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Abstract

My essay is an investigation of American Psychos Patrick Bateman. Why is Patrick Batemans 

identity one so easily described as shallow and superficial? I discuss theese questions from a 

marxists point of view putting Bateman in the context of Georg Lukács theories of reification. 

I compare the structure of Patrick Batemans identity with the idea of an reified identity to se 

how the mechanisms of reification creates the entity that is Patrick Bateman. 

My conclusion is that one answer to Batemans shallowness is the phenomenon of reification. 

To get a grasp of how shallowness might be understood I combine the theories of Lukács with 

Bakhtins idea of the aouthorative discourse. 

If one look upon reification as an aouthorative discourse and one also presume that human 

existence is social and verbal the conclusion is that Patrick Bateman cannot exist because of 

what he is an example of. Patrick Bateman has only access to one voice, the voice of 

consumer capitalism and it is the singularity of Bateman that constitutes his ”not thereness”.     
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1. Inledning

En 1800-tals dandy och en mordisk yuppie psykopat. Det är hundra år mellan Oscar Wildes

Dorian Grays porträtt och Brett Easton Ellis American Psycho. Men vad har de med varandra 

att göra?

Den här uppsatsen handlar inte om Dorians Grays porträtt, men jag slogs av den likhet 

romanen har med sin på året 100 år yngre romankamrat American Psycho. Båda utspelar sig i 

ett dekadent fin de siècle där vackra och rika unga män ruvar på mörka hemligheter och 

brottas med sina fördärvade själar. Båda präglas också av elegant ytlighet, cynism och 

grymhet dold bakom vackra fasader. Patrick Bateman framstår för mig som en postmodern 

excess av Dorian Gray: Patricks ondska är ondare, hans känslokyla kallare och hans tomhet 

tommare, men deras grundläggande konstitutioner är påfallande lika. 

   Titeln på Oscar Wildes roman; Dorian Grays porträtt, signalerar tydligt tavlans centrala 

betydelse i berättelsen. Ett ting, ett objekt, färg och duk är på sätt och vis romanens mittpunkt, 

och utövar ett enormt inflytande på huvudkaraktären Dorians utseende, tankar och handlingar. 

Min läsning av American Psycho förändrades genom mina associationer till Dorians 

tavla. Det magiska i tingen kändes plötsligt angeläget när de två romanerna fick 

korrespondera med varandra och jag började läsa de varor som Patrick Bateman fyller sitt liv 

med ur ett nytt perspektiv. Patrick äger ingen magisk tavla, men han smyckar sig med manisk 

besatthet. Konsumtionsvaror är ett fundament i Patricks liv, bestämmer hans sinnesstämning 

och definierar, för honom själv, hans identitet. Hur kan dessa tings inflytande och 

definierande makt förklaras? 

Min första ingång till romanen blev alltså hur kopplingen mellan tingen i Patricks liv 

och hans identitet kunde begripas. Två saker tränger sig på läsaren av American Psycho: 

våldet genom sin vidrighet och tingen genom sin repetitiva kraft. Ser man en koppling mellan 

vansinne och ting kan romanen lätt tolkas som en kritik av konsumtionssamhället och denna 

tolkning är rimlig, men den säger i sig egentligen inget om konsumtionssamhällets 

mekanismer och den säger inget om Patrick Bateman. Att förklara orsaksförhållandet mellan 

ting och person kräver således en teori som analyserar dessa mekanismer. I relation till detta 

fann jag den marxistiske tänkaren Georg Lukács och hans beskrivning av reifikationens 

fenomen som en i högsta grad lämplig teoretisk förklaringsmodell. Tingen kommer till liv i 

Lukács text, döda föremål förklaras som aktörer i människors liv. 

Jag kommer inte i min uppsats att fokusera på våldet eller ondskan i romanen. Min 

föresats är att försöka begripliggöra karaktären Patricks tomhet och ytlighet. 
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Det som bekymrar och intresserar mig med romanen och dess huvudperson är följande: 

även om man betraktar American Psycho som en samhällskritisk roman (vilket jag gör) och 

ser Patrick Bateman som en konstruktion skapad för att synliggöra ett problem, så svarar det 

fortfarande inte på varför Patrick Bateman är som han är. Något saknas hos Patrick Bateman, 

vad och varför? 

I min uppsats kommer jag att försöka förklara och begripliggöra det jag kallar för 

”problemet” Bateman. Jag kommer nedan, under rubriken “problemet” Bateman, att mer 

utförligt beskriva vad jag menar med detta. Jag nöjer mig här med att ”problemet” Bateman är 

ett problem konstituerat av brist1. Jag vill också hävda att ”problemet” Bateman är ett 

diskursivt snarare än ett personligt problem. 

1.2 American Psycho

American Psycho gavs ut 1991 och är en skildring av “Yuppielivet” i 1980-talets New York. 

Berättarjaget Patrick Bateman är som titeln antyder en psykopat men också en framgångsrik 

26-årig börsmäklare bosatt på övre Manhattan. Patrick jobbar på ett företag som tillhört hans 

far; P&P, men det är oklart vad han faktiskt gör där. Hans största idol är Donald Trump och 

hans främsta begär i livet är att få ta över finansmäklarnas Heliga Graal; Fisherkontot, samt 

att lyckas boka ett bord på den omåttligt trendiga restaurangen Dorsia.

Det är en roman som saknar tydlig dramaturgisk uppbyggnad, det finns ingen direkt 

handling, ingen början, inget slut. Episoder med kapiteltitlar som Shopping, 

Affärssammanträde, Hälsoklubben, Flickor och Mörda Hund följer på varandra som ett 

kortfilmsmaraton i dagboksform. Romanens första mening: ” I SOM INTRÄDER HÄR 

LÅTEN HOPPET FARA” och dess sista: “DETTA ÄR INGEN UTGÅNG”, flankerar en 

värld betraktad ur Patrick Batemans ögon; en verklighet som utspelar sig på trendiga klubbar, 

dyra gym och bland exklusiva människor smyckade med exklusiva ting; en verklighet där det 

ornamentala verkar utgöra det fundamentala. Den första meningens koppling till Dantes 

Inferno ger läsaren en tydlig ledtråd om vad hon kan vänta sig. Romanen är på sitt sätt en 

helvetesskildring.

Patricks bekantskapskrets utgörs av människor som liknar honom; yuppies som jobbar 

med pengaplacering, festar, nyttjar droger men utan att helt gå ned sig, konsumerar, och är 

egentligen inte på väg någonstans. De är människor som betraktar sig som en del av 

samhällets toppskick och att klättra på samhällsstegen innebär snarast att klättra (eller hålla 

                                                
1 Ordet brist används ej som psykoanalytiskt begrepp. Ordet ska här förstås som en frånvaro av något. I relation 
till min teori bör ordet snarast begripas som falskt medvetande eller alienation. 
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sin status) inom den egna gruppen. Att befinna sig rätt inom den egna gruppen handlar nästan 

uteslutande om vilken förmåga individen har att sortera och välja rätt i New Yorks djungel av 

konsumtionsvaror. En djungel där berättarröstens position i näringskedjan är det stora 

rovdjurets. 

Romanen blev när den kom ut hårt kritiserad för sina explicita vålds- och tortyrscener och 

den beskylldes bland annat för att vara ”’a how-to novel on the torture and dismemberment of 

women.’”2 Idag läses vanligen American Psycho som en kritik och satir över 1980-talets 

giriga konsumtionssamhälle och det ligger närmre till hands att som Julian Murphet gör i 

American Psycho A Readers Guide, tolka våldet på en allegorisk nivå; som en spegel av det 

våld som ”Reagan’s America was inflicting […] on workers, homeless people, ethnic 

minorities and women, in effect much worse than the lurid and rococo violence of Bateman’s 

discourse”3

2.”Problemet” Bateman

Det är ingen idé att förneka det: detta har varit en usel vecka. Jag har börjat dricka min 

egen urin. Jag skrattar spontant åt ingenting. Ibland sover jag under sängen. Jag rensar 

tänderna med tandtråd oavbrutet tills tandköttet värker och munnen smakar blod. Före 

middagen igår kväll på 1500 Red Goodrich och Jason Rust åkte jag nästan fast […] när 

jag försökte skicka mamman till en av flickorna jag dödat förra veckan vad som kunde 

tänkas vara ett torkat, brunt hjärta.4

I uppsatsen kommer jag, utifrån bland andra, men framförallt Lukács teorier kring reifikation 

samt Bahktins dialogicitetsbegrepp, att analysera och försöka begripliggöra ”problemet” 

Bateman. Att betrakta Patrick Bateman som ett problem eller konstatera att han har ett 

problem är inte särskilt kontroversiellt och citatet ovan ger rimligen en ledtråd till varför.

Den känslokyla som präglar romanen, samt det faktum att berättarjaget, Patrick Bateman är en 

entusiastisk mördare och tillika en elegant yuppie, inbjuder till analys och tolkning. Julian 

Murphet beskriver Patricks identitet som: ”really no more than a zone of language (…) an 

identity without substance or centre.”5 Detta är ett av många sätt man kan beskriva 

“problemet” Bateman på. Patrick verkar egentligen inte existera bortom det språk han 

                                                
2 Murphet Julian, Brett Easton Ellis´s American Psycho, A readers guide (New York 2002) s. 68.
3 Ibid., s. 54.
4 Ellis Brett Easton, American Psycho, övers. Einar Heckscher (Stockholm 2006)
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använder; vad jag menar med detta är att det inte verkar finnas något under, det finns ingen 

botten, inget djup. 

”Problemet” Bateman är i min läsning ett problem konstituerat av brist. Känslokyla, 

ytlighet, egoism – ord som ofta dyker upp för mig som beskrivningar av romanens atmosfär –

är egenskaper som är normativt kopplade till avsaknaden av ordens motsatser. Personen 

Patrick verkar sakna något, en substans, eller, i brist på bättre ord, ett inre. Min beskrivning av 

detta mitt forskningsobjekt låter möjligen diffus, vilket rimligen hänger ihop med att jag 

försöker skildra en tomhet, en frånvaro. Patrick upplever sin egen person på följande sätt:

…det finns en idé om en Patrick Bateman, någon slags abstraktion, men det finns inget 

verkligt jag, bara ett väsen, något illusoriskt, och fast jag kan dölja min kalla blick och du 

kan trycka min hand och känna kött som tar tag om ditt, och kanske kan du till och med 

ana att våra livsstilar är jämförbara: Men jag är helt enkelt inte där.6

”Problemet” Bateman är alltså i min läsning inte primärt kopplat till Patricks fysiska 

våldsanvändning, vilket jag snarare läser som en effekt av Patricks känslolöshet och 

maktbegär. Problemet är att det vi kallar för ytlighet verkar utgöra hela hans konstitution. I 

romanen uttrycks detta på en mängd olika sätt, inte minst i att han värderar både sig själv och 

andra uteslutande utifrån yttre företeelser som kläder, pengar, och utseende. En annan aspekt 

av ”problemet” Bateman är det rent språkliga. Språkets stil är ofta reklambroschyrens och 

livsstilsmagasinets, vilket förstärker upplevelsen av den tomhet som är ”problemet” Bateman. 

Hans språk verkar inte vara hans eget. Jag vill sammanfatta ”problemet” Bateman som en 

tomhet som både han och läsaren upplever. 

3. Syfte och frågeställning 

Jag kommer i den här uppsatsen att försöka förklara ”problemet” Bateman utifrån dels 

marxistisk teori, främst representerat genom Georg Lukács och dels utifrån Bahktins teorier 

kring dialogicitet. Med hjälp av dessa teoretiska verktyg vill jag utröna: Hur kan Patrick vara 

tom? I vad består Patricks upplevelse av tomhet? 

Patrick förklarar explicit att han upplever sig själv som tom. En upplevelse som Patrick 

och läsaren delar. Julian Murphet läser Patricks identitet som: ”really no more than a zone of 

language” och ser detta som ett resultat av att Patricks reifierade språk är oförmöget att skapa 

                                                                                                                                                        
5 Murphet, (2002) s. 53.
6 Ellis, (2006) s. 390.
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mening i hans tillvaro7. Jag instämmer, och vill i uppsatsen undersöka hur reifikationens 

fenomen verkar. Hur kan detta reifierade språk skapa en identitet som kan beskrivas i termer 

av ”no more than”? Är vi inte alla, och inte minst en romanfigur, just vårt språk? 

Patrick Bateman är en extrem person i en extrem miljö. Genom min strukturalistiska och 

kontextuella läsning resulterar just det extrema i Batemans konstitution att han blir en symbol. 

En symbol för just den miljö som skapar honom. Genom min marxistiska läsning görs 

symbolen till en symbol för det kapitalistiska systemet. Att förklara ”problemet” Bateman är 

således att förklara varför en symbol för ett kapitalistiskt system resulterar i en viss 

personlighet. 

Vad är det som gör Patrick Bateman till ett problem? 

4. Tidigare forskning

Av den forskning jag funnit som tar upp “problemet” Bateman återfinns två huvudlinjer som 

förklaringsmodeller. Dels den postmoderna som förklarar Patrick Batemans ickenärvaro som 

en iscensättning av postmodernitetens upplösande effekter. Dels en materialistisk tolkning 

som läser “problemet” som ett resultat eller spegling av konsumtionssamhällets 

dehumanisering och fragmentisering. Likheten mellan infallsvinklarna ligger i synen på 

Bateman som en hyperbol, eller symbol.

Skillnaden är framförallt vilka slutsatser man kan dra av Patricks ofullständiga identitet; 

vad det är som uttrycks genom symbolen, vad är han en hyperbol av?

Mark Storey beskriver Batemans psyke i “ ‘And as things fell apart’: The Crisis of 

Postmodern Masculinity in Brett Easton Ellis’s American Psycho and Dennis Copper’s 

Frisk”, som: 

nonexistent. Instead, Ellis gives us a central identity created by external forces, a fictional 

world encased in the language of the society that created it and told through the voice of a 

man who in real terms is not actually there.8   

Detta att Patrick inte är där är något som även romankaraktären erkänner och fenomenet kan 

analyseras från flera perspektiv. Ser man det som en medveten litterär skapelse lägger man 

                                                
7 Murphet, (2002) s. 53.
8 Storey Mark (2005) “’And As Things Fell Apart’: The Crisis of Postmodern Masculinity in Brett Easton Ellis´s 
American Psycho and Dennis Cooper´s Frisk”, 
(http://www.redorbit.com/news/health/335095/and_as_things_fell_apart_the_crisis_of_postmodern_masculinity/
)hämtad –071102, s. 1.   Publicerad i Studies in Contemporary Fiction, Vol. 47.
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fokus på Ellis motiv; vad vill han uppnå med detta fragmentiserade jag och hur gör han det? 

Analyseras Patrick bortom Ellis motiv är Patrick tvungen att begripas som en produkt av sitt 

universum; romanen i sig. Oavsett vilket angreppssätt som används så verkar Patricks 

identitet genom sin konstitution pocka på en läsning av honom som en representation av 

något. 

Storey skriver följande om varför symbolen inte fungerar som karaktär och beskriver Ellis 

skapelse som:

a male protagonist who exists only as an exemplar of traditionally male language systems 

(violence, pornography, the media, fashion, commerce) taken to their extremes, he 

undermines the stability of those language systems and shows the impossibility of their 

attempts to adapt to postmodernity.9

I Storeys analys är Patrick framförallt en symbol för den traditionella manligheten och 

romanen illustrerar denna manlighets oförmåga att anpassa sig till postmoderniteten. Storeys 

ingång till “problemet” Bateman är inte en undersökning av hur han skapas i romanen utan tar 

snarare fasta på att han är ofullständig och erbjuder en förklaring till varför och hur det kan 

tolkas. 

I Shopping In Space tar Elizabeth Young sig an Patrick Batemans substanslöshet. Hon 

beskriver Patrick som: 

a cipher; a sign in language and it is in language he disintegrates, slips out of our grasp. 

Patrick is Void. He is the Abyss.10

Denna tomhet eller avgrund förklarar Young dels som ett exempel på en postmodernism som 

genom att föra samman det allmänna och privata, begär och underhållning, förintar ett möjligt 

“autonomous ’ego’”11. Men Patricks tomhet läser hon också som en demonstration av Ellis, 

att 

“Patrick, in his role of ultimate consumer, someone who is composed entirely of 

inauthentic commodity-related desires cannot exist as a person”12

                                                
9 Ibid. s. 2.
10 Young Elizabeth, Shopping in space (London 1992) s. 119. 
11 Ibid., s. 119.
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Young ser American Psycho som ett exempel på en postmodern text utan en postmodern 

teoretisk agenda. Det är en klarsynt beskrivning av romanen, den är postmodern bara rent 

stilistiskt. Det finns som Young påpekar en ton i American Psycho som signalerar till läsaren: 

det här är inte verkligt, det finns en riktig verklighet bortom detta, bortom den vansinniga 

konsumismen.13

Julian Murphet erbjuder en god och översiktlig genomgång över American Psycho. 

Murphet tar upp romanens politiska implikationer, men gör också en analys av Patrick 

Bateman. Även Murphet beskriver Patricks subjekt som ett ickesubjekt: 

a forced polyphony of language-games illustrative of contemporary identity, an identity 

without substance or centre.14

I Murphets analys av Patrick Bateman framhåller han reifikation som en konstituerande kraft 

för Patricks identitet och beteende: “Reification affects all of the discourses in wich Bateman 

is written.”15

Batemans tomhet som karaktär förklaras av Murphet också utifrån stilistiska motiv och 

han noterar hur Ellis, genom att förändra tonen i Patricks språk, förstärker “the fact that 

Patrick’s only existence is within fiction”16  

Jag delar ovanstående skribenters syn på Patrick Bateman som en symbol, eller överdrift 

av något. Men i min läsning kommer jag inte att ta hänsyn till Ellis motiv. Jag kommer heller 

inte förhålla mig till det postmoderna som en konstituerande kraft. Det postmoderna är i min 

förståelse ett perspektiv och ett sätt tolka världen, och inte en kraft som verkar och förändrar i 

romanens universum, så tillvida det inte är författaren själv som gör sin karaktär postmodern. 

Val av teori verkar alltså vara beroende av, och vice versa, hur man förhåller sig till romanen. 

Jag vill analysera Patrick Bateman utifrån romanens inre logik, det vill säga, hur han skapas i 

romanens universum, och jag ansluter mig till en materialistisk analys. Till skillnad från 

Young och Murphet så använder jag mig explicit av Lukács beskrivning av reifikationens 

fenomen och vill mer utförligt undersöka hur detta skapar personen Patrick Bateman.

                                                                                                                                                        
12 Ibid., s. 121.
13 Ibid., s. 121.
14 Murphet, (2002) s. 53.
15 Ibid., s. 38.
16 Ibid., s. 52.
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5. Metod

I min läsning av American Psycho genom Lukács vill jag gå längre än att konstatera Patrick 

Bateman som reifierad. Enklast kan reifikation beskrivas som förtingligandet av mänskliga 

relationer. Jag vill i uppsatsen undersöka vad det kan innebära för Patrick Bateman. Detta 

innebär att jag kommer att artikulera Batemans tomhet med Lukács terminologi.

 Uppsatsen blir på sätt och vis prövande i sin förklaring. Hur kan romanens fenomen 

identifieras, hur kan vi genom begrepp förklara de aspekter av Patrick som utgör ”problemet” 

Bateman? Jag kommer att läsa American Psycho genom Lukács och undersöka sambanden 

mellan hur reifikationens fenomen uttrycks och hur ”problemet” Bateman uttrycks.

Teorierna kring reifikation är något av en väv där begreppens samband med varandra 

sällan går att läsas uppifrån och ned. Det är av den anledningen svårt att skapa en linejaritet i 

uppsatsen. Rubrikerna kommer att presentera avsnittens huvudsakliga temata, men ofta 

kommer, på grund av min teoretiska utgångspunkt, andra trådar att vävas in i det mönster som 

jag hoppas trots allt ska bli förklarande. Under de första fem rubrikerna i analysen kommer 

jag att analysera ”problemet” Bateman utifrån olika aspekter av reifikationens fenomen. 

Under rubriken Den auktoritära diskursen (ett kapitel som även innehåller mina slutsatser) 

kommer jag att applicera Bakhtins teorier på ”Problemet” Bateman och väva samman dessa 

med reifikationsteorin. 

Mitt förhållningssätt till Patrick Bateman är något paradoxalt, eftersom det utgår från två 

motstridiga premisser. Den ena är att Patrick i texten är där, han existerar och det är som en 

verklig person jag kommer att relatera till honom. Men detta menar jag också att Ellis inte 

kommer ha någon plats i min analys. Patricks skapare är i min läsning den kultur som omger 

honom, inte författaren som placerat honom där. Den andra är att Patrick som identitet inte är 

där; min frågeställning springer således ur en upplevd frånvaro och tomhet i Patricks existens. 

Mark Storey menar att det är ett misstag att läsa Patrick som en verklig person och ser 

möjligheten att läsa Patrick som ”not there at all, a representation of representations”17. Jag 

föreslår att en läsning av Patrick som en representation inte utesluter, inte bör utesluta att läsa 

honom som en verklig person, eftersom man då frångår frågan, varför det han representerar –

återigen – lämnar intrycket av att han bara är en representation. I min mening måste Patrick 

Bateman läsas som en verklig person för att kunna begripa varför han inte är det. Min analys 

av Patrick kommer att fokusera på hur han skapas eller inte skapas, utifrån romanens inre 

logik.

                                                
17 Storey, (2005) s. 2.
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Om Patrick Bateman skapas av sin värld så produceras Patricks ickeexistens i varje sida 

av romanen. Jag förhåller mig till Patrick som där - som ett existerande subjekt - för att kunna 

begripa hur han inom romanens universum skapas som ett subjekt vars existens kan 

ifrågasättas. 

Uppsatsen kommer att kretsa kring framförallt Lukács och kapitlet i Historia och 

klassmedvetande som beskriver reifikationens fenomen. Huruvida Lukács beskrivning av det 

kapitalistiska systemet och dess åverkan på det mänskliga varat är korrekt eller inte, är inget 

jag kommer spekulera kring i den här uppsatsen. Men eftersom en läsning av American 

Psycho genom Lukács också är en läsning av Lukács genom American Psycho så är analysens 

validitet implicit politisk.

En motvillig läsare skulle kunna ställa sig frågan varför – om Lukács teorier har någon 

som helst relevans – vi inte alla är kallhamrade massmördare?

För att skydda Lukács från sådana enkla angrepp vill jag påpeka att Patrick Bateman i 

min uppsats läses och framstår som en symbol för det kapitalistiska systemet. Han är i mina 

ögon en överdrift. 

I samband med mitt val av teori kan något sägas om de infallsvinklar jag behandlar mer 

styvmoderligt. American Psycho kan analyseras med betydligt större fokus på kön och 

etnicitet än vad jag gör i denna uppsats. I relation till min frågeställning ligger dock ett 

marxistiskt perspektiv närmast till hands. Med det vill jag inte påstå att kön inte skulle vara en 

definierande faktor för Patricks identitet. Den patriarkala och den kapitalistiska ordningen är 

system som i American Psycho går i varandra och hämtar kraft ur varandra. Patrick är en 

symbol för kapitalismen och den är manligt konnoterad. Patrick skulle inte kunnat heta 

Patricia. 

5.1 Teori

I huvudsak kommer teorin presenteras löpande i analysen och här ges därför bara en kort 

presentation. Georg Lukács Historia och klassmedvetande utgavs första gången 1923 och 

består av en rad olika essäer varav jag kommer att använda mig av en: Reifikationen och 

proletariatets medvetande. Det var Marx som introducerade ordet reifikation i ett 

politiskt/filosofiskt sammanhang men det återfinns sällan i hans texter. Lukács utvecklar 

ordets innebörd och jag kommer i uppsatsen uteslutande att använda mig av hans teorier vilka 

dock har “Marx ekonomiska analys som förutsättning”18

                                                
18 Lukács Georg, Historia och klassmedvetande, övers. Tomas Gerholm (Stockholm 1970) s. 140.
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Mitt val av teori springer ur mitt val av frågeställning. ”Problemet”, bristen och förlusten 

jag vill undersöka hos Patrick, kan i mina ögon bara angripas ur ett kontextuellt perspektiv. 

Jag betraktar Patrick som en produkt av den värld han lever i och mina teoretiska verktyg är 

således också av en samhällsorienterande art (marxistisk). Både Lukács och Bakhtin betraktar 

och analyserar den mänskliga existensen utifrån hennes sociala sammanhang. Att använda sig 

av marxistisk teori för att förklara ”problemet” Bateman faller sig naturligt. Patrick är en 

superyuppie och hans sammanhang är kapitalistens sammanhang. Att kritisera Patrick är en 

kritik av hans sammanhang och är på så vis också en kritik av kapitalismen. 

5.2 Reifikation

Ordet kommer i uppsatsen användas i den betydelse som Lukács ger det i Historia och 

klassmedvetande; alltså som en beskrivning av ett fenomen. Lukács text präglas av en tro på 

revolutionen och att definiera reifikationens fenomen blir nödvändigt för att kunna angripa det 

hinder som reifikationen är. Reifikation är alltså ett uttryck för kapitalismens överbyggnad. 

Ordet reifikation är i min förståelse inte ett begrepp utan en beskrivning av den 

medvetandeförändring som följer av en mängd olika processer. Jag kommer att använda mig 

av ordet diskurs i relation till ordet reifikation, något som Lukács inte gör. I användningen av 

begreppet reifikationens diskurs, syftar jag på det ideologiska system som resulterar i det som 

kallas för reifikationens fenomen. Min vilja att använda mig av diskurs istället för 

överbyggnad har flera anledningar. Dels för att synliggöra kopplingen med Bahktins 

auktoritära diskurs. Dels för att begreppet diskurs till skillnad från begreppet överbyggnad 

klarare beskriver ett system som skapas av subjekt och skapar subjekt. Reifikationens diskurs 

utrycker också mer precist vad jag då avser än tex. reifikationens fenomen, som beskriver en 

händelse/situation, eller överbyggnad som i marxistisk terminologi kan uppfattas omfatta mer 

än vad som faller inom reifikationens ramar.   

I relation till ”problemet” Bateman kommer jag att använda mig av tre termer från Lukács 

Historia och Klassmedvetande: isolering/atomisering, självobjektivering samt 

förtingligande/varufiering. Med dessa termer vill jag illustrera olika aspekter av det teoretiska 

kluster som Lukács kallar för reifikationens fenomen. Det finns ingen hierarkisk ordning 

termerna emellan och inte heller något bestämt orsakssammanband. Fenomenen är alla 

orsaker och effekter av en situation där ”den kapitalistiska produktionens ’naturlagar’ omfattat 
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alla samhällets livsyttringar” 19. Detta förhållande kommer också, som jag tidigare framhållit, 

att avspeglas i uppsatsens struktur.

En förutsättning för min uppsats är att Patricks liv och identitet är reifierad. New Yorks 

yuppievärld under sent 1980-tal såsom det gestaltas i American Psycho, är en värld där den 

”moderna kapitalismen”20 råder på ett minst lika utvecklat och omfattande sätt som under 

skrivandet av Historia och Klassmedvetande. Lukács skriver:

På samma sätt som det kapitalistiska systemet i ekonomiskt avseende fortlöpande 

producerar och reproducerar sig självt på allt högre nivå, sjunker reifikationsprocessen 

under loppet av kapitalismens utveckling allt djupare, alltmera ödesdigert in i 

människornas medvetande och blir alltmera konstitutivt för detta.21

Tankarna kring reifikation är tankar kring skapandet av medvetande. Det är viktigt att 

poängtera att alla företeelser/begrepp som beskriver reifikationens fenomen enligt Lukács är 

lika skenbara som reifikationen själv. Reifikation är falskt medvetande och ett ideologiskt 

problem förknippat ”med kapitalismen och dess undergång”22 Idén om ett falskt medvetande 

är av intresse för min ingång till ”problemet” Bateman eftersom det förutsätter en förlust av 

något, ett sant medvetande. I min analys kommer gestaltandet av ”problemet” Bateman 

således också vara, utifrån kopplingen till min teori, en gestaltning av brist och förlust.

Med begreppet isolering/atomisering vill jag synliggöra den förlust av kontroll Marx 

beskriver som en konsekvens av en situation där människornas ”’egen sociala rörelse’” för 

dem tar ”formen av en rörelse hos ting som kontrollerar dem i stället för att kontrolleras av 

dem’” 23. Det förlorade, det som är detta begrepps motsats, är att se samhället och sitt eget jag 

som en totalitet där subjektet skapar och kontrollerar den sociala rörelsen. Isoleringen och 

atomiseringen av sig själv och sitt sammanhang är en förlust av sammanhang och en förlust 

av kontroll som uppstår i det ”att hela samhällslivet […] pulvriseras till isolerade akter av 

varuutbyte.”24

Lukács säger detta om självobjektivering:

                                                
19 Lukács, (1970) s. 150
20 Ibid., s. 140.
21 Ibid., s. 152.
22 Ibid., s. 140.
23 Ibid., s. 97.
24 Ibid., s. 150.



17

Det som i [arbetarens] öde är typiskt för hela samhällskroppen är att denna 

självobjektivering – detta att en av människans funktioner blir en vara – med största 

pregnans uppenbarar varuförhållandets avhumaniserade och avhumaniserande karaktär.25

Självobjektiveringen Lukács talar om ser han som ett resultat av ett förhållande i det 

kapitalistiska systemet där arbetaren ser sitt eget arbete som en vara han äger. I relation till 

Bateman handlar det naturligtvis inte om arbete. Batemans arbete är mycket diffust och han 

jobbar framförallt för att som han säger ”passa…in”26. Jag kommer använda mig av termen 

självobjektivering för att belysa Patricks relation till sig själv och för att belysa de 

värdesystem som Patrick opererar inom i sitt identitetsskapande. Under rubriken Produktion 

av status som vara kommer jag att vidare undersöka vad Patrick jobbar med.

Varufieringen/förtingligandet är centralt för förståelsen av reifikationens fenomen och 

hänger samman med det som Lukács i nästan poetiska ordalag beskriver som varustrukturens 

väsen:

Det består i att ett förhållande, en relation mellan människor antar karaktären av ett ting 

och på så sätt får en ’spöklik föremålslighet’, som i sitt eget stränga, skenbart helt slutna

och rationella lagsystem döljer varje spår av sitt fundamentala väsen: att vara en relation 

mellan människor.27

I vilken grad ett förtingligande av relationer råder mellan människor har enligt Lukács att göra 

med i vilken grad varuformen är den dominerande referensen. Det är när varuformen blir den 

universella kategorin som ”den genom varuförhållandet uppkomna reifikationen får en 

avgörande betydelse […] för deras medvetandes underkastelse”28. 

För att närmare förstå vad varufieringen implicerar i ett sammanhang som rör mänskliga 

relationer bör något sägas om bruksvärde och bytesvärde. Marx menar att tingen i det 

moderna kapitalistiska samhället förvandlas, reifieras, från ting till varor. Denna förvandling 

är kopplad till en förändring i värdesättning. Värdet på tingen går från det subjektiva och 

tidsbestämda bruksvärdet till det objektivt relationella bytesvärdet. Ett ting blir alltså, med 

Marx terminologi, en vara, när värdet inte avgörs av i vilken grad jag behöver tinget för 

stunden, utan istället bestäms av vad tinget är värt i förhållande till andra ting, tex. pengar. 

                                                
25 Ibid., s. 151.
26 Ellis, (2006) s. 250.
27 Lukács, (1970) s. 140.
28 Ibid., s. 143.
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Varuformens universalitet innebär alltså att alla företeelser, människor som ting, antar formen 

av en vara.

Genom att bruksvärdena undantagslöst uppträder som varor, erhåller de en ny 

föremålslighet […] som förintar deras ursprungliga tingnatur, får den att försvinna.29

Varuformen, säger Marx, citerad av Lukács, ”alienerar inte endast människans individualitet, 

utan även tingens.”30 I relation till Patrick Bateman och ”problemet” Bateman vill jag pröva i 

vilken mån varuformens universalitet kan betraktas som definierande kraft i förhållande till 

Patricks sociala relationer. Hur kan ett medvetandes underkastelse under varuformens 

skenbara naturbundenhet gestaltas?

5.3 Bakhtin 

Bahktins teorier hämtar jag från James Wertch, Voices of the mind: a sociocultural approach 

to mediated action (1993) och Cvetan Todorovs, Mikhail Bakhtin : the dialogical principle 

(1984). Bakhtin återfinns i uppsatsen först i analysdelens avslutande kapitel där jag förhåller 

mig till hans tankar kring subjekt, medvetande och språk. Bahktins betydelse för min uppsats 

ligger främst i hans tankar kring den mänskliga existensen som han i grunden finner social. 

För Bakhtin finns det ingen autonom personlighet. Todorov beskriver hållningen: “for 

Bakhtin, ‘at the bottom of man’ we find not the Id but the other”31. Jag kommer även att 

förhålla mig till det som Bakhtin benämner som den auktoritära diskursen och vill pröva hur 

den förhåller sig till reifikationens fenomen.

6. Isolation och Atomisering

Lukács beskriver i Historia och klassmedvetande hur det reifierade medvetandet upplever 

verkligheten som isolerade former av varuutbyten. De mänskliga sammanhangen försvinner 

när upplevelsen av världen atomiseras32. Jag kommer (nedan) undersöka hur detta 

medvetandes isolering kan gestaltas hos Patrick Bateman och i vilken mån det kan vara en 

ingång till en förståelse av ”problemet” Bateman. 

                                                
29 Ibid., s. 151
30 ibid., s. 151.
31 Todorov Cvetan, Mikhail Bakhtin : the dialogical principle, övers. Wlad Godzich (Manchester 1984) s. 33.
32 Lukács, (1970) s. 150.
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Om jag gifte mig med Evelyn, skulle hon då ha mig att köpa henne Lacroixklänningar 

tills vår skilsmässa gått igenom? Har de sydafrikanska kolonialtrupperna och de 

Sovjetstödda svarta guerillas slutit fred än i Namibia? Eller skulle världen vara en 

säkrare, vänligare plats ifall Luis blev hackad i bitar? Min värld kanske skulle det, så 

varför inte. Det finns egentligen inget…å andra sidan.33  

Ovanstående filosofiska utflykt är i likhet med romanen som helhet befriad från kausalitet och 

tydliga sammanhang. Patrick funderar på sitt liv och i hans tankar placerar sig de 

sydafrikanska kolonialtrupperna på samma betydelsemässiga plan som både Evelyn och en 

hypotetiskt sönderhackad Luis. Texten belyser en fragmentarisering av verkligheten som 

enligt min förståelse tangerar den isolering som Lukács talar om som konsekvens av det 

reifierade medvetandet. Ur texten vill jag utläsa ett sammanhang mellan Patricks 

osammanhängande uppräkning och begreppen atomisering och isolering. Begreppen har sin 

materiella grund i ett kapitalistiskt system som genom sin skenbara lagbundenhet ”pulvriserar 

[hela samhällslivet] till isolerade akter av varuutbyte”34. Atomiseringen som begrepp skildrar 

(på ett metaforiskt plan) denna situation som en oförmåga till att se helheter och sammanhang 

– helheten upplöses i atomer.

Batemans rader ovan är i min läsning ett utryck för en atomiserad världsuppfattning. Del 

för del framträder verkligheten för honom, utan sammanhang och utan en känsla för 

fenomenens inneboende olikheter.35 Fenomenen är likställda, även i relation till honom själv. 

Varuformens universalitet och den formella likheten mellan ting framträder här också tydligt. 

Jag kommer angripa denna aspekt utförligare nedan. 

  Isoleringen kan läsas som en konsekvens av atomiseringen: utan möjlighet att se 

sammanhang blir medvetandet avskiljt från ett socialt och begripligt meningsskapande; 

människan blir själv en isolerad atom bland andra atomer. Isolationen och atomiseringen får 

som konsekvens att sammanhangen kring olika företeelser försvinner, verkligheten 

fragmentariseras: ” Har de sydafrikanska kolonialtrupperna och de Sovjetstödda svarta 

guerillas slutit fred än i Namibia? Eller skulle världen vara en säkrare, vänligare plats ifall 

Luis blev hackad i bitar?” De båda meningarna har inget kvalitativt med varandra att göra 

vilket får som effekt att när de står skrivna efter varandra, formellt likställda, dräneras de båda 

meningarna på mening. 

                                                
33 Ellis, American Psycho, s. 168.
34 Lukács, (1970) s. 159, s. 150.
35 Jmfr. Elizabeth Young, Shopping in Space: Essays on American ‘Blank Generation’ Fiction. (London 1992) 
s.104.
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Kriget i Namibia är egentligen ingenting för Patrick, det är ord som inte är hans, en 

symbol utan signifikans. Atomiseringen av verkligheten berövar företeelser på mening och 

omöjliggör alla förklaringar till varför. Om saker inte hänger ihop kan inte individen förklara 

fenomen genom ett: detta är på detta vis på grund av, eftersom sambanden är dolda av 

”reifikationens slöja”36 Detta uttrycks i Batemans sista mening; ”Det finns egentligen 

inget…å andra sidan.”  Det finns inget å andra sidan eftersom det inte finns något varföroch 

då heller inget därför37. Alla alternativ blir godtyckliga, likställda med varandra: ett å andra 

sidan utrycker ingenting eftersom det inte finns några alternativa perspektiv. 

Isoleringen och atomiseringen utrycks i den atmosfär av godtycklighet i meningslöshet som 

genomsyrar romanen. 

6.1 Tomrummet – Självobjektivering 

Isoleringen/atomiseringen av verkligheten kan ses som en förklaring till den 

fragmentariserade värld som Patrick presenterar. Jag betraktar denna fragmentarisering som 

en ingång till ytligheten, det tomrum som Patrick i sin endimensionalitet både gestaltar och 

upplever. 

Jag har i min beskrivning av ”problemet” Bateman angett ytlighet/tomhet som ett av 

problemets symptom. Jag vill förhålla mig till idén om ytlighet som synonymt med det 

Lukács kallar för självobjektivering. Ytlighet kan läsas som en effekt av isoleringen och 

atomiseringen av individen i ett kapitalistiskt system. För det första: utifrån premissen att 

sammanhang och djup är synonyma. 

En förståelse av samhället och världen är i marxistisk teori förknippat med att begripa 

fenomen som totaliteter: de förstås utifrån sitt sammanhang. Det innebär som konstruktioner, 

skapade av människor. Att se djupet av något betyder i sammanhanget att se det som en 

totalitet, i dess sammanhang till skillnad från det ytliga – reifierade medvetandet som 

betraktar världen i form av isolerade företeelser bortom mänsklig kontroll.

Detta leder oss till slutsatsen att frånvaron av djup – isolering, atomisering, 

fragmentarisering, och tomhet/ytlighet – har ett kausalt samband. 

Jag vill här återknyta till kopplingen mellan Patricks tomhet/ytlighet och 

atomiseringen/isoleringen av hans medvetande. Vi möter Patrick i juletid på Bloomingdales 

och han mår inte riktigt bra:

                                                
36 Lukács, (1970) s. 142.
37 Se Ellis, (2006) s. 413. 
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Någon slags existentiell avgrund öppnar sig framför mig medan jag går och tittar på 

Bloomingdale’s(…) när jag nära gråten tagit tre Halicon (…) beger jag mig mot 

Cliniquedisken där jag med mitt AmEx Platina köper sex tuber rakkräm medan jag 

nervöst flirtar med flickorna som jobbar där, och jag kommer fram till att denna tomhet 

åtminstone delvis har något samband med hur jag behandlade Evelyn på Barcadia 

häromkvällen, fast möjligheten finns alltid att det lika gärna kan ha haft med 

inspelningsmekaniken på min video att göra,…38

Vi ser här en uppräkning av människor och ting som Patrick försöker använda och relatera till 

i ett försök att begripa sig själv och hantera en upplevd tomhet. Situationen gestaltar en 

obegriplighet som är lika påtaglig för läsaren som för Patrick själv. Ingenting verkar hänga 

ihop, alla samband är godtyckliga. Evelyn och videon, sex tuber rakkräm, en förvirrad och 

ångestfylld yuppie. 

Patricks ”jag” verkar inte finna något i sig som fungerar som förklaringsmodell, han 

verkar inte finna något i sig överhuvudtaget. Att inspelningsmekaniken på videon och 

flickvännen Evelyn jämställs utrycker (i min läsning) just den tomhet som Patrick söker svar 

på; det är en känslomässig avgrund. Patricks ”problem” framstår sällan mer tydligt än i 

ovanstående citat. Han är bara yta och även om hans egen känsla av tomhet skrämmer honom 

så finns det, när han blickar inåt och försöker skapa sammanhang, bara isolerade fenomen, 

betydelselösa i sin godtycklighet, oanvändbara som förklarningar – ett ingenting. 

Termen självobjektivering beskriver den situation då ”människans verksamhet – vid fullt 

utvecklad varuekonomi – objektiveras i förhållande till henne själv, blir till en vara”39. Vad 

Patrick upplever ovan är med andra ord känslan av sin egen varufiering (en varufiering som i 

sig innebär en isolering och atomisering av subjektet och dess verklighetsuppfattning). 

   I denna konsumismens högborg (Bloomingdale’s) upplöses nära nog Patrick, han blir 

själv, inför sig själv, likställd med de 

…vaser och filthattar med fjäderhattband och toalettväskor i alligatorskinn med flaskor i 

förgyllt silver och borstar och skohorn som kostar tvåhundra dollar och ljusstakar och 

                                                
38 Ellis, (2006) s. 190.
39 Lukács, Historia och klassmedvetande, s. 144.
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örngott och handskar och tofflor och pudervippor och handstickade snöflingemönstrade 

bommullströjor…40

som han strax före sitt sammanbrott räknar upp för läsaren. Självobjektiveringen kan begripas 

som ett totalt inträde och assimilering i ett kapitalistiskt och konsumistiskt identitetsskapande. 

Det egna jaget blir en vara. Vad innebär då varan som form i relation till Patricks identitet?

   En av varuformens signifikativa egenskaper är att den, med Lukács ord, ”som form för 

kvalitativt skilda tings likhet och utbytbarhet, endast möjliggörs av att de – i detta [varans]

förhållande vilket naturligtvis är det enda som ger dem deras föremålslighet som varor –

uppfattas som formellt lika.”41

Patricks upplevelse av den formella likheten mellan vad jag vill anse som kvalitativt 

skilda ting/människor uttrycks dels i hans jämställande av videon med Evelyn, dels, mer 

konkret uttryckt i ett samtal med hans sekreterare: 

” Jag tror…du vet hur man säger att det inte finns två snöflingor som är likadana.”

Hon nickar.

”Men jag tror inte det är sant. Jag tror en hel massa snöflingor är likadana…och jag tror en 

massa människor också är likadana.”42

Att mena att människor är likadana på samma sätt som snöflingor skulle kunna vara det, säger 

en del om Patricks syn på människan. Att föreställa sig exakt likhet, vilket det i enlighet med 

snöflingemetaforen måste vara tal om, för tankarna till klonade människor. Eftersom kloner 

inte existerar rent faktiskt i Patricks värld, måste man dra slutsatsen att Patricks upplevelse av 

det mänskliga varat är baserat på objektivt definierande kategorier. Idén om att ”en massa 

människor är likadana” utesluter ett beaktande av människans inre som en definierande och 

konstituerande parameter. En massa människor kan inte vara likadana om definitionen av 

människan inbegriper individens upplevelser, drömmar, tankar och känslor.   

   Varuformens utmärkande drag är varornas formella likhet, det vill säga, de kan jämföras 

via en tredje part, och på så vis är de i relation till denna part (tex. pengar) formellt lika. 

Patricks varande som vara utrycks bland annat genom ett konsekvent skapande av sig själv 

                                                
40 Ellis, (2006) s. 190.
41 Lukács, Historia och klassmedvetande, S. 144.
42 Ellis, (2006) s. 392.
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(och andra) genom en tredje part. Patrick reaktion inför att förväxlas med någon annan (vilket 

är vanligt förekommande i romanen) illustrerar detta:

Owen har blandat ihop mig med Marcus Halberstam […] men av någon anledning spelar 

det ingen roll och det känns som ett logiskt felsteg eftersom Marcus också jobbar på P&P, 

faktiskt gör samma sak som jag gör, och han är också svag för Valentinokostymer och 

klara receptglasögon och vi använder samma frisör på samma ställe, Pierre Hotel, så det är  

begripligt; det stör mig inte.”43

Patrick blir inte upprörd över det faktum att han blivit förväxlad med Marcus eftersom de i 

hans medvetande egentligen inte skiljer sig särskilt åt. Människor är för Patrick sina ting, sina 

arbeten, sin hårfrisyr och så länge Marcus har en smak som är rätt och signalerar hög status så 

förändras inte Patricks upplevelse av sitt eget värde (som vara). Patriks reflektioner kring 

personförväxlingen röjer en syn på både sig själv och Marcus där individens identitet har 

reducerats till ett antal attribut. Jag menar att det här uttrycks en ytlighet, en självobjektivering 

som med Lukács ord: ”med största pregnans uppenbarar varuförhållandets avhumaniserade 

och avhumaniserande karaktär”.44

6.2 Varans makt (meningsskapande)

Som definierande kraft ställer varuformen hårda krav på individen. I Patricks värld innebär 

dessa krav ett kontinuerligt skapande och demonstrerande av sin varuidentitet som värdefull 

genom konsumtion och kunskap om rätt varor. I varufieringen ligger en förlust av kontroll när 

människan blir, med Lukács ord:

underkastad den människofientliga objektiviteten hos sociala naturlagar, och som måste 

följa det ekonomiska spelets regler precis lika oberoende av människan som varje 

bruksföremål vilket blivit varuting45

I en episod i American Psycho vill Patrick imponera på sina vänner genom sitt nyss 

införskaffade visitkort. Det tas emot med uppskattning av sällskapet men till Patricks 

förskräckelse dyker ännu snyggare och ännu lyxigare visitkort upp och med tilltagande ångest 

tvingas Patrick erkänna (dock inte högt) sig besegrad: 

                                                
43 Ibid., s. 99.
44 Lukács, (1970) s. 151.
45 Ibid., s. 144.
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En hastig spasm av avundsjuka rusar genom mig när jag noterar färgens elegans och det 

smakfulla trycket. Jag knyter näven när Van Patten självbelåtet säger, ”äggskal med 

Romaliatryck…” Han vänder sig mot mig, ” vad tycker du? ”Snyggt”, kraxar jag,…46

Att ha ett sämre visitkort, ett mindre snyggt påverkar hela Patricks kväll. Han blir på dåligt 

humör vilket senare på kvällen resulterar i ett utbrott över pizzakvalité som går ut över hans 

vän Craig: 

”Ingen vill ha nån jävla red snapperpizza! En pizza bör vara svällande och ha en ordentlig 

botten och ostskorpa! Skorporna här är åt helvete för tunna för att skithuvet till kock 

gräddar allting för länge!47

Episoden synliggör betydelsen av ting i Batemans liv. Orden som beskriver visitkortet har en 

tydlig innebörd för Patrick, de är en formel för status och mervärde; ”äggskal med 

Romaliatryck” betyder: du är slagen, det är jag som just nu bäst kontrollerar dessa ting som 

utgör vårt liv. Patricks vrede och frustration läser jag som en reaktion på en förlust av kontroll 

över sin egen identitet. Han har blivit förödmjukad eftersom hans visitkort var sämre och hans 

upprördhet över detta röjer en syn på visitkortet som en förlängning av honom själv. 

Kontrollen över sin egen identitets värde och status är beroende av kunskap om ett system av 

trender och det fragila i Patricks självkonstruktion får honom att obehärskat försöka 

demonstrera sin kunskap och därmed kontroll över en annan vara: pizzan. Att hävda sig 

genom sin kunskap om hur en pizza ”bör” vara blottar kopplingen mellan kontrollen av varan 

och ökningen av status som denna kontroll resulterar i. Orden som Patrick använder för att 

beskriva den perfekta pizzan liknar också de snarast en besvärjelse: en ”svällande” med 

”ordentlig botten och ostskorpa!” Den verkliga pizzans betydelse för Patrick får nog sägas 

vara godtycklig. Det är kunskapen om den som utgör dess funktion. Både pizzan och 

visitkortet har genomgått en förvandling till meningsbärande och identitetsdefinierande 

artefakter som i Patricks umgängeskrets spelar viktiga sociala roller. Marx tal om varor som 

fetischer känns passande i sammanhanget. 

                                                
46 Ellis, (2006) s. 53.
47 Ibid., s. 55.
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Scenerna ovan gestaltar ett fenomen i en reifierad relation där varorna blir, med Marxs 

ord, ”översinnliga och ändå sinnliga eller sociala ting…”48. Lukács beskriver varusamhällets 

till synes ”obetvingliga, egenmäktiga krafter.”

Kunskapen om dessa krafters spel kan alltså utnyttjas av individen till hans egen fördel, 

utan att det därmed skulle vara möjligt för honom att genom sin aktivitet utöva 

modifierande inflytande över dem.49

Varufieringen av sitt eget jag innebär dess objektivering. När jaget reduceras till yta innebär 

det i Batemans fall både en enorm möjlighet till maktutövning men också en sårbarhet, ett 

konstant blottande av allt individen föreställer sig att hon är. Denna sårbarhet synliggörs 

också i de partier i romanen som jag valt att i hög grad utelämna; morden. De mest 

framträdande motiven för Patricks fysiska våldsutövning följer enligt min mening samma 

princip som hans språk. Det handlar om ett behov att vara mest värd och i detta ligger ett 

behov av dominans. Morden äger ofta rum som en konsekvens av en situation då Patrick 

upplever sig slagen som i fallet Bethany och Phil Owen; Bethany kommer in på Dorsia via sin 

kille och Owen är ansvarig för det åtråvärda fisherkontot. Men behovet att tillintetgöra kan 

också läsas som ett behov av det totala reifierade ägandet av en annan person. Det kommer att 

handla om att kontrollera och äga varje kroppsdel. Att mörda någon, att stycka någon, tortera 

och lemlästa kan betraktas som den varufierade och förtingligade relationens ändhållplats.  

Patricks lustfyllda styckmordsaktiviteter kan läsas som en metafor för och ett agerande av 

objektiveringen och atomiseringen (bokstavligt talat) av individen.50  

Batemans existens präglas alltså av ett behov av att dominera samt en nervös 

självmedvetenhet, håret måste se perfekt ut och man kan, som han säger ”’alltid gå ner 

lite’[…] ’Se…bättre ut’”.51

Objektiveringen av sig själv innebär också en distans till det egna jaget och den förlust av 

kontroll som följer av varufieringen leder till Patricks upplevelse av sig själv som ”helt enkelt 

inte där”52. Om skapandet av subjektet enbart ligger på ett ytligt plan och detta också leder till 

att subjektet uppfattar sig själv som enbart yta så hamnar vi på en nivå där det blir omöjligt 

                                                
48 Lukács, (1970) s. 143.
49 Ibid., s. 144.
50 För tortyrscener, se: Ellis, (2006) s. 259, 318.
51 Ellis, (2006) s. 244, s. 286.
52 Ibid., s. 390.
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för individen att begripa sig själv. Att säga att man helt enkelt inte är där, kan betraktas som 

ett upphävande av just den röst som talar. Patricks eget vara har i så hög grad blivit ett objekt 

att rösten/jaget som betraktar detta objekt ifrågasätter sin egen existens: jag är inte där; jag är 

ett skal utan innehåll. Den egna rösten har inte längre någon betydelse; all makt har överförts 

till ytan. Eftersom hela idén om reifikation bygger på en föreställning om en kraft som genom 

sin skenbara lagbundenhet upplöser sammanhang så blir följaktligen det reifierade 

medvetandets uppfattning om sig själv diffus och omöjlig att begripa. Patrick utrycker detta 

på följande sätt:

Det är svårt för mig att vara begriplig på någon tänkbar nivå. Mitt jag är fabricerat, en 

illusion. Jag är en osammanhängande mänsklig varelse. Min personlighet är skissartad och 

formlös,…53

Tonen i ovanstående stycke, och det är en ton som genomsyrar romanen, är det distanserade 

betraktandets. Ingenting verkar betyda någonting på riktigt. Patricks uppfattning om sitt eget 

liv är inte sällan gestaltat som en film han själv spelar i:

Nu ser jag in i kameran, nu håller jag i varan – någon ny mousse? tennisskor? – nu blåser 

vinden i mitt hår sedan är det dag sedan natt sedan dag igen och sedan är det natt.54

Livet som Patrick lever, hans uppfattning av sig själv framstår för mig som en på avstånd 

kontrollerad robot. Han kan inte svara på varför eller vem han är utan kan bara som en 

åskådare följa sitt eget liv och sitt eget handlande; livet ter sig osammanhängande och 

obegripligt. Patricks personlighet har med Lukács ord, blivit ”en iakttagare berövad allt 

inflytande över vad som sker med den egna existensen”.55

Patricks sätt att leva är på många sätt attraktivt. Rent materiellt är Patrick Bateman en 

inkarnering av de drömmar om konsumtion som vårt samhälle producerar. Det finns en 

förförelse i konsumismen och inom dess system erbjuds subjektet både belöningar och 

bestraffningar. Belöningarna i form av status och självkänsla, reifikationens fenomen 

beskriver bestraffningarna.

                                                
53 Ibid., s. 390.
54 Ibid., s. 386.
55 Lukács, (1970) s. 148.
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Jag vill nedan beskriva hur Patrick utnyttjar systemet; dess belöningar, och på vilket sätt 

de är sammanbundna med den självobjektivering och varufiering som får sägas vara 

diskursens baksidor. 

6.3 Produktionen av status som vara 

Lukács nämner som förutsättning och orsak för självobjektiveringen och varufieringen den 

situation då arbetaren ser sin egen arbetskraft som en vara han äger56. Applicerat på Patricks 

liv är det uppenbart att det som man normalt kallar arbete inte är centralt i hans liv. Patricks 

tid på arbetet upptar ytterligt liten plats i romanen och när han väl befinner sig på jobbet ger 

han inte sken av att han faktiskt gör någonting. Vi måste således ta oss bort från Patricks 

formella arbetsplats för att undersöka på vilket sätt Lukács förutsättning för självobjektivering 

kan gestaltas i Patricks liv. Eftersom det är svårt att begripa vad Patrick jobbar med vill jag 

lösa problemet genom att visa vad han producerar; vad är det för aktivitet som upptar större 

delen av Patrick vakna tid? 

   I början av romanen presenterar Patrick sin lägenhet för läsaren; varje målning, varje pryl, 

beskrivs och förklaras. Det är en fem sidor lång uppräkning av märken som lägger grunden 

till läsarens förståelse för vad Patrick Bateman är. Och Patrick är noga med att inte utelämna 

några detaljer. I följande avsnitt har Patrick tagit sig till badrummet för sin morgontoalett:

När jag bytt till monogramprydda boxershorts från Ralph Lauren och en Fair Isletröja och 

stuckit fötterna i prickmönstrade Enrico Hidolin-tofflor i siden binder jag en ispackning av 

plast om ansiktet och börjar med morgonens stretching. Efteråt ställer jag mig framför 

badrummets Washmobile-handfat av krom och akryl – med tvålkopp, mugghållare och 

räcken som fungerar som handdukshängare – som jag köpte på Hastings Tile medan 

marmorhandfaten jag beställt från Finland blir sandade, och stirrar på min spegelbild med 

ispackningen fortfarande på. Jag häller placklösning mot tandsten…57  

Texten fortsätter i samma stil drygt fyra sidor till och synliggör en noggrannhet som är enorm. 

Ingenting i Patricks hem har lämnats åt slumpen, varje inhandlad vara kräver lika stor 

kunskap om varor som liknar den eftersom produkten som i slutändan inhandlats måste äga 

det största värdet; måste vara bäst på att värderas högt. Medvetenheten om vad som bärs och 

vad som ägs präglar hela romanen, i princip ingen karaktärs kläder förbises av Patricks vakna 

                                                
56 Ibid., s. 150.
57 Ellis, (2006) s. 34.
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blick. I texten ovan är det tydligt att det betyder något speciellt att äga de ting som räknas upp. 

Ralph Lauren och Enrico Hidolin är närmast berusande ord, begrepp som rymmer drömmen 

och viljan till perfektion. Denna vilja till ytlig perfektion är vad som tar upp största delen av 

Patricks tid. 

Vad Patrick framförallt producerar är, menar jag, status åt sig själv. Vikten av att hålla sig 

fysiskt vacker, behovet av rätt klädsel, begäret efter ett bord på den mest svåråtkomliga 

restaurangen utrycker ett konstant arbete med framställandet av sig själv som en 

högstatusperson.58 Patricks arbete är helt och hållet inriktat mot honom själv och hans 

arbetskraft är – eftersom smyckandet av hans egen identitet är så förknippad med varor och 

konsumtion – ofta rent konkret en vara. 

   En dag på jobbet kan följaktligen se ut på följande vis:

“Ja vet du, Scottie, Aiwan är okay. “ Åh, heliga helvete, dröm du Scot-tie, tänker jag. 

“Men sansui är faktiskt bäst i branschen.” Jag gör en paus och tillägger sedan, “Det borde 

jag veta. Jag har en hemma.”

   “Men jag trodde Aiwa var bäst i branschen.” Scott ser bekymrad ut men ännu inte 

tillräckligt bekymrad för att jag ska känna mig nöjd.

   “Inte en chans Scott”, säger jag. “Har Aiwa digital avståndskontroll?”

   “Ja”, säger han.

   “Datakontroller?”

   “Mm” Vilken totalt komplett sopprot

   “Har skivspelaren på anläggningen mässings- och metakryltallrik?”

   “Ja”, ljuger den jäveln!59

Samtalet ovan handlar inte egentligen om vilken stereoanläggning som är bäst. Vad som 

spelas upp är en kamp om status där Patrick vill visa sig bättre genom sin förnämliga Sansui.

Generalerna Patrick och Scott har i sin kamp mot varandra slängt fram varsin 

stereoanläggning som allvarligt och noggrant inspekteras. Man skulle kunna tänka sig att 

generalerna är trygga i sina bunkrar, deras identiteter är på ett tryggt distanserat avstånd från 

stereoanläggningarnas kamp på slagfältet. I själva verket menar jag att stereoanläggningarnas 

blod är deras blod. Tingen verkar för Patrick som en identitetens aorta; livsviktig och ömtålig. 

Kampen på slagfältet blir hård men vinns av Patrick genom en skickligt gillrad fälla:

                                                
58 Ibid., s. 174.
59 Ibid., s. 109.
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”Har din steroanläggning nån… Accophase T-106-mottagare?” Frågar jag honom.

   ”Visst”, säger han och rycker på axlarna.

   ”Är du säker på det?” säger jag. ”Tänk efter noga nu.” 

   ”Jo. Jag tror det?” säger han, men handen skakar när den sträcker sig efter mer 

majsbröd.

   ”Vad är det för högtalare?”

   ”Tja Duntech i trä”, svarar han alltför hastigt.

   ”Just det grabben. Du måste ha Infinity IRS V-högtalare”, säger jag. ”Eller – ” 

   ”Vänta nu”, avbryter han. ”V-högtalare? Jag har aldrig hört talas om V-högtalare.”

   ”Du ser, det är det jag menar”, säger jag. ”Om du inte har V-högtalare kan du lika gärna 

lyssna på en jävla freestyle.”60  

Scott tvingas retirera och Patricks stereo står som segrare, eller kanske snarare idén om 

Patricks stereo. För att återvända till Lukács och metaforen om produktion av status som vara 

kan ovanstående beskrivas som en bra dag på jobbet för Patrick. Hans mödor har burit frukt: 

kunskapen och konsumtionen av rätt vara har resulterat i ett maktövertag och högre personlig 

status. Det oupplösliga sambandet mellan person och vara är tydligt i samtalet ovan. Varorna 

blir ett sätt för subjektet att beskriva sig själv och i Patricks fall tycks det mig som att hans 

tomhet är en direkt spegling av det djup och den magi som läggs i varorna. 

Det är som att en transaktion ägt och äger rum i Patricks liv. Den själ han lägger i tingen 

tas ifrån honom själv. Naturligtvis menar jag inte att personlighet eller känsla skulle vara 

något kvantitativt som kan ta slut, men i det system Patrick verkar, ter sig varornas vara som 

sociala ting stå i motsatsförhållande till värdesättandet, till och med existensen av ett 

personligt djup, en själ. 

Lukács beskrivning av reifikationens fenomen fungerar även som beskrivning av denna 

föreställda transaktion eftersom reifikationen dels ”består i att ett förhållande […] mellan 

människor antar karaktären av ett ting och på så vis får en ’spöklik föremålslighet’” men 

samtidigt också förändrar uppfattningen av varorna till ”översinnliga och ändå sinnliga eller 

sociala ting”.61 Förändringen av mänskliga relationer innebär en förändring av tingen och 

tvärtom.   

Att som Patrick gör, definiera sig totalt genom en konsumistisk logik, verkar utplåna 

något hos honom. Varufieringen tycks mig som en diskursiv mask som tillintetgör allt bakom. 

                                                
60 Ibid., s. 110.
61 Lukács, (1970) s. 141, s. 143.
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Väl inne i systemet existerar bara varan som form och sambanden, de samband som jag menar 

ger ett djup, (inte bara för subjektets uppfattning av omvärlden utan också subjektets 

uppfattning av sig själv) förvrängs och upplöses. 

Patricks objektivering av sig själv och omvärlden fungerar ganska väl rent socialt så länge 

det sociala samspelet förs via varor. Detta inbegriper även människor som relaterar till sig 

själva och till Patrick via eller som varor.

Jag vill nedan undersöka Patricks oförmåga att hantera ett kvalitativt möte med den Andre.

6.4 Mötet med den Andre (som vara) 

”Eftersom det är omöjligt i den värld vi lever i att leva oss in i andra människor kan vi 

alltid leva oss in i oss själva”62

Ovanstående är en passus ur en av Patricks klichémässiga band och personporträtt. Denna 

gång är det Whitney Houston som porträtteras och det är låten The greatest love of all som 

väcker Patricks filosofiska ådra till liv. Meningen ovan tar honom till slutsatsen: 

“Det är ett viktigt budskap, grundläggande faktiskt, och det är vackert framfört på denna 

skiva.”63

Det är detta i Patricks ögon, grundläggande budskap jag kommer att behandla nedan. Dels 

– är det omöjligt för Patrick att leva sig in i andra människor och dels – kan han leva sig in i 

sig själv?

Slut på 80-talet är titeln på ett kapitel i slutet av American Psycho. Patrick har under 

romanens gång hunnit lemlästa och tortera ett stort antal människor men först nu tar han sig 

tid för en dejt med sin sekreterare Jean som han misstänker ”är förälskad i mig”64. Episoden 

avviker något från jagets normala verklighet. Han möter här någon som faktiskt verkar bry sig 

om honom och gör ett anständigt försök att se Patrick, att nå honom. Deras samtal under 

lunchdejten blir surrealistiskt. Bateman är i Jeans ögon en fin kille, eller i varje fall uppfyller 

han hennes idé om en fin kille. För Bateman själv, ovan att föra samtal kring mer djuplodande 

ämnen, infinner sig ögonblick av förvirring när hans samtalspartner kräver mer av honom än 

synpunkter gällande konsumtionsvaror:

                                                                                                                                                        

62 Ellis, (2006) s. 267.
63 Ibid., s.267.
64 Ibid., s. 73.
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”Har du aldrig velat göra någon lycklig?” frågar hon.

”Va” frågar jag och försöker koncentrera mig på henne. ”Jean?”

Hon upprepar det blygt. ”Har du aldrig velat göra någon lycklig?”

Jag stirrar på henne, en kall, avlägsen våg av rädsla sköljer över mig, dränker något. Jag harklar 

mig och försöker tala i meningsfull ton när jag säger till henne, ”jag var på Sugar Reef 

häromkvällen… det där caribiska stället…(…)”Jag såg en kille på herrtoaletten…en 

riktig…Wall Streetsnubbe…iklädd en kostym av viskos, ull och nylon, som knäpps med bara en 

knapp…från…Luciano Soprani…bommulsskjorta från…Gitman Brothers…sidenslips från 

Ermenegildo Zegna…65

Patricks historia har ett förbryllande slut; Wall Streetsnubben har med sin Mont Blancpenna 

skrivit: ”’Döda…Alla…Yuppies’” på urinoarens vägg66. Hågkomsten av detta får Patrick att 

rysa. Berättelsen är i sig märklig, men det märkligaste är egentligen att Patrick berättar detta i 

direkt anslutning, som ett svar på Jeans fråga; har du aldrig velat göra någon lycklig? Hur kan 

detta göras begripligt?

Patrick reagerar på situationen ovan med rädsla och förvirring, Jeans fråga verkar te sig 

obegriplig och en ”avlägsen våg av rädsla sköljer över” honom. Jag tolkar Patricks rädsla som 

en rädsla för sin egen tomhet. Idén om att göra någon annan lycklig existerar inte hos Patrick 

och Jeans fråga rubbar på så vis Patricks uppfattning om vad han är genom att blotta en 

oförmåga. Mötet med den andra fungerar inte för det reifierade subjektet och det omöjliga i 

mötet mäter ut ramarna för vad han är. Patrick upplever för ett ögonblick sin egen tomhet 

genom den Andras ögon. 

Den mer självreflexiva Patrick är också i mina ögon som mest närvarande i kapitlet 

avsnittet är hämtat från; triggat av Jeans försök till intimitet. 

Jean försöker göra anspråk på att vara något annat än objekt när hon känslomässigt fiskar 

efter emotionellt djup. Senare i kapitlet bedyrar hon Patrick sin kärlek. Hon är då inte längre 

bara ett objekt till för ett subjekt, hon försöker inleda en relation som bygger på ömsesidighet. 

Betraktar vi detta försök utifrån ett varufierat perspektiv urskiljs också den förändring i status 

som inträffar i samma stund som subjektet vill göra sig till mer än ett objekt för den andre. 

En reifierad relation är en varufierad sådan. Det innebär att varuformens universalitet ersätter 

andra kategorier. Relationen blir ekonomiserad och det medför i sig en ekonomi för 

människors värde. Utgångspunkten för relationen är objektets funktion för subjektet; vad kan 

                                                
65 Ibid., s. 387.
66 Ibid., s. 388.
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den här personen ge mig. Det vill säga, Patrick mäter relationens bruksvärde utifrån den 

förväntade ökningen av status det skulle kunna ge honom själv, som objekt. 

Patricks förskräckelse inför Jeans fråga blir uppenbar. Att göra någon lycklig ingår inte i 

hans idé kring hur en relation ser ut, hans relationer är inte konstituerade på ett sådant vis att 

det ens skulle vara möjligt. För varför, och hur gör man ett objekt lyckligt? Jean, betraktat 

som en vara är bara värd något utifrån Patricks uppfattning av dess värde; hennes, krasst 

utryckt, brukbarhet. 

Signifikativt för ett reifierat medvetande är att bytesvärdet är bruksvärdet. Förhållandet 

illustrerar varuformens universalitet eftersom det innebär att en relations eller ett tings värde 

alltid mäts i förhållande till något annat. Jean försöker frångå sin roll som vara, försöker 

existera som bruksvärde, kvalitativt värderad men i Patricks värdesystem är bruksvärde 

detsamma som bytesvärde. Han är inte intresserad av ett par varma skor, han är intresserad av 

ett par snygga skor, ett par skor som höjer Patricks värde genom andras uppfattning om deras 

värde i relation till andra skor. Som jag påpekat tidigare relaterar inte Patrick till sitt eget eller 

andras inre som en verklig parameter. Han hanterar följaktligen Jeans kärleksförklaring, ”jag 

tror jag är kär i dej´”, med ett oberört lättsinne: 67

Jag vänder mig nästan vidskepligt mot henne, smuttande på glas Evianvatten, och säger 

sedan leende utan att tänka efter, ”jag är kär i en annan.”68

Att ge kärlek blir i en varufierad relation en meningslös abstraktion eftersom relationens 

ekonomi kretsar kring personlig värdeökning. Jeans kärleksförklaring får honom dock att 

fundera:

”När jag finner kraft att se tillbaka på henne slår det mig hur värdelös, tråkig, fysiskt vacker hon 

faktiskt är, och frågan Varför inte hamna hos henne flyter fram för min inre syn.”69

Patrick har fått en aning om att han ”skulle ha förmågan att ta emot, om än inte återgälda 

[Jeans] kärlek.”70 Problemet för Patrick eller problemet för Jean, är att frågan, varför inte 

hamna med henne, har ett svar som bygger på en relation till andra människor som i grunden 

är varufierad. Och återigen tycks det mig som att Lukács beskrivning av reifikationens 

                                                
67 Ibid., s. 389.
68 Ibid., s. 389.
69 Ibid., s. 393.
70 Ibid., s. 392.
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symptom: alla relationers formella likhet, är en passande beskrivning för Patricks relation till 

Jean, ja alla. 

Relationer, och människor betraktade som varor, innebär att de alla kommer att värderas 

enligt samma ekonomi, det finns inget singulärt möte eftersom allt kan jämföras under samma 

kategori. När ytan är den enda aspekten subjektet kan värdera den Andre genom så blir 

metaforen om individens singularitet, snöflingemetaforen också ogiltigförklarad; ”Jag tror en 

hel massa snöflingor är likadana”.71 Patricks idé om sig själv omöjliggör också en relation 

bortom den objektiverande varuformens. Han kan inte återgälda Jeans kärlek eftersom hans 

egna känslor, hans eget inre har blivit en abstraktion. Patrick, betraktat som ett reifierat 

subjekt, kan således bara svara på sin egen fråga; Varför inte hamna hos henne, på följande 

vis:

Ett svar: hon har bättre kropp än de flesta andra tjejer jag känner. Ett annat: Alla är ändå 

utbytbara. Ett till: det spelar egentligen ingen roll. […] Hon har ett prov till att klara av .72

Jeans bruksvärde för Patrick är hennes bytesvärde. Hon har inget värde genom en 

känslomässig relation till honom, hennes värde är beroende av värdet i relation till något 

annat, ett jämförande i relation till andra varor. I detta fall är den andra varan Evelyn och 

Patricks prov till Jean lyder som följer:

”Äger du någon portfölj?” frågar jag och sväljer. 

’”Nej”, säger hon, ”Det gör jag inte.”

”Evelyn går omkring med en portfölj”, påpekar jag.”

”Gör hon…?” frågar Jean.

”Och nån filofax då”

”En liten en”, medger hon.

”Designad?” frågar jag misstänksamt.

”Nej.”

Jag suckar och tar hennes hand, liten och hård, i min.73

Vad som fängslar mig i deras samtal och Patricks liv i övrigt är hans faktiska oförmåga till 

närhet. Ytligheten är inget val han gör, det finns bara inget mer. Explicit utrycks detta i 

                                                
71 Ibid., s. 392.
72 Ibid., s. 393.
73 Ibid., s. 393.
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romanens självbetraktande partier men mer intressant är det när oförmågan utrycks av misstag 

som ovan74. Patricks besynnerliga berättelse om Wall Streetsnubben som skrev 

”döda…alla…yuppies” med sin Mont Blanc-penna, kommer som svar på en situation som 

kräver närhet. Patrick är uppenbarligen medveten på något plan om att han förväntas svara på 

Jeans fråga ”har du aldrig velat göra någon lycklig?” med allvar och känsla: han berättar alltså 

något som berör honom, men detta något får honom att rysa. Patricks största rädsla är 

obegripligheten i sin egen existens och ofullkomligheten i jagets identitet blottas när någon 

som han, ”en riktig…Wall Streetsnubbe”, ifrågasätter hela den diskurs som Patricks identitet 

vilar på, ja vill till och med utplåna den. 

Jag menar att det hot Patrick upplever, rädslan minnet väcker, inte handlar om skräcken 

för ett yttre hot personifierat i ”Wall Streetsnubben” utan om hotet från en annan diskurs. 

Rädslan är rädslan för ett ifrågasättande av själva den definierande makten som skapar Patrick 

Bateman.  

6.5 Den auktoritära diskursen

Jag har ovan diskuterat Patricks tomhet utifrån teorierna kring reifikation. Ytligheten har jag 

velat se som ett svar på en objektivering av den egna identiteten och en varufiering av 

relationer. Jag står dock inför ett par problem: hur jag ska förklara detta inre eller frånvaron av 

det? Vad är det och hur jag ska förklara den Patrick som reflekterar över sin egen tomhet? Jag 

kommer nedan att försöka knyta ihop Bakhtins dialogicitetsbegrepp med reifikationsteorin för 

att få svar på dessa frågor samt för att begripa på vilket sätt, utifrån ett språkligt perspektiv, 

Patrick Bateman inte fungerar.    

Den mänskliga existensen är för Bakhtin i grunden social och verbal. Vi skapas som 

medvetande varelser genom dialogen i mötet med den andre. Den mänskliga existensen för 

Bakhtin är alltså kontextuell och kan bara begripas inom en social kontext.75 Bakhtins teorier 

är i högsta grad kompatibla med Lukács tankar kring det mänskliga medvetandet eftersom de 

båda betraktar människan som en varelse skapad i och av sin sociala miljö. Syftet med min 

uppsats har varit att undersöka varför och på vilket sätt Patrick Bateman inte verkar existera. 

Julian Murphet beskriver Patrick Bateman som ”really no more than a zone of 

language”76 och det ligger någonting i detta, men hur kan det förklaras? På vilket sätt är

                                                
74 Se t.ex. Ibid., s. 392
75 Todorov, (1984) s. 31.
76 Murphet, (2002) s. 53.
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Patricks språk, det språk som han är, så otillräckligt att det kan beskrivas i termer som ”no 

more than”? Jag har betraktat reifikationen som en definierande kraft i relation till Patrick; det 

kapitalistiska systemet har genomsyrat varje del av hans existens och upplöst alla 

sammanhang, objektiverat subjektets uppfattning om sig själv. Språket Patrick talar är 

naturligtvis centralt i sammanhanget. Bakhtin talar om en auktoritär diskurs (authoritative 

discourse) vars egenskaper är att

instead of functioning as a generator of meaning or as a thinking device, an authoritative 

text ’demands our unconditional allegiance,’ and it allows ’no play with its borders, no 

gradual and flexible transitions, no spontaneously creative stylizing variants on it”.77

Reifikationens fenomen kan betraktas som kapitalismens diskurs men kan den också sägas 

vara en i Bakhtins mening auktoritär sådan? Ja, i den meningen att reifikation som diskurs 

betraktat uppträder som en naturlag som subjektet inte kan modifiera, överensstämmer den väl 

med Bakhtins beskrivning av en auktoritär diskurs78. 

Enligt Bakhtin är ett yttrande alltid en del av en språklig diskurs, och språket blir ”one´s 

own” först när ett yttrande fylls av subjektets egna intentioner79. Det finns inget neutralt språk 

där subjektet fritt kan skapa mening menar Bakhtin: ”it is not, after all out of a dictionary that 

the speaker gets his words!”80

Patrick Batemans språk är som jag tidigare påpekat en pastisch av ett reklamblads och 

livsstilsmagasins. Det är ett språk som ofta fungerar, i sitt specifika sammanhang, men som 

ibland är otillräckligt. Det märks bland annat i Patricks betraktelser av sig själv:

Min Personlighet är skissartad och formlös, min hjärtlöshet ligger djupt och orubblig. Mitt 

samvete, min medkänsla, mina förhoppningar försvann för länge sedan (antagligen på 

Harvard) om de någonsin existerat.81  

Meningen ovan, och meningar som liknar den är påfallande kalla i sin öppenhjärtighet. Det är 

ett konstaterande, inte en känsla om den egna otillräckligheten. Befriat från ångest, egentligen 

befriat från känslor. 

                                                
77 Wertch James V, Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action (Harvard 1993) s. 78.
78 Lukács, (1970) s. 144.
79 Wertch, (1993) s. 59.
80 Ibid., s. 59.
81 Ellis, (2006) s. 390.
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Betraktar vi Patrick Bateman som en karaktär skapad av och ur en kapitalistisk/reifierad 

diskurs och benämner denna diskurs som en auktoritär sådan, innebär detta att det i Patricks 

väsen inte kan finnas någon dialogicitet; han kan inte bli till. 

På vilket sätt kan då reifikation och frånvaron av dialogicitet (vilket är en egenskap i en 

auktoritär diskurs) knytas samman? Bakhtin beskriver en auktoritär diskurs egenskaper som 

något som

enters our verbal consciousness as a compact and indivisible mass; one must totally affirm 

it or totally reject it. It is indissolubly fused with its authority […] one cannot divide it up 

– agree with one part, accept but not completely another part, reject utterly a third part82

Jag vill påstå att för Patrick är reifikation som diskurs en auktoritär sådan just för att den 

genomsyrar hela hans väsen. Som tidigare påpekat betraktar jag varuformen som 

allenarådande i Patricks värld. Och det är på grund av detta som Patrick behöver ”problemet” 

som epitet. 

Lukács menar att det är först när varan blir en universell kategori för det sociala varat som 

reifikationen får en avgörande betydelse.83Jag menar att länken mellan reifikationens fenomen 

och Bakhtins auktoritära diskurs framträder när varuformen är just universell. Som diskurser 

uppvisar de då egenskaper som är betvingande genom att låsa subjektets perspektiv i den egna 

narrationens tunnelseende.   

Idén om yta och djup har skavt i den här uppsatsen. Hur kan själva idén om en ytlig 

karaktär förklaras, hur kan någon vara ytlig? Tankarna kring reifikation bygger på idén om 

falskt medvetande vilket i sig implicerar att det finns ett sant. Det innebär i sig föreställningen 

om ett hypotetiskt tudelat jag: om vi som subjekt i en mänsklig relation kan objektiveras så 

innebär det också att vi som subjekt i en mänsklig relation kan avobjektiveras, att det kan 

finnas mellanrum, glipor i subjektets verklighetsuppfattning där reifikationen upptäcks. Ett 

tillstånd där subjektet anar någonting om sig själv, anar någonting om sina relationer, skönjer 

någonting om sin egen skapelse. Förnimmer någonting om just den skapelse som subjektet är, 

producerar och reproducerar. Utifrån reifikationsteorin skulle Patricks ytlighet helt enkelt 

förklaras med att han är reifierad och att diskursen i sig förändrar hans medvetande mot det vi 

kallar för ytlighet och Patricks bekännelse ovan som en punkt där han ser sin egen existens.         

Men vem är det som ser? Hur kan vi förklara tomhet som ser tomhet? 

                                                
82 Wertch, (1993) S. 78-79.
83 Lukács, (1970) s. 143.
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Todorov resonerar i sin läsning av Bakhtin kring medvetet och omedvetet och föreslår 

följande tolkning av Bakhtins teorier:

What if the difference between conscious and unconscious were no more than a difference 

between two models of discourse? The difference between the Ego and the Super-Ego, 

that which exists between a sender and an imaginary receiver that has been interiorized?84

Vad händer om vi betraktar Patricks bekännelser som ett samtal mellan två diskurser?

”All förödelse jag åstadkommit och min fullständiga likgiltighet inför den, har jag nu 

kommit förbi. Men jag håller fortfarande fast vid en dyster sanning: ingen är trygg, ingen 

bot finns. Ändå är jag utan skuld? […] Jag vill inte att någon ska komma undan. Men till 

och med när jag medgivit detta – och det har jag, tallösa gånger, i snart sagt varje handling 

jag begått – och insett dessa sanningar, finns ingen katarsis. Jag vinner ingen djupare 

kunskap om mig själv, ingen ny insikt kan dras ur det jag säger. Det har inte funnits något 

skäl för mig att berätta allt detta. Denna bekännelse har inte betytt någonting…85

I mina ögon finns det två viktiga yttranden ovanstående text: ”Ändå är jag utan skuld” samt 

”Denna bekännelse har inte betytt någonting”. Dessa meningar upphäver yttrandet och själva 

språkets betydelse. Patrick kan betraktas som skapad av en auktoritär diskurs i den meningen 

att själva hans språk upphäver alla försök till alternativa förklaringar. I samtalet ovan, 

betraktat som Patricks samtal med sig själv tycks det inte finnas någon att samtala med. Det är 

ett yttrande utan en mottagare, en trolös bikt i en kyrkoruin. 

Om den mänskliga existensen är social och verbal och språket inte är neutralt måste 

omformuleringar och förändring av språklig mening vara essentiell för subjektskapandet. Jag 

menar då inte ett skapande av något autonomt subjekt utan snarare det som Bakhtin kallar att 

bli ”conscious of oneself”86. Medvetenheten om sig själv innebär i sig en dialogicitet, ett 

skapande av mening i sig själv, genom samtal och omformuleringar mellan diskurser. 

En auktoritär diskurs kräver som sagt åtlydnad och tillåter inte de omformuleringar som 

kan göra språket till ”one´s own”. Läst utifrån Bakhtins teori framträder Patricks 

självreflexiva utsago som ett förött krigslandskap där den auktoritära diskursens hegemoni 

råder. Patricks tomhet är den enda röstens tomhet och hans betraktande av sig själv är 

                                                
84 Todorov, (1984) s. 32.
85 Ellis, (2006) s. 391.
86 Todorov, (1984) s. 30.
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maktens betraktelse av den maktlöse. Patrick har gett upp, han har kapitulerat och 

medvetenheten om sig själv blir endast den reifierade diskursens objektiva betraktelse. Att 

beskriva hans existens som ”no more than a zone of language” är att beskriva avsaknaden av 

den Andre. Språket som ”no more” är ett språk som är oböjligt, ett dött språk, ett språk utan 

mening. Och på så vis är Patrick, tolkad utifrån Bakhtin, faktiskt inte där, han existerar inte 

eftersom den diskurs som definierar honom kväver den dialogicitet varigenom ett medvetande 

skapas.

7. Avslutning

Vad har jag bidragit med genom denna analys?

Ett svar är att jag har erbjudit en möjlig tolkning och förklaring till Patrick Bateman. 

Patrick Bateman har fått leva sitt eget liv i den här uppsatsen i den meningen att Brett Easton 

Ellis eventuella syften med karaktären har lämnats därhän. Patrick är en karaktär i en bok men 

min analys utgår från att det enda som han är, är sina ord och sin omgivning. Min läsning av 

American Psycho utgår dock från att bokens universum är jämförbart med vårt och de teorier 

som finns i vårt går att applicera på romanens.   

Ett annat är att jag finner det relevant att göra en kritisk analys av vår tids kanske mest 

hegemoniska diskurser, den kapitalistiska. En diskurs som sällan analyseras utifrån dess 

medvetandeförändrande egenskaper, benämns oftast inte ens som en diskurs. 

Patrick Bateman finns inte, knappt ens inom American Psychos pärmar, men det han 

symboliserar och de system som skapar honom existerar i högsta grad. Om en feministisk 

analys av Patrick Bateman säger något om patriarkatet så säger en marxistisk analys av 

densamme naturligtvis något om kapitalismen som system. Om litteraturen säger något om 

vårt samhälle, så är en analys av litteraturen också en analys av samhället. Jag analyserar 

kapitalismen genom Patrick och Patrick genom kapitalismen. 

Skiljelinjen mellan litteratur och verklighet, symbolens avstånd från det den symboliserar, 

framträder när vi läser Patrick Bateman genom Bakhtin. En auktoritär diskurs kan inte 

representeras, bara överföras.87 I mina ögon inkarnerar Patrick Bateman just en auktoritär 

diskurs, den reifierades diskurs, och följaktligen kan man säga att Brett Easton Ellis har dragit 

undan mattan för sin skapelse Patrick Bateman. Han kan inte, på grund av sin konstitution, på 

grund av vad han symboliserar, existera.

                                                
87 Wertch, (1993) s. 79.
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Elizabeth Young skriver om det politiska i American Psycho och menar att den moraliska 

bottnen i romanen är konformistisk och konventionell.88 Ellis när enligt Young en tro på 

a ’reality’ or morality somewhere beyond the spectacular blandishments of the hyperreal 

consumer circus. As it seems unlikely that he inclines towards revolutionary politics, it is 

natural to assume that […] he might have a vision of some more edenic moral universe, 

pre-postmodern fragmentation and commodity fetishism.89

Youngs kritik av Ellis roman tangerar intressant nog en vanligt återkommande postmodern 

kritik av Lukács reifikationsteori: att han implicit gör anspråk på en sann ”verklighet”. Man 

behöver inte förkasta postmodernismen för att ta en annan ståndpunkt: att det inte handlar om 

”verklighet”, det handlar om politik. Vad Ellis och Lukács gör, fast på mycket olika sätt, är att 

beskriva ett system eller en värld som de uppfattar som icke önskvärd. Att skriva om gliporna 

i denna värld, att teoretisera kring den är inte nödvändigtvis att argumentera för att den finns 

en sann verklighet bortom den. Det är att argumentera för att det finns en annan bättre 

verklighet. 

                                                
88 Young, s. 120.

89 Ibid., s. 121.
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