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Inledning 

“Abandon all hope ye who enter here” (Ellis 1991, s. 3) 

 

Detta är den högst effektfulla inledningen, och samtidigt en parafras på inskriften övert 

helvetets port i Dantes La Divina commedia, som inleder Bret Easton Ellis skandalomsusade 

roman American Psycho (1991). Det faktum att jag inleder uppsatsen med dessa ord är 

givetvis inte en uppmaning till er läsare att avstå från fortsatt läsning, snarare tvärtom. 

Däremot finner jag det av värde att höja ett varningens finger för att visst innehåll kan anses 

stötande och väcka avsky; se det som en filmens varning för grovt innehåll. Alltså inget att 

nämnvärt bry sig om. 

 

I Julian Murphets bok Bret Easton Ellis’s American Psycho: A readers guide (2002) blir man 

upplyst om att redan innan American Pyscho hade släppts var det en roman omvärvd av 

rykten om ett innehåll med extremt överdrivna och explicita skildringar av vålds- och 

sexhandlingar. Ett antal valda kapitel hade läckt ut till pressen och skapat en häxjakt i media, 

vilket följdes av diverse krav om förbud mot utgivning av boken framförda av framför allt 

olika kvinnoorganisationer. Rädslan för hur det provocerande och kontroversiella innehållet 

skulle mottagas resulterade till och med i att det ursprungliga bokförlaget valde att stoppa 

publiceringen. De avstod rättigheterna till boken till förmån för Vintage Books som 

publicerade den 1991 (Murphet 2002, s. 65–68).  

 

American Psychos brutala sidor åsido är en bok som har fascinerat en mängd läsare världen 

över att dyka djupare och finna en mening bakom fasaden av det hemska och brutala våld 

protagonisten Patrick Bateman påstår sig utföra. Romanen är fylld av växlande tematik, 

symbolik, satiriska utfall och litterära referenser, vilket bidrar till en enorm komplexitet. På en 

textuell nivå tvingas vi som läsare möta ett antal kapitel med avskyvärt innehåll, och tagna ur 

sin kontext är de starka och motbjudande nog att säkerligen få flertalet att sluta läsa. För de 

läsare som klarar av sex- och våldskonfrontationen uppstår dock ett antal frågetecken över det 

rapporterade och dess trovärdighet. Hur ska vi tolka Bateman och hans handlingar? Vad i den 

fiktionella värld han berättar fram kan vara trovärdigt?  

 

Frågan om berättarens trovärdighet för oss in på frågan om hur berättarsituationen ska 

analyseras och om var man kan finna eventuella teoretiska ramverk för en sådan uppgift. Det 
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ramverk som ligger närmast till hands torde vara narratologin och mer specifikt dess teorier 

kring unreliable narrator (otillförlitlig berättare). Det råder en viss oenighet bland ledande 

teoretiker i ämnet om hur begreppet skall förstås och definieras. Oavsett eventuella oenigheter 

vill dock Ansgar Nünning (2008, s. 31) i artikeln ”Reconceptualizing the Theory, History and 

Generic Scope of Unreliable Narration: Towards a Synthesis of Cognitive and Rhetorical 

Approaches” göra gällande att forskningen om otillförlitligt berättande har fått ett rejält 

uppsving de senaste åren och är inne i ett paradigmskifte med avseende på hur begreppet kan 

tolkas och förstås. Jag kommer i uppsatsen att försöka ge en översikt för forskningsläget om 

otillförlitligt berättande och redogöra för vilken utgångspunkt jag kommer att ha i min analys 

av berättarsituationen i American Psycho. 

 

Syfte, metod och disposition 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om det finns skäl att beskriva berättaren i 

romanen American Psycho som en otillförlitlig berättare utifrån vad teorier kring detta 

litterära grepp har att säga. Min metod kan sägas vara diskuterande och analytisk i två 

bemärkelser. Jag diskuterar olika teoretikers förslag till hur begreppet ”otillförlitligt 

berättande” ska förstås och analyseras. Utifrån dessa förslag tar jag ut några av de kriterier 

som ansetts göra en litterär framställning otillförlitlig i den speciella mening som greppet 

avser och prövar dem i en analyserande diskussion av den valda texten, Ellis’s American 

Psycho. 

 

 Dispositionen är följande: 

 En bakgrundsdel som kort presenterar författarskapet och romanen American Psycho 

 En teoretisk översikt av greppet otillförlitligt berättande 

 Min analys av Patrick Bateman som eventuell otillförlitlig berättare i American 

Psycho 

 En avslutande diskussion och slutsats, där jag även diskuterar uppsatsens 

implikationer för min framtida yrkesroll 

 En sammanfattning 
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Material 

 

Det material jag använder mig av för denna uppsats är böcker, tidskrifter, Internetkällor och 

publikationer som berör teorier kring otillförlitligt berättande. För själva analysen av verket 

American Psycho utgår jag från den engelska utgåvan från Picador (2006), vilket är en 

språkligt oförändrad utgåva av originalpublikationen från 1991. Till hjälp i min analys har jag 

även använt mig av Bret Easton Ellis’s American Psycho: A readers guide, skriven av Julian 

Murphet 2002. 

 

Bret Easton Ellis 

 

Min korta presentation nedan av författaren Bret Easton Ellis bygger jag huvudsakligen på 

Murphet (Murphet 2002, s. 11-22). 

 

Ellis föddes 1964 och växte upp under till synes fördelaktiga ”upper-middle class”-

förhållanden i en rik förort till Los Angeles. Hans föräldrar separerade relativt tidigt och 

modern fick ta hand om Bret och hans två yngre syskon. Ellis har dock i intervjuer berättat 

om hur hans alkoholiserade fader haft ett enormt negativt inflytande på honom, och att dennes 

extrema fokus på ytlighet och status påverkat hans författarskap och bidragit till de teman som 

ges uttryck i hans litterära verk.   

 

Murphet beskriver Ellis som en av Amerikas mest kontroversiella författare i modern tid, vars 

böcker har översatts till 27 olika språk. Han debuterade 1985 med novellen Less than Zero, 

vars ”icke-litterära” stil och lakoniska skildring av det amerikanska college-livet sakta men 

säkert blev en stor kommersiell framgång.  Ellis fick status som författaren som 

representerande den nya generationens röst. Hans efterföljande bok The Rules of Attraction 

nådde dock inte upp till de högt ställda förväntningarna och blev ett misslyckande. Därefter 

kom American Psycho (1991). Den är Ellis i särklass mest omtalade och framgångsrika 

roman.  
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Ett återkommande inslag som binder samman Ellis romaner är att de fiktionella karaktärer han 

skapat, likt Balzacs figurer i La Comédie humaine, dyker upp och ”gästspelar” i de olika 

verken. I Lunar Park (2005) finner vi bland annat en fiktionaliserad Bret Easton Ellis som 

huvudperson, och för den delen sker också ett gästspel av seriemördaren Patrick Bateman som 

påstås ligga bakom diverse mord även i denna roman.  

 

Verket American Psycho  

 

I romanen American Pyscho (2006) möter vi som läsare protagonisten Patrick Bateman och 

får följa dennes liv som Wall Street-yuppie på Manhattan i 1980-talets New York. Som 

berättare till denna skildring i första person redogör Bateman i extrem detalj för sin vardag i 

vad som verkar vara en närmast oändlig exposé av besök på exklusiva restauranger, klubbar 

och träningslokaler. Huvudpersonen ackompanjeras i denna livsföring av andra manliga 

yuppies och utseendemässigt perfekta kvinnor, vilka representerar ett 80-tal karakteriserat av 

överdriven lyxkonsumtion och ytlighet. Bateman bedömer och kategoriserar inte personerna i 

sin omgivning utifrån ”vanliga” mänskliga synpunkter och moraliska värderingar; hur han ser 

på dem framgår istället av hans explicita beskrivningar av hur de ser ut och vilka kläder de 

bär.  

 

Bakom fasaden av det perfekta livet döljer sig dock en tveeggad bild av en person med två 

kraftigt kontrasterande personligheter: den ena som stereotypen för en Wall Street-yuppie, 

benämnd ”the boy next-door”, den andra som en psykopatisk, misogyn och rashatande 

massmördare med en mängd förvridna behov att stilla.   

 

Romanen har ingen egentlig uttalad handlingslinje eller ”intrig” och följer inte något specifikt 

kronologiskt mönster, istället är det glimtar av Batemans vardag som utgör de olika kapitlen i 

boken. I ett kapitel kan det röra sig om att huvudpersonen gör ett restaurangbesök med sina 

vänner där hela handlingstiden tas upp av en diskussion av det rätta användandet av loafers, i 

nästa kapitel kan skeendet plötsligt ha förflyttat sig flera månader framåt och handla om ett 

brutalt vålds- och sexdåd.  

 

Ett ständigt återkommande inslag är hur både berättaren Bateman och även övriga karaktärer 

verkar blanda ihop varandra och ofta misstar en person för någon annan. Detta inslag av 
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förvirring och misstag hos de fiktiva karaktärerna bidrar till att skapa förvirring och osäkerhet 

också hos den faktiska läsaren, en effekt som torde vara avsedd av författaren. 

 

Romanen har filmatiserats av regissören Mary Harron, tillika manusförfattare, och hade 

premiär år 2000 med samma titel som boken. Filmen ger en viss tolkning av boken. Bateman 

framstår i filmen som en tydlig karikatyr av den perfekta yuppien och fungerar som ”modell” 

för en syrlig satir över Wall Street-andan och 80-talseran med dess ideal och värderingar. 

Huruvida berättaren Bateman framstår som otillförlitlig eller ej är egentligen lämnat öppet för 

tolkning ända fram till slutet, där Bateman ses målande sina våldsdåd i en kalender. Detta 

antyder att våldet huvudsakligen ska förstås som en konstruktion av hans egen fantasi.  

 

Regissören Harron har i efterhand uttryckt missnöje över att slutet blev för övertydligt och 

hade egentligen önskat frågan om eventuell otillförlitlighet i berättarsituationen mer öppen, så 

som det hela framställs i romanen. Jag kommer inte att ta med filmen i min analys i denna 

uppsats. Det är dock av värde att nämna filmen, då den har bidragit till en generell uppfattning 

om den tolkningsram utifrån vilken romanen kan läsas.  

 

Forskning rörande American Psycho 

 

American Psycho är ett verk som det finns en ökad mängd forskning kring, speciellt på senare 

år då den tycks ha börjat bli accepterad som del av den litterära kanon inom amerikansk 

litteratur. Det litteraturkritik och mera systematiska studier främst har fokuserat på har varit 

att försöka förklara symboliken, tematiken och vad författaren Bret Easton Ellis förmedlar 

genom dessa inslag. Framför allt har romanen gett upphov till filosofiska djupdykningar i 

frågor om moral kring våld och hur litterär representation kan anses fungera som kritik av ett i 

grunden ont samhälle (Mandel 2011, s. 15-18). 

 

Rörande romanens relation till greppet otillförlitligt berättande finns det dock inte speciellt 

många uttömmande studier.  Jag har delvis funnit förklaringar och insikter för Patrick 

Batemans roll som berättare, men hans otillförlitlighet nämns som en självklarhet i 

förbifarten. Nedan följer en redogörelse av vad jag har funnit och anser relevant för 

uppsatsens syfte. 
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Jennifer Phillips (2009) gör en jämförelse i sin artikel ”Unreliable narration in Bret Easton 

Ellis´American Psycho: Interaction between narrative form and thematic content”, mellan 

romanen American Psycho (1991) och Mary Harrons filmadaption från 2000. Phillips utgår 

från en modell för otillförlitligt berättande formulerad av Greta Olsen (2003), vilken är en 

slags blandning av den retoriska och kognitivistiska skolan. Phillips menar att Bateman ska 

ses som en otillförlitlig berättare då det bidrar till att tydliggöra normen och den tematik och 

symbolik som romanen representerar. Hon framhäver framför allt att det finns en distans 

mellan det explicita och implicita i narrativet och pekar bland annat på ”[t]he discrepancy 

between Bateman’s perception of himself and the way others see him in the text” (Phillips 

2009, s. 64). Phillips ger ett antal exempel där andra karaktärers reaktioner på händelser 

berättade av Bateman antyder att här finns en konflikt rörande frågan huruvida redogörelsen 

ska uppfattas som sann eller om det skildrade bara äger rum i hans fantasi. Phillips lutar åt 

den senare tolkningen och menar således att Batemans seriemördarsida med tortyr, mord och 

sex- och våldsdåd inte sker i storyn och ska ses som hans fantasier. 

 

Bruno Zerweck är av en annan åsikt än Phillips och skriver följande om Patrick Bateman som 

berättare i artikeln ”Historicizing Unreliable Narration: Unreliability and Cultural Discourse 

in Narrative Fiction” från 2001: 

 

The gruesome narrator of Bret Easton Ellis American Psycho (1991), for instance, is ”simply” a 

murderer and a psychopath, and I would suggest that, although he is an ”unreliable person”, 

there is hardly any reason for readers to naturalize him as an unreliable narrator. There are no 

inconsistencies or contradictions in the narrative, whether textual or in relation to real-world or 

literary frames of reference. The narrator knows and openly tells of his deeds and motivations 

and makes no attempt to “hide” his nature. There is no “detective framework” involved and no 

unintentional self-incrimination takes place (Zerweck 2001, s.14). 

 

Zerwecks tolkning är intressant, speciellt med tanke på att han har ett synsätt på otillförlitligt 

berättande som är aningen avvikande från övriga ledande teoretiker inom forskningsfältet. 

Zerweck förespråkar ett skifte mot ett historiskt och kulturellt perspektiv i förståelsen av 

otillförlitligt berättande, vilket jag kommer att redogöra för och diskutera längre fram i 

uppsatsen. I det citerade avsnittet utgår han emellertid från samma typ av kriterier som de 

flesta som analyserat berättarens otillförlitlighet: motsägelser inom texten eller ”konstigheter” 

i karaktärens förhållande till vad vi uppfattar som ”normal” verklighet. 
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Murphet (2002) utgår inte från någon specifik teori kring greppet otillförlitligt berättande, 

men berör vid ett flertal tillfällen Bateman och hans roll som berättare. Murphet ger exempel 

på flera textuella signaler och kontradiktioner, vilka får Batemans berättande att framstå som 

tvivelaktigt. Framför allt är det Batemans våldshandlingar, menar Murphet, som kan förefalla 

tvivelaktiga. Läsaren kan fråga sig om det bara är språkliga handlingar: 

 

An act in language, the attainment of a certain kind of literary flair, which is elsewhere obviated 

by reification, repetition and inanity. It is an act in language which is undergirded and informed 

by a profound race and class arrogance, homophobia, misogyny, and solipsistic vanity. 

(Murphet 2002, s. 25) 

  

Jag kommer att återkomma till Murphet senare i min analys för att ge djup, stärka och 

utveckla mina resonemang. Det förefaller dock som att det finns skäl att undersöka Patrick 

Bateman och dennes roll som berättare med tanke på den oförenlighet i tolkningen som 

framför allt Zerwecks och Phillips analyser uppvisar. 

 

Teoretiskt ramverk 

För att kunna utföra mitt syfte och besvara min frågeställning för denna uppsats kommer jag i 

denna del att presentera greppet otillförlitlig berättare. Vad säger narratologin om företeelsen, 

och hur ser den begreppsterminologi ut som den innefattar? Jag kommer därför att inleda med 

att ge en mycket kort förklaring av några av de narratologiska begrepp som jag anser centrala 

för min uppsats.  

 

Teori kring greppet otillförlitlig berättare har sin grund i en allmän teori kring berättandet 

(framför allt det litterära berättandet): narratologin, eller ”standardformen” av narratologi. 

Den teorin har utvecklat termer för en rad komponenter i det litterära berättandet. En 

berättelse utgörs enligt detta sätt att se av två huvudkomponenter: diskursen (texten) som 

framställer ett skeende (storyn). Kommunikationen av skeendet, alltså av storyn, sker i ett spel 

mellan olika agenter. Här utgår jag från Seymour Chatmans modell enligt följande: 
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         (Chatman 1978, s. 151) 

 

Chatman nyttjar sex olika agenter i modellen ovan. Monika Fludernik (2005, s. 388-389) 

förklarar hur modellen kan tolkas. Skapandet av ett narrativ börjar hos agenten Real author 

(verkliga författaren), som skapar en Implied author (implicerad författare) som i sin tur 

konstruerar en Narrator (berättare) som vänder sig till en Narratee (den av berättaren 

tilltalade): varpå implied author, genom konstruktionen av narrator och narratee, 

kommunicerar med implied reader (implicit läsare) och slutligen, genom hela konstruktionen 

inom narrativet, kommunicerar real author med real reader (verkliga läsaren) som är de två 

agenter som står utanför den narrerade texten. Narrator och narratee står inom parantes då 

dessa är frivilliga enligt Chatmans sätt att se och inte alltid nödvändiga. I det fallet då dessa 

två inte är medverkande går alltså kommunikationen direkt från implied author till implied 

reader (gäller dock endast i narrativ som saknar egentlig berättartext utan förlitar sig helt på 

scenisk framställning med så kallad intern fokalisation – allt förmedlas genom karaktärernas 

tal, tankar och perceptioner).  

 

American Psycho är en roman som inledningsvis ger intrycket (vilket bidrar till tvetydigheten) 

av att vara skriven i tredje person där Timothy Price framstår som huvudperson, men efter 

några sidor möts vi av ”[a] slow dissolve”(Ellis, 2006, s. 7) som antyder ett skifte. Romanen 

är alltså skriven i första person (vilket vanligen ses som ett nödvändigt villkor för otillförlitligt 

berättande), där Patrick Bateman kan ses som en homodiegetisk berättare eller character 

narrator. En berättare är homodiegetisk om denne också är en karaktär i storyworld, till 

skillnad från en heterodiegetisk berättare som inte tar del av den handling som berättas 

(Genette 1980, s. 245).  
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Otillförlitligt berättande  
 

Teorin kring greppet unreliable narrator har sin utgångspunkt i Wayne C. Booths definition 

och jag kommer att inleda med en redogörelse för hans stora bidrag inom fältet. Flera 

efterföljande teoretiker har gått i Booths fotspår och sökt att vidareutveckla hans kanoniserade 

definition av otillförlitligt berättande. Jag kommer att fortsätta att förklara greppet unreliable 

narrator utifrån teoretiker som följt Booths grundläggande beskrivning av fenomenet, som 

jag anser lämpar sig bäst som utgångspunkt för min analys. Därefter följer en kortare 

presentation av det kognitiva synsättet som på senare år har ledande förespråkare i Ansgar 

Nünning och Bruno Zerweck.  

 

Det Boothska synsättet 
 

Utgångspunkten för forskningen gällande otillförlitligt berättande finner vi som sagt i Wayne 

C. Booths definition av begreppet, myntad i hans verk The Rhetoric of Fiction från 1961; en 

andra upplaga kom 1983. Booth sökte hitta en förklaring till författares medvetna val av 

otillförlitlighet som retoriskt grepp i fiktionsberättelser, varpå han presenterade följande: 

 

Our terminology for this kind of distance in narrators is almost hopelessly inadequate. For lack 

of better terms, I have called a narrator reliable when he speaks for or acts in accordance with 

the norms of the work (which is to say, the implied author’s norms), unreliable when he does 

not (Booth 1983, s. 158-159). 

 

Det centrala i Booths definition, som jag har förstått det, för att avgöra otillförlitlighet är alltså 

att försöka identifiera och förstå berättarens förhållande  -  baserat på dennes 

handlande/yttranden/uppfattningar -  i relation till den norm som den implicita författaren 

(implied author) har för verket. Graden av otillförlitlighet baseras sedan på distansen mellan 

berättaren och hur denna avviker, och i vilken riktning, från den norm som finns i verket, det 

vill säga den implicerade författarens norm (Booth 1983, s. 158-159). 

 

Booth fortsätter med att redogöra för hur distans kan skapas mellan berättaren i relation till 

både den implicerade författaren, övriga karaktärer i fiktionen, den implicerade läsaren och 

den faktiska läsaren. Han skriver att distans kan vara baserad på olika värden och skifta 

mellan de olika agenterna, men vanligen anges följande värden: moraliska, intellektuella, 
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estetiska, emotionella och fysiska. Booth menar att det huvudsakliga verktyget för att 

upptäcka detta är genom att använda sig av ett retoriskt förhållningssätt och fokusera på 

inomtextuella signaler och motsägelser, vilket kan få läsaren att ana en distans mellan 

berättaren och den implicita författaren (Booth 1983, s. 155- 158). 

 

Booth skriver att den viktigaste funktionen för otillförlitligt berättande är distans skapad 

genom ironi, där den implicerade författaren och läsaren ”samarbetar” med varandra bakom 

berättarens rygg i tolkningen av vad denne förmedlar. Läsaren behöver alltså nyttja en 

tolkande strategi, som exempelvis innebär att läsa emot det explicit uttalade och förstå den 

outtalade meningen. Detta förutsätter, enligt Booth, en tämligen kompetent läsare som är 

kapabel att upptäcka en potentiell ironi med hjälp av alla tillgängliga textuella signaler, och 

sedan koppla dessa signaler till den implicerade författarens troliga intention för det som 

berättas. Booth konkluderar även att en berättare som har avslöjat sig vara otillförlitlig skall 

ses som sådan även i det fortsatta berättandet. Berättaren är alltså i sin otillförlitlighet 

textmässigt konstant (Booth 1983, s. 151-156). 

 

För att kunna förstå Booths tes om otillförlitligt berättande, och även efterföljande 

forskning, är det av vikt att redogöra för hans syn på begreppet implied author som är 

centralt i hans definition.  

 

Booth menar att när en författare skriver ett verk så skapar denne en implicerad version av sig 

själv, ett ”second self”, som står bakom scenen och betraktar berättelsen; exempelvis som en 

”stage manager, as puppeteer, or as an indifferent God, silently pairing his fingernails”(Booth, 

1983, s. 151). Den implicerade författaren representerar alltså den norm som ska förmedlas 

och som alla verk har enligt Booth. Vidare poängterar Booth att en och samma författare kan i 

sitt författarskap ge uttryck för flera olika implicita normer, då varje verk i sig som skrivs har 

egna skapade värderingar och moraliska attityder. Dessa implicita författare ska alltså förstås 

som oavhängiga den verkliga författarens personliga åsikter, som kanske inte alls 

överensstämmer med dem som förmedlas genom verken (Booth 1983, s. 74-77). 

 

Booth skriver även om svårigheterna för läsaren att identifiera och bestämma verkets norm, 

vilket enligt honom är helt avgörande för att kunna uppfatta en eventuell otillförlitlig 

berättare. Han pekar exempelvis på hur oerfarna läsare ofta förväxlar den verkliga författaren 

för en bokstavlig variant av berättaren, vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Han skriver hur 
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termer som theme, meaning och symbolic significane har använts i syfte att förstå det han 

själv avser med termen ”normen i ett verk”, men att dessa lätt kan bidra till felläsningar. 

Booth hävdar nämligen att ett verk kan ha en nästan oändlig mängd teman, symboliska, 

mytologiska och metaforiska referenser, varför det förefaller vara svårt att kunna göra en 

enhetlig och korrekt bedömning. Booth belyser istället vikten av att förstå ett verk utifrån den 

implicerade författaren och som ett ”completed artistic whole; the chief value to which this 

implied author is committed” (Booth 1983, s. 73). Det rör sig om en norm som härleds inte 

bara från det meningsinnehåll som en läsare kan finna i texten utan som inkluderar hela det 

moraliska och emotionella innehåll som kan utläsas ur karaktärernas handlingar.   

 

Seymour Chatman ger i sina verk Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and 

Film (1978) och Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film (1990) sin 

syn på hur otillförlitligt berättande kan förstås och tolkas. Hans hållning, inte helt olik Booths, 

är att en otillförlitlig berättare går att urskilja om dennes värderingar på ett anmärkningsvärt 

vis inte stämmer överens med normen i verket, det vill säga den implicita författaren. 

Chatman skriver följande om otillförlitligt berättande: 

 

In unreliable narration [...] the story undermines the discourse. We conclude by “reading out” 

between the lines, that the events and existents could not have been “like that”, and so we hold 

the narrator suspect. Unreliable narration is thus an ironic form (Chatman 1978, s. 233). 

 

Chatman förklarar att i “unreliable narration, the implied author constructs a narration that 

the implied reader must call into question” (Chatman 1990, s. 151). Denna definition kan 

förtydligas ytterligare genom följande modell: 

 

 

(Chatman 1990, s. 151) 
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Den streckade linjen i modellen ovan representerar det hemliga ironiska meddelande, dvs. 

signalen om otillförlitlighet, som går från implied author direkt till implied reader, förbi de 

rektanglar som markerar berättaren och dennes berättelse samt en godtrogen fiktiv mottagare.  

 

Chatman följer som sagt Booth i tesen om att otillförlitligt berättande till stor del bygger på 

ironi, vilket skapas i distansen mellan den implicita författaren och berättaren. Det som 

Chatman kritiserar är Booths bristfälliga förklaringsmodell för hur den implicita författaren 

skall förstås. Han förklarar den implicerade författarens kommunikationssätt på följande vis: 

 

Unlike the narrator, the implied author can tell us nothing. He, or better, it has no voice, no 

direct means of communicating. It instructs us silently, through the design of the whole, with all 

the voices, by all the means it has chosen to let us learn (Chatman 1978, s. 254). 

 

I citatet ovan är det främst två saker som är av vikt att belysa. Till att börja med förklarar 

Chatman den implicita författaren och att denne innefattas av hela verkets ”design”, med alla 

dess ”röster”, för det andra menar han att dennes kommunikation är utan röst.  Chatman har 

likt Booth fått utstå kritik för hans tro på implied author-begreppet, men i Coming to Terms 

(1990) hävdar han fortfarande bestämt att begreppet är relevant. Han fastslår bestämt att “the 

implied author is the agency within the narrative fiction itself which guides any reading of it” 

(Chatman 1990, s. 74). Chatman skriver att det är upp till läsaren att konstruera, med hjälp av 

textens alla komponenter, den implicita författaren. Chatman menar att när otillförlitlighet kan 

anas så undermineras storyn av berättarens vilseledande diskurs genom den implicerade 

läsarens medvetenhet av den faktiska sanningen eller annan fakta som hävdar motsatsen 

(Chatman 1978, s. 232-235). 

 

Shlomith Rimmon-Kenan ansluter också till den i grunden Boothska synen på narratologi och 

otillförlitligt berättande. Hon förklarar i Narrative Fiction från 1983 otillförlitligt berättande 

med utgångspunkt i textmässiga detaljer och de indikationer som läsaren bör upptäcka. Hon 

identifierar tre viktiga faktorer för otillförlitligt berättande: 

 

 berättarens begränsade vetskap 

 berättarens personliga inblandning 

 berättarens problematiska värderingsperspektiv  

(Rimmon-Kenan 1983, s. 101-102) 
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Rimmon-Kenan förklarar hur begränsad vetskap och brist på förståelse vanligen kan 

tillskrivas unga berättare, vars berättande ur den aspekten kan klassificeras som otillförlitligt. 

Vidare pekar hon på att otillförlitlighet kan uppstå vid ett gap mellan den riktiga/sanna 

utgången av händelserna och berättarens tidigare redogörelse. Detta går exempelvis att finna 

då andra karaktärer i fiktionen ger sina synvinklar på vad berättaren har rapporterat, och om 

det uppstår krockar och motsägelser kan vi således ana att berättaren kan vara otillförlitlig. 

Rimmon-Kenan väver också in den implicita författaren i sin förklaring och skriver följande: 

 

A narrator’s moral values are considered questionable if they do not tally with those of the 

implied author of the given work. If the implied author does share the narrator’s values then the 

latter is reliable in this respect, no matter how objectionable his views may seem to some 

readers (Rimmon-Kenan 1983, s. 102). 

 

Hon belyser också problemet med att avgöra den implicita författarens norm i verket och 

skriver att den är ”notoriously difficult to arrive at” (Rimmon-Kenan 1983, s. 102).  

  

I senare forskning för teori kring otillförlitligt berättande och utifrån Booths retoriska synsätt 

finner vi efterföljare i framförallt James Phelan och Greta Olson. De har vidareutvecklat och 

vidgat Booths ursprungliga distinktioner och sökt lösa viktiga begreppsproblem. Phelan 

försvarar i Living to tell about it (2005) Booths implied author-begrepp och anser det 

fortfarande  nödvändigt för att förstå otillförlitligt berättande. Han vill dock omdefiniera 

betydelsen enligt följande: 

 

The implied author is a streamlined version of the real author, an actual or purported subset of 

the real author’s capacities, traits, attitudes, beliefs, values, and other properties that play an 

active role in the construction of the particular text (Phelan 2005, s. 45). 

 

Utifrån detta skriver Phelan att “a character narrator is ‘unreliable’ when he or she offers an 

account of some event, person, thought, thing or other object in the narrative world that 

deviates from the account the implied author would offer” (Phelan 2005, s. 49). 

 

Phelan menar att en berättare utför tre huvudsakliga roller/funktioner som kan placeras på tre 

olika axes of communication (kommunikationsaxlar) mellan författare och läsare. Inom dessa 
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har han valt att placera sex olika varianter av otillförlitligt berättande som innebär att berättare 

kan vara otillförlitliga såväl som rapportörer, tolkare och utvärderare. I syfte att förtydliga 

har jag valt att placera in dem likt följande: 

 

 Reporting: misreporting, underreporting. Sker på kunskapsaxeln fråga om berättarens 

rapporterande av fakta, karaktärer och händelser. 

 Interpreting: misinterpreting (misreading), underinterpreting (underreading). Sker på 

axeln av uppfattning och förståelse avseende berättarens förmåga att tolka. 

 Evaluating: misevaluating (misregarding), underevaluating (underregarding). Avseer 

berättarens förmåga att utvärdera utifrån dennes etiska och moraliska värderingar. 

(Phelan 2005, s. 50-51) 

 

Kontrasten mellan mis- och under-kategorin är främst den mellan att berätta en felaktighet 

mot att medvetet utelämna detaljer i berättandet. Phelan skriver att en otillförlitlighet ofta 

interagerar med andra sådana. Exempelvis kan misreporting vara ett resultat av berättarens 

ofullständiga kunskap eller feltolkade värderingar, och således sammanfalla med 

misinterpreting och misevaluating (Phelan 2005, s. 51-52). 

 

Det är dock viktigt enligt Phelan att beakta att en berättare mycket väl kan vara tillförlitlig i en 

situation, men samtidigt otillförlitlig ur ett annat perspektiv. Detta skiljer sig från Booth som 

hävdar att en berättare som visat sig otillförlitlig även i fortsättningen skall ses som sådan. 

Phelan exemplifierar hur det kan finnas berättare som precist och tillförlitligt återger en 

händelse, men som har feltolkat (misinterpreted) och felvärderat (misevaluated). En berättare 

kan alltså vara otillförlitlig som rapportör, tolkare och utvärderare, och de kan vara långt åt 

både det ena eller det andra hållet (Phelan 2005, s. 52-53). 

 

Phelan har i sin retoriska modell också en agent liknande implied reader, men har istället valt 

att kalla den för authorial audience. Denna mottagare, menar han, är ”the hypothetical ideal 

audience, the audience that flesh-and-blood readers seek to become” (Phelan 2005, s. 47). 

Positionen är viktig att försöka nå som läsare om denne ska kunna förstå meningen som den 

implicita författaren kommunicerar. I det fall då den faktiska läsaren har uppfattat distansen -  

som menad och signalerad av den implicita författaren -  så har denne framgångsrikt gjort en 

”authorial” reading i stället för en felläsning. Phelan framhäver förstås att det kan finnas 

skillnader hos de faktiska läsarna i förmåga att kunna träda in i denna authorial audience och 
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att det är värt att beakta hur konventioner för läsande och tolkning kan skifta över tid. Han 

framhäver dock att en retorisk läsning med hans omdefinierade implied authour-begrepp 

förefaller vara det främsta sättet att förstå otillförlitligt berättande. Även Phelan påpekar dock 

svårigheterna med att som läsare identifiera den implicita författaren, d.v.s. normen i verket 

(Phelan 2005, s. 47-48). 

 

Dorrit Cohn framför ståndpunkten att otillförlitligt berättande kan delas upp i två olika 

varianter: 

 (1)”a factual kind of unreliability that is attributed to a mis- or disinformed narrator, unwilling 

or unable to tell what”actually” happened” och (2)”...an ideological kind that is attributed to a 

narrator who is biased or confused, inducing one to look behind the story he or she tells, for a 

different meaning from the one he himself or she herself provides”(Cohn 2000, s. 307). 

 

Den andra varianten ovan vill Cohn benämnda som discordant narration och menar att det 

ska förstås som att läsaren uppfattar en berättare som normativt avvikande. Det antyder att 

läsaren känner av att författaren har en annan mening med sitt verk än den syn som berättaren 

har på den text som tillskrivs honom Cohn skriver att avvikelsen kan upptäckas ”by reading 

against the grain of the narrator’s discourse, providing it with a meaning that, though not 

explicitly spelled out, is silently signalled to the reader behind the narrator’s back” (Cohn 

2000, s. 307). 

 

Det kognitiva synsättet 

 

I kontrast till det Boothska synsättet finner vi det kognitiva, som fokuserar avsevärt mycket 

mer på läsarens roll och hur denne tolkar och konstruerar det berättade. Ansgar Nünning 

(2008) vill dock göra gällande att teori kring greppet otillförlitlig berättare är inne i ett 

paradigmskifte och att den kognitiva och retoriska skolan bör närma sig varandra.  Det är 

främst Booths implied author-begrepp som Nünning kritiserar och menar att det är tveksamt 

definierat och inte ens nödvändigt i litteraturkritiken. Det han framför allt vill belysa är hur 

nyttjandet av implied author innebär att det finns en på förhand given och korrekt tolkning av 

ett verk, vilket han motsätter och menar att litteraturtolkning kan vara något dynamiskt och 

läsarberoende (Nünning 2008, s. 30). 
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Nünning förklarar det kognitiva synsättet på otillförlitligt berättande i kontrast till det 

retoriska på följande vis: 

 

…instead of postulating an ‘unreliable narrator’, whose reliability or unreliability is gauged 

against the norms of an anthropomorphicized entity designated ‘the implied author’, it would be 

more sensible to conceptualize the relevant phenomena in the context of frame theory as a 

projection by the reader who tries to resolve ambiguities and textual inconsistencies by 

attributing them to the narrator’s ‘unreliability’ (Nünning 2008, s. 32) 

 

Utifrån detta förkastande av implied author som en mer eller mindre personifierad instans 

menar Nünning att otillförlitligt berättande ska förstås som del av läsarens tolkande och 

kognitiva process, vilket innebär dennes försök att upptäcka kontradiktioner både textinternt 

och textexternt. För att avgöra och identifiera en berättares tillförlitlighet är det viktigt att 

beakta läsarens egna förståelseramar. De ramarna kan avse läsarens kunskap om litterära 

konventioner, dennes generella, historiska och kulturella kunskap om världen i stort, men hit 

hör också hur läsarens faktiska moral och värderingar korrelerar med dem som denne tycker 

sig finna i det lästa verket (Nünning 2008, s. 32-33 samt 46-47). 

 

Bruno Zerweck (2001) ansluter sig i huvudsak till det skifte i synen på otillförlitligt 

berättande som Nünning förespråkar. Han vill dock framföra ett ytterligare skifte som lägger 

större vikt vid betydelsen av att läsarens tolkningar ska ses som något dynamiskt ur ett 

historiskt och kulturellt perspektiv. Det vill säga att förståelseramarna för hur vi uppfattar 

världen kan skilja sig åt beroende av kontext och dessa är i ständig glidning. Zerwecks poäng 

är alltså att en berättare som exempelvis tidigare ansetts vara otillförlitlig, mycket väl skulle 

kunna ses som tillförlitlig givet nya historiska och kulturella förståelseramar (Zerweck 2001, 

s. 151-154). 

 

Greta Olsen (2003 s. 99-101) framför i sin artikel ”Reconsidering Unreliability: Fallible and 

unthrustworthy Narrator ” att den kognitiva skolan är tämligen lik den retoriska och att de 

fortfarande använder ”textuella signaler” som huvudsakligt verktyg för att avgöra 

otillförlitlighet, vilket i princip är detsamma som Phelans omdefinition av begreppet ”implied 

author”. Den tydligaste skillnaden är främst att läsares roll är starkare betonad och att dennes 

kulturella, litterära och referentiella ramar inkluderas i tolkningen, något som innebär ett slags 

relativisering av hela det litteraturtekniska greppet otillförlitligt berättande. En ytterligare 
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skillnad är att Booth och Chatman tror på en ”norm”, en singulär textuell helhet, medan 

Nünning och Zerweck menar att det kan finnas flera olika normer baserade på den 

individuella läsarens tolkning. 

 

Sammanfattning kring greppet otillförlitligt berättande 
 

Teorin kring greppet otillförlitlig berättare är inte helt enkel att ge en enhetlig bild av, och jag 

har inte ämnat försöka omdefiniera greppet otillförlitlig berättare. Snarare har min ambition 

varit att, om möjligt, ge insikt i begreppsproblematiken bland teoretikerna och använda de 

olika uppfattningarna för att ge bredd och olika infallsvinklar i min analys. Jag kommer att 

nyttja implied author-begreppet och betrakta den kognitiva skolans ”textuella signaler” som 

ungefär samma sak. Jag kommer således att utgå från och nyttja multipla tolkningar av 

otillförlitligt berättande i min analys av berättaren Patrick Bateman i American Psycho (2006). 

 

Analys  

Syftet med denna uppsats är att analysera om det finns skäl att anse berättaren i American 

Psycho som otillförlitlig. Utifrån uppsatsens redogörelse av teori kring greppet otillförlitligt 

berättande följer nu min analys av berättaren Patrick Bateman i American Psycho (2006).  

 

Den i särklass viktigaste delen för att undersöka tillförlitligheten i ett verk är enligt framför 

allt Booth och Chatman att kunna finna en norm i verket. Detta är avgörande för att läsaren 

ska kunna upptäcka en distans mellan den implicita författaren och berättaren. Detta är i vissa 

verk lättare sagt än gjort och American Pyscho (2006) får kanske betraktas som ett 

synnerligen svårt fall. Denna svårighet framstår tydligt när vi beaktar Zerwecks (2001) och 

Phillips (2009) två skilda åsikter rörande Bateman, där den förstnämnde anser honom som 

tillförlitlig medan den andre ser honom som otillförlitlig. Innan jag går in på den norm jag 

tycker mig finna i verket vill jag diskutera varför jag tror att Zerweck och Phillips skiljer sig 

åt. Jag vill föreslå att det sannolikt beror på två skilda sätt att tolka romanen och uppfatta den 

norm som den implicita författaren har. Framför allt tror jag att Zerweck och Phillips har gjort 

en skillnad i en bokstavlig kontra en allegorisk läsning, vilket blir totalt avgörande för hur 

romanen som helhet uppfattas.  
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En bokstavlig läsning av American Psycho skulle innebära att vi som läsare lämnas med en 

tämligen uselt skriven våldsromantiserande thriller utan egentlig upplösning. Storyn skulle 

som sådan bestå av Batemans psykopatiska utveckling som person på väg mot avgrunden i ett 

kraftigt eskalerande kaos av våldtäkter, våldsdåd, kannibalism och mord. Den spänning som 

möjligen skulle gå att finna vore huruvida han kommer att åka dit och straffas för sina dåd.  

 

Zerweck ger tyvärr inga textexempel från romanen och har ingen uttömmande analys om 

varför han anser Bateman som tillförlitlig. Han menar att det inte finns några ”inconcistences 

or contradictions in the narrative”, vare sig textuella eller i enlighet med ”real-world literary 

frames of reference”(Zerweck 2001 s.14). Detta skulle således innebära att Bateman utför vad 

han berättar i story-världen och även kommer undan ostraffad. Jag vill hävda att Zerweck 

möjligen har gjort vad Phelan skulle kalla en misreading (felläsning) och inte trätt in i den 

tänkta authorial audience som tänkt av den implicita författaren. Detta är fullt förståeligt, 

framför allt då författaren Ellis nästan uteslutande är helt frånvarande i American Psycho. Vi 

finner ingen authorial voice som kan vägleda oss i de moraliska och etiska dilemman som 

uppstår vid läsandet av de explicit hemska kapitlen, de förblir utan egentliga fördömanden 

och korrigeranden från någon författarröst. Jag kommer att försöka argumentera för att det 

finns signaler för inkonsekvenser, motsägelser och kontradiktioner som ger oss skäl att tvivla 

på Batemans tillförlitlighet. Innan jag går in på att exemplifiera detta vill jag lägga fram den 

norm jag anser verket har. 

 

Jag vill förespråka en allegorisk läsning av romanen, som en satir och parodi över 80-talets 

yuppie-kultur och den moral och de värderingar som den representerade. Normen i American 

Psycho anser jag vara hur konsumtionssamhällets extrema fokus på produkter och ägande 

”varufierar” människor och skapar en total ytlighet och självupptagenhet, som småningom 

alienerar vanliga humana och moraliska mänskliga värden och bidrar till ett samhällsförfall. 

Människor blir genom denna varufiering symboler för den perfekta defintionen av olika 

produkter, vilket innebär att alla interaktioner och handlingar utgår från dessa ideal och 

värderingar.  

 

För att kunna framföra denna satir har den implicita författaren skapat och konstruerat Patrick 

Bateman, som symboliserar vad som verkar vara stereotypen för den ultimata yuppien. 

Bateman är rik, snygg, välutbildad, jobbar på Wall street och bor på en fashionabel adress 

mitt i centrala New York. Han representerar en kultur med ideal som förespråkar maskulinitet, 
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pengar och makt, där vikten av att passa in vad gäller att äga eller konsumera de rätta 

sakerna/tingen är avgörande. 

 

Bateman fungerar alltså som en symbol för ”den perfekta konsumenten”, där hans 

personlighet och världsbild framstår som just varuifierad. Detta framgår tydligt i hans extremt 

långa och monotona redogörelse för sin morgonritual i kapitlet ”Morning”(Ellis 2006, s. 23-

29), där beskrivningen av inredningen i hans lägenhet och hans nyttjande av toalettartiklar 

innefattar ett nästan oändligt listande av produkter och märken. Denna fokusering på ting och 

varufiering är även central och ständigt återkommande i den möjliga story som romanen 

eventuellt kan sägas ha i och med att den följer Batemans vardagliga liv i olika miljöer 

runtom Manhattan. I dialogerna med Batemans närmsta vänner handlar det ofta om det rätta 

sättet att bära kläder eller skillnaden mellan olika stilar som restaurangerna har. Följande 

dialog exemplifierar hur karaktärerna i princip låter som broschyrer eller reklamannonser i en 

diskussion om frågor som ska skickas in till magasinet GQ: 

 

    “Well, guys . . .” I measure my words carefully. ”The tasseled loafer is traditionally a casual 

shoe . . .” I glance back at Price, wanting the drink badly. He brushes past Luis, who offers his 

hand. Price smiles, says something, moves on, strides over to our table. 

Luis, once more, tries to catch the bartender’s attention and once more fails. 

    “But it’s become acceptable just because it’s so popular, right?” Craig asks eagerly. 

    “Yeah.” I nod. ”As long as it’s either black or cordovan it’s okay.” 

    “What about brown?” Van Patten asks suspiciously. 

    I think about this then say, “Too sporty for a business suit.” […] “Okay, okay, okay,” Van 

Patten says. “This is my question. A two-parter . . .” He pauses dramatically. ”Now are rounded 

collars too dressy or too casual? Part two, which tie knot looks best with them?” 

    A distracted Price, his voice still tense, answers quickly with an exact, clear enunciation that 

can be heard over the din in Harry’s.  

“It’s a very versatile look and it can go with both suits and sport coats. It should be starched for 

dressy occasions and a collar pin should be worn if it’s particularly formal.” […] Price 

continues, “If it’s worn with a blazer then the collar should look soft and it can be worn either 

pinned or unpinned. Since it’s a traditional, preppy look it’s best if balanced by a relatively 

small four-in-hand knot.” He sips his martini, recrossing his legs. “Next question?” (Ellis 2006, 

s. 30- 31). 
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Det vi kan notera här är alltså att förmågan att kunna beskriva produkter/ting utifrån dess 

funktioner och hur de ska nyttjas är vad som definierar karaktärerna och deras status. Price 

”vinner” här över Bateman i förmågan att kunna göra just detta och får direkt uppskattning 

och statuspoäng som en bättre yuppie. Detta vill jag argumentera för som en viktig poäng i 

förståelsen av Bateman som berättare och hur vi kan se på hans tillförlitlighet i olika 

sekvenser. Det är nämligen när hans roll som den perfekta konsumenten/yuppien blir 

ifrågasatt som det blir ett angrepp på den självbild han har och den image han försöker att 

upprätthålla. Murphet ger tyngd till detta i följande citat: 

 

Read against what Bateman actually manages to do [...] the arrogant confidence of the voice 

must be seen as a smokescreen masking risible ineffectuality. Bateman is unable to reserve seats 

in Dorsia, unable to handle the elusive Fisher account, unable to hire a new video, unable to 

hang his David Onica the right way up, unable to be recognized by anyone outside his 

immediate circle of friends, unable to strangle Carruthers, unable to retain control over Paul 

Owen’s apartment, and so on (Murphet 2002, s. 32). 

 

Det jag tror Murphet menar är att Bateman representerar ett slags individuellt misslyckande i 

den fiktionella miljö han lever i och de ideal som han försöker att representera. Detta verkar 

gå upp för Bateman i takt med att romanen fortlöper, vilket sätter igång hans jakt efter någon 

djupare mening än den yta som han möter i sitt monotona och vardagliga liv fullt av 

upprepningar.  

 

Låt oss nu titta närmare på hur den norm jag har försökt argumentera för enligt ovan tar sig 

uttryck i romanen, och huruvida den ger skäl till att anse Bateman vara en otillförlitlig 

berättare. 

 

Enligt bl.a. Booth (1983) och Chatman (1978) är distans skapad genom ironi det främsta sättet 

för en läsare att kunna avgöra en diskrepans mellan berättaren och den implicita författaren. 

Följande utdrag anser jag fungerar för att tydliggöra detta och hur den implicita författaren 

och den implicita läsaren ”samarbetar” bakom berättarens rygg.  I diskussionen kring en 

förbipasserande kvinna som inledningsvis beskrivs som ”totally hot” avfärdas hon enligt 

följande: 

 

 “I’m not impressed,” Price sniffs. “Look at her knees.”  
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         While the hardbody stands there we check her out, and though her knees do support long, 

tan legs, I can’t help noticing that one knee is, admittedly, bigger than the other one. The left 

knee is knobbier, almost imperceptibly thicker than the right knee and this unnoticeable flaw 

now seems overwhelming and we all lose interest (Ellis 2006, sid. 46). 

 

Denna framställning av Bateman antyder hur han och övriga yuppies i fiktionen har en väldigt 

grov utseendefixering och möjligen förvriden kvinnosyn. Implicit förefaller det dock vara ett 

stycke grov ironi som kan förklaras kopplat till normen och ”varufieringen”. I romanen 

beskrivs alla i princip som ”good looking” och modell-liknande, vilket i citatet ovan har fått 

karaktärerna att avfärda en kvinna för att hennes knä är knappt märkbart tjockare än det andra. 

En sådan detalj i utseendet är så pass minimal och grovt överdriven, vilket gör att det framstår 

som en parodi över de kvinnliga ideal som var rådande under perioden.  

 

Ett återkommande inslag i romanen är hur flertalet karaktärer misstar varandras identiteter, 

framför allt eftersom de bestäms utifrån tidigare nämnda varufiering och i princip är kloner av 

varandra. Protagonisten Bateman misstas ofta för hans arbetskollega på Pierce & Pierce, 

Marcus Halberstam. Detta verkar dock inte beröra Bateman speciellt mycket och han 

korrigerar inte dessa felaktigheter (han skulle eventuellt till och med kunna vara Marcus 

Halberstam). Istället menar han att det är lätt hänt då han klipper sig på samma ställe, har en 

liknande förkärlek för kostymer och receptfria glasögon av ett specifikt märke. Bateman 

använder till och med dessa misstag, bland annat för att ”fiska” efter information och även 

som alibi för sitt möte och efterföljande mord på Paul Owen.  

 

Detta bidrar till en viss tvetydighet i romanen och sätter tillförlitligheten i tvivel. Framför allt 

om vi nyttjar Phelans modell så torde vi kunna klassificera karaktärerna i romanen som 

otillförlitliga som både reporters (misreporting) och intepreters (misinterpret.) Exemplet 

nedan belyser hur en frisyr kan utgöra en distinkt skillnad: 

 

    ”Where is Conrad?” I ask. ”I should say hello to him.” 

    “The dude who called you Hamilton,” Price says. 

    “That wasn’t Conrad,” I say. 

     “Are you sure? It looked a helluva lot like him,” he says but he’s not really listening; he 

blatantly stares at the hardbody waitress, at exposed cleavage as she leans down to get a firmer 

grip on the bottle’s cork. 
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    “No. That wasn’t Conrad, “I say, surprised at Price’s inability to recognize co-workers. ”That 

guy had a better haircut.” (Ellis 2006, s. 48-49). 

 

I exemplet ovan framstår det som att Bateman ska anses tillförlitlig då han anför Prices 

oförmåga att känna igen kollegor som något märklig. Bateman har dock liknande svårigheter, 

i följande direkt komiska passage: ”[a]s I make my way slowly through the dining room, 

waving to someone who looks like Vincent Morrison, someone else who I’m fairly sure is 

someone who looks like Tom Newman.” (Ellis 2006, s. 151). Den poäng jag vill framföra är 

att denna oförmåga att känna igen personer och de ständiga misstagen korrelerar väl med 

Phelans (2005) misreporting på kommunikationsaxeln av karaktärer. Den implicita författaren 

signalerar en tydlig ironi och detta fungerar som satir över hur materialismen och 

varufieringen har skapat människor som ser ut som kloner och inte bedöms utifrån personliga 

egenskaper och värderingar. 

 

Om vi fortsätter med att undersöka Bateman och hans tillförlitlighet utifrån Phelans (2005) 

interpret-funktion finner vi ett antal intressanta exempel att uppmärksamma. Bland annat 

framför Bateman själv sin bristfälliga förmåga till en korrekt redogörelse, alltså en 

misinterpret, i följande passage: ”[I] ask, again noticing the smudge on his forehead, though I 

get the feeling that if I asked someone else if it was truly there, he (or she) would just say no. 

(Ellis 2006, s. 369).  

 

Vid upprepade tillfällen i romanen gör Bateman högst uppseendeväckande kommentarer till 

andra karaktärer i fiktionen. Yttranden som förefaller vara försök att förmedla sitt ”sanna” jag, 

men dessa verkar inte registreras eller uppfattas korrekt av övriga karaktärer. Exempelvis 

finner vi Bateman yttra följande:  

 

Before I leave, the Eurotrash girl tells me she likes my gazelleskin wallet. I tell her I would like 

to tit-fuck her and then maybe cut her arms off, but the music, George Michael singing ”Faith,” 

is too loud and she can’t hear me (Ellis 2006, s. 77). 

 

    “My . . . my need to engage in . . . homicidal behavior on a massive scale cannot be, um, 

corrected,” I tell her, measuring each word carefully. […] As usual, Evelyn misses the essence 

of what I’m saying (Ellis 2006, s. 325). 
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    “My life is a living hell, “I mention off the cuff, while casually moving leeks around on my 

plate, which by the way is a porcelain triangle. “ And there are many more people I, uh, want to 

. . . want to, well, I guess murder.” I say this emphasizing the last word, staring straight into 

Armstrong’s face. 

    “Service has improved to the islands as both American Airlines[…]” (Ellis 2006, s. 136) 

 

I det första citatet är det musiken som får kommentarerna att drunkna och passera obemärkta. 

I de två efterföljande finner vi istället hur kommentarer som torde få karaktärerna att reagera 

inte registreras alls, de bara fortsätter att tala, uppslukade i vad som är ett monotont 

uppräknande av statumarkörer som tagna från vilken broschyr som helst. Dessa exempel gör 

det möjligt att argumentera för att varufieringen och den extrema materialismen, med 

tillhörande egofiering och självcentrerade handlande, får kommunikationen att bli snudd på 

obefintlig på ett djupare plan.  Den implicita författaren kan genom konstruktionen av 

Bateman således göra satir på den brist på ”normal” kommunikation som materialismen och 

varufieringen medför. Karaktärerna i den story-värld som Bateman berättar om verkar inte bry 

sig om någon annan än sig själva, vilket medför att han kan vräka ur sig i princip vad som 

helst utan att någon tar notis.  

 

Innan jag går in på att analysera några av de mer kontroversiella passagerna i boken och 

huruvida dessa ”sker”, så vill jag framlägga ett antal argument avseende Batemans 

personlighet som kan ge oss skäl till att se honom som en otillförlitlig berättare. Rimmon-

Kenan (1983) lyfter fram berättarens problematiska värderingsperspektiv som en anledning 

till eventuellt otillförlitligt berättande. Bateman representerar stereotypen för en Wall Street-

yuppie och berättar om ett relativt kraftigt beroende av diverse droger och alkohol. Vid 

flertalet tillfällen i romanen ger Bateman uttryck för att han har svårt att skilja på dröm, 

fantasi och verklighet, vilket torde kunna ses som en normativ otillförlitlighet enligt Cohns 

(2000) distinktion där berättaren är förvirrad och oförmögen att ge korrekta redogörelser. 

Följande passage visar på detta: 

 

I hallucinate the buildings into mountains, into volcanoes, the streets become jungles, the sky 

freezes into a back-drop [...] Lunch at Hubert’s becomes a permanent hallucination in which I 

find myself dreaming while still awake (Ellis 2006, s. 83). 

 

A pang of nausea that I’m unable to stifle washes warmly over me, but since I’m really 

dreaming all of this I’m able to ask [...] (Ellis 2006, s. 222). 
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Dessa drömmar och hallucinationer är ofta sammankopplade med situationer som Bateman 

inte riktigt kan hantera och som krockar med hans världsbild; såsom i följande konversation 

med Luis Caruthers om dennes restaurangbesök i Phoenix: 

 

”The client had the boudin blanc, the roasted chicken and the cheesecake,” he says. 

      “Cheesecake?” I say, confused by this plain, alien-sounding list.  

”What sauce or fruits were on the roasted chicken? What shapes was it cut into?” 

       “None, Patrick,” he says, also confused. “It was roasted.” 

       ”And the cheesecake, what flavour? Was it heated?” I say. 

”Ricotta cheesecake? Goat cheese? Were there flowers or cilantro in it? 

       “It was just . . . regular,” he says, and then,”Patrick, you’re sweating” (Ellis, 2006, s. 103) . 

 

Denna konversation verkar få Bateman att tappa greppet då Luis redogörelse inte innehåller 

den extrema detalj han är van vid i beskrivningar av ting, vilket således inte sammanfaller 

med de normer och värderingar som han representerar. Konversationen får Bateman att börja 

minnas gårdagens nattklubbsbesök och ett massivt kokainintag som fick honom att 

hallucinera om insekter, en sexakt med Courtney, följt av att han tittar upp och rapporterar 

följande: ”[a]nd when I look over at Luis in one brief flashing moment his head looks like a 

talking vagina and it scares the bejesus out of me” (Ellis 2006, s 104). 

 

Batemans direkt absurda hallucinationer, tankar och drömmar ger oss skäl till att tvivla på 

hans psykiska välmående. Det finns fler exempel, oavsett våldet, som får oss som läsare att 

uppmärksamma honom som direkt galen. Ett återkommande inslag är hans återberättande av 

vad The Patty Winters Show handlade om där man noterar hur Batemans redogörelser går mot 

det absurda:  

  

While I’m dressing the TV is kept on The Patty Winters Show. Today’s guests are women with 

multiple personalities (Ellis 2006, s. 28). 

 

While I stretch, The Patty Winters Show I watched this morning comes back to me. The topic 

was Big Breasts and there was a woman on it who had a brest reduction since she thought her 

tits were too big – the dumb bitch (Ellis 2006, s. 66). 
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The Patty Winters Show this morning was about a boy who fell in love with a box off soap (Ellis 

2006, s. 285). 

Bigfoot was interviewed on The Patty Winters Show this morning and to my shock I found him 

surprisingly articulate and charming (Ellis 2006, s. 366). 

In The Patty Winters Show this morning a Cheerio sat in a very small chair and was interviewed 

for close to an hour (Ellis 2006, s. 371). 

 

Inledningsvis förefaller Bateman vara tillförlitlig i sitt rapporterande av showen, men mot 

slutet högst otillförlitlig mot det galna. Hans galenskap som förklaring till otillförlitlighet 

kulminerar i följande passage: 

 

Just words, and like in a movie, but one that has been transcribed improperly, most of it 

overlaps. […] my automated teller has started speaking to me […] and I was freaked out by the 

park bench that followed me for six blocks last Monday evening and it too spoke to me (Ellis, 

2006 s. 380). 

 

Detta sammanfaller väl med Phelans teori om att en otillförlitlighet inte är textmässigt 

konstant som Booth vill göra gällande. Graden av tillförlitlighet kan variera och det är en 

viktig poäng att ta med i analyserandet av American Psychos mer våldsamma kapitel. Låt oss 

ta en titt på just dessa och hur de kan tolkas utifrån greppet otillförlitlig berättare. 

 

Jag vill inleda med kapitlet där Bateman redogör för hur han tar livet av en hund och dess 

homosexuelle ägare. Den är intressant ur flera aspekter i relation till otillförlitligt berättande: 

Finns det skäl till att tro att detta verkligen sker i story-världen? Kapitlet avslutas i alla fall 

med följande passage: 

 

He falls to the sidewalk, shaking like mad, blood still pumping, as I wipe the knife clean on the 

front of his jacket and toss it back in the briefcase and begin to walk way, but to make sure the 

old queer is really dead and not faking it (they sometimes do) I shoot him with a silencer twice 

in the face and then I leave, almost slipping in the puddle of blood that has formed by the side of 

his head, and I’m down the street and out of darkness and like in a movie I appear in front of the 

D’Agostinos, sales clerks beckoning me to enter […] and I’m running down Broadway, then up 

Broadway, then down again, screaming like a banshee, my coat open, flying out behind me like 

some kind of cape (Ellis 2006, s. 159-160). 
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Enligt min uppfattning talar ett antal textuella signaler för att detta är en hallucination. Till att 

börja med har Bateman i ett tidigare kapitel, som en följd av en obekväm situation, mumlat 

föremål och objekt han önskar äga eller ”göra”, vilket bland annat innefattade en hund av 

rasen Sharpei. Det är just en sådan hund som han stöter på, och i kombination med att dennes 

ägare är homosexuell kan vi ana att detta möte väcker avsky och avviker från hans 

mansdominerade moraliska och etiska yuppie-värderingar. 

 

Precis innan mötet med hundägaren står Bateman utanför affären D’Agostinos och försöker 

lugna ner en  ångestattack genom att fundera över saker han önskar: ” [s]oothing thoughts, 

anticipating D’Agostino’s, a restaurant reservetation at Dorsia, the new Mike and the 

Mechanics CD” (Ellis 2006, s. 157). Därefter följer mordsekvensen och vi kan notera att han 

efter dådet ”like in a movie” zoomar tillbaka till D’Agostinos och blir välkomnad in i affären. 

Just denna ”filmiska” textsignal indikerar att Bateman konstruerar och fantiserar sekvenser 

utifrån filmer som han har skådat. I läsningen av romanen som helhet får vi reda på ett antal 

av Batemans favoritfilmer, vilket huvudsakligen faller inom genren för extremt våld/splatter 

och porr. 

 

Det förefaller även tämligen osannolikt att detta mord kan utspela sig mitt på en gata på 

Manhattan utan att någon noterar det. Speciellt i kombination med hans högst komiska 

”superhjälte”-liknande avslutning där han löper upp och nedför Broadway med en överrock 

som liknas vid en mantel. Min uppfattning är således att passagen ska ses som ett 

hallucinatoriskt dåd och som ett uttryck för det förakt mot homosexuella som Bateman 

representerar. Genom både de textuella signalerna och den ganska råa ironin kan vi ana en 

distans mellan berättaren och den implicita författaren. 

 

Murphet (2000 s. 40-43) framhäver en viktig poäng värd att väva in i analysen av vissa 

våldsdåd. Han menar att de flesta av de våldsdåd som Bateman berättar om och påstår sig 

utföra är riktade mot personer som inte kan kopplas och verifireras av någon han känner i 

story-världen, de ingår inte i hans vanliga sfär av karaktärer.  Våldet är främst riktat mot 

specifika socialt utsatta grupper: prostituerade, hemlösa och utlänningar. Murpet menar att 

våldet på en allegorisk nivå är uttryck för Batemans klasshat, rasism och avundsjuka, vilket 

sammanfaller väl med den norm jag menar är gällande. Vi finner bland annat misshandeln av 

den hemlöse Al med tillhörande hunden Gizmo, som sedermera dyker upp i ett kapitel längre 
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fram och verkar ha överlevt. Mordet på den kinesiske budpojken kan ses som ett uttryck för 

Batemans oro över att japanerna inom kort kommer att äga hans världscentrum Wall Street, 

vilket i sig blir till en komisk sekvens eftersom han mördar fel sorts asiat.  

 

Jag har tidigare givit ett exempel på att det finns ”filmiska” textuella signaler som antyder att 

berättaren Bateman fantiserar sitt liv utifrån vad han har sett på TV och video. Det finns fler 

exempel där vi finner detta: exemplevis när Bateman mördar Bethany beskriver han hur ”[a]s 

if in slow motion, like in a movie, she turns around” (Ellis 2006, s. 235).  

 

Det mest talande kapitlet är dock det smått episka och högst fantastifulla ”Chase, Manhattan”. 

Kapitlet startar med ett sedvanligt restaurangbesök där vår berättare yttrar ”[e]ven after I tell 

the table, ”Listen, guys, my life is a living hell, ” they utterly ignore me... (Ellis 2006, s. 333). 

Bateman drar en lina kokain, lämnar sällskapet och återfinns sen på Manhattans gator där han 

mördar en saxofonist utan att notera en förbipasserande polisbil. Detta inleder en smått galen 

sekvens där han blir jagad av polisen och mördar en iransk taxichaufför genom att skjuta 

honom så att  ”[t]he bullet splatters his head open, cracks it in half like a dark red watermelon 

against the windshield”(Ellis 2006, s 335). Mitt i detta berättande i första person skiftar 

berättandet till tredje person då ”Patrick tries to put the cab in reverse but nothing happens, he 

staggers out of the cab, leaning against it, a nerve-racking silence follows, ”nice going, 

Bateman”, he mutters”(Ellis 2006, s 335). Berättandet fortsätter därefter i tredje person och vi 

får ta del av bland annat följande: 

 

Patrick keeps thinking there should be music, he forces a demonic leer, his heart thumping, and 

manages quite easily to bring the gun up to the cop’s face, two pairs of hands holding it but 

Patrick’s fingers pulls the trigger, the bullet blowing a cease in the top of the officer’s skull […] 

the people on the sidewalk scream, do nothing, hide, run into the restaurant (Ellis 2006, s. 336). 

 

[...]getting a glimpse of both cops behind the doors of the squad car, guns flashing like in a 

movie and this makes Patrick realize he’s involved in an actual gunfight of sorts, that he’s trying 

to dodge bullets, that the dream threatens to break, is gone, that he’s not aiming carefully, just 

obliviously returning gunfire, lying there, when a stray bullet, sixth in a new round, hits the gas 

tank of the police car, the headlights dim before it bursts apart, sending a fireball billowing into 

the darkness, the bulb of a streetlamp above it exploding unexpectedly in a burst of yellow-

green sparks, flames washing over the bodies of the policemen both living and dead (Ellis 2006, 

s. 336-337). 
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Genom skiftet från första person till tredje person får kapitlet en väldigt kraftfull språklig 

effekt. Det fungerar som ett än mer cinematisk berättande där vi nästan kan se protagonisten 

från en annan kameravinkel. Det faller tveklöst inom ramen för otillförlitlighet vad gäller 

Phelans (2005) overreporting. Främst i den extrema detaljen av händelserna – färger, ljud och 

liknande –  som får det att likna en spektakulär actionfilm. Detta anser jag vara en viktig 

detalj för att analysera Batemans sex- och våldsdåd i romanen som helhet. Jag vill hävda att 

American Pyscho rent språkligt följer ett tydligt mönster av varuifiering och att detta ges 

uttryck genom berättaren Bateman. Hans extremt långa och monotona redogörelser av vad 

folk har på sig, äter och så vidare förefaller inte speciellt skrämmande, men det bygger på 

varufieringen som konsumtionssamhället har skapat och detta gäller då även för vålds- och 

sexdåden. Dessa är textmässigt likadant uppbyggda med obehagligt överdrivna detaljer, vilket 

får oss att koppla ihop det med vad Bateman har konsumerat i form av filmer, tidningar och 

böcker.  Den implicita författaren vill få oss att notera en distans till berättaren, och se även de 

hemska delarna som en satir över konsumtionssamhället och de vålds- och porrfilmer som 

scenerna kan förstås vara tagna ur. Inslagen av hur Bateman tycks härma situationer i den 

typen av filmer skulle stämma med Cohns (2000, s. 307) kriterium på ”discordance” mellan 

berättar och norm: här finns en ” [i]deological kind that is attributed to a narrator who is biased or 

confused”. Den implicita författaren har tillgång till kunskap om tidsperioden, d.v.s. mer 

kunskap enligt Phelans evaluate avseende förståelse och kunskap  om det som det berättas 

om, vilket berättaren Bateman i detta fallet inte har som i story-världen berättar det i presens.  

 

Det är även intressant utifrån Zerwecks (2001) teorier om hur läsarens förståelseramar, som 

han menar kan vara i förändring över tid baserat på kulturella och historiska kontexter, kan 

påverka synen på berättaren och dennes eventuella otillförlitlighet. Det skulle kanske kunna 

gå att hävda att tiden för publiceringen av romanen 1991 fram till nu har förändrat vår syn på 

explicita vålds- och sexskildringar, d.v.s. att den enorma exponeringen som mediesamhället 

fört med sig fått oss att uppfatta det som mindre uppseendeväckande.  

  

Låt oss knyta ihop analysen av kapitlet ”Chase, Manhattan”, som avslutas med att Bateman 

“flyr” till sitt nya kontor, varpå berättandet återgår till första person igen när han ringer upp 

sin advokat Harold Carnes och erkänner allt på hans telefonsvarare, hur han har mördat uppåt 

hundratalet människor, och avsluta med kommentaren “[U]h, I’m a pretty sick guy.” I slutet 

av romanen konfronterar Bateman advokaten Carnes angående hans telefonsvar och dennes 
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respons får läsaren att återigen mötas av kontradiktoriska redogörelser som sätter vår 

berättares tillförlitlighet i tvivel. Carnes har inledningsvis misstagit Bateman för en Davis och 

uppfattat det hela som ett skämt varpå följande dialog (förkortad) utspelar sig: 

 

“Davis,” he sighs, as if patiently trying to explain something to a child. ”I am not one to bad-

mouth anyone, your yoke was amusing. But come on, man, you had one fatal flaw: Bateman’s 

such a bloody ass-kisser, such a brown-nosing goody-goody that I couldn’t fully appreciate it. 

[...] 

 ”Wait. Stop,” I shout, looking up to Carnes’ face, making sure he’s listening. ”You don’t seem 

to understand. You’re not really comprehending any of this. I killed him. I did it, Carnes. I 

chopped Owen’s fucking head off. I tortured dozens of girls. That whole message I left on your 

machine was true.” […] “But that’s simply not possible,” he says, brushing me off. “And I’m 

not finding this amusing anymore.”  

    “It never was supposed to be!” I bellow, and then, “Why isn’t it possible?” 

    “It’s just not,” he says, eyeing me worriedly. 

“Why not?” I shout again over the music, though there’s really no need to, adding “You stupid 

bastard.” 

    He stares at me as if we are both underwater and shouts back, very clearly over the din of the 

club, “Because . . . I Had . . . dinner . . . with Paul Owen . . . twice . . . in London . . .just ten 

days ago.” (Ellis 2006, s. 372).    

 

Detta exempel kan tydligt kopplas till Rimmon-Kenan (1983), som menar att vi kan ana 

otillförlitlighet hos berättaren då det uppstår ett gap mellan den riktiga/sanna utgången av 

händelserna och berättarens tidigare redogörelse. Detta går exempelvis att finna då andra 

karaktärer i fiktionen ger sina synvinklar på vad berättaren har rapporterat, och om det uppstår 

krockar och motsägelser kan vi således misstänka att allt inte står rätt till med berättaren.  

 

Det framgår tydligt att Bateman blir avslöjad som otillförlitlig berättare i detta exempel och 

att hans tidigare redogörelser därmed blir än mer tvivelaktiga. Till att börja med misstas han 

för en annan person, vilket får Carnes att uttrycka den syn på Bateman som övriga karaktärer i 

fiktionen verkar ha; d.v.s. att han är ”the boy next-door” och en riktigt mesig fjäskare. När 

Bateman i alla fall når fram och Carnes inser vem han pratar med så motsäger han det 

påstådda mordet på Paul Owen med att han lunchade med honom i London. Detta får 

Bateman att fundera, i vad som verkar vara en sekvens där han ifrågasätter sin egen förmåga 

att utvärdera situationer korrekt.  Alltså tvivlar han till och med själv på sin egen 
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tillförlitlighet som utvärderare.  Visserligen finns det skäl att tvivla på Harold Carnes 

tillförlitlighet som rapportör, han misstar trots allt Bateman för Davis och vad ger oss då skäl 

till att tro att han har full koll på att det verkligen var Paul Owen han lunchade med i London? 

Detta sammanfaller med mitt tidigare exempel avseende övriga karaktärers bristfälliga 

förmåga att känna igen olika personer i romanen.  

 

Denna tvetydighet och förvirring som författaren har skapat bidrar till en öppenhet i 

tolkningen av vad som sker på riktigt i story-världen kontra vad som ska ses som fantasi. Det 

är i mitt tycke ingen mening med att göra Batemans berättande till en antingen-eller-situation 

avseende hans roll som eventuell unreliable narrator, istället bör vi kanske se honom som den 

motor som den implicita författaren konstruerar för att kunna skriva en bitande satir och kritik 

över en specifik tidsperiod och de ideal som det samhället representerar. 

 

Avslutande diskussion och slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns skäl att beskriva berättaren i 

romanen American Psycho som otillförlitlig. Utifrån mitt teoretiska ramverk kring det litterära 

begreppet unreliable narrator har jag analyserat passager i romanen och försökt att lägga 

fram relevanta argument. I denna del lägger jag fram mina avslutande kommentarer och 

tillhörande slutsats. 

 

Om vi inleder med att utgå från Booths och Chatmans teorier för vad som ger skäl till att hålla 

en berättare för otillförlitlig så finner vi att Patrick Bateman utan tvivel faller inom ramen för 

en sådan. Det finns en tydlig distans mellan den implicita författaren och berättaren, vilket 

läsaren kan förstå genom det ”hemliga meddelande” och den ironi som förmedlas bakom 

berättarens rygg. Exempel har getts för att ironin går att notera både moraliskt, fysiskt, 

intellektuellt, emotionellt och estetiskt. Detta kan vi utläsa utifrån att normen i verket är att se 

American Pyscho (2006) som en satir över yuppie-eran.  

 

Jag har i min analys lagt fram argument som ger oss skäl till att hålla Bateman som en 

otillförlitlig berättare även utifrån Rimmon-Kenans defintioner. Framför allt vad gäller 

Batemans begränsade vetskap och hans problematiska värderingsperspektiv. Hans begränsade 

vetskap blir tydlig i bemärkelsen att han berättar handlingen i presens, och således ”lever” i 
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nuet, medan vår implicita författare har tillgång till andra perspektiv och kunskaper om 

tidsepoken som det görs parodi och satir på. Bateman bryter som berättare mot det mesta som 

skulle kunna kallas god moral och gott omdöme i etiska frågor. Det är inte bara hans brutala 

dåd som verkar vara moraliskt oacceptabla, utan även hans misogyna, rasistiska och förvridna 

ideal som är direkt motsatta dem som vi anar hyllas av den implicita författaren. 

 

Jag har även lagt fram argument för en normativ otillförlitlighet enligt Cohns (2000) 

definition, där Batemans hallucinationer och drömmar, orsakade av både hans drogberoende 

och psykiska problem, gör honom opålitlig och oförmögen att korrekt redogöra för vad som 

egentligen inträffar. Detta är något Bateman själv till och med framhäver i ett antal passager i 

romanen och således inte döljer. 

 

Utifrån Phelans tre berättande funktioner har jag lagt fram argument för att Bateman i olika 

grad kan ses som otillförlitlig både som rapportör, tolkare och utvärderare (något jag även 

argumenterar gäller för övriga karaktärer också) . Framför allt avseende den ständigt 

återkommande förvirringen i att karaktärerna misstar varandras identiteter. Detta 

sammanfaller väl med normen i verket och den satir på hur människor har blivit till kloner, 

varufierade och bestämda utifrån reklamannonser och broschyrer. De kategorier som jag har 

lagt fram Bateman som mest otillförlitlig på är som misreporter och misintepreter, vilket 

tydligast exemplifierats genom analysen av ”Chase, Manhattan”-kapitlet och mötet med 

advokaten Harold Carnes. 

 

Sammanfattningsvis kan vi således konkludera att det finns betydande argument och skäl till 

att anse Patrick Bateman som en otillförlitlig berättare utifrån teorierna från det retoriska 

synsättet. Graden av otillförlitlighet är dock varierande i romanen och på vissa axlar starkare 

än andra. 

 

I min analys har jag argumenterat för att Zerweck (2001), som menar att Bateman ska ses som 

en tillförlitlig berättare, har missat kontradiktioner och textuella signaler som indikerar att 

händelseförloppet är något annat än det som bokstavligen berättas i American Psycho. Det är 

förstås svårt att utifrån Zerwecks teorier – och den kognitiva skolan överlag – hävda att han 

har fel, då fokus ligger på en läsarcentrerad strategi och historiska och kulturella ramar som 

kan förändra och påverka tolkningen. Det är fullt möjligt att jag har misstolkat Zerweck, som 

kanske har gjort en än grövre allegorisk tolkning av romanen som samhällssatir än vad jag 
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förespråkar. Om normen skulle vara den totala bristen på kommunikation, samt avsaknad av 

humana, moraliska och etiska värderingar, skulle det faktiskt kunna innebära att Bateman 

utför allt detta och att ingen bryr sig över huvud taget.  

 

Jag vidhåller dock min hållning som är presenterad i min analys och hävdar att det även 

utifrån den kognitiva skolans, med fokus på textuella signaler och kontradiktioner, finns skäl 

att hålla berättaren Patrick Bateman i American Pyscho som otillförlitlig. Jag ser fram emot 

att läsa romanen igen om något decennium eller så för att se huruvida mina eventuella 

kulturella och historiska förståelseramar har förändrats och påverkar min läsning i en 

annorlunda riktning.  

 

Uppsatsens implikationer för min framtida yrkesroll 
 

En viktig del i författandet av denna uppsats har varit att det på något vis skulle bidra till ökad 

förståelse och insikter inom det svenskämnesdidaktiska fältet och min framtida yrkesroll som 

lärare. I läroplanen för gymnasiet står följande i syftet för svenskämnet:  

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011, s. 160). 

 

I relation till syftet ovan torde en kontroversiell roman som American Psycho vara ett 

träffsäkert val för att kunna utmana eleverna och skapa diskussion; både i det faktiska 

läsandet och som inblick i en brutal, hemsk och cynisk föreställningsvärld. Det faktum att 

romanen är filmatiserad kan bidra till att eleverna kan ges möjlighet att analysera och 

diskutera skillnader mellan de olika framställningsformerna. American Pscyho är likväl 

intressant rent berättartekniskt och kan fungera som underlag för att utveckla elevernas 

förståelse för olika litterära grepp; såsom otillförlitligt berättande och som exempel på en 

roman utan egentlig intrig och kronologisk ordning  

 

 Jag är av åsikten att det inte finns något behov av att censurera eller förbjuda elever att läsa 

bitvis brutala och kontroversiella texter. Istället tror jag att det finns möjlighet till goda 
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lärandesituationer i att möta det förbjudna genom skönlitteratur och reflektera över olika 

perspektiv och dess potentiella effekter på individ och samhälle. 

 

I skrivandet av den uppsatsen har mina perspektiv vidgats och min begreppsapparat för 

litteraturanalys, och mer specifikt det narratologiska fältet, har utvecklats. Detta hoppas jag 

kommer att kunna hjälpa mig i svenskundervisningen, där mina nyligen förvärvade kunskaper 

gör mig bättre rustad att möta och skapa lärande för morgondagens elever.  

 

Sammanfattning 

Bret Easton Ellis kontroversiella och skandalomsusade roman American Psycho (1991) har 

skakat litteraturvärlden med sin skrämmande inblick i en påstådd seriemördare och Wall 

Street-yuppie, och dennes eskapader i en värld full av lyx och yta. Romanens berättare i första 

person, Patrick Bateman, har gett upphov till många analyser kring huruvida han verkligen 

utför de dåd han berättar om i romanen. Syftet med denna uppsats är således att undersöka om 

det finns skäl att beskriva berättaren i romanen American Psycho som en otillförlitlig berättare 

utifrån vad teorier kring detta litterära grepp har att säga. I denna uppsats redogörs för teorier 

kring otillförlitligt berättande utifrån huvudsakligen den Boothska skolan, med förespråkare i 

bl.a. Chatman, Rimmon-Kenan, Phelan och Cohn. De ser otillförlitligt berättande med 

utgångspunkt i den distans som skapas mellan den implicita författaren (implied author) och 

den implicita läsaren (implied reader), vilket läsaren kan upptäcka i signaler och 

kontradiktioner i texten. I uppsatsen redogörs även för det kognitiva synsättet, med 

förespråkare i Nünning och Zerweck, som fokuserar mer på hur läsaren och dennes historiska 

och kulturella förståelseramar påverkar tolkningen. Båda synsätten använder sig dock av 

textuella signaler och kontradiktioner för att upptäcka en eventuell otillförlitlig berättare.  

Det finns inte någon uttömmande forskning rörande American Psycho´s berättare Patrick 

Bateman utifrån det litterära greppet otillförlitlig berättare. Phillips (2009) och Zerweck 

(2001) är de två som redogörs för i denna uppsats och de gör divergerande analyser. Phillips 

vill hålla Bateman som en otillförlitlig berättare medan Zerweck vill hålla honom som 

tillförlitlig. I min analys presenteras resultat och argument som ger skäl till att berättaren 

Patrick Bateman i American Pyscho bör ses som en otillförlitlig berättare utifrån framför allt 

den Boothska skolan och den tydliga ironi som förmedlas mellan den implicita författaren och 
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den implicita läsaren. Detta går att notera genom en allegorisk läsning av romanen, som en 

satir och parodi på yuppie-eran och de ideal och värderingar som den eran stod för.  I 

uppsatsen argumenteras för att det även utifrån det kognitiva synsättet finns skäl att hålla 

berättaren som otillförlitlig, framför allt på grund av en mängd kontradiktioner och textuella 

signaler som antyder att händelseförloppet är något annat än vad som berättas.   
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