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1. Inledning 

 

 

Both the author of these Notes and the Note themselves are, of course, fictional. 

Nevertheless, such persons as the composer of these Notes not only exist in our society, but 

indeed must exist, considering the circumstances under which our society has generally been 

formed. I have wished to bring before the public, somewhat more distinctly than usual, one 

of the characters of our recent past. He represents a generation that is still living out its days 

among us. In the fragment entitled ”Underground” this personage described himself and his 

views and attempts, as it were, to clarify the reasons why he appeared and was bound to 

appear in our midst. The subsequent fragment will consist of the actual ”notes,” concerning 

certain events in his life.  

     Fyodor Dostoevsky, Notes from the Underground
1
 

 

 

 

Detta stycke, signerat Fjodor Dostojevski, förekommer i prologen till Bret Easton Ellis roman 

American Psycho (1991), som när den kom väckte stor uppståndelse i amerikansk media på grund 

av dess explicita våldsskildringar. Stycket finns med i prologen till Dostojevskijs roman 

Anteckningar från ett källarhål (1864), och vid en första anblick är det endast prologen som binder 

samman de båda romanerna. Men är Ellis användning av prologen enbart ett sätt att tydliggöra 

romanens samhällskritiska skepnad, eller finns det fler likheter än så?  

 Jag ska i denna uppsats, med utgångspunkt av prologen och dess innebörd, visa på dessa 

likheter och se på vad det är för förhållanden i samhället som påverkat de båda berättelserna. 

  

1.1 Anteckningar från ett källarhål 

Fjodor Dostojevskij skrev Anteckningar från ett källarhål 1864 i ett tillstånd som närmast kan 

liknas vid ren misär. Hans hustru låg på dödsbädden, och själv drogs han med svåra epileptiska 

anfall och var skuldsatt upp över öronen.
2
 Boken är uppdelad i två delar, och berättas utifrån ett 

förstapersons-perspektiv av en icke namngiven berättare och man får ta del av dennes liv i St. 

Petersburg under mitten på 1800-talet.  

  Den första delen, som är betitlad ”Källarhålet”, består av en enda lång monolog i 

                                                 
1 Bret Easton Ellis, American Psycho (Jag kommer i uppsatsen att använda mig av den brittiska utgåvan som 

publicerades av förlaget Picador) London, 1991. Citatet återfinns i prologen. Referenserna till American Psycho 

kommer hädanefter att placeras i brödtexten. 

2    Karl Erik Lagerlöf, Dostojevskij – Liv och dikt, Stockholm, 2008, s. 87. 
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dagboksform där berättaren titt som tätt tilltalar en tänkt publik när han redogör för sina tankar och 

funderingar, som presenteras med en självironisk och bitsk ton och där rådande filosofiska ideal och 

det samtida samhället blir kritiserade. Den andra delen, ”Med anledning av den våta snön”, är 

uppbygd som en mer klassisk berättelse och består av utvalda episoder ur berättarens liv som 

utspelar sig innan den första delen är skriven. Här får man som läsare en tänkbar förklaring till vad 

det är som har format och påverkat berättaren. Från att ha varit en tjänsteman vid ett statligt verk 

har berättaren, tack vare ett arv, kunnat gå i pension och förflyttat sig ner i en liten lägenhet, i 

princip alienerad från civilisationen. Han beskriver sig själv som både mer intelligent och mer 

medveten än de övriga människorna, de så kallade handlingsmänniskorna, men har detta till trots ett 

enormt självförakt. Detta leder till en underlägsenhet gentemot övriga människor i samhället och en 

oförmåga att socialisera med dessa, och han har därför tagit sin tillflykt till sitt så kallade källarhål, 

där han författar dessa anteckningar.  

 

1.2 American Psycho 

Bret Easton Ellis debuterade redan som tjugoettåring med romanen Less Then Zero (1985) och den 

succé som följde medförde enorma ekonomiska framgångar för den unge författaren. Ellis 

utmålades som förespråkare för den unga generationen, och hade över en natt blivit en celebritet. 

Ellis bosatte sig på Manhattan, New York, och beskriver hur han ofrivilligt blev en del av hela den 

yuppie-era som brukar karaktärisera 1980-talets högkonjunktur. Han har beskrivit sin roman 

American Psycho som ett sätt att både bearbeta och motarbeta sin omgivning och den livsstil som 

han blivit indragen i.
3
 

 American Psycho utspelar sig på och kring Manhattan under 1980-talets slutskede, och är 

berättad ut ett förstapersonsperspektiv av protagonisten Patrick Bateman, en 26-årig finansman som 

arbetar på en investmentbank på Wall Street där han arbetar med ”mergers and acquisitions”, eller 

”murders and executions” som han ibland väljer att benämna det, då han förutom bankiryrket även 

kan titulera sig som seriemördare (s. 197). Patrick Bateman är intellektuell, framgångsrik, besitter 

ett oklanderligt yttre och omger sig ständigt med attraktiva kvinnor, men det är någonting som 

saknas. Genom romanens 384 sidor får vi ta del av en vardag beståendes av exklusiva 

restaurangbesök, trendiga nattklubbsbesök, utförliga beskrivningar av såväl kläder som 

stereoapparater och utdragna tortyrscener, alltihop förpackat i en cynisk och samhällskritisk 

förpackning.  

 

                                                 
3    Julian Murphet, Bret Easton Ellis´s American Psycho, A Reader´s Guide, New York, 2002, s. 13 f. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Fjodor Dostojevskijs roman Anteckningar från ett källarhål brukar ses som ett angrepp mot de 

rationalistiska idéer och den optimistiska framtidstro som dessa genererade som kunde urskiljas i 

Ryssland under mitten av 1800-talet. Prologen antyder att berättaren, som framför denna kritik, är 

fiktiv men att det existerar och måste existera sådana människor när man tar i betraktande de 

omständigheter under vilka vårt samhälle bildats. Min utgångspunkt är således: Hur ser 

Dostojevskijs berättares kritik mot det moderna, rationalistiska samhället ut? 

Jag ska sedan använda mig av Bret Easton Ellis roman American Psycho som ett exempel på ett 

sådant samhälle, vilket leder mig in på nästa frågeställning: På vilket sätt kan det samhälle som 

målas upp i American Psycho bekräfta Dostojevskijs kritik? 

Bret Easton Ellis användning av Dostojevskijs prolog indikerar på att man kan se berättaren i 

romanen på samma sätt, vilket för mig in på den sista frågeställningen: Vad är det för faktorer i 

samhället som har skapat berättaren i American Psycho?  

 

2. Teori och metod 

Jag kommer att arbeta utifrån en litteratursociologisk metod, där jag utgår från att de båda 

romanerna speglar den samtid som de skrevs i. Detta kommer ske genom att plocka upp samtida 

samhällsdiskussioner och koppla dessa till de båda verken. Jag kommer avgränsa mig till att se på 

västvärldens samhällsstrukturer när jag diskuterar American Psycho då jag anser att dessa har störst 

relevans för uppsatsen, då de rationalistiska idéerna har sitt ursprung i Västeuropa och American 

Psycho utspelar sig i ett USA som av många anses vara en typisk representant för det moderna 

samhället.  

 I uppsatsen kommer jag dels att analysera de båda verken var för sig med hjälp av den  

sekundärlitteratur jag har tillgänglig, men jag kommer även att använda mig av en komparativ 

metod när jag undersöker hur väl American Psycho svarar på de idéer som förekommer i 

Anteckningar från ett källarhål.  

 

2.1 Referenslitteratur 

Det finns oändligt med forskning kring Fjodor Dostojevskijs författarskap, och jag har fått begränsa 

mig och välja ut det som jag anser passa uppsatsens syfte. De fyra verk som jag använder mig av 

som har direkt anknytning till Dostojevskij är Karl Erik Lagerlöfs Dostojevskij – Liv och dikt 

(2008), Bernard J. Paris Dostoevskyʼs Greatest Characters – A new approach to ”Notes from the 
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Underground,” Crime and Punishment, and the Brothers Karamazov (2008), Marshall Bermans 

Allt som är fast förflyktigas (1982) och Elena Namlis Kamp med förnuftet – Rysk kritik av 

västerländsk rationalism (2009). Dessa behandlar både författarskapet i sig och romanen 

Anteckningar från ett källarhål.  

 Jämför med Dostojevskij finns det oerhört lite skrivet om Bret Easton Ellis och romanen 

American Psycho, men jag har utgått från Julian Murphets Bret Easton Ellisʼs American Psycho – A 

readers guide (2002) som är en övergripande studie av romanen där han diskuterar valda inslag ur 

romanen och samtidigt refererar till tidigare studier kring denna. Patrick W. Shaw har skrivit boken 

The Modern American Novel of Violence (2000) där han går igenom och jämför amerikanska böcker 

skrivna under 1900-talet med våldsanknytning och där American Psycho finns med under ett 

avsnitt.  

 Psykologen och forskaren Ursula Nuber, som varit verksam vid universitetet i München och 

forskat kring depression, har skrivit boken Vår tids egoism – Varför självförverkligande ofta leder 

till ensamhet som behandlar den moderna människans livssituation, och jag har använt denna i 

samband med undersökningen av American Psycho.  

 För att föra in min uppsats i en samhällelig diskussion har jag även använt mig av diverse 

internetsidor, där både forskning och samhällsdebatter skildras. 

 

2.2 Dostojevskijs berättare 

Det är alltid problematiskt att diskutera författarintentioner. Hur väl överensstämmer berättaren i 

Anteckningar från ett källarhål egentligen med Fjodor Dostojevskijs egna? Elena Namli skriver i 

boken Kamp med förnuftet – Rysk kritik av västerländsk rationalism att det går att ifrågasätta detta, 

men menar ändå att det finns en tydlig röd tråd i dennes författarskap där han motarbetar 

rationalismen .
4
 Karl Erik Lagerlöf gör i boken Dostojevskij – Liv och dikt, ingen skillnad mellan 

berättaren och Dostojevskij själv, men diskuterar förhållandet med stöd från bland annat 

brevväxlingar från närstående.
5
 Bernard J. Paris menar att prologen antyder att man bör se 

berättaren som en ”socio-kulturell” typ skapad av faktorer i samhället i första hand.
6
 Då mitt 

huvudsakliga intresse i uppsatsen är att utifrån kritik gentemot rationalismen i Anteckningar från ett 

källarhål undersöka American Psycho, ligger det inte i mitt intresse att vidare utveckla skillnaderna 

mellan författare och text, och kommer därför med stöd från den sekundärlitteratur jag har utgå från 

                                                 
4    Elena Namli, Kamp med förnuftet – Rysk kritik av västerländsk rationalism, Skellefteå, 2009, s. 54. 

5 Lagerlöf 2008, s. 89-93. 

6 Bernard J. Paris, Dostoevsky´s greatest characters: A new approach to ”Notes from underground,” Crime and 

Punishment, and The Brothers Karamazov, New York, 2008, s. 3. 
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att det är Dostojevskijs åsikter. 

 

3. Rationalismen 
 

Fjodor Dostojevskijs roman utspelar sig under hans egen samtid, och för att se vad det egentligen 

är han vänder sig emot bör man se på hur samhället såg ut under denna tiden. I Elena Namlis bok 

Kamp mot förnuftet – Rysk kritik av västerländsk rationalism placerar hon in Dostojevskij i en 

samhällelig kontext, ett Ryssland som mot det europeiska upplysningsidealet vanligtvis beskrivs 

som socialt och kulturellt efterblivet. Hon beskriver den ryska historien som starkt präglad av ”krig, 

sociala katastrofer och brytningar med det egna arvet” och ett folk som inte upplevt stabilitetens 

fördelar.
7
 Västvärldens upplysningsideal var dock på frammarsch, och man började sakteligen 

snegla mot de rationella tänkare som förespråkade en blind tro på förnuftet.    

 De flesta ryska filosofer, Fjodor Dostojevskij inräknad, slöt sig dock till det filosofiska 

projektet att försöka besegra rationalismen, och Namli skriver att misstron även fanns bland en stor 

del av Rysslands befolkning: ”Stabiliteten som ryssarna längtar efter är inte en som kan uppnås 

med hjälp av social ordning och teknologiska framsteg.”
8
 Det fanns dock ett starkt 

spänningsförhållande mellan dessa idéer, som grundades i att den ryska filosofin var ”den 

europeiska filosofins elev och extremt beroende av den.”
9
 Namli använder den tyska filosofen 

Immanuel Kant som exempel på upplysningens rationalism, som innebär att man med hjälp av 

förnuftet kan förstå världen och människan som lever i den, och på så sätt kunna kontrollera och 

påverka dessa.
10

 

 

3.1 Kristallpalatset 

Konsthallen Crystal Palace (Kristallpalatset) uppfördes i Hyde Park, London, i samband med den 

internationella konstutställningen The Great Exhibition 1851. Den enorma byggnaden, som inhyste 

drygt 13 000 utställare, tog upp en yta av nästan 80 000 kvadratmeter och bestod enkom av 

glasskivor och gjutjärnsbalkar. Utställningen blev en enorm succé och över sex miljoner människor 

besökte byggnaden. Den ryske redaktören och radikale kritikern Nikolaj Tjernysjevskij skrev under 

en fängelsevistelse romanen Vad bör göras?, som närmast kunde liknas med en handbok för hur 

                                                 
7 Namli 2009, s. 47. 

8 Namli 2009, s. 48. 

9 Namli 2009, s. 49. 

10 Namli 2009, s. 50. 
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Ryssland skulle bemöta den moderna världen och bli en del av den.    

 Han ställde upp exempel innehållandes den nya moderna människan, som skulle förädlas 

med förnuft och rationell egoism.
11

 Boken blev en omedelbar succé och trots att den på det stora 

hela betraktades som en relativt medioker bok ansåg många att den behandlade viktiga frågor som 

inte fick hamna i skymundan. Tjernysjevskij hade vid ett besök i London 1859 fått beskåda 

Kristallpalatset, och använde det som symbol för ”de nya former av frihet och lycka som ryssarna 

kan åtnjuta om de gör det stora historiska språnget in i moderniteten.”
12

 Tjernysjevskijs beskrivning 

av Kristallpalatset som någonting positivt och eftersträvansvärt delades dock inte av alla. Marshall 

Berman skriver att många ryssar i mitten av 1800-talet betraktade Kristallpalatset som en 

”moderniseringens vålnad, jagande en nation som allt häftigare vrider sig i efterblivenhetens 

ångest.”
13

 En av de ryssar som delade denna uppfattning var Fjodor Dostojevskij, vars novell 

Anteckningar från ett källarhål brukar ses som ett direkt svar på Tjernysjevskijs Vad bör göras?
14

 

 

3.2 Dostojevskijs kritik mot rationalismen 

Fjodor Dostojevskij var väldigt skeptisk till de uträknade, matematiska formler för människan och 

dess välmående som utgör grunden för den rationella livsåskådning och förnuftiga egosim som 

Tjernysjevskij och liknande tänkare predikade. Hela den första delen av Anteckningar från ett 

källarhål består av kritik gentemot dessa idéer, och Dostojevskij menar att det finns någonting hos 

människan som inte kan förklaras och inackorderas under några vetenskapliga lagar: 

Ni, mitt herrskap, har ju, så vitt jag vet, gjort upp hela ert register över de mänskliga 

fördelarna efter ett medeltal av statistiska siffror och vetenskapliga ekonomiska formler. 

Era fördelar är ju välstånd, rikedom, frihet, fred osv. […] Men det egendomliga är ju detta: 

vad beror det på att alla dessa statistiker och visa män, som älskar människosläktet, vid 

uppräkningen av de mänskliga fördelarna alltid försummar en fördel? De tar tar den inte 

med i beräkningen i den form som man borde taga den, och härpå beror också hela 

uträkningen.
15 

Denna egenskap beskrivs i positiva ordalag, närmaste bestämt som en mänsklig fördel, men vad är 

det då för mänsklig fördel som enligt Dostojevskij inte kan inordnas i något system och som 

därmed raserar tanken om människan som en rationell varelse?  

                                                 
11 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas – Modernism och modernitet, övers. Gunnar Sandin, Lund, 1990, s. 

208 ff. 

12 Berman 1990, s. 212 ff. 

13 Berman 1990, s. 228. 

14 Paris 2008, s. 3. 

15 Fjodor Dostojevskij, Anteckningar från ett källarhål, övers. Cecilia Borelius, Stockholm, 1974, s. 25. 
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Ser ni, mitt herrskap, förnuftet är något gott, det är obestridligt, men förnuftet är bara 

förnuft och tillfredsställer bara människornas hjärna. Men viljan är en yttring av hela livet, 

dvs. av hela det mänskliga livet, både av förnuftet och av hjärtat. Och fastän vårt liv ofta 

framstår som värdelöst så det är i alla fall livet och inte bara ett utdragande av 

kvadratrötter. Det är ju fullt naturligt att jag vill leva för att tillfredsställa hela min förmåga 

att leva och inte för att tillfredsställa bara mitt förnuft, dvs. en tjugondedel av hela min 

vitalitet. Vad vet intellektet? Intellektet vet bara att det som det skaffat sig kunskap om 

(något annat kommer det kanske aldrig att få veta; även om detta inte är någon tröst så bör 

det i alla fall sägas) ; men den mänskliga naturen verkar i sin helhet med allt som finns 

inom den, medvetet och omedvetet, och även om den ljuger så lever den. Jag misstänker, 

mitt herrskap, att ni tittar medlidsamt på mig, ni påpekar för mig, att en upplyst och 

utvecklad människa, med ett ord sådan som framtidens människa blir, inte medvetet kan 

önska sig något ofördelaktigt och att detta är matematiskt riktigt. Jag är fullkomligt 

överens; det är verkligen matematik.
16 

 

Här hittar vi essensen av Dostojevskijs resonemang i Anteckningar från ett källarhål, den fria viljan 

kontra förnuftet, och han menar att viljan aldrig kan förklaras rationellt. Genom alla tider  har 

människan agerat irrationellt och inte enbart utifrån vad som anses gott och ädelt, något som enligt 

rationalisterna skulle upphöra hos den nya, moderna människan i takt med förnuftets utveckling och 

upplysning. Dostojevski ironiserar över detta i följande passage: 

Kan ni säga mig vem det var som först påstod att människan begår onda gärningar bara 

därför att hon inte inser sitt eget bästa? Att om man upplyste henne, öppnade hennes ögon 

för hennes verkliga normala intressen, då skulle hon genast upphöra att begå onda 

gärningar, hon skulle genast bli god och ädel. Ty eftersom hon då skulle vara upplyst och 

förstode vad som är nyttigt för henne, så skulle hon se detta nyttiga just i det goda, och det 

är ju allmänt bekant att det inte finns någon som människa som medvetet kan handla mot 

sitt eget bästa.
17 

 

Det som Dostojevskij vill visa på är hur ”[b]rottet med förnuftet är medvetet och inte bara något 

man gör av svaghet eller okunskap.”
18

 För att visa på det vanskliga i de rationella idéerna tar han 

upp den engelska författaren Charles Buckles påstående om ”att människan genom civilisationen 

blivit mildare och följaktligen mindre blodtörstig och mindre benägen för krig”, och menar att 

människan är ”slav under systematisering och abstrakta slutledningar” och är redo att ”avsiktligt 

förvränga sanningen för att bevisa det rätta i sin logik.”
19 

Dostojevskijs invändningar mot denna 

enligt honom förvrängda sanning exemplifieras i följande passage: 

Se er omkring: blodet flyter i strömmar, och till på köpet muntert som champagne. Se på 

hela vårt nittonde århundrades store män. Se på Napoleon, han var en av vårt 

århundrades store män. Se på Nordamerika, detta fredsförbund av småstater. […] Och 

                                                 
16 Dostojevskij 1974, s. 31. 

17 Dostojevskij 1974, s. 24. 

18 Namli 2009, s. 53. 

19 Dostojevskij 1974, 26 ff. 
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säg sedan vad civilisationen mildrat hos oss. Civilisationen framkallar hos människan 

endast en känslornas mångsidighet och – – – absolut ingenting mera. Och genom 

utvecklingen av denna mångsidighet kommer kanske människan att nå fram till att söka 

njutning i blodsutgjutelser. Detta har ju redan inträffat. Har ni märkt att de mest 

raffinerade blodsutgjutare nästan genomgående har varit högt civiliserade män, vilkas 

skoremmar en Attila eller en Stenka Razin inte varit värdiga att knyta; och om de förra 

inte sticker i ögonen så tydligt som Attila och Stenka Razin, så är det just därför man 

möter dem alltför ofta, de är alltför vanliga och passerar därför obemärkt. I varje fall har 

människan av civilisationen blivit om inte mer blodtörstig, så säkert blodtörstig på ett 

sämre och tarvligare sätt än förut.
20 

 

Man kan tänka sig att gruppen av ”högt civiliserade män” delvis syftar på det ryska tsarväldet, 

bland andra Ivan den förskräcklige och Peter den store –  män ur det högsta samhällsskicket som i 

sin strävan efter makt och berömmelse varit ansvariga för hundratusentals människors död. Detta 

resonemang kommer jag ha anledning att återkomma till i ett senare skede av uppsatsen, då 

romanen American Psycho diskuteras, vars huvudperson Patrick Bateman befinner sig i samhällets 

översta skikt.          

3.3 Den rationalistiska utopin 

Då, säger ni, kommer nya ekonomiska förhållanden att inträda, som redan är färdiga och 

också uträknade med matematisk noggrannhet, så att i en hast alla möjliga frågor 

försvinner, därför att alla möjliga svar kan erhållas på dem. Då kommer ett kristallpalats 

byggas. Då … då kommer fågel Fenix flygande.
21 

 

Hundratjugo år efter det att Dostojevskij skrev dessa rader kan man blicka ut över moderna 

storstäder och se en djungel av jättelika skyskrapor som reser sig över stadsbilden, byggda i glas, 

stål och betong. Vi har hunnit med månlandningar, färg-TV och västvärldens ekonomier blomstrar, 

men har människan utvecklats i samma takt som samhället?      

 Bret Easton Ellis American Psycho målar upp ett samhälle som kan ses som tekniskt 

fulländat, där flertalet av karaktärerna befinner sig i det högsta samhällsskiktet och vars största 

problem kretsar kring trivialiteter så som att välja den rätta restaurangen eller huruvida mönstrade 

strumpor passar med formella kostymer (s. 298-300) Det kristallpalats som väckte så stor 

uppståndelse under mitten av 1800-talet skulle i jämförelse med vår tids moderna storstäder, som 

tycks vara fyllda av enorma kristallpalats i form av jättelika kontorskomplex och skyskrapor, te sig 

som ett skämt. Hur ser då detta moderna samhälle ut, och har människan utvecklats i samma takt?  

                                                 
20 Dostojevskij 1974, s. 27. 

21 Dostojevskij 1974, s. 28. 
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4. Konsumismen 

Bret Easton Ellis inleder inte American Psycho med någon form av traditionell introduktion, utan 

läsaren slängs direkt in i handlingen: en taxibil där huvudkaraktären Patrick Bateman och kollegan 

Timothy Price, på väg från arbetet på Wall Street-firman Pierce & Pierce. Det första Bateman väljer 

att berätta om sin kollega är att han är tjugosex år gammal och att de är arbetskamrater. Därefter 

följer en utförlig beskrivning av vad Price har på sig (s. 4). Ett par kapitel senare, under ett 

lunchmöte på Harry's, en lyxig barlounge beläget på Water Street, Manhattan, ser vi återigen hur 

Bateman väljer att beskriva människorna i sin närhet:  

Heʼs [Price] wearing a linen suit by Canali Milano, a cotton shirt by Ike Behar, a silk tie 

by Bill Blass and cap-toed leather lace-ups form Brooks Brothers. Iʼm wearing a 

lightweight linen suit with pleated trousers, a cotton shirt, a dotted silk tie, all by 

Valentino Couture, and perforated cap-toe leather shoes by Allen-Edmonds. Once inside 

Harryʼs we spot David Van Patten and Craig McDermott at a table up front. Van Patten 

is wearing a double-breasted wool and silk sport coat, button-fly wool and silk trousers 

with inverted pleats by Mario Valentino, a cotton shirt by Gitman Brothers, a polka-dot 

silk tie by Bill Blass and leather shoes from Brooks Brothers. McDermott is wearing a 

woven-linen suit with pleated trousers, a button-down cotton and linen shirt by Basile, a 

silk tie by Joseph Abboud and ostrich loafers from Susan Bennis Warren Edwards (s. 

29). 

 

Detta drag genomsyrar hela romanen och i nästan varje kapitel får vi ta del av liknande 

redogörelser. Detta illustrerar på ett tragikomiskt sätt det ytliga samhälle i vilka romanens 

karaktärer lever och verkar i. Patrick Bateman och hans kollegor lägger en obetydlig vikt vid 

personliga egenskaper och fokuserar istället på ytan. Personligheten får ge vika till förmån har rätt 

kläder, rätt jobb och rätt antal siffror på bankkontot.       

 I American Psycho - A reader's guide tar Murphet upp Patrick Batemans fascination för 

dessa materiella och ytliga ting och beskriver hur berättarrösten förändras när vi får läsa om dessa. 

Den cyniska och arroganta rösten övergår till en röst som kunde varit tagen ur en reklamblad eller 

ett livsstilsmagasin, vilket illustreras i kapitlet ”Morning” där Patrick Bateman berättar om sina 

morgonrutiner.
22

 Han använder två hela sidor åt att berätta om vilka hår- och hudvårdsprodukter 

han använder och vad de är bra för, och det mynnar ut i ett ståtligt uppradande av dyra återfuktande 

krämer och noga utvalda schampo-flaskor (s. 25-27). De adjektiv som Patrick Bateman väljer att 

använda i beskrivningen av produkterna är så mycket mera levande och mänskliga än de som han 

                                                 
22 Murphet 2002, s. 27. 
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använder för att beskriva sina medmänniskor, menar Murphet.
23

      

 Patrick Batemans relation till de materiella tingen i hans liv skiljer sig inte från relationen 

till hans medmänniskor. Murphet använder ordet reifikation för att förklara detta. Begreppet 

reifikation är en marxistisk term som diskuteras i litteraturkritikern Georg Lukács essäsamling 

Historia och klassmedvetande som publicerades 1923.      

 Reifikation innebär en process där man övergår till att betrakta människor som om de vore 

varor och även att se relationer mellan människor som relationer mellan sådana. I och med att 

kapitalismen slagit sig till ro i det moderna samhället har denna process blivit allt mer tydlig. Ett 

exempel är arbetsmarknaden där en arbetares värde ligger i det arbete den utför, och arbetskraften 

ses som en vara man byter mot andra varor, i det här fallet lön. Lukács menar att när en stor del av 

människans värde övergår till att bli en handlingsvara förlorar hon något av sig själv. Hon måste 

inrätta sig i ett visst system och blir värderad utifrån det arbete hon utgör, och inte utifrån hur hon är 

som person.
24

 Förlängningen av detta kan vi se i American Psycho och den gestaltade yuppie-era 

som brukar stå som symbol för kapitalismen och materialismens, där reifikationen är djupt rotad.
25

 

Elias Granath har skrivit en litteraturvetenskaplig uppsats på C-nivå där han analyserar  karaktären 

Patrick Bateman genom Lukács reifikations-teori, och alltså anlägger ett marxistiskt perspektiv på 

romanen. Uppsatsen visar med tydlighet hur fruktbart det är att se på romanen utifrån Lukács 

reifikations-begrepp, och Elais Granath skriver i den sammanfattande diskussionen att ”Patrick 

Bateman finns inte, knappt ens inom American Psychos pärmar, men det han symboliserar och de 

system som skapar honom existerar i högsta grad.”
26

 Hur ser då dessa system ut och på vilket sätt 

kommer kritiken mot dessa fram i romanen?        

 Ursula Nubers refererar i boken Vår tids egoism till psykologen Philip Cushman som 

erbjuder förklaring till vår tids materialistiska livsstil. Han kopplar ihop detta med det ökade 

välstånd hos befolkningen som industrialiseringen gav upphop till och de konsekvenser som 

kommit av det. Västvärldens ekonomier är beroende av en ständig produktion och konsumtion, och 

för att detta ska gå runt krävs det ”människor som är beredda att spela detta spel; människor med ett 

nytt själv som uppfyller ekonomiernas behov.”
27

 Cushman menar att detta moderna själv är ett tomt 

sådant, och att det ständigt försöker fylla denna tomhet med ”konsumtionsvaror, kalorier, 

                                                 
23 Murphet 2002, s. 28. 

24 http://www.ne.se/lang/reifikation, hämtat 2010-12-17. 

25 Murphet 2002, s. 38. 

26 Elias Granath, Att vara en vara – En studie av American Psychos Patrick Bateman, C-uppsats inom 

litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 2007. http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:15505, hämtat 

2010-12-17. 

27 Ursula Nuber, Vår tids egoism – Varför självförverkligande ofta leder till ensamhet, övers. Mia Engvén, Stockholm, 

1998, s. 68. 
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erfarenheter, kärlekspartner och inkännande terapeuter för att därigenom bekämpa den tilltagande 

alienationen.”
28

           

  

Det moderna självet som Cushman pratar om kan liknas vid det så kallade ”non-self”, eller det 

allmänna jaget, som Murphet nämner och som Patrick Bateman sägs representera.
29

Jag kommer 

utveckla Murphets resonemang kring detta begrepp under rubriken ”Våldet i American Psycho”.  

”Känslor av tomhet och meningslöshet håller igång ekonomin”, menar Cushman. Människor 

konsumerar endast om de har ett behov av det, men med ett ”tomt själv” finns behovet alltid där.
30

 

Detta behov finns närvarande hos Patrick Bateman genom hela romanen, och gestaltas som ett 

behov att konsumera för konsumerandes skull, och att genom varorna förhöja sin egen status. Ett 

exempel på denna till synes meningslösa konsumtion åskådliggörs då han beskriver utvalda föremål 

i sin våning: ”[...] expensive crystal ashtrays from Fortunoff, though I don´t smoke.” (s. 24.) I 

Anteckningar från ett källarhål finns följande stycke med, som visar vilken aktualitet Dostojevskijs 

resonemang fortfarande har: 

Hm … avgör ni, våra önskningar brukar till största delen vara felaktigt inriktade, beroende 

på en felaktig uppfattning om vad som är värdefullt. Ibland önskar vi oss bara skräp, därför 

att vi i detta skräp på grund av vår dumhet finner en lättare väg till att uppnå något som vi 

tror vara värdefullt.
31 

 

Detta borde tala för idéen om att människans vilja är oavhängig förnuftet, när vi trots ett samhälle  

genomsyrat av upplysning och vetenskapliga framsteg ändock inte agerar utifrån vad som kan anses 

vara bäst för människan själv.         

  I kapitlet ”Shopping” befinner sig Patrick Bateman på varuhuset Bloomingdale´s, mitt 

under stundande julhysteri, och känslan av panik förstärks av ett till synes oändlig uppradande av 

produkter som dyker upp mellan varje stycke: ”[P]aperweights with fish and boxes of fine 

stationery and bottle openers and compact discs and customized tennis balls and pedometers and 

coffee mugs... (s. 171)”. Mot slutet av kapitlet, fortfarande på varuhuset, känner han hur det öppnas 

upp en ”existentiell avgrund” inom honom och en antydan om insikt i den vansinniga 

konsumtionen skymtas i ett kort ögonblick, men istället skyndar han sig bort till en av de otaliga 

diskar som finns i varuhuset och köper sex tuber rak-gel med sitt American Express-kort (s. 172). 

                                                 
28 Nuber 1998, s. 68. 

29 Murphet 2002, s. 25. 

30 Nuber 1998, s. 69 f. 

31 Dostojevskij 1974, s. 30. 
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Murphet menar att han i och med detta stänger igen denna avgrund, åtminstone tillfälligt, genom att 

konsumera.
32

  Detta är ett praktexempel på det som Cushman menar med ett tomt själv och 

hur tomheten, åtminstone tillfälligt, fylls igen med hjälp av konsumtionen. För att knyta an till 

Dostojevskijs Anteckningar från ett källarhål, som skrevs i ett Ryssland där de rationella tankarna 

började få fotfäste, kan man se hur berättaren vänder sig emot ett samhälle som sätter all sin tilltro 

till förnuftet. Han använder en stenmur som metafor för de begränsningar som detta för med sig: 

”Och vad för slags stenmur? Jo, naturlagarna, förstås, de naturvetenskapliga slutledningarna och 

matematiken.”
33

 Han menar att för de ”icke reflekterande handlingsmänniskor”, som han själv inte 

sällar sig till, är muren någonting lugnande och moraliskt befriande, just för att den är så självklar: 

”Alldeles som en sådan stenmur i själva verket skulle verka lugnande och i sig bara innesluta en 

uppmaning till resignation, uteslutande därför att den är lika självklar som att två gånger två är 

fyra!”
34

 Det finns skäl att använda denna mur-metafor för att beskriva det samhällssystem 

västvärlden lyder under och som gestaltas i American Psycho, nämligen kapitalismen och dess 

matematiskt uppställda lagar om hur samhället ska gå runt. Den tyske filosofen och 

nationalekonomen Max Weber  gav 1904 ut Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, en 

undersökning med syfte att förstå och förklara den västerländska kapitalismen och dess system, och 

hur detta påverkar människan. Där finns följande stycke med: 

Puritanen ville ta sitt arbete som ett kall, vi måste göra det. Ty när asketismen flyttades ut ur 

munkcellen och in i det dagliga livet och började dominera den världsliga moralen, bidrog 

den till att bygga det mäktiga kosmos, som den moderna ekonomiska ordningen utgör. 

Denna ekonomiska ordning är nu bunden vid de tekniska och ekonomiska villkoren för 

maskinell produktion och bestämmer idag med överväldigande styrka alla de människors liv, 

inte endast de direkt ekonomiskt verksamma, som fötts i detta maskineri. Kanske skall den 

bestämma det ända tills det sista kilot fossilt bränsle brunnit upp. Enligt Baxters mening 

skulle omsorgen om de yttre tingen endast hänga som ”en tunn rock, som kan kan ta av när 

som helst” över de utvaldas axlar. Med ödet lät rocken förvandlas till en järnbur. Allt efter 

som asketismen började förändra världen och få sina konsekvenser, har materiella ting fått en 

ökande och till slut obeveklig makt över människorna som aldrig tidigare i historien.
35

 

 

Weber menar att den moderna ekonomiska ordning som västvärlden lever under har en väldigt stark 

påverkan på människan, och att det som från början liknades vid en tunn rock nu har blivit till en 

järnbur. Denna järnbur kan liknas vid den stenmur som Dostojevskij använder sig av för att 

beskriva hur ett sådant tankesätt stänger in människan. Dessa ”icke-reflekterande” människor som 

resignerat inför detta skulle därför kunna ses som de människor som accepterat systemet, och 

                                                 
32 Murphet 2002, s. 37. 

33 Dostojevskij 1974, s. 18. 

34 Dostojevskij 1974, s. 18. 

35 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, övers. Agne Lundquist, Lund, 1978, s. 85. 
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genom sitt handlande (i dubbel bemärkelse) upprätthåller strukturen.    

 Patrick Bateman kan ses som en av dessa, då han i mångt och mycket liknar den typiske 

yuppien, men stundtals kan man skymta en viss insikt och förtvivlan inför den levnadssituation som 

han befinner sig i och som gör att kopplingen till Dostojevskijs källarman inte alltid befinner sig så 

långt borta. Detta visas i den tidigare situationen med den ”existentiella klyfta” som tycks öppna sig 

inom honom under shopping-rundan, och mot slutet av romanen förekommer en drömliknande 

passage där han reflekterar över samhället: 

Sex is mathematics. Individuality no longer an issue. What does intelligence signify? 

Define reason. Desire – meaningless. Intellect is not a cure. Justice is dead. [...] Reflection 

is useless, the world is senseless. Evil is its only permanence. God is not alive. Love cannot 

be trusted. Surface, surface, surface was all that anyone found meaning in … this was 

civilization as I saw it, colossal and jagged … (s. 360.) 

 

Ytan är enligt Patrick Bateman det enda som människorna finner någon som helst mening i. Han 

tycks vara medveten om bristerna i samhället, men har ändock resignerat inför det. Här kan man dra 

paralleller till Dostojevskijs oro inför ett samhälle där allting är uträknat utifrån vetenskapliga regler 

och hopplösheten i detta. Det sexuella är matematik och intellektet är inget botemedel. I 

Dostojevskijs fall är intellektet, eller reflekterandet, snarare en väg ned i källarhålet.  

 

 

5. Egoismen 

Att människan i grund och botten är en egoistisk varelse är ingen ny tanke, utan har dryftats genom 

alla tider. Ursula Nubers inleder sin bok Vår tids egoism med att förankra diskussionen i en 

historisk kontext, där hon nämner en rad olika filosofer och teoretiker och deras syn på egoismen, 

däribland den engelska filosofen Thomas Hobbes och den tyske filosofen Arthur Schopenhauer. 

Hobbes menade att självbevarelsedriften är ett starkt motiv för människans handlingar, och att  

”rivalitet, misstänksamhet och ärelystnad” är de viktigaste orsakerna till människans svårigheter att 

hålla ihop. Schopenhauer ansåg att människan i grund och botten ser till sitt eget bästa, och ”är 

beredd att förinta världen bara för att kunna bevara sitt eget själv, denna droppe i havet, litet 

längre.”
36

            

 Egoismen är starkt sammankopplad med individualismen, en tankeriktning som ser 

individens frihet och oberoende som det högsta värdet.
37

 Under 1800-talet hade individualismen 

                                                 
36 Nuber 1998, s. 17 f. 

37 http://www.ne.se/lang/individualism, hämtat 2010-12-17. 
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stort inflytande, speciellt i Europa, där filosofer och samhällskritiker som Friedrich Nietzsche, Karl 

Marx, Adam Smith och John Stuart Mill skrev om individens rätt att tänka och handla självständigt 

och inte låta sig kuvas av regler och föreskrifter. Tankar om människan som en ”behovsvarelse” 

med en rättighet att få dessa behov tillfredsställda framhölls.
38

 Nuber går vidare och diskuterar den 

moderna människans krav på ett ”bra liv”, där andra människors behov prioriteras bort till förmån 

för hennes egna behov, och hon beskriver egoismen i det moderna samhället som en 

massutbredning av ”individuella behovsvarelser”.
39

Vidare menar hon att den moderna egoismen 

tydligast förkroppsligas i yuppien, som hon beskriver som 90-talets dominerande personlighetstyp. 

Beskrivningen av denna typ innefattar bland annat ytliga relationer, med utgångspunkt att de ska 

gagna de egna syftena, och en stark karriärsinriktning. Denna personlighetstyp betecknas inom 

psykologin som narcissistisk, och Nuber menar att sådana personligheter faktiskt är efterfrågade av 

samhället, då ”[d]e stabiliserar systemet och hjälper människan att hävda sig i ett samhälle inriktat 

på konkurrens och konsumtion.”
40

          

 Under kapitlet ”Den moderna egoismen: en narcissistisk störning?” bifogar hon ett utdrag 

ur diagnosmanualen DSM-IV som inom psykiatrin används för att diagnosticera narcissistiska 

störningar. Det handlar om ett antal egenskaper som personen måste uppfylla, till exempel 

avsaknad av empatisk förmåga och stora krav på beundran. Psykoanalytiker och psykologer har 

konstaterat en ökning av dessa störningar i dagens samhälle, men de flesta erbjuder ingen trovärdig 

förklaring till varför. En som enligt Nuber gör detta är den schweiziska psykoterapeuten Alice 

Holzey som kopplar samman detta med den moderna behovsvarelsen som vuxit fram, som 

utvecklar ett betraktande av världen som utgår från devisen ”vad kan det ge mig?”
41

 För att åter 

knyta an till yuppien som en förkroppsligad variant av den moderna egoismen är det passande att 

föra in Ellis roman American Psycho i resonemanget, då protagonisten Patrick Bateman och hans 

kollegor kan ses som praktexemplar på just denna personlighetstyp.  

5.1 Egoismen i American Psycho 

Den värld som Ellis målar upp i American Psycho är befolkad av det som Nuber kallar 

”behovsvarelser”, som ständigt är på jakt efter de rätta kläderna, de trendigaste restaurangerna och 

den dyraste stereoanläggningen. Det viktigaste för Patrick Bateman och människorna i hans närhet 

är, för att citera Nubers text om yuppien, ”prestationer och ekonomisk framgång.”
42

  Deras 

                                                 
38 Nuber 1998, s. 17 f. 

39 Nuber 1998, s. 20. 

40 Nuber 1998, s. 21. 

41 Nuber 1998, s. 28 ff. 

42 Nuber 1998, s. 21. 
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självcentrerade världsbild och fokuset på det egna jaget illustreras med komisk tydlighet i den 

ständiga förväxlingen av människor som genomsyrar hela romanen:  

”What the fuck is Morrison wearing?” Preston asks himself. ”Is that really a glen-plaid 

suit with a checkered shirt?” ”Thatʼs not Morrison,” Price says. ”Who is it then?” 

Preston asks, taking his glasses off again. ”Thatʼs Paul Owen,” Price says. ”Thatʼs not 

Paul Owen,” I say. ”Paul Owenʼs on the other side of the bar. Over there.” (s. 35.) 

 

Förutom att illustrera hur självupptagna människorna i romanen är visar denna ständiga förväxling 

på ironin i det ”individuella frihetssamhälle” som de lever i. Hur stor makt har de egentligen över 

det egna jaget, när det visar sig att de både ser ut och beter sig likadant: 

 

Owen has mistaken me for Marcus Halberstam […] but for some reason it really doesnʼt 

matter and it seems a logical faux pas since Marcus works at P & P also, in fact does the 

same exact thing I do, and he also has a penchant for Valentino suits and clear 

prescription glasses and we share the same barber at the same place, the Pierre Hotel, so 

it seems understandable; it doesnʼt irk me. (s. 86.) 

 

Jag tolkar det som att Patrick Bateman och de i hans närhet, för att återigen använda Dostojevskijs 

mur-metafor, fastnat mellan de murar som den uträknade kapitalismen och i förlängningen 

materialismen byggt upp. Samhället som de lever i har satt upp regler för vad som är meningsfullt 

och för vad som genererar lycka, och i jakten på detta har de helt och hållet åsidosatt sin egen vilja 

och blivit konforma konsumenter. I Anteckningar från ett källarhål kan man se en kritik gentemot 

ett sådant levnadssätt, när berättaren frågar sig om det egentligen ligger i mänsklighetens intresse 

att leva så: ”Och om man skall tala rent ut, hur kan ni vara så säker på att det verkligen alltid är 

nyttigt för människan att sträva efter vanlig banal vinning, garanterad genom förnuftets och 

aritmetikens lagar, eller att det finns en lag för hela mänskligheten?”
43

 Här återkommer kritiken 

mot det system som med hjälp av ”ett medeltal av statistiska siffror och vetenskapliga ekonomiska 

formler” räknat ut hur människan ska bete sig.
44 

5.2 Självförverkligandet 

Det som bäst kan beskriva Patrick Bateman och hans kollegor i  American Psycho är den ständiga 

jakten på status och bekräftelse, och en ständig strävan efter självförverkligande. De försöker hela 

                                                 
43 Dostojevskij 1974, s. 35. 

44 Dostojevskij 1974, s. 25. 
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tiden utveckla och förbättra bilden av sig själv genom att konsumera varor som förhöjer deras 

status. Ursula Nuber nämner reklamindustrin som en bidragande faktorer till en sådan strävan efter 

självförverkligande, och hon menar att den erbjuder råd och anvisningar om hur vi skall bete oss 

för att förverkliga oss själva: ”Reklamen ger oss råd och anvisningar om hur vi skall bete oss, som 

tidigare generationer fick av sina föräldrar, och den erbjuder samtidigt ett botemedel för det  

ʼtomma självetʼ. Budskapet lyder: om du bara köper de riktiga produkterna och klär och uppför dig 

som människorna i reklamen, kan du också leva ett lyckligt liv.”
45

     

  I American Psycho kan man se hur karaktärerna inte bara konsumerar varor, utan 

snarare konsumerar en hel livsstil. Patrick Batemans idoliserande av affärsmannen och miljardären 

Donald Trump, som är erkänd för att bland annat ha byggt flera av de stora skyskraporna i New 

York, visar på detta.
46

 Under ett restaurangbesök blir Patrick Bateman irriterad på en kollegas 

ständiga tjat om pizza: ”[...] and I suddenly raise a fist as to strike out at Craig and scream, my 

voice booming, ”No one wants the fucking red snapper pizza! A pizza should be yeasty and 

slightlyy bready and have a cheesy crust! The crusts here are too fucking thin because the shithead 

chef who cooks here overbakes everything!” (s. 45.) Samme kollega återkommer vid ett senare 

tillfälle med en tidskrift där just Donald Trump blivit intervjuad, och där det visar sig att hans 

favoritpizzor serveras på just denna restaurang:  

”What do you think of the pizza at Pastels now, Bateman?” he asks smugly.      

”Well,” I say, choosing my words carefully. ”I think I have to go back and retaste the 

pizza … ” Iʼm saying this through gritted teeth. […]      

”Listen, if the pizza at Pastels is okay with Donny,” I start, hating to admit this to 

McDermott, then sighing, almost unintelligibly, ”itʼs okay with me.” (s. 106.)  

 

Patrick Bateman är beredd att revidera sin åsikt om pizzorna på restaurangen, som han från början 

avskydde, just på grund av att hans stora idol föredrog dem. Denna strävan efter att anpassa sig och 

passa in i den samtida ideala livsstilen gör att han förlorar en stor del av sig själv. Under en middag 

med en kvinnlig bekant beklagar sig Patrick Bateman över sitt jobb på firman P&P, som hans fader 

äger, och när den kvinnliga bekantskapen frågar varför han helt enkelt inte säger upp sig, han har ju 

tillräckligt med pengar redan, svarar han:”Because, […] I … want … to … fit … in.” (s. 228.) 

  

6. Våldet i American Psycho 

 

                                                 
45 Nuber 1998, s. 70. 

46 http://www.ne.se/donald-j-trump, hämtat 2010-12-17. 
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     ”Violence is as american as cherry pie.”  
            H. Rap Brown

47 
 

När Bret Easton Ellis efter tre års skrivande äntligen hade färdigställt sin roman American Psycho 

var det egentligen bara den enkla biten kvar innan den skulle hamna på hyllorna i bokhandeln. Både 

hans redaktör och agent hade försäkrat honom om att den trots de brutalt explicita vålds- och 

sexskildringarna ändå var ett välproducerat och intressant verk som skulle få ett bra mottagande. 

Ellis själv var medveten om att romanen innehöll väldigt starka scener som säkerligen skulle 

uppröra, men var övertygad om att man skulle förstå dess innebörd om man såg dessa i relation till 

helheten och i dess rätta sammanhang. Han hade mottagit ett förskott på över två miljoner kronor 

från förlaget Simon & Schuster och tiotusentals kopior av romanen var färdigtryckta, väntandes på 

att slussas ut på marknaden. Till Ellis stora förtret tog hela processen en minst sagt spektakulär 

vändning.
48

 

 Väl utvalda delar  av American Psycho hade läckt ut till pressen och reaktionen lät inte vänta 

på sig. En av undersektionerna till National Organization for Women gick ut och krävde en bojkott 

av romanen och kallade den ”a how-to novel on the torture and dismemberment of women”. 

Förlaget valde att gå den säkra vägen och bröt således kontraktet och avslutade samarbetet med 

Ellis, som förvisso fick behålla förskottet men hade en bok som inte kunde ges ut. Man kan anta att 

förlaget Vintage Publishing gick efter det vedertagna begreppet att all publicitet är bra publicitet, för 

inom kort hade de skrivit kontrakt med Ellis och boken var nu färdig att ges ut. Diskussionen om 

American Psycho fortsatte efter utgivningen och det dök även upp ett flertal positiva röster som 

nyanserade den enorma negativa kritik som han mottog.
49

 

 Vad är det då för inslag i boken som har framkallat detta ramaskri och som till och med lett 

till rena dödshot gentemot författaren? Ungefär en tredjedel in i boken, i kapitlet Tuesday, får vi för 

första gången explicit ta del av Patrick Batemans grymheter. Tidigare har vi förvisso fått ta del av 

information av vilken man kunnat dra slutsatsen av att han är av en väldigt våldsam karaktär, men 

det är först nu Bateman bjuder in läsaren till detta. En luxuös tillställning med champagne, snittar 

och smoking rundas av med att Bateman driver omkring på obskyra bakgator där han till sist stöter 

ihop med det första offret, en hemlös och svältande man. Efter en kortare konversation där Bateman 

till slut konstaterar att ”I don´t have anything in common with you” (s. 126) skrider han till verket: 

  

The bum stops sobbing abruptly and sits up, looking for the fiver or, I presume, 

his bottle of Thunderbird. I reach out and touch his face gently once more with 

                                                 
47 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,877306,00.html, hämtat 2010-12-17. 

48 Murphet 2002, s. 15 ff. 

49 Murphet 2002, s. 65 ff. 
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compassion and whisper, ”Do you know what a fucking loser you are?” He 

starts nodding helplessly and I pull out a long, thin knife with a serrated edge 

and, being very careful not to kill him, push maybe half an inch of the blade 

into his right eye, flicking the handle up, instantly popping the retina. […]  I 

quickly wipe the blade clean across the bum´s face, breaking open the muscle 

above his cheek. Still kneeling, I throw a quarter in his face, which is slick and 

shiny with blood, both sockets hollowed out and filled with gore, whatʼs left of 

his eye literally oozing over his screaming lips in thick webby strands. (s. 126.)  

  

Det bör konstateras att grova våldsskildringar inom både litteraturens och filmens värld  inte är 

någonting nytt. På 1970-talet släppte regissören Tobe Hopper den väldigt omtalade skräckfilmen 

Motorsågsmassakern som orsakade ett ramaskri i medier runtom i världen, och inom 

litteraturhistorien har vi bland annat den franske författaren Marquis de Sade vars detaljerade 

beskrivningar av våld och sex ledde till fängelsestraff, och man kan gå så långt tillbaks som till 

Homeros stora epos och finna explicita våldsskildringar.
50

 

  En stor del av orsaken till den uppståndelse som American Psycho har fått beror på hur den 

är berättad och av vem, någonting som jag tror är väldigt viktigt när man diskuterar våldet i 

romanen. Vanligtvis får man som läsare ta del av ett perspektiv som innebär både ett moraliskt 

avståndstagande till våldet samt ett perspektiv där man får ta del av våldet i andra ledet. Det kan till 

exempel röra sig om en polis som anländer till en brottsplats där ett bestialiskt mord har begåtts, 

och där läsaren får ta del av diverse beskrivningar av vad som har hänt. 

 Här skiljer sig American Psycho, då man i och med förstapersons-perspektivet får en 

annorlunda relation till våldet som beskrivs in i minsta detalj. Det är berättaren som utför 

hemskheterna, och han gör det utan att överhuvudtaget visa någon form av ånger eller empati, och 

detta kan ses som både skrämmande och väldigt provocerande. Hur ska man då bäst beskriva denna 

våldsverkare och vad har våldet för betydelse? 

 Man kan börja med att se på romanens titel. Användningen av ”American” som med en 

direkt översättning blir ”amerikansk”, någonting som är representativt för Amerika, men jag har 

valt att inte begränsa mig till enbart Amerika i uppsatsen, utan väljer att se det som representativt 

för hela det moderna, västerländska samhället. Nästa steg blir att se på ordet ”psycho” som är en 

vedertagen förkortning på ”psychopath” (psykopat). Det vore förvisso enkelt att stanna där, men jag 

ser det som en väldigt medveten handling att använda det förkortade ordet. Visserligen skulle 

romanens huvudperson utan svårighet kunna placeras in i psykopat-facket, men jag tror att mycket 

av romanens budskap går förlorat om man förhåller sig till huvudpersonen på det sättet, då hans 

beteende med lätthet kan förklaras med just denna diagnos.      

 Väljer man att se det som en förkortning av ”psychology” (psykologi), som enligt 

                                                 

50  http://www.ne.se/lang/donatien-alphonse-francois-de-sade, hämtat 2010-12-17. 
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Nationalencyklopedin innebär en ”vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva 

och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar”, tror jag att man kommer 

närmare målet.
51

 Man kan även se det som en förkortning av ”psychosis” (psykos), som är ett 

samlingsnamn för störningar där ”uppfattningar och värderingar av verkligheten är förändrade”, 

vilket skulle kunna ses syfta till den hur människan har förlorat greppet om vad det är som är viktigt 

i världen.
52

 Jag tolkar American Psycho som ett försök att visa upp ett samhälles brister genom att 

använda sig av en nästintill karikatyrmässig gestalt som representant för detta samhälle, någonting 

som representerar det ”amerikanska psyket”.       

 I The Modern American Novel of Fiction tar författaren Patrick W. Shaw upp American 

Psycho och diskuterar kring våldets signifikans, och tar där upp en viktig tolkningen av titeln och 

användningen av ordet ”psycho”, som förmodligen inte går många förbi. Det han tar upp är 

kopplingen till Alfred Hitchcocks berömda skräckfilm Psycho från 1960. Kopplingen blir än mer 

tydlig om man ser till de båda verkens protagonister och deras efternamn. Hitchcocks mördare går 

under namnet Norman Bates vilket är alldeles för likt Ellis karaktär Patrick Bateman för att det 

skulle kunna röra sig om en slump.
53 

Denna intermedialitet kommer behandlas ytterligare under ett 

senare skede av undersökningen. 

 För att åter knyta an till idéen om Patrick Bateman som en representant för Amerika, eller 

det moderna samhället, tänker jag gå till Murphets text om hur American Psycho är berättad, både 

innehållsmässigt och rent stilistiskt. Det som utmärker Patrick Batemans berättande är den totala 

bristen på en personlig röst, som inte gör någon skillnad på utförliga beskrivningar av 

stereoanläggningar eller detaljerade tortyrscener.  Allting beskrivs med samma monotona och 

karaktärslösa röst, och skapar det som Murphet kallar ett ”non-self”, ett icke-jag: ”This is in one 

sense the design of Ellis´s novel, an interminable monologue of the non-self, which is, at some 

hypothetical sociopsychological limit, the lived 'self' of everyday life in contemporary America.”
54

 

Genom att använda sig av detta opersonliga språk skapar alltså Ellis en karaktär som både opererar 

på ett personligt plan men även på ett större, allmänt plan. Söker man i romanen kan man finna 

ledtrådar som talar för detta: 

 

...there is and idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real 

me, only an entity, something illusory, and though I can hide my cold gaze and you can 

shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles 

are probably comparable: I simply am not there. It is hard for me to make sense on any 

given level. Myself is fabricated, an aberration. (s. 362.) 

                                                 

51  http://www.ne.se/lang/psykologi, hämtat 2010-12-17. 
52 http://www.ne.se/lang/psykos, hämtat 2010-12-17. 

53 Shaw 2000, s. 194. 

54 Murphet 2002, s. 25. 
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Citatet ovan stöder Murphets teori om Patrick Bateman som ett slags allmänt ”jag” i det moderna 

samhället, och det bekräftar den tidigare tesen om att man bör blicka bortom psykopaten och istället 

se på vad det är han representerar och varför han gör som han gör.  

  

6.1 Våldskonsumtionen 

Utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv kan man se konsten som en reflektion av samhället, och 

jag ska visa hur samhällets syn på våldet gestaltas i American Psycho. Patrick Bateman är en typisk 

konsument, och förutom att konsumera varor, kvinnor och kultur konsumerar han våld, i alla dess 

former. Han har ett överdrivet intresse för seriemördare och våldsdåd och drar sig inte för att dela 

med sig av sin kunskap: 

 

After a deliberate pause I say, ”Do you know what Ed Gein said about women?” 

”Ed Gein?” one of them asks. ”Maîre dʼ at Canal Bar?”  

”No,” I say. ”Serial killer, Wisconsin in the fifties. He was an interesting guy.  

”Youʼve always been interested in the stuff like that, Bateman,” Reeves says, and then 

to Hamlin, ”Bateman reads these biographies all the time: Ted Bundy and Son of Sam 

and Fatal Vision and Charlie Manson. All of them.”  

”So what did Ed say?” Hamlin asks, interested.  

”He said,” I begin, ”When I see a pretty girl walking down the street I think two 

things. One part of me wants to take her out and talk to her and be real nice and sweet 

and treat her right.” I stop, finish my J&B in one swallow.  

”What does the other part of him think?” Hamlin asks tentatively.  

”What her head would look like on a stick.” I say. (s. 88.) 

   

Det förekommer flera liknande passager i romanen och man kan se tydliga likheter mellan de 

våldsdåd som Patrick Bateman utför och de otaliga referenser som ges till filmer och seriemördare, 

och  Shaw skriver att ”his [Patrick Bateman] fascination with serial killers proves only that he 

shares interests with millions of other celebrity-obsessed Americans and TV executives who grant 

instant fame to the Ted Bundys and Jeffrey Dahmers of the world.”
55

  Precis som Patrick Bateman 

förekommer en fascination för mördare och våld i dagens samhälle, och jag ser Ellis våldsinslag i 

romanen som ett sätt att visa hur våldet har infiltrerat samhället och hur människor har vant sig vid 

det. Koppling till Hitchcocks Norman Bates kan ses som ett sätt att visa hur Patrick Bateman är 

uppbyggd av det konsumerade våldet, och på så sätt visa hur denna konsumtion påverkan 

människorna i samhället. 

 Här kommer Ellis stil väl till pass, då Patrick Bateman beskriver tortyr och mördande på 

med samma noggrannhet och opersonlighet som när han beskriver sina frukostrutiner, och på så sätt 

                                                 
55 Shaw 2000, s. 196.  
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skapas en distanserande effekt, som jag tolkar som en vilja att visa samhället avtrubbning inför 

våldet. Hade skildringarna av våldet inte varit lika detaljerade och grymma som de faktiskt är hade  

man som läsare inte reflekterat över dess betydelse på samma sätt som man gör nu, och Ellis skriver 

att våldet ”had to be there”.
56

 

 Shaw tolkar det som att morden i romanen inte sker  i den fiktiva verkligheten, utan endast 

är fantasier skapade av Patrick Bateman. Ett sådant synsätt kan vara fördelaktigt om man väljer att 

se honom som en representant för det västerländska samhället, då det i ett sådant läge inte rör sig 

om en seriemördare utan mer en man med livlig fantasi.
57

  Även om avståndet mellan handling och 

tanke kan tyckas vara långt, kan vi i faktiska tidskrifter och nyhetsreportage dagligen läsa om 

liknande våldsdåd i samhället. 

 Bret Easton Ellis säger i en intervju att de flesta våldsscener i American Psycho är baserade 

på riktiga fall vilket stöder föregående påstående: ”So I read a lot of books about serial killers and 

picked up details from that and then I had a friend who introduced me to someone who could get 

me criminology textbooks from the FBI that really went into graphic detail about certain motifs in 

the actual murders  committed by serial killers and detailed accounts of what serial killers did to 

bodies, what they did to people they murdered, especially sex killings.”
58

 Man kan ställa sig frågan 

huruvida det är Ellis fiktiva mördare som det är fel på, eller om det är fel på det samhälle som 

denne är konstruerad av?  

 

 

6.2 Våldet på en politisk nivå  

Murphet presenterar under kapitlet ”The politics of American Psycho” ett intressant sätt att se på 

våldets betydelse, nämligen på en politisk och allegorisk nivå:  ”[T]he new ruling class of Reagan´s 

America was inflicting all kinds of violence on workers, homeless people, ethnic minorities and 

women, in effect much worse than the lurid and rococo violence of Bateman´s discourse.”
59

 Ser 

man på Patrick Bateman som en symbol för det amerikanska samhället, en frontfigur för 

kapitalismen, kan man alltså se våldet som en metafor för hur dessa olika grupper behandlas av 

samhället i allmänhet och regeringen i synnerhet. Reagan genomförde bland annat stora 

nedskärningar inom den offentliga sektorn och införde rejäla budgetbesparingar som slog hårt mot 

arbetarklassen.
60

 Ett sådant perspektiv kan kasta nytt ljus över våldsdåden som Patrick Bateman 
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utför, bland annat konfrontationen med den hem- och arbetslöse mannen som användes som 

exempel tidigare i uppsatsen: 

  

”Listen. Do you think itʼs fair to take money from people who do have jobs? Who do work?” […]  

”Get a goddamn job, Al,” I say earnestly. ”Youʼve got a negative attitude. Thatʼs what stopping you. 

Youʼve got to get your act together. Iʼll help you.” (s. 125.) 

 

Detta får en att osökt komma in på de otaliga debatter om arbetslöshet och sociala skyddsnät som 

ständigt förs i västvärldens politiska värld. Patrick Batemans övergrepp på såväl kvinnor, hemlösa 

och minoritetsgrupper kan alltså ses som en spegling för hur dessa grupper behandlas av samhället. 

En stor del av den kritik som riktats mot Ellis, och den bidragande faktorn till att 

kvinnoorganisationen NOW gick ut med bojkott, är att morden och tortyren av kvinnorna i romanen  

är väldigt utförliga och magstarka.
61

 De flesta mord som Patrick Bateman begår på män sker 

snabbt, utan något överdrivet lidande. De kvinnliga offer som finns med får stå ut med en långt mer 

utdragen och hemsk behandling vilket har lett till att många sett Ellis som misogyn. Studerar man 

de passager i boken där Patrick Bateman utövar våld mot kvinnor ser man hur dessa är 

sammankopplade med det sexuella, vilket med det politiska perspektivet kan spegla både sexuella 

övergrepp samt det patriakala systemet som fortfarande existerar i dagens samhälle.   

 

7. Tv-kulturen 

En ständigt återkommande detalj i romanen är Patty Winters Show, en talkshow som Patrick 

Bateman följer slaviskt och vars ämnen han i tid och otid väljer att delge läsaren: 

 

The Patty Winters Show this morning was about Nazis and, inexplicable, I got a 

real charge out of watching it. Though I wasnʼt exactly charmed by their deeds, 

I didnʼt find them unsympathetic either, nor I might add did most of the 

members of the audience. One of the Nazis, in a rare display of humor, even 

juggled grapefruits and, delighted, I sat up in bed and clapped. (s. 150.) 

 

Förutom jonglerande nazister behandlar showen upp väldigt varierade ämnen, bland annat autism 

och huruvida Patrick Swayze har blivit cynisk eller inte (s. 221). Även om Patty Winters Show är 

Ellis egen fiktiva skapelse och endast existerar mellan American Psychos bokpärmar kan man se en 

tydlig koppling mellan Patty Winters Show och de faktiska talkshow-programmen som visas och 

har visats på tv i vår verklighet. En av de mest populära talkshowerna genom tiderna i Amerika är 
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Ricki Lake, som sändes mellan 1993 och 2004. Ser man på några av episoderna som har visats kan 

vi se att Ellis fiktiva show inte skiljer sig nämnvärt från verklighetens program. Vi har bland annat 

ämnen som ”Women say they will date only men of a different race”, ”Three couples look for love 

at a nudist resort in Jamaica” och ”Hidden tapes catch suspected cheaters in action”.
62

 

 För att förstå betydelsen av detta får man vända blickarna mot väst och se på hur dessa talk 

shows i Amerika ser ut och vad de spelar för roll. I en artikel om kulturen kring dessa talk shows 

skriver Ellen Hume, som har över trettio års erfarenhet som reporter och analytiker inom 

Amerikansk media, om hur dessa shower delade upp kritikerna i två läger. Bill Clinton gick 1995 ut 

och fördömde dem och hävdade att många av dessa program spred hat, men det var inte bara hatet 

som många var oroade över: 

 

Along with the violent hate speech, explicit sex talk troubled the critics. With 

more than 20 nationally syndicated television talk programs on the air by the fall 

of 1995, moderate senator Joseph Lieberman joined those on the religious right 

to decry many of these programs as "pornographic" and degrading to U.S. 

Culture.
63

 

 

 

De konservativa hävdade att många av programmen kunde likställas med pornografi och att dessa 

var nedvärderande för den amerikanska kulturen. Många av programmen sändes dessutom under 

dagtid vilket ledde till att väldigt många barn och ungdomar fastnade framför programmen. De som 

försvarade programmen hävdade att de endast visade på den enorma mångfalden och ärligheten 

inom den Amerikanska kulturen. Senatorn Joseph Lieberman var väldigt tydlig i sin kritik och 

menade att  "the preponderance of perversion on daytime talk shows is affecting our entire society, 

pushing the envelope of civility and morality in a way that drags the rest of the culture down with 

it." 
64

 

 Jag tror att det citatet sätter fingret på det som Ellis vill förmedla med Patty Winters Show-

inslagen i American Psycho. På samma sätt som Ellis förstorar upp och exponerar 

konsumtionshysterin, våldsfrosseriet och egoismen i dagens samhälle blir även vår tids tv-kultur 

exponerad.  

 

8. Sammanfattning  
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63 http://www.ellenhume.com/articles/talkshow1.htm, hämtat 2010-12-17. 

64 http://www.ellenhume.com/articles/talkshow1.htm, hämtat 2010-12-17. 
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Jag har i uppsatsen visat hur Fjodor Dostojevskijs roman Anteckningar från ett källarhål vänder sig 

mot de rationalistiska idéer som var på frammarsch i Ryssland under mitten av 1800-talet, och hur 

han inte delade samma optimism inför det moderna samhället som vissa tänkare. Tanken om att 

människan i takt med  civilisationen skulle hänge sig åt förnuftet och på sätt inte agera på ett 

skadligt och irrationellt sätt bemötte han med stor skepsis, och jag har visat hur denna skepticism 

yttrar sig i Anteckningar från ett källarhål.  

 För att föra upp denna diskussion till vårt moderna samhälle har jag använt mig av Bret 

Easton Ellis roman American Psycho, skriven nästan 130 år senare, som ett exempel på detta 

framtida samhälle. Jag har visat hur berättaren och hans omgivning svarar på och bekräftar 

Dostojevskijs kritik. Detta sker genom att gå igenom utvalda inslag i Ellis roman och se på hur 

dessa speglar det västerländska, moderna samhället vars samhällsstruktur bygger på en 

rationalistisk grund, kapitalismen. Jag har gått igenom de delar av romanen som jag ser som mest 

relevanta när man ser romanen som en spegling av samhället, och dessa är konsumismen, 

egoismen, våldet och tv-kulturen.  

 

9. Diskussion 

Det samhälle som American Psycho speglar är skrämmande likt vårt eget samhälle. Vi har 

successivt utvecklat en värld där det mesta kan förklaras med hjälp av vetenskapen. Under 1900-

talet har den tekniska utvecklingen tagit enorma kliv och det finns ingenting som tyder på att dessa 

kommer minska. Den mänskliga utvecklingen går förvisso framåt, men går den i rätt riktning? Det 

är detta som Dostojevski polemiserar mot i Anteckningar från ett källarhål. Han ställer sig frågan 

om det egentligen ligger i människans egentliga intresse att leva i ett samhälle där vetenskapen och 

de matematiskt uträknade lagarna styr. I American Psycho ser vi hur den moderna världen skapat 

Patrick Bateman, en kallblodig mördare som vid en första anblick avviker från gemene man och 

som verkar ha förlorat kontrollen över sin egen tillvaro.  

 Väljer man däremot att gräva djupare i romanen kan man se hur denna karaktär är skapad, 

och de skapande faktorerna är allt annat än fiktiva. Det faktum att merparten av de mord som 

Patrick Bateman utför är tagna direkt ur vår egen samtid förstärker tesen om att människans 

utveckling inte har gått hand i hand med den vetenskapliga utvecklingen. Vi har en ekonomi som 

jämfört med större delar av världen är extremt utvecklad och som har skapat den materiella välfärd 

som gör att människan kan stilla det mesta av sina ytliga behov. Frågan är dock om denna 

behovstillfredställande livsstil i själva verket är en enorm björntjänst. Vi har ett samhälle där våldet 

är ett självklart inslag i våra liv, både via nöjesmedier så som filmer och datorspel men även i 
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nyhetsmedier. Bret Easton Ellis karaktär Patrick Bateman är en del av detta samhället och man kan 

se honom som en produkt av både det fiktiva och det verkliga våldet. Likheterna med en av 

fiktionens mest kända mördare, Norman Bates, är ingen slump. Detta är en av delarna som skapar 

Patrick Bateman på samma sätt som hans fascination av vår tids verkliga mördare, så som Ted 

Bundy och Charles Manson, blir en annan.  

 Det som är lättast att relatera till för gemene man är förmodligen konsumtionssamhället, och 

dess påverkan på Patrick Bateman. Ellis skildrar ett samhälle som sakta men säkert har byggt upp 

ett likhetstecken mellan ekonomisk framgång och lycka, och detta skildras genom Patrick Batemans 

ögon. Han är å ena sidan en del av detta samhälle, den optimala konsumenten, men i hans fall skulle 

fungerar inte ekvationen.  

 Det som Ellis gör i och med skapandet av hans karaktär är att han förstorar upp och 

exponerar det som han anser vara negativt i samhället, och låter dessa delar skapa karaktären 

Patrick Bateman. Det må vara ett väldigt cyniskt personporträtt, men det är samtidigt ett porträtt 

beståendes av identifierbara delar av verklighetens samhälle, vilket i mina ögon är oroväckande.

 Det som Dostojevskij vänder sig mot var de rationalistiska tankarna om att civilisationen 

skulle tämja människan, och att detta skulle ske av sig självt. Ställer man den rationella 

framtidssamhället sida vid sida med American Psychos samhälle ser man att så inte är fallet. Trots 

alla tekniska framsteg har inte människan blivit rationell, utan fortsätter med att bete sig på ett sätt 

som går stick i stäv med förnuftet.   

 Det som jag hoppas att detta kan leda fram till är en kritisk granskning av hur det moderna 

samhällets utveckling påverkar och har påverkat den psykiska (o)hälsan. Finns det någon annan väg 

att gå, eller är det bara att fortsätta på den inslagna vägen och hoppas att vi kommer att hitta 

lösningar på alla problem i sinom tid?   
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