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[...] Heine says that a true autobiography is almost an impossibility, and that man is bound to lie about 

himself. He considers that Rousseau certainly told lies about himself in his confessions, and even 

intentionally lied, out of vanity. I am convinced that Heine is right; I quite understand how sometimes one 

may, out of sheer vanity, attribute regular crimes to oneself, and indeed I can very well conceive that kind 

of vanity.1

1.1 Inledning

Självframställning inom litteraturen - av författare om sig själva - verkar ha blivit allt 

populärare under de senaste åren. Här i Norden har vi sett författare som Maja Lundgren, Åsa 

Linderborg, Kristian Lundberg och  Karl Ove Knausgård skapa heta debatter med sina 

självutlämnande biografiska verk, och frågorna har i många fall kretsat kring huruvida det är 

etiskt hållbart att skriva så utlämnande om familj, vänner och kollegor, samt var gränsen 

mellan fakta och fiktion faktiskt går. Självbiografier (med dess tillhörande underkategorier, 

som memoarer, bekännelser, med mera) har som litterär genre funnits under en mycket lång 

tid, men det är först på senare år som de börjat utkomma i en till synes aldrig sinande takt, och 

man kan börja påstå att det faktiskt rör sig om en allt starkare trend inom vår tids 

populärlitteratur. En självbiografi beskrivs av Nationalencyklopedin som en ”litterär genre där 

författaren skildrar sitt eget liv och sin utveckling”, och det betonas att genren till skillnad 

från memoarer innehåller en högre grad av fiktion, vilket bidrar till att göra genren något 

kontroversiell, då böckerna inom genren ofta gör anspråk på att skildra verkligheten.2

   Fenomenet är som sagt inte nytt. Redan vid det sena 300-talet f.kr. skrev Augustinus sina 

Bekännelser, som förutom en intim redogörelse för sitt liv och verk innehöll en stor del 

självkritik och rannsakning. Augustinus blev stilbildande, och under en lång tid efteråt var det 

vanligt med så kallade bekännelser, eller apologia. Andra kända namn som kan nämnas är 

Montaigne, Rousseau, Nietzsche, Strindberg och Proust, och givetvis också de namn jag 

inledningsvis räknade upp. Alla har de gemensamt att de i olika stor omfattning har ägnat sig 

åt självframställning och självbiografier där de själva förekommer, men till skillnad från de 

traditionella självframställarna (som Augustinus och Rousseau) har de nutida allt mer suddat 

ut gränsen mellan det verkliga och det fiktiva, vilket en del kritiker har uppmärksammat och 

till viss del problematiserat. 

   I Norden har debatten (som jag nämnde i inledningen) främst handlat om hur etiskt 

försvarbart det är att hänga ut vänner och kollegor inför allmänhetens beskådan. Maja 

1 Fjodor Dostojevskij, Notes from underground, kapitel 11.
2 Nationalencyklopedins definition av självbiografin: http://www.ne.se/lang/sj%C3%A4lvbiografi (2012-11-11)
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Lundgrens Myggor och tigrar fick utstå en del kritik för just detta, då många välkända 

kulturpersonligheter skrevs ut med både för-och efternamn, och en del kritiker ställde sig 

frågande till motivet med att skriva boken: Handlade det bara om att hämnas, eller ville 

Lundgren belysa mansdominansen bland Stockholms kulturelit? Oavsett vad syftet med 

boken var, blev det här tydligt att kritikerna inte riktigt visste hur de skulle hantera den.3

I en intervju med Eva Bonnier (i egenskap av förlagschef på Bonnier ansvarig utgivare för 

Myggor och tigrar) på Aftonbladet, fick hon frågan om ”var det konstnärliga värdet med att 

blanda fiktiva uppgifter med verkliga personer” låg, på vilket hon svarade: ”Samhället har 

blivit tuffare. Människor hängs ut på bloggar och i dokusåpor. Den här boken är en 

konstnärlig del av denna trend.”4

   Hennes svar är intressant dels därför att det pekar på det som är nytt med dagens 

självframställning, alltså den medvetet diffusa gränsdragningen mellan det verkliga och det 

påhittade, och även för hennes försvar av boken som en del av en konstnärlig trend. Denna 

uthängande trend verkar i sin tur ha blivit en trend inom den självbiografiska genren, där 

särskilt sensationella och avslöjande böcker givetvis säljer bättre. Även Karl Ove Knausgårds 

romanserie Min kamp fick kritik, främst av släktingar, som ska ha protesterat mot skildringen 

av dem, och ”skrivit ett öppet brev om saken i norsk press”5.

   Ändå står det faktiskt, som Malin Ullgren på Dagens Nyheter har noterat, att Min kamp är 

en autofiktiv roman på bokens baksida: 

Baksidestexten kallar boken ”autofiktiv roman”, det vill säga en blandning av självbiografi och hittepå. 

Jag är tveksam till beteckningen, eftersom den vill vara sannare än en roman men lögnaktigare än en 

självbiografi. Själv utgår jag ifrån att genrerna alltid flyter, liksom sanningen i det som berättas.6

Det är alltså inte fråga om någon absolut sann verklighetsskildring från Knausgårds sida, men 

ändå verkar många ha uppfattat den just så. 

Som jag hoppas att jag lyckats illustrera med mina exempel väcker självbiografin idag 

fortfarande många starka reaktioner, och dess popularitet verkar knappast avta, snarare öka, 

vilket gör fenomenet intressant att undersöka närmare.7

3 Ett sammanfattande axplock av all den kritik Maja Lundgren fick när det begav sig har Carl Cato på DN skrivit 
om: http://www.dn.se/kultur-noje/kritikerna-om-myggor-och-tigrar (2012-11-19)
4 Intervjun med Eva Bonnier på Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/wendela/ledig/article12729921.ab (2012-
11-23)
5 Ola Larsmo nämner kontroversen kring Min Kamp i sin bokrecension på Dagens Nyheter: 
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/karl-ove-knausgard-min-kamp-1 (2012-11-19)
6 Malin Ullgrens recension: 
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/karl-ove-knausgard--min-kamp (2012-11-19)
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   Den roman jag främst intresserar mig för i uppsatsen är Bret Easton Ellis roman Lunar 

Park, från 2005, där huvudkaraktären heter just Bret Easton Ellis, och där gränsen mellan 

fantasi och verklighet är minst sagt svävande. Ellis, som kanske är mest känd för sin ikoniska 

American psycho, inleder det första kapitlet med att berätta om sina tidigare alster.

   Han beskriver hur han, endast 21 år gammal, debuterade med romanen Less than zero 

(1985), som snabbt blev en bästsäljare och gjorde Ellis riksskänd. Han går igenom sina böcker 

och dess tillhörande bakgrundshistoria i en kronologisk ordning, och sätter tonen för de 

händelser som ska stå i fokus i resten av romanen: Ellis liv med sin fru och sin son i förorten. 

Relativt snart står det dock klart att mycket är påhittat och överdrivet, och att Ellis faktiskt har 

hittat på en stor del av boken.8 

   Trots att det alltså relativt tidigt i romanen står klart för läsaren att Ellis fabulerar, och att det 

i en högre utsträckning faktiskt rör sig om skönlitteratur, snarare än självbiografi, så delar den 

ändå många av självbiografins och självframställningens temata: Skriven i jag-form, med 

Ellis själv som huvudkaraktär, med en säregen blandning av fantasi och verklighet, och även 

ännu ett exempel på en autofiktiv roman som är en del av den självframställande trend som 

jag försökt skissa upp och beskriva i den här inledningen. Lunar Park framstår ibland som en 

slags metabiografi, där Ellis verkar anta att de flesta läsare som är någorlunda bekanta med 

hans liv och bild i medierna snabbt kommer att förstå att det rör sig om en ironisk 

självframställning, där de värsta ryktena om honom bekräftas och överdrivs, samtidigt som 

det aldrig skrivs rakt ut att den Ellis som möter oss i boken inte är identisk med verklighetens 

Ellis.

 1.2 Syfte & Frågeställningar

Lunar Park består förstås av mycket mer än bara en lång reflexion över självframställning i 

litteratur, men det är främst dessa aspekter som jag vill undersöka i uppsatsen.

Den berör också närliggande teman som författarskapets vilkor, och bilden av författaren i 

medierna, som kan bli intressant att undersöka i relation till hur Ellis framställer sig själv.

7 Att självbiografin blir allt populärare går att se dels på alla nyare exempel jag hittills tagit upp, som Knausgård 
och Lundgren, men även på det stora antal kändisbiografier som länge varit storsäljande. Nu senast läste jag att 
skådespelaren Johannes Brost tänker ge ut en självbiografi, där han bland annat kommer ”hänga ut kollegor och 
andra som han tycker har behandlat honom illa genom åren”, vilket lustigt nog för tankarna till kritiken Maja 
Lundgren fick. En trend inom trenden? http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/brost-skriver-sjalvbiografi-i-sommar 
(2012-11-20)
8 Detta kommer jag gå in på i detalj och mer ingående i analysdelen av uppsatsen. 
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Syftet med uppsatsen är således att, med utgångspunkt i Lunar Park, undersöka hur Bret 

Easton Ellis framställer sig själv i romanen. De frågeställningar jag kommer att besvara är 

följande: Hur går Ellis till väga när han framställer sig själv? Hur framstår han? Går det att 

göra en tydlig skillnad mellan karaktären Ellis och författaren Ellis? Berör han sitt eget 

författarskap? Om ja, på vilket sätt? Slutligen: Hur förhåller sig Lunar Park i relation till den 

självframställande trenden och till självbiografin som genre?

   Kanske kan man sedan, något försiktigt, försöka spekulera i varför han har skrivit boken. 

Det är förstås omöjligt att svara på med absolut säkerhet, men det är också anledningen till 

varför jag själv är så intresserad av romanen, då den, (skriven i jag-form och med Ellis själv 

som huvudkaraktär) verkar vara en del av den självframställande trend som jag beskrivit 

tidigare, samtidigt som den är något annat.

 1.3 Metod

Uppsatsens analys kommer att bestå främst i en biografisk jämförelse mellan vad Ellis har 

skrivit i romanen, och vad han själv, kritker, och andra, har sagt om honom och om hans 

karriär och böcker. Jag kommer också att använda mig av två forskare som har forskat inom 

ämnet självbiografi och självframställning (av Arne Melberg och John Batchelor), och 

jämföra vad de säger med innehållet i Lunar Park. 

   Analysdelen av uppsatsen är disponerad kring de frågeställningar jag har ställt, och kommer 

först behandla blandningen av fantasi och verklighet, användandet av ironi och sedan gå in på 

hur Ellis har framställts i media genom åren. Efter det går jag in på karaktären Ellis, och ser 

efter om han skiljer sig från författaren Ellis. Sedan undersöker jag hur Ellis berör sitt eget 

författarskap i romanen (vilket han gör på fler än ett sätt), för att slutligen se hur Lunar Park 

står sig i relation till den självframställande trenden och självbiografin. 

1.4 Teori 

En svensk forskare som intresserat sig för självframställning i litteratur är Arne Melberg, som 

i sin bok Självskrivet undersöker fenomenet. Han tar i inledningen av boken upp anledningen 

till varför han konsekvent använder sig av termen ”självframställning”.
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I denna bok använder jag självframställning som samlande term för dessa litterära strategier. Ett skäl till 

detta är att de traditionella termerna självbiografi, självporträtt, memoar etc förefaller mig belastade med 

litterär metafysik.9

Melberg menar att de andra termerna ofta faller in i ett antingen-eller perspektiv, där litteratur 

antingen är sann eller falsk, riktig eller inte riktig, och så vidare. Med hjälp av termen 

”självframställning” kan man således undvika detta dualistiska tankesätt, och försöka ”slingra 

sig ur alla dessa antingen-eller för att istället pröva både-och.”10

   Den självframställande litteraturen använder sig alltså av både sakligt och mer fiktivt, 

litterärt verklighetsbeskrivande, och det är dessa strategier som Melberg, och jag, är 

intresserade av. Självframställning är också den term jag främst tänker använda mig av för att 

beskriva fenomenet framöver, uppsatsen igenom. 

1.5 Självframställning

Under kapitlet, ”Från 2000-talet”, skriver Melberg om den senare självframställningen, och 

tar upp vad som skiljer den från de historiska självframställningarna, vilket främst handlar om 

att de senare presenterar sig som både sanna och fiktiva. Han konstaterar vidare att det i allra 

högsta grad rör sig om en trend, som utöver litteraturen går att se i exempelvis bloggar. 

Denna liknelse är relevant eftersom båda former experimenterar med nya sätt att presentera 

sig själv på. Melberg skriver: 

Tre stickord sammanfattar självframställningens utveckling i denna trend: estetisering, stilisering, design. 

Därmed minskar betydelsen av den kapacitet som var bestämmande för den traditionella och moderna 

självframställningen, nämligen minnet. Rekonstruktion lämnar plats för konstruktion. 11

När minnet och exakta redogörelser som ska vara sanningsenliga inte längre är lika viktiga 

blir det möjligt att i större utsträckning skapa sig en bättre och intressantare person. 

Få vill nog egentligen läsa om någon helt alldaglig och vanlig person, utan vill ha något 

chockerande eller häpnandsväckande att läsa om. Därför är det inte så konstigt att trista 

detaljer utelämnas och andra, mer intressanta händelser överdrivs eller till och med hittas på, 

för att på så sätt skapa en intressantare person, som i sin tur givetvis genererar fler läsare. 

9 Melberg 2008, s. 10.
10 Melberg 2008, s. 10. 
11 Melberg 2008, s. 199.
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Melberg tar upp ett antal exempel på nutida självbiografier. Ett sådant är Bodil Malmstens 

Mitt första liv (2004) som handlar om hennes uppväxt i det socialdemokratiskt dominerade 

Sverige på 1950-talet, där Melberg tar upp att den visserligen är ”belamrad av stereotyper”, 

men som ändå består påfallande mycket av ett konstruerat och stiliserat jag.12

   Vidare använder Malmsten sig av ett antal väldigt specifika detaljer, som troligtvis ska öka 

autenciteten i det hon berättar om, men som också innerhåller en del omöjligheter. Hon har 

exempelvis med en reproducerad dagbokssida som sägs vara från det sena 1950-talet, där det 

står att hon svärmat för Thommy Berggren, som filmdebuterade först 1961: En omöjlighet 

alltså. Han upptäckte fler sådana små missar, och dessa små ”skavanker” gjorde Melberg 

något konfunderad, innan han reflekterade vidare: 

[...] Min första reaktion var: Fusk! Men min andra reaktion var att Malmsten faktiskt har konstruerat sitt 

liv som ett konstverk och att den självbiografiska berättelsen bara består av fragment, som i sin tur bildar 

en av flera komponenter i detta collage [...]13

Det är inte den obestridliga, verkliga ”sanningen” som Malmsten har konstruerat, utan sin 

egen version av hennes egen sanning, vilket är en viktig skillnad, och som har att göra med 

självframställningens till synes eviga predikament: ”Den alltid lika besvärliga balansgången 

mellan det jag som minns och berättar och det jag som det berättas om”.14

   De två jagen, det som det berättas om i boken, och det som skriver och minns, kan förstås 

inte vara identiska. Minnen bleknar och blir till suddiga bilder, till fragment, som behöver 

fyllas i och expanderas av författaren för att de på ett trovärdigt sätt ska kunna passa i ett 

narrativ. Förmodligen har självbiografin som genre alltid bestått av konstruktion och 

rekonstruktion. 

   Skillnaden med de traditionella och de moderna självframställarna är att de nutida har börjat 

erkänna att deras självbiografiska verk kanske inte är de absoluta redogörelserna som de en 

gång presenterades som. Istället för att skämmas för detta bejakar de denna motsägelse mellan 

det verkliga och det påhittade, för att som Melberg uttryckte det istället pröva både-och.

   En annan forskare som intresserat sig för just detta, alltså självbiografins dilemma när det 

kommer till anspråk på en sann skildring av verkligheten, samtidigt som det tråkiga och 

12 Melberg 2008, s. 202-203:
Det är spridda bilder från barndomen som presenteras, och som dessutom står emot varandra, vilket Melberg 
tycker tyder på att ”vi uppmärksammar konstruktionen och den Malmsten som minns, lika mycket som den 
Bodil som det skulle handla om”.
13 Melberg 2008, s. 203.
14 Melberg 2008, s. 208.
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vardagliga i många fall utlämnas för en intressantare skildring, är John Batchelor, som i sin 

bok The Art of Literary Biography från 2005, skriver: 

Biographical writing is very often indeed a species of confidence trick - in spite of its continual claim to 

be rooted in documentary evidence. What it says is: ‘Drop your guard: allow the spell of “essence” and 

“story” to take over: allow yourself to be moved into a version of human affairs where everything is tied 

up and explained, into narrative which is essentially problem-less.15

Batchelor kallar det alltså för ett trovärdighetsbedrägeri, eller för, ”the necessary ignorance of 

a biographer”, som kapitlet också heter, där händelser görs meningsfulla i efterhand, för att 

kunna passa in i ett narrativ och i en berättelse. Kanske är det självbiografins kärna: Det 

motsägelsefulla i att sälja boken som en sann berättelse om det egna livet, samtidigt som det 

är klart för såväl författaren som den uppmärksamme läsaren att det i princip är omöjligt att 

allt som det berättas om kan vara helt sant. Det är självbiografins och självframställningens 

dilemma och nödvändighet för att fungera – därav titeln på uppsatsen. Batchelor 

sammanfattar problemet och dilemmat med att luta sig mot minnet i följande mening: 

Biographers base their work on sources which are inherently unreliable. Memory itself is fallible; 

memoirs are inevitably biased; letters are always slanted towards their recipients; even private diaries and 

intimate journals have to be recognized as literary forms of self-invention rather than an ‘ultimate’ truth 

of private fact or feeling.16

Författaren måste helt enkelt hitta på en del för att göra berättelsen trovärdig: Minnet, som jag 

berörde tidigare, kan omöjligt komma ihåg alla små detaljer och konversationer man haft 

genom åren, och de man faktiskt kommer ihåg kanske inte är lika intressant längre, 

vilket gör att händelserna anpassas till berättelsen. Förutom detta, kommer Batchelor också 

med en annan klok observation när det gäller självbiografins dragning till det extraordinära, 

vilket kanske är särskilt relevant när det kommer till Lunar Park:

Biography has always been drawn towards the famous, the glamorous, the notorious. It is pulled, 

unnaturally perhaps, out of the orbit of the ordinary, the average, the everyday lives that most of us lead 

and need to understand. Instead it typically tells the stories of great saints and great sinners [...]17

15 Batchelor, The Art of the Literary Biography, Kapitel 2 :
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198182894.001.0001/acprof-9780198182894-
chapter-2  (2012-11-11)
16 Se fotnot 15, citatet är från samma kapitel, och är i den här elektroniska form som jag fann boken i inte 
updelad i sidor. 
17 Se fotnot 15, samma kapitel.
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Självbiografin som genre har alltid dragits mot de kända och berömda, och måste följaktligen, 

om inte personerna i fokus är kända, fokusera på extraordinära eller skandalösa händelser 

(som i sin tur gör personerna inblandade kända). Nu när vi har gått igenom olika former av 

självframställning, och gått igenom självbiografins problem, är det tid att gå över till tidigare 

forskning kring Lunar Park.

1.6 Tidigare forskning

En mycket intressant uppsats, skriven av Timothy C. Baker vid universitetet i Aberdeen, med 

titeln ”The (neuro)-aesthetics of caricature: Representations of reality in Bret Easton Ellis´s 

Lunar Park”, undersöker representation och verklighet i fiktion och konst, med Lunar Park 

som främsta exempel.18

   Uppsatsen består till stor del av en lång utläggning om neurovetenskaplig forskning och 

dess relation till konstnärlig estetik, med syftet att erbjuda en ”provisional theory of art that 

incorporates both empirical and philosophical traditions”, samtidigt som han alltså använder 

Lunar Park i relation till dessa teorier för att försöka integrera kognitiv vetenskap med litterär 

och filosofisk kritik.19

   Baker använder ungefär hälften av uppsatsen till att förklara den forskning och teori han 

använder sig av, vilket man med fördel kan ta del av om man är intresserad av ämnet, men det 

är inget som jag kommer att gå in så mycket djupare på i den här uppsatsen. Istället kommer 

jag att fokusera på den andra hälften av Bakers uppsats, där han specifikt undersöker Lunar 

Park och dess förvrängning av verkligheten. Baker skriver att Ellis, ”[...] like both 

Ramachandran and Adorno, presents an account of art as a distortion or enhancement of 

reality”, och menar att Ellis genomgående i sina verk, och särskilt i Lunar Park, presenterar 

en förvrängd och snedvriden bild av verkligheten, för att demonstrera att fiktion är ”[...] the 

movement between reality and the opposition to it.” 

Det stora fokus på realistiska detaljer som Ellis är känd för (oavsett om det handlar om brutalt 

våld eller långa utläggningar om olika elektroniska apparaters för och nackdelar) blir här 

själva orsaken till vad som skiljer Ellis böcker från verkligheten. Det blir en ”[...]hyperreal 

18 Baker: ”Representations of reality in Bret Easton Ellis´s Lunar Park”: 
http://poeticstoday.dukejournals.org/content/30/3/471.full.pdf+html (2012-11-20)
19 Baker, s. 471.
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world”, som liknar läsarens egen, men som är förvrängd eller förstärkt, enligt Baker för att 

ifrågasätta verklighetens plats i fiktion.20 

   Med Bakers egna ord: 

The fundamental idea that literature’s ability or failure to represent the observable world is crucial to its 

project underlies both the criticism of Ellis’s work and the novels themselves. His novels initially appear 

to fit firmly within what Auerbach (2003: 7) designates as Homeric style and Georg Lukács (1979) calls 

naturalism.21

Svårigheten att avgöra vad som ska representera verkligheten i Ellis verk sägs höra ihop med 

att det övernaturliga och det naturliga beskrivs på samma sätt, i samma tonfall och med 

samma språk, utan att någon tydlig distinktion görs när och om gränsen faktiskt överskrids. 

   Lite senare i sin uppsats kommer Baker in på de självbiografiska elementen av Lunar Park, 

där han slår fast att romanen refererar till sig själv som både verklighet och som en roman, 

full av motsägelser mellan det som Ellis avslöjar i romanen och verkligheten (vilket jag 

kommer ge exempel på i analysen), och att man kan läsa den som både en självbiografi och 

som en roman:

It could be, as the British novelist Adam Mars-Jones (2005) argues in a review, that “much of the appeal 

for writers of the hall-of-mirrors routine is its essential safety. Any confession can be made without 

consequences. Ellis cheerfully blackens himself in the character of BEE, knowing that the evidence can’t 

be used against him.” If readers know that the work they are reading is not true autobiography, that is, 

anything goes, and deferences to the reader’s own reality are essentially used for comic effect.22

Mycket av romanen avslöjar sig som absurd, full av omöjligheter och fiktiva personer från 

Ellis egna böcker som dyker upp, och därför kan Ellis bekänna sådant som i den här kontexten 

skulle avfärdas som satir eller osant, trots att det kanske i själva verket är det: Läsaren kan 

omöjligt avgöra vad som är vad. 

   Slutsatsen som Baker drar av det här är att de absurda och uppenbart osanna aspekterna av 

Lunar Park visar att all text erbjuder oss en förvrängd och konstgjord bild av verkligheten:

20 Baker, s. 487.
21 Baker, s. 488.
22 Baker, s. 494.
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These absurd elements are, to say the least, unusual in a work that begins as autobiography. Their 

appearance here highlights that all texts, even - and perhaps especially - those that purport to be 

autobiographical, offer a distorted and artificial view of reality.23

Denna slutsats går helt i linje med självbiografins och självframställningens bedrägliga och 

motsägelsefulla anspråk på att skildra verkligheten – vilket jag försökt visa med alla exempel 

och citat här i inledningen - så som den faktiskt är, vilket kanske är vad som gör den så 

lockande för såväl författare som läsare genom åren. Nu är det dock dags att titta närmare på 

Lunar Park, och analysera Bret Easton Ellis sätt att framställa sig själv i romanen.

2.1 Analys

Bret Easton Ellis, som kanske är mest känd för sin ikoniska och ökända roman American 

psycho, inleder - som jag nämnde i inledningen - det första kapitlet med att berätta om sina 

tidigare alster: Lunar park var från början tänkt att bli en återgång till den minimalistiska stil 

som präglat hans första bok, Less than zero, skriver han, och beskriver vidare hur han länge 

har längtat efter en återgång till den enklare, simplare formen, och framförallt till den frihet 

som den enkla stilen förde med sig. Livet, och i förlängningen författarskapet, har helt enkelt 

blivit för komplicerat: 

As anyone who had closely followed the progression of my career could glimpse – and if fiction 

inadvertently reveals a writer’s inner life – things were getting out of hand, resembling something that 

according to the New York Times had become ”bizarrely complicated... bloated and trivial... hyped-up,” 

and I didn’t necessarily disagree.24

I takt med att Ellis publicerade nya böcker och blev allt mer omskriven och uppmärksammad 

började livet gå åt fel håll. Han började missbruka kraftigt, vilket kulminerade under 

bokturnén för Glamorama (1998), alltså boken han skrev innan Lunar Park, 

där han beskriver hur han smugglade droger ombord på flygplan och tillbringade i princip 

hela turnén påverkad och paranoid: 

I passed out on planes, lying sprawled and unconscious in first class before being wheelchaired through 

airports with an airline attendant by my side to keep me from sliding out. 

23 Baker, s. 494.
24 Lunar Park, s. 5.
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”Food poisoning,” the press was told by Paul Bogaards, now the head of publicity at Knopf. ”He was 

poisoned by... um... y´know, food.” And the tour roared on.25

Inte nog med det, den kända skådespelerskan Jayne Dennis konfronterar Ellis med att han 

faktiskt är far till hennes barn. Det är nu som den uppmärksamme läsaren börjar förstå att allt 

inte är som det verkar, då Ellis i verkligheten är ogift, saknar barn, och en snabb sökning på 

Jayne Dennis avslöjar att det inte finns någon känd skådespelerska med detta namn (i alla fall 

inte någon som varit gift med Ellis). När man sedan har insett att Ellis har ljugit för oss är det 

lätt att först reagera så som Melberg gjorde när han insåg att Bodil Malmsten inte varit helt 

ärlig i sin självbiografi: ”Fusk!”26

   Men precis som Melberg fortsätter att förklara så har Malmsten faktiskt konstruerat sitt liv 

som ett konstverk, vilket man kan tänka sig att även Ellis i någon utsträckning har, även fast 

han har bedragit oss läsare i en mycket större omfattning: Det är inga små detaljer som har 

hittats på, utan det är stora saker som lätt går att kontrollera sanningshalten i: äktenskap och 

barn. Det är alltså inte detaljer som man lätt kan komma undan med, vilket gör att slutsatsen 

måste bli att Ellis - med förhållandevis stor sannolikhet - har bedragit oss medvetet.27

   På baksidan av boken kan man läsa följande: ”And remember as you hold this book in your 

hands: all of it really happened, every word is true.” Dessa ord får, när man inser att varje ord 

knappast är sant, en helt ny innebörd: De framstår som väldigt ironiska, vilket är ett litterärt 

grepp som Ellis använder flitigt i sin självframställning, och som är ett grepp som förtjänar att 

granskas mer i detalj.

2.2 Ironi & Kändisskap

Mycket av ironin kommer på bekostnad av Ellis själv, och särskilt i relation till hur han har 

blivit porträtterad av medierna genom åren. Att humorn uppstår på bekostnad av Ellis själv 

går att se bland annat i beskrivningar som: 

I threw lavish catered parties – sometimes complete with strippers – in my condo on a whim (”because 

It’s Thursday!” one invitation read). 

25 Lunar Park, s. 30.
26 Se fotnot 13 för Melbergs fulllständiga citat. 
27 Jag kan såklart inte med hundra procents säkerhet veta vad författarens egentliga syfte med att skriva boken på 
det här sättet är, utan kan bara anta och gissa, och visa er vad jag tycker är mest sannorlikt, vilket är ett viktigt 
klargörande. 
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I chrashed a borrowed Ferrari in Southampton and its owner just smiled (for some reason I was naked). I 

attended three fairly exclusive orgies.28

Eller i rader som: 

[...] I was heavily into smack and the sixteen-month-long tour was considered by the publishing house to 

be a potentially ”precarious” situation, since I was, according to Sonny Mehta, ”kind of high all the time.” 

But they relented. They needed me to do the tour to help recoup the massive advance they´d laid out.29

Den kontrovers som Ellis upplevde runt publiceringen av American Psycho (1991) var 

förmodligen den värsta i hans karriär, och är sannolikt något som har satt djupa spår i honom. 

Det är också något han berör på flera sätt i Lunar Park (jag kommer gå in på exakt hur han 

berör det delvis nu, men också senare i analysen), vilket gör att det blir nödvändigt att 

undersöka den mediala storm som publiceringen utvecklades till närmare: 

   Entertainment Weekly skrev den 8 mars, 1991 en sammanfattande artikel om just 

kontroversen kring publiceringen av American Psycho: 

Described variously as ''the most loathsome offering of the season'' (Roger Rosenblatt in The New York 

Times) and ''a how-to manual on the torture and dismemberment of women'' (Tammy Bruce of NOW), 

Ellis' novel has made even some die-hard advocates of free speech wish the book off the face of the 

earth.30

Simon & Schuster, det förlag som ursprungligen skulle ge ut boken, drog sig ur efter att 

utdrag från verket publicerades i flera stora tidningar, och många kvinnliga arbetare på 

förlaget protesterade mot den planerade utgivningen (orsaken uppges i artikeln vara de 

utdragna och detaljerade scenerna som boken innehåller där kvinnor blir torterade och 

mördade). Flera bojkotter och protester följde efter att förlaget Vintage plockade upp 

rättigheterna till boken och publicerade den, och Ellis fick till och med mottaga dödshot för 

att han skrivit boken. Den nationella bojkotten fick faktiskt en påtaglig effekt, och flera 

bokhandlare vägrade att sälja den nu publicerade American psycho. 

   Några av bokhandlarna blev vid den här tiden intervjuade och fick motivera varför de valt 

att inte ha med boken i sitt sortiment. Flera pekade på det grova våldet som främsta anledning, 

men det fanns fler anledningar:
28 Lunar Park, s. 13.
29 Lunar Park, s. 28.
30 Artikeln ”American Gothic” av Maureen O’Brien i Entertainment Weekly, när det begav sig den åttonde mars 
1991: http://www.ew.com/ew/article/0,,313573,00.html (2012-11-28)
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Other retailers have decided not to offer the book because of its perceived lack of literary merit. Says 

Judith Walker of The Corner Bookstore in Albuquerque, N.M.: ''My job is to provide my customers with 

the best cross section of literature I can find, and Mr. Ellis is a terrible writer, always has been. As a 

bookseller, good writing is my agenda, not violence against women.”31

En bokhandlare pekar alltså på Ellis undermåliga litterära kvalitéer, och säger att Ellis är en 

dålig författare. Hennes jobb är att sälja bra böcker, inte att uppmana till våld mot kvinnor.

En annan intressant sammanfattning av de tidiga åren efter debuten, och Ellis rekordsnabba 

resa till att bli kändis, går att finna i en artikel hos den som publicerade och redigerade Less 

than zero för bokförlaget Simon & Schuster; Gerald Howard: 

Meanwhile Bret had been lumped together by the literary press with Jay McInerney and Tama Janowitz 

as a literary Brat Pack who found their subject matter in the young and wasted making the druggy rounds 

of night life on either coast. Which was not entirely wrong, but which elided the real differences among 

these three writers — and set them up for a really nasty backlash.32

Den ”backlash” som Howard beskriver kom mycket riktigt med publiceringen av American 

Psycho, som cementerade Ellis rykte som en bråkstake och en rebell, med en förkärlek för 

sena utekvällar och stora mängder droger och sprit. Om man då, i ljuset av dessa tre 

sammanfattande citat om hur Ellis framställdes i medierna på den tiden, åter tittar på de två 

första citaten i det här avsnittet av analysen, blir det uppenbart att Ellis bekräftar de värsta 

ryktena som cirkulerade i medierna om hans person och leverne, och alltså kan sägas kraftigt 

driva med bilden av sig själv.33

   Vi förstår att den Ellis som möter oss läsare i Lunar Park är en karikatyr. Det är ett 

förvanskat och självparodiserande porträtt av en skandalomsusad författare som inspirerat till 

såväl bojkotter som protester mot sina ofta våldsamma och kontroversiella verk. Intressant är 

också hur han vid den tiden försvarade sig: Samma år som drevet gick som värst (1991) fick 

alltså Ellis chansen att försvara sig i en intervju i New York Times, där han sade att han hade 

svårt att riktigt förstå kontroversen, och tyckte att flera av kritikerna inte verkade kunna skilja 

mellan författaren och karaktärerna i boken: 

He went on: "Bateman is a misogynist. In fact, he's beyond that, he is just barbarous. 

31 Se föregående fotnot (30). Citatet är från samma artikel. 
32 Artikel som delvis sammanfattar Ellis tidiga karriär, av Gerald Howard: 
http://www.salon.com/2012/09/07/i_know_why_bret_easton_ellis_hates_david_foster_wallace/ (2012-12-01)
33 Se fotnot 28 och 29.
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But I would think most Americans learn in junior high to differentiate between the writer and the 

character he is writing about. People seem to insist I'm a monster. But Bateman is the monster. I am not 

on the side of that creep."34

Citatet ovan är främst ett svar på de många anklagelser om att han skulle vara en 

kvinnofientlig och sexistisk författare, men berör också att många verkar missta karaktären 

Patrick Batemans åsikter för hans egna, vilket också tycks vara ett eko från förr som går igen i 

Lunar Park. Det är bara att byta ut ”Bateman” mot ”Ellis”, så står vi åter inför samma 

problematik: Vem är egentligen vem? Hur mycket av författaren Ellis har spillt över i 

karaktären Ellis? För att kunna avgöra det måste vi titta mer på hur Ellis framställer sig själv i 

romanen. 

2.3 Författaren & karaktären

Vi möter en mycket självcentrerad Ellis som, ”[...] became very adept at giving off the 

impression that I was listening to you when in fact I was dreaming about myself [...]”. 

Samtidigt som drogmissbruket eskalerar och han tillslut flyr ut till förorten med Jayne där 

Lunar Park utspelar sig, möter vi ytterligare en Ellis, familjefadern och maken Ellis:

Det är en Ellis som vi utan tvekan vet är påhittad, men som ändå är intressant att titta närmare 

på: Vi kastas rakt in i händelserna: Ellis ska ha en halloweenfest, eftersom han känner att han 

har ”uppfört” sig tillräckligt länge (fyra månader) och behöver någon slags belöning för sitt 

goda uppförande. Snart förstår vi dock att han knappast har uppfört sig särskilt väl, då 

telefonen snart ringer och en lokal langare berättar att han är på väg: ”Note to reader: Yes, I 

was no longer technically clean. I had mildy relapsed. It hadn´t taken long.”35

   Hans fru, Jayne, verkar ana att något inte står rätt till, men Ellis reflekterar att även fast hon 

kanske börjar inse att det var ett misstag att gifta sig med honom, så har äktenskapet ännu inte 

havererat totalt, och han har fortfarande tid kvar att göra rätt för sig – bara inte på Halloween. 

Inte bara det, utan Ellis är även otrogen mot Jayne med en av studenterna på skolan där han 

lär ut kreativt skrivande: 

34 Artikeln i New York Times av Roger Cohen: http://www.nytimes.com/1991/03/06/books/bret-easton-ellis-
answers-critics-of-american-psycho.html?pagewanted=all&src=pm (2012-12-06)
35 Lunar Park, s. 50.
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Aimee Light was in the graduate department at the college and, though not a student of mine, was doing 

her thesis on my work, despite the consternation of her advisor, who had tried unsuccessfully to talk her 

out of it. We met at that same party I relapsed at. 36

Halloweenfesten går som förväntat. Ellis vaknar upp på morgonen i gästsovrummet utan 

något minne av hur festen slutade eller hur han själv hamnade där. En snabb titt i spegeln 

avslöjar blodröda ögon och ett dehydrerat ansikte som bara allt för väl skvallrar om hans 

återfall i missbruk. Man kan lugnt säga att Ellis framstår som ett egoistiskt svin. Återigen kan 

man höra ekon mellan bokens rader från intervjun med honom själv i New York Times : 

   ”[...] I would think most Americans learn in junior high to differentiate between the writer 

and the character he is writing about”, och kanske särskilt ” People seem to insist I'm a 

monster.”37

   Folk verkade alltså insistera på att han var ett monster, vilket man kan – om man vill vara 

elak - säga att han på sätt och vis framställer sig själv som. Det är i alla fall inte en särskilt 

sympatisk bild som framträder, och eftersom vi vet att stora delar av Lunar Park är påhittade, 

verkar det troligt att Ellis, genom att framställa sig själv på det här sättet, vinkar till de kritiker 

och läsare som uppfattat honom som sådan, och säger: Ni hade rätt!38

   De första trettio sidorna där bakgrunden och böckerna innan Lunar Park behandlas kan så 

klart innehålla en del sanning. Vi kan omöjligt dra en tydlig gräns mellan vart självparodin 

slutar och den verklige Ellis skymtar förbi, och det är en iakttagelse som även Baker, i sin 

uppsats om Lunar Park, verkar ha noterat: 

The world Ellis creates in the first thirty pages of Lunar Park is one that, even when clearly 

nonautobiographical, still has the feel of referring to the known world, whether it be the world of 

American Psycho’s media reception or the world of other novelists. Ellis the protagonist may not be an 

accurate representation of Ellis the author—the reader cannot tell—but he certainly accords with Ellis’s 

public image.39

Karaktären Ellis och författaren Ellis kanske inte är samma person, men karaktären Ellis lever 

med råge upp till den värsta mediabilden av författaren Ellis. 

36 Lunar Park, s. 56.
37 Se fotnot 34.
38 Vilket såklart inte heller stämmer, då den uppenbara ironin i hans självframställning säger motsatsen: Ni hade 
fel!
39 Baker, s. 493.
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Som jag nämnde tidigare är det dock svårt att skilja mellan de båda, och det kan mycket väl 

vara så som Baker vidare noterar, att: ”Mixed with these false autobiographical elements, 

however, are passages that recognizably correspond to the real-world experience [...]”. 40

   Som exempel ges Ellis beskrivning av sitt kändisskap i eftersvallet av kontroversen kring 

American Psycho, där han beskriver hur kritikerna av honom (och hans verk) inte verkade 

kunna enas kring om han var seriös eller ett skämt, oskyldig eller skyldig, avant-garde eller 

traditionell, och så vidare, som man mycket väl kan anta är en genuin beskrivning av hur Ellis 

själv känner inför kontroversen.

   Ett annat av bokens teman kan kanske bidra med en ökad förståelse här, nämligen då Ellis 

berör sina tidigare verk och sitt författarskap, genom att skriva på en bok i Lunar Park.

2.4 Författarskapet

Ellis tar alltså upp författarskapet, och berör den roll som författaren Ellis tycks ha fastnat i, 

samtidigt som det alltså också handlar om Ellis egna författarskap, och vad för slags 

förväntningar han har på sig själv med tanke på hans tidigare verk.41

   Ellis beskriver sin nya bok i följande rader: 

The original title of Teenage Pussy had been Holy Shit! But Knopf (who’d shelled out close to a million 

dollars for the North American rights alone) assured me that Teenage Pussy was the more commercial 

title. (Outrageous Mike was considered briefly but finally deemed ”noncontroversial.”) Knopf was going 

to call it a ”pornographic thriller” in their catalogue, which excited me immensely, and told me privately 

that Alfred and Blanche Knopf would be rolling over in their graves when the thing was published.42

Bara titeln pekar på hur seriöst detta nya verk är. Även beskrivningen av boken som en 

pornografisk thriller, och att förlaget erkänner att grundarna, Alfred och Blanche Knopf, 

skulle vrida sig i sina gravar när ”the thing” vart publicerad, ger stöd åt att ”Teenage Pussy” 

som han namngett boken, är ett skämt. Att de sedan valt bort andra titlar för att de var för 

okontroversiella tycker jag åter tyder på att Ellis indirekt kommenterar sitt eget författarskap, 

och särskilt den kritik och kontrovers som han orsakade med publiceringen av American 

Psycho. Han erkänner själv några sidor senare det egentliga syftet med boken: 

40 Baker, s. 493.
41 Detta är ett av bokens teman, där karaktären Ellis betraktar sina tidigare verk och sitt författarskap, som 
indirekt kanske kan säga oss något om den verklige författaren Ellis syn på saken. 
42 Lunar Park, s. 101.
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The book was all about the hard sell (the million-dollar advance guaranteed that) but it was also going to 

be poignant and quietly devastating and put every other book written by my generation to shame. I would 

still be enjoying huge success and notoriety [...]43

Han skriver den alltså mest för pengarna, och för den kontrovers som både boken och han 

själv kommer att åtnjuta på grund av dess skandalösa innehåll. Här kan det vara värt att 

minnas vad John Batchelor sade om självbiografins villkor (som jag tog upp tidigare), alltså 

att självbiografin nästan uteslutande dras till det skandalösa och uppseendeväckande, och 

nästan alltid porträtterar antingen helgon eller syndare.44

   Kanske är det just en sådan syndare som Ellis försöker göra sig själv till: En skamlös 

författare som gör allt för att tjäna pengar, och som inte bryr sig om annat. Ännu en gång hör 

man ekon från (den nu i efterhand nästan profetiska) artikeln i New York Times: ""This is not 

art. Mr. Ellis is a confused, sick young man with a deep hatred of women who will do 

anything for a fast buck.”45

   Den författarroll som jag menar att Ellis tycks ha fastnat i har sin grund (precis som mycket 

annat i den här boken) i kontroversen kring American Psycho: Redan innan publiceringen 

hade folk upprörts över den sakliga och neutrala skildringen av de mest hemska scener som 

faktiskt alla hans böcker innehåller. Ingen av huvudkaraktärerna i böckerna innan Lunar Park 

tar ställning, eller kommer med moraliserande kommentarer kring de hemskheter som begås. 

Det är särskilt tydligt i American Psycho, men finns som sagt i alla hans romaner. Den 

gemensamma nämnaren – förutom den neutrala tonen – i hans verk är också just att de 

innehåller stora doser av droger, sex och våld (inte nödvändigtvis i den ordningen), vilket 

Ellis själv såklart är medveten om (han är ju författaren!) och som jag tror att han, genom att 

ha ett kapitel där han skriver en bok i boken, kommenterar och ironiserar: 

   Den verkar innehålla allt som Ellis kritiker har kritiserat honom för, och är dessutom 

skriven just för pengarnas skull, och har inget annat syfte än att chockera. 

Som Baker uttryckte det tidigare: ”Ellis cheerfully blackens himself in the character of BEE, 

knowing that the evidence can’t be used against him.”46

   Genom att indirekt kommentera sitt eget författarskap på det här sättet skulle jag gissa att 

han, precis som jag visade att han berörde bilden av sig själv i medierna i det förra avsnittet, 

här berör bilden av sitt eget författarskap. 

43 Lunar Park, s. 105.
44 Se citatet från Batchelor från fotnot 17.
45 Se fotnot 34.
46 Se fotnot 22 för hela Bakers citat.
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Kanske för att protestera mot den bilden, eller bara göra sig rolig över kritiken som hans 

författarskap fått. Oavsett varför, så går han faktiskt ett steg vidare, och kommenterar i Lunar 

Park en annan aspekt av sitt författarskap: Hans karaktärer. Detta gör han genom att låta sig 

bli hemsökt av dem:

2.5 Hemsökt

Samtidigt som han skriver på sin bok, bråkar med sin fru och desperat försöker få en bättre 

kontakt med sin son, så introduceras ett annat element: Han blir hemsökt. Först verkar det rätt 

oskyldigt, men blir snart blodigt allvar: Det är inte vem som helst som dyker upp, utan 

självaste Patrick Bateman, den ökände huvudkaraktären från American Psycho. Det är vid 

halloweenfesten som Ellis håller i som han för första gången ser honom bland gästerna:

Someone I didn´t recognize came as Patrick Bateman, which I didn´t find funny and had a problem with; 

watching this tall, handsome guy in the bloodstained (and dated) Armani suit lurk around the corners of 

the party, inspecting the guests as if they were prey [...]47

Det verkar som sagt oskyldigt, då gästen som är utklädd till Bateman inte säger eller gör något 

konstigt, utan bara går runt bland gästerna och minglar. Det väcker dock Ellis intresse, vilket 

inte är så svårt att förstå. Verklighetens Ellis har i flera intervjuer sagt att det är ganska vanligt 

att folk klär ut sig till Bateman, då han genom åren (och filmversionen av boken) gjort 

Bateman till en ikonisk och välkänd karaktär: ”I cannot tell you how many times young men 

have come up to me and showed me on their phones pictures of them dressed as Patrick 

Bateman for Halloween.”48 

   Redan under bokens inledande kapitel tar han, förutom kontroversen kring American 

Psycho och sina egna känslor inför den, upp vad han inte kunnat säga till någon om boken:

What I didn’t – and couldn’t – tell anyone was that writing the book had been an extremely disturbing 

experience. That even though I had planned to base Patrick Bateman on my father, someone – something 

– else took over and caused this character to be my only reference point during the three years it took to 

complete the novel. 

47 Lunar Park, s. 55
48 Intervju med Ellis från den 13 juni, 2011, i Publishers Weekly: 
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/authors/interviews/article/47587-american-psycho-at-20-
catching-up-with-bret-easton-ellis.html (2012-12-08)
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What I didn’t tell anyone was that the book was written mostly at night when the spirit of this madman 

would visit [...]49

Vad han alltså inte kunde berätta för någon var att det faktiskt hade varit en fruktansvärd 

upplevelse att skriva boken. Något annat, Patrick Bateman själv i någon form (”the spirit of 

this madman”, som han uttrycker det i citatet ovan), tog över och skrev boken åt honom. Ellis 

beskriver hur han inte ville ha någon berömmelse eller uppmärksamhet för den: Det var inte 

han som skrev den: ”[...] the book wanted to be written by someone else: It wrote itself, and 

didn’t care how I felt about it.50

   Det är förstås ett bekvämt sätt att avsäga sig ansvaret för American Psycho. Om det inte var 

Ellis som skrev boken så behöver han inte stå till svars för kontroversen. Redan här (på sida 

18 i Lunar Park) introducerar Ellis alltså övernaturliga element och temat kring hemsökelse 

av tidigare litterära verk och karaktärer, vilket skulle komma att bli bokens senare, kanske 

mest centrala del. Trots att jag knappast behöver poängtera att vi nu är helt i skönlitteraturen 

och fantasins värld, så kan det ändå vara intressant att ha föregående avsnitt färskt i minnet 

när vi närmar oss denna del, då det indirekt kan ses som en kommentar främst kring 

kontroversen kring American Psycho, men också för vilket ansvar man som författare har för 

det man skriver. 

   Det är inte bara Patrick Bateman som skymtar förbi i Lunar Park, utan även 

huvudkaraktären från Glamorama, den fåfänga modellen Victor: Han har här blivit reducerad 

till familjen Ellis hund, som inte verkar gilla Ellis, utan ofta stirrar misstänksamt på honom 

och vägrar göra som han säger. 

   Vid ett annat tillfälle senare i boken får Ellis också besök av en elev på skolan som han 

jobbar deltid vid (med att lära ut kreativt skrivande), som kommer med en förstautgåva av 

Ellis första roman, Less than zero: 

I set the book down and searched my desk for a pen. ”So, Clayton... I assume all your friends call you 

Clay.” He stared at me and then – understanding what I was getting at – grinned and said, ”Yeah.” He 

waved a hand at the book. ”Like Clay in the novel.” 51

Clayton är alltså huvudkaraktären från Less than zero, och till skillnad från Victor visar sig 

han snart spela en betydligt större roll för handlingen.

49 Lunar Park, s. 18.
50 Se fotnot 49, citatet är från samma sida.
51 Lunar Park, s. 115
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Just innan Clayton gör sig redo för att gå kommer en plötslig insikt till Ellis: ”At that point I 

realized where I´d seen Clayton before. He was at the Halloween party last night. He was 

dressed as Patrick Bateman.”52

   Förutom att vara en referens till Ellis debutroman visar det sig alltså att det var han som var 

utklädd till Patrick Bateman på halloweenfesten dagen innan. Ellis misstänker i alla fall att det 

var han, men när han frågar honom så nekar Clayton och håller fast vid att han inte var på 

festen. Det går sedan någon dag utan att något särskilt inträffar, tills han ser att 

telefonsvararen blinkar, och trycker på knappen för att spela upp meddelandet: 

’Mr. Ellis, this is Detective Donald Kimball. I’m with the Midland County Sheriff¨s department and I’d 

like to talk to you about something that’s, well, rather urgent... and so we should probably talk as soon as 

you can.’53

Ellis bjuder över detektiven Donald Kimball, och fast han inte inser det själv, så delar Kimball 

både namn och yrke med en viss annan detektiv som besöker Patrick Bateman i American 

Psycho, vilket är mycket långt ifrån att vara ett sammanträffande, då han kommer med boken 

i hand. Kimball berättar att han undersöker en serie mord och överfall, som han först inte 

kunde placera, då det verkade sakna motiv, men som han, när han läste American Psycho 

närmare, insåg var direkta kopior av de mord som Bateman begår i boken: ”In the vintage 

edition of American Psycho,’ he said, ’on pages one sixty-four through one sixty-six a man is 

murdered in much the same way that Robert Rabin was.”54

   Kimball fortsätter med att berätta att en hemlös man blivit attackerad av en man klädd i 

kostym, på ett sätt som också visar sig vara en direkt kopia av ett överfall Bateman begår på 

en hemlös man i American Psycho. Ellis bli såklart chockad och upprörd, och vill inte 

återuppleva bokens hemskheter.

   Det måste förstås vara bland det värsta som kan hända en författare, alltså att få veta att ens 

bok inspirerat till verkligt våld mot andra människor, och att råka ut för en copycat på det här 

sättet. Det råkade författaren Ellis faktiskt ut för, flera gånger: Det tidigaste exemplet går att 

hitta hos den kanadeniska seriemördaren Paul Bernardo, som greps 1993. Under rättegången 

försökte åklagaren föra in American Psycho som bevismaterial, vilket blev avlsaget av 

domaren. 

52 Lunar Park, s. 116.
53 Lunar Park, s. 173.
54 Lunar Park, s. 177.
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Det sades att Bernardo läst boken som en bibel, och att det fanns flera likheter mellan 

Bateman och Bernardo som var värda att uppmärksamma för att visa att Bernardo använt 

boken som inspiration till sina egna dåd.55

   Ett långt senare exempel går att finna från den sjätte april år 2012:

   

The Detroit teen who axed his ex-girlfriend’s new boyfriend and mother to death was reportedly obsessed 

with “American Psycho,” even quoting the horror flick on his Facebook page in the weeks leading up to 

the murders. Brian Douglas White, 19, who took his own life after the April 4 attacks, also posted a string 

of cryptic lyrics on the social network, the Detroit News reported.56

Tydligen hade han citerat American Psycho flera gånger på sin Facebook innan han begick 

morden, men egentligen spelar det ingen roll om han, eller Bernardo, ”verkligen” var 

inspirerade av boken, eller bara använde den som en ursäkt, utan det jag skulle vilja fokusera 

på är vad sådana händelser gör med författaren till boken: Det måste vara fruktansvärt att bara 

misstänka att det man skrivit på något sätt inspirerat till mord, men vara ännu värre när det 

faktiskt sägs ha gjort det. Säkert är det något som Ellis velat kommentera i Lunar Park, 

genom att låta det hända inom ramen för romanen, där han ändå kan kontrollera 

händelseförloppen och hantera konsekvenserna.

   Mot slutet av Lunar Park rör sig hemsökartemat mot sitt slut. Det avslöjas att detektiv 

Kimball i själva verket var den som utgett sig för att vara Patrick Bateman och som mördade 

alla människor på samma sätt som karaktären Bateman gjorde i American Psycho (han var 

dock inte Clayton eller på halloweenfesten i början), men det som stör Ellis mest är att han 

också mördade Aimee Light, som Ellis hade en affär med (se fotnot 33), därför att hon också 

var omskriven i American Psycho, med namnet Amelia Light. 

   Givetvis är bara mordet i sig hemskt för honom, men vad som är värre är att den delen 

aldrig kom med i den slutgiltiga versionen av American Psycho, alltså den som gavs ut, vilket 

gör det omöjligt för Kimball att känna till det – om han inte är av en övernaturlig natur. 

Kimball framstår nästan som en slags manifestation av allt som författaren Ellis måste ha varit 

rädd för kunde hända när han gav ut boken (i verkligheten), och lösningen han kommer på för 

att bli av med alla hemsökelser och karaktärer från sina tidigare böcker är rätt klyftig.

55 Artikel i Toronto Sun av Alan Cairns och Scott Burnside: ”Life imitates ’art’ in Bernardo ’bible’ ”: 
http://www.thefreeradical.ca/copycatCrimes/lifeImitatesArtInBernardoBible.html  (2012-12-21)
56 Artikel i Daily News av Rheana Murray: ”Killer was obsessed with ’American Psycho’ ”: 
http://articles.nydailynews.com/2012-04-06/news/31301865_1_facebook-page-double-murder-suicide-american-
psycho (2012-12-10)
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Han bestämmer sig för att skriva ut honom: ”If i had created Patrick Bateman I would now 

write a story in which he was uncreated and his world erased. I would write a story in which 

he was killed.”57

   Genom att skriva en ny berättelse, åter med Bateman som huvudkaraktär, och genom att låta 

honom dö i den, lyckas han göra sig fri från sin skapelse: Han får senare veta att vid samma 

tidpunkt som han skrev den sista raden så anlände polisen till en viss Bernard Erlanger: 

The man responsible for the murder, Bernard Erlanger, had presented himself to me as Donald Kimball, a 

man who believed he was, in fact, Patrick Bateman. A man who had become so obsessed with a book and 

its main character that he fell over the edge.58

Mördaren visar sig vara en vanlig människa, en copycat, fast samtidigt förklarar det inte 

mordet på Aimee Light, då hon inte var med i den färdiga versionen av boken, vilket jag var 

inne på tidigare. Ellis skriver vidare att han inte ville tro på att Bernard Erlanger faktiskt var 

mördaren:

But I still wanted to believe that the killer was fictional. That his name was Patrick Bateman (not Bernard 

Erlanger, or even Donald Kimball), and for a brief time over the course of a year he had become real, as 

so many fictional characters ultimately are for their creators – and for their readers as well.59

Han ville tro att mördaren bara existerat i hans fantasi, men bokens verklighet säger 

annorlunda. Många litterära skapelser blir nästan verkliga, i alla fall för författaren och för 

läsarna, och ibland spiller de ut i verkligheten, på sätt som jag beskrev tidigare, med mördare 

som sades varit inspirerade av American Psycho. 

   Även fast hela den här aspekten med hemsökelse är klart fiktiv, så skulle jag ändå påstå att 

den i högsta grad berör Ellis rädslor och tankar inför vad hans litterära verk kan ställa till med, 

och faktiskt har gjort. Det är rädslor som säkerligen alla författare och berättare i olika medier 

i någon utsträckning besitter, och som Ellis kanske har större anledning att ha, med tanke på 

Patrick Batemans idag stora kändisskap och ikoniska status som en fiktiv seriemördare. 

57 Lunar Park, s. 417.
58 Lunar Park, s. 441.
59 Lunar Park, s. 442.
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2.6 Lunar Park och den självframställande trenden

Lunar Park skiljer sig tydligt från andra, samtida självbiografier genom att den först gör 

anspråk på att skildra verkligheten, för att sedan tydligt övergå till att bli en skönlitterär 

roman. (till skillnad från att göra anspråk på att skildra verkligheten, och sedan blanda in lite 

fiktiva element) vilket gör att den kan sägas stå utanför trenden, samtidigt som den ändå, på 

vissa sätt, platsar in. Som jag har visat på innehåller boken helt klart en högre grad av 

rekonstruktion och fantasi, (för att använda Melbergs ord) och frågan är väl om det ens kan 

betraktas som en självbiografi, vilket är svårt att svara på: Någon självbiografi i traditionell 

mening är det inte. Ellis driver uppenbarligen med bilden av sig själv, och har bevisligen hittat 

på alldeles för mycket för det.60

   Samtidigt finns det, vilket både jag och Baker har noterat, vissa delar som mycket väl kan 

vara sanna, om än kraftigt överdrivna och förvrängda. Indirekt, genom att använda det fiktiva 

för att kommentera det verkliga, kan romanen sägas kommentera vissa aspekter av Ellis 

författarskap och bild i medierna. 

   Själva formen skulle man kunna säga är självbiografisk: Ellis själv berättar, är 

huvudkaraktär, och skriver i jag-form. Dispositionen av romanen kvalar också in under 

genren självbiografi: Den börjar med en genomgång av hans tidigare verk, kändisskap och liv, 

varav han sedan berättar om livet som det ser ut just nu. Det enda problemet med att kalla 

Lunar Park för en självbiografi är alltså de fiktiva elementen, men samtidigt så har flera av de 

exempel på nutida självbiografier och självframställningar, som jag räknade upp i 

inledningen, också inslag av fiktion, (exempelvis Knausgård och Linderborg) så vart ska man 

egentligen placera Lunar Park? 

   Nu är det dags att sammanfatta vad jag kommit fram till i analysen, och se om mina 

frågeställningar blev besvarade, samt se vilka slutsatser man kan dra av det:

3.1 Sammanfattning

Den första frågeställningen: Hur går Ellis till väga när han framställer sig själv, och den andra, 

hur han framstår, hör ihop och bör därför besvaras tillsammans. Ellis inleder Lunar Park med 

att skriva om sitt tidigare liv, sina böcker och sin karriär. 

60 Se diskusionen efter fotnot 25, angående Ellis påstådda barn och fru. 

25



Sedan går han över till att beskriva relationen till sin fru och det liv han för närvarande (när 

romanen skrevs) lever ute i förorten. Men han ljuger. Han har egentligen ingen fru och vi 

förstår samtidigt att alla episoder där han rullas genom flygplatser i rullstol för att han är så 

påverkad är kraftigt överdrivna, väldigt roliga och klart ironiserade, vilket är ett litterärt grepp 

som Ellis använder sig flitigt utav genom romanen. Ellis själv framstår dock inte som en 

särskilt sympatisk karaktär, utan är otrogen mot sin fiktiva fru och använder fortfarande 

droger. Anledningen till varför han framställer sig själv på det här sättet kan man bara 

spekulera i, men en rimlig sådan spekulation kan vara att han, i medierna och kring den 

kontrovers som var när han gav ut American psycho år 1991, målades upp precis som han 

beskriver sig själv i romanen: Som en drogberoende författare som gjorde allt för att 

provocera, tjäna snabba pengar och bli känd. 

   Genom att framställa sig själv på det här överdrivna och ironska sättet kan man säga att han 

också skyddar sig, och avväpnar de kritiker som anklagat honom för att bara vara ute efter att 

provocera. Som Baker uttryckte det i sin uppsats om Lunar Park: ”If readers know that the 

work they are reading is not true autobiography, that is, anything goes, and deferences to the 

reader’s own reality are essentially used for comic effect.”61

   Man kan också spekulera i att han framställer sig på det här sättet därför att han vill 

kommentera självbiografins tillstånd, där chockerande avslöjanden nästan är ett måste för att 

försäljningen av boken ska gå bra. Kanske ger Ellis oss just en sådan slags självbiografi, där 

alla rykten som någonsin cirkulerat angående Ellis privatliv och leverne bekräftas och 

överdrivs kraftigt, för att visa att det är sånt som intresserar läsaren.62

   Nästa frågeställning att titta närmare på är den som handlar om ifall det går att göra någon 

tydlig skillnad mellan karaktären och författaren Ellis. Den värld som Ellis skapar i Lunar 

Park innehåller många referenser till den riktiga världen, men är förvrängd och överdriven. På 

samma sätt kan man beskriva skillnaden mellan karaktären och författaren: De har vissa 

likheter, men också många skillnader. 

   Däremot verkar karaktären Ellis i mycket stor utsträckning likna mediabilden av författaren 

Ellis, som han fick under kontroversen 1991. Och som Ellis själv sa i intervjun i New York 

Times när det begav sig: ”I would think most Americans learn in junior high to differentiate 

between the writer and the character he is writing about”.63

61 Se fotnot 22 och diskussionen efter citatet. 
62 Se fotnot 17, där Batchelor berör just självbiografins dragning åt det skandalösa och extraordinära. Se också 
gärna min kommentar till citatet. 
63 Se fotnot 34 för hela Ellis citat.
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I fallet American Psycho är det alltså viktigt att dra en gräns mellan Bateman och Ellis, men 

gäller det också för de två Ellis vi möter i Lunar Park? Det går inte riktigt att dra en gräns 

mellan vart den verklige Ellis börjar och den fiktiva Ellis slutar.

   Det är en viss skillnad mellan de båda, men samtidigt delar de ändå vissa egenskaper, som 

farhågor och tankar (och namn!): Egentligen är berättaren och Ellis röst densamma i romanen. 

Det är först när falska påståenden granskas som man kan dra en skillnad mellan de händelser 

som sägs vara verkliga och verkligheten. Nästa frågeställning, om Ellis berör sitt eget 

författarskap, och isåfall hur, är enklare att besvara: Ja. Genom att skriva på en bok i boken, 

och göra den absurd och uppenbart ironisk, berör Ellis tydligt de schablonbilder och 

föreställningar som finns kring hans författarskap, som skapats (som så mycket annat i den 

här uppsatsen) genom hans bild i medierna, och kontroversen kring American Psycho. Men 

det stannar inte där, utan när han introducerar temat med att bli hemsökt så kommenterar han 

vidare.

   Ellis får besök av Patrick Bateman, och andra karaktärer från hans tidigare böcker, som 

hemsöker honom och plågar honom med sin närvaro. Mord begås, och detektiven Donald 

Kimball som besöker honom berättar att de gjorts på samma sätt som i American Psycho. Här 

menar jag att det blir mycket tydligt att Ellis kommenterar en författares kanske starkaste 

rädslor: Att få se ens böcker agera som inspiration för våldsdåd och mord. Som jag visade i 

analysen hände det faktiskt på riktigt, där någon uppgavs ha varit väldigt inspirerad av boken 

innan han begick sina avskyvärda dåd.64

   Denna rädsla menar jag att Ellis, om inte bearbetar, så i alla fall kommenterar, genom att 

låta det hända inom ramen för romanen. Den sista frågeställningen, hur Lunar Park står sig i 

relation till den självframställande trenden och till självbiografin som genre, så kan man kort 

säga att den har väldigt många likheter, men också skiljer sig en del: Formen och 

dispositionen skulle utan problem kunna platsa i en självbiografi, men problemet kommer 

först med de fiktiva elementen av romanen. Det behöver i sig inte vara något problem, men 

blir det på grund av att den stora merparten av Lunar Park är fiktiv. Romanen är vad den är: 

Kanske spelar det inte så stor roll i vilken genre man placerar den. Det räcker kanske med att 

bara konstatera att den har flera likheter med självbiografins teman och krav, och på vissa 

punkter är en del av trenden, och på vissa punkter inte är en del av trenden. Kanske är den ett 

exempel på den självframställande trendens framtid, eller så är den ett exempel på när 

blandningen av självbiografi och fiktion dragits till sin spets. 

64 Se fotnot 55.
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Kanske är det en lek med formen, eller ett seriöst försök att kommentera självbiografins 

tillstånd: Det kan bara framtiden utvisa. 
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