivsätten möts på samma plan. 

Skillnaden mellan dessa två sätt att skriva hade blivit tydligare om Martinas egen röst varit 

mer sammanhållen. Istället är den i sig själv ofta fragmenterad och struktureras ofta enligt 

samma principer som det samplade materialet, i listor eller via citat från samtal eller anteck-

ningsböcker. Någon klar gräns mellan det som är samlande och manipulation av språkmaterial 

och det som är självbiografiskt skrivande finns inte. 
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Jesper Olsson citerar ett resonemang från Steve McCaffery om två sorters röster i den 

modernistiska poesin. Den ena rösten är ett ”individualitetens särmärke. En röst som repre-

senterar det egna, som indikerar subjektets närvaro inför sig själv och som också utgör ett 

slags garant för att poesins ord äger mening.” Den andra rösten är däremot en ”nomadisk röst 

som låter sig förloras i språkets ljud och som ständigt gör frågan om mening till en förhand-

lingsfråga, en tillfällig lösning / läsning, som bara kan ta plats i ett visst här och nu.”
37

 

Berättarrösten i Allt kan förstås som pendlande mellan dessa två rösttyper. Den första re-

presenteras av partier som anknyter till dagbokskonventioner, och som jag diskuterar i mitt 

kapitel om dagboken, den andra av de samplande och konkretistiska metoderna. Det finns 

partier där båda dessa röstlägen renodlas, men också många stycken där de mer eller mindre 

märkbart glider över i varandra. 

En sådan glidning är extra intressant i ett självbiografiskt verk, där jagets röst är en av de 

saker som ger texten en känsla av autenticitet.  

 

 

10 Jagets återkomst 
 

En del av det viktiga i att diskutera konkretism i relation till Allt ligger i att denna litterära 

tradition gärna ses som separerad från den tradition som sysslar med jaget. Det aktualiserades 

i 00-talets debatt kring språkmaterialism och tidskriften OEI såväl som i Jesper Olssons 

uttalande ovan där han ställer språkets materiella sida i motsats till den sida som vill utgöra 

”ett fönster för själens rörelser”.
38

 

Genom att så klart aktualisera båda dessa perspektiv problematiserar Allt en sådan mot-

sättning. Lördag vecka 37 2005  är Martina själv inne på en liknande tanke: ”Material betyder 

’allt med kropp’. Mål: att fabricera pappersattrapper av ’allt med kropp’, och allt utan. Att de 

texterna en dag ska göra mig överflödig. Att allt mitt kött ska bli till ord.” (s. 506) Citatets 

intertext är ingen mindre än Bibeln där ordet blir till kött i Jesus.
39

 Och ett sådant metafysiskt 

sammanhang ligger så långt bort som det kanske kan verka. Anders Johansson skriver att ”Allt 

är en bok som tagit konsekvenserna av den postmoderna commonplace som säger att verklig-

heten är språklig.”
40

 Om verkligheten består av språk blir omvandlingen från kött till ord inte 

längre lika drastisk. En sådan syn på världen upphäver den klara motsättningen mellan det 
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språkliga, som utspelar sig på boksidan, och det biografiska, som utspelar sig i verkligheten. 

Allt är en bok där livet, Martina Lowdens liv, blir text, men det är också en bok där texten blir 

till liv.  

På ett tekniskt plan sker detta genom att utan synliga avgränsningar presentera samplat 

material och konkretistiska drag bredvid biografisk dagboksprosa. Det egna livet blir därmed 

ett material som kan formas på samma sätt som vilken text som helst. 

Vad det handlar om är gränsen mellan liv och litteratur. Denna gräns diskuteras också i 

John Helt Haarders resonemang kring performativ biografism: ”Grundbestämningen är att den 

biografiska referensen genom den performativa biografismen går från att vara en hemlighet 

bakom verket till att vara ett material eller en effekt på verkets yta, eller kanske rättare sagt på 

den ’yta’ som utgörs av relationerna mellan åskådare, konstnär och konstverk eller konst-

process.”
41

 Just detta är vad som händer hos Martina Lowden. Allt är ett verk fullt av biogra-

fiska referenser, men det är ett verk där dessa referenser pekar till ett liv som redan framstår 

som litteratur, snarare än att peka till ett ”bart liv” som får litterär form först när det framställs 

i texten. 

Men dessa konkurrerande litteratursyner närmar sig varandra också från andra hållet. Om 

det biografiska livet i Allt efterhand börjar framstå som ett formbart textmaterial kan också de 

partier som först framstår som ”rent” textmaterial säga mer om Martinas liv än vad som till en 

början är uppenbart. 

De referenser som genomsyrar verket är inte godtyckligt valda. Ett citat säger alltid något 

om den som citerar och en lista med lånade böcker säger något om den som lånat dem. 

Martina kommenterar själv just detta förhållande när hon efter en lista med sina låneböcker 

lägger till kommentaren: ”Oj. Nu blev jag bestämt för personlig igen.” (s. 142) Denna an-

märkning är förstås humoristisk, men kan också läsas som en kritik mot en alltför enkel upp-

fattning av vad som är personligt och vad som inte är det. För en person som lever genom 

litteraturen är sådant som rör hennes läsande och skrivande kanske lika ”personligt” som hen-

nes själsliga problem. 

Men Martinas litteraturintresse behandlas i samma korta ton som hennes inre liv; förfat-

tarnamn flyger förbi och böcker citeras utan att hon presenterar särskilt mycket av sina egna 

tankar om dem. I dagspressens mottagande betraktades detta på sina håll som ytlighet. Daniel 

Sandström skrev i Sydsvenskan att de högbrynta författarnamnen skulle kunna bytas mot 

Prada eller liknande varumärken utan att texten blivit värst mycket annorlunda.
42

 Litteraturen 
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används alltså som en sorts finkulturel livsstilsmarkör. Jag vill inte helt vända mig emot en 

sådan läsning men tror att den faller tillbaka på en syn på romanens referenser och samplingar 

som dekorationer med sekundär betydelse. Jag har redan argumenterat för att en sådan syn är 

orimlig i ett verk som Allt. Bokens samplingar och referenser är för omfattande för att vara 

chicka accessoarer på en berättelse som hade klarat sig utan dem.  

Arbetet med listor, samplingar och språklekar säger också någonting om bokens jag på ett 

sätt som är mer eller mindre oberoende av deras konkreta innehåll. Själva det faktum att 

Martina sysselsätter sig med allt detta säger något om henne som person. Det är svårt att inte 

läsa in en viss excentricitet i Martinas besatthet av språk och litteratur, en excentricitet som 

kan framstå som både imponerande, galen och kokett. Hur man än väljer att tolka dem är det i 

alla fall klart att även dessa partier kan läsas som självframställande, om än i en mer indirekt 

mening.  

 

11 Avslutade diskussion 
 

Martina Lowdens debutbok är ett verk med den omöjliga strävan att rymma allt. Jag har, i en 

sorts andra led, försökt att i kandidatuppsatsens trånga form fånga så mycket som möjligt av 

denna stora mångfald. 

Anna Jackson skriver att en läsare gärna uppfattar dagboken som en bok om jaget medan 

dagboksförfattaren själv ofta är minst lika intresserad av att skriva om livet och världen.
43

 

Som min undersökning visat är Allt en bok där huvudpersonen gärna skriver om helt andra 

saker än sig själv, en bok genomträngd av många röster och skrivsätt. Allts textmassa är pro-

dukten av ett jag som den reflekterar bara indirekt; den präglas bitvis av jagets frånvaro nästan 

lika mycket som av dess närvaro. När man närmar sig boken är det därför lätt att vänta sig 

saker den i stort sett inte erbjuder: privata bekännelser, känslostormar, intima detaljer och så 

vidare. 

Jag har uppmärksammat detta drag genom att betona bokens arbete med material som inte 

fokuserar på jaget och hur detta, som en sorts pedantiskt kaos, sväller över ”berättelsens” 

bredder. För att göra dessa partier rättvisa har jag behandlat dem som litterära drag med lut-

ning åt poesin. 

Men textens heterogena form kan, som jag antytt, också ses som något som hör dagboken 

till. Philippe Lejeune betonar att den privata dagboken, innan den blir en text, är en praktik, av 
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vilken den färdiga texten bara är en biprodukt. Att föra dagbok är ett sätt att leva, vars resultat 

ofta är obskyrt och inte reflekterar dagboksförfattarens liv på det sätt som en självbiografi 

skulle göra.
44

Allt är en bok som speglar denna den privata textens obskyritet, en bok där det är 

närmast omöjligt för den som kommer utifrån att förstå allt och där texten inte alltid handlar 

direkt om den som skriver.  

Lowdens bok är också resultatet av ett kontinuerligt skrivande som i likhet med den privata 

dagboken kan kallas för en praktik, även om den utfördes i offentlighetens ljus. Min uppsats 

har fokuserat på det färdiga verket, men det hade varit intressant att också undersöka den 

skrivpraktik som föregick det, förutsatt att detta varit tekniskt möjligt. Det hade kunnat kasta 

ytterligare ljus över den blandning mellan dagbok, blogg, fiktion och språkexperiment som 

karaktäriserar Allt och som gör verket till ett spännande exempel på ännu outtömda 

möjligheter i den samtida litteraturen.  
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