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Abstract 

A hermetically sealed universe? About the self-representation of autism in the Newport 

couple’s biography Mozart and the Whale: An Asperger’s love story 

This essay aims to examine how autism and self-representation is portrayed in the couple Jerry 

and Mary Newport’s memoir, Mozart and the Whale: An Asperger’s love story (2007). The 

analysis of the memoir raises two key terms of importance for the purpose of the essay, the 

concepts of aesthetic nervousness coined by Ato Quayson and the figure of the sentimental 

savant which has been formulated by Stuart Murray. Another central discourse was articulated 

by Jenny Bergenmar: That autistic biographies are characterized by a tendency to incorporate 

narrative about self-awareness, acceptance and the capability to agency as a strategy to escape 

the objectification of non-autistic readership. 

What emerges in the analysis is that the experience of living within the autism spectrum 

involves a form of suffering, though also an opportunity for agency, which is what is evident 

in the self-representation in the Newport couple’s joint biography. Other autistic voices that 

convey stories of their inability to reach agency have been excluded from the biography and 

thus ultimately excluded from a discourse of what it means to have autism. And above all it 

becomes apparent that to be able to act as an autistic in the world requires a different form of 

self-centeredness than the one that is normatively attributed to the autistic condition, namely 

self-love. 

Keywords: Autistic biography, Disability studies, Aesthetic nervousness, 

The sentimental savant, Self-representation 
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1. Introduktion 
Människan är en sinnlig varelse; kollektiv, social och begåvad med intellektuella förmågor och 

fantasi, det är vad det innebär att var mänsklig. Nationalencyklopedin förklarar den mänskliga 

artens särskildhet från andra däggdjur med människans utvecklade pannlober.1 Något sker när 

en individ avviker med sin perception, inte behärskar det till synes naturliga maskerna i det 

sociala samspelet och att hens fantasi eller intellekt förskjuts till det abnorma, till genialitet eller 

galenskap. Hur yttrar sig detta som erfarenhet för den enskilda individen och hur uppfattas 

individen av omgivningen? Individen upplevs vara innesluten i sitt eget hermetiskt förseglade 

universum. Hur interpreterar omgivningen, hur görs individen begriplig? Hen diagnostiseras 

eller benämns som autistisk. Svenska Akademien definierar ordet autism med följande 

formuleringar: ”en medfödd psykisk störning ofta med självförsjunkenhet och oförmåga till 

kontakt med andra” samt ”sjukligt försjunkande i det egna jaget och total brist på kontakt med 

omgivningen”.2 

Den definitionen bidrar till föreställningen att den autistiska individen är oförmögen till 

kontakt med den omgivande världen och att individen är sjukligt jagcentrerad och narcissistisk.3 

Tilläggas kan att det existerar en populär kulturell förståelse vilken korresponderar med 

Svenska Akademiens lexikaliska definition. En stereotyp att den autistiska personen och 

specifikt den manliga autistiska individen föreställs vara emotionellt frånvarande, aggressiv, 

våldsam samt pervers.4 Det existerar ytterligare stereotyper gällande föreställningar för 

personer som har autism, till exempel ”idiot savant”.5 Savantsyndromet eller savant innebär att 

den autistiska och icke-normativa med nedsatt kognitiv förmåga uppvisar savantförmåga, 

specifikt överintellektuella förmågor som matematiska eller tekniska detaljer i samband med 

en mycket stor minneskapacitet.6 

 
1 Jarl Risberg & Otto Hermelin, ”Människan”, i Nationalencyklopedin (NE), 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/människan [hämtad 2019-11-14]. 

2 Svenska akademins ordbok, Autism, u.å., https://svenska.se/tre/?sok=autism&pz=1 [hämtad 2019-11-09]. 

3 Jämför likhet med narcissism: ”sjuklig självupptagenhet, självförälskelse” samt ”förälskelse i det egna jaget”, Svenska 

akademins ordbok, Narcissism, u.å., https://svenska.se/tre/?sok=narcissism&pz=1 [hämtad 2019-11-09]. 

4 Jenny Bergenmar, Hanna Bertilsdotter Rosqvist & Ann-Sofie Lönngren, ”Autism and the Question of the Human.”, 

Literature and Medicine 33:1 (2015), s. 202f. 

5 ”idiot savant [idjosavɑ̃ʹ] (franska, ’lärd idiot’)”, Nationalencyklopedin, Idiot savant, u.å., 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/idiot-savant [hämtad 2020-01-03]. 

6 Nationalencyklopedin, Savantsyndromet, u.å., http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/savantsyndromet [hämtad 

2020-01-01]. 
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Att diagnostiseras med autism innebär för den diagnosticerade att hen har en problematik 

inom två centrala områden, för det första att hen har begränsningar i ömsesidig kommunikation 

och för det andra att hen har avgränsade och enahanda beteenden, intressen och aktiviteter.7 

Sedan 2013 benämns autism som en övergripande diagnos enligt DSM-5. Det är väsentligt att 

hålla i minnet att det är ett samlingsbegrepp och därmed ryms även oenighet kring hur 

diagnoskriterierna skall tillämpas och särskiljas för diagnoser inom autismspektrumet för de 

olika varianterna av autism som till exempel Aspergers syndrom. Tidigare bedömdes Asperger 

var en högfungerande form av autism.8 Det existerar variationer hur autism visar sig mellan 

olika personer. Det är således problematiskt att benämna personer inom autismspektrumet som 

en homogen grupp. I allmänhet kan spektrumet konstruktivt betraktas lika delar individuellt 

och kollektivt med avseende på diagnosen.9 

Dessa medicinska definitioner och stereotyper fångar en del av vad det innebär att vara 

diagnostiserad inom autismspektrumet, fast de förmedlar ingen kunskap om hur detta kan 

upplevas. Litteraturen ger denna möjlighet, särskilt i genren av autistiska biografier som visar 

att de konnotationer ordet autist har inte betyder att den autistiska personen är kosmiskt 

innesluten i sig själv. Som student i litteraturvetenskap och själv diagnostiserad inom 

spektrumet, är det en fråga som väcker min nyfikenhet: 

Hur skildras den autistiska personen i litteratur skriven av en person som själv har denna 

diagnos? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur förställningen om den autistiska gestaltas i 

allmänhet och hur självbilden eller självrepresentationen i synnerhet framställs i litterär 

gestaltning inom genren autistiska biografier, utifrån följande frågeställningar: 

— Hur gestaltas interaktionen mellan den autistiska och den icke-autistiska 

omgivningen? 

— Hur korresponderar interaktionen med hur självrepresentationen gestaltas?  

 
7 American Psychiatric Association, MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5®, övers. Jörgen Herlofson, 1 uppl. 

(Stockholm: Pilgrim Press AB, 2014), s. 22f. 

8 Autism- och Aspergerförbundet, Autism i DSM-5s, 2018, https://www.autism.se/autism_i_dsm5 [hämtad 2019-11-12]. 

9 Autism- och Aspergerförbundet, Autismspecifik kompetens, 2018, https://www.autism.se/autismspecifik_kompetens [hämtad 

2019-11-09]. 
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1.2 Material 
För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har jag valt att undersöka paret 

Jerry och Mary Newports gemensamma biografi Mozart and the Whale: An Asperger’s love 

story. Deras biografi är skriven med stöd av journalisten Johnny Dodd på People Magazine. 

Biografin skildrar hur Jerry och Mary lär känna varandra under en Halloweenfest i Los 

Angeles anordnad av AGUA (Adults Gathering United Autistic), en stödgrupp för vuxna 

personer med autism, och hur de två medelålders personerna förälskar sig i varandra och gifter 

sig.10 Biografin pendlar mellan att skildra deras liv tillsammans och deras respektive barndom 

och ungdomsår som för dem båda präglats av ett utanförskap, ångest och för Mary, 

posttraumatisk stress. Omgivningen uppfattar dem som främmande. De båda har 

savantförmågor, Mary är ett musikaliskt geni och Jerry uppfattas och behandlas som en 

vandrande kalkylator. De finner en gemenskap i hur de båda uppfattar detaljer, ser mönster och 

samband i tillvaron på olika nivåer. Deras relation och äktenskap prövas såväl inifrån som 

utifrån, särskilt när de blir kända via media som herr och fru Asperger. De skiljer sig, fast inser 

att det som de har tillsammans är något mycket större än det som sliter dem ifrån varandra. De 

flyttar ihop igen och bosätter sig i öknen i Tucson (Arizona), de gifter om sig och börjar ett nytt 

liv tillsammans med större självförståelse. Biografin finns översatt till svenska med titeln 

Mozart och valen, i denna uppsats refereras och citeras dock ur originalspråket.11 

1.3 Metod och teori 
Metoden är en närläsning ur ett kritiskt funktionsvariationsperspektiv med fokus på motivet 

autism i den litterära texten. Den teoretiska utgångspunkten ligger i klyvningen mellan fälten 

litteraturvetenskap och disability studies, där tidigare frågor om litterär gestaltning av autism 

har behandlats. Disability studies är ett mångfaldigt humanistiskt forskningsfält som involverar 

flera discipliner som antropologi och sociologi, estetiska discipliner som litteraturvetenskap 

och konstvetenskap samt feministiska och postkoloniala teoribildningar och så vidare. Fältet 

har sitt ursprung i det aktivistiska och akademiska motståndet mot den historiska och samtida 

diskrimineringen av funktionsvarierade individer. Disability studies syftar inte till empati eller 

 
10 I biografin benämns gruppen kontinuerligt till akronymen AGUA och i denna uppsats benämns gruppen efter sin akronym: 

“The acronym for our organization—AGUA—means water in Spanish. Many of us joked that autism was really our first 

language and English our second. It only seemed natural that anyone who wanted to know about our group would have to learn 

at least one word in another language.”, Jerry Newport, Mary Newport & Johnny Dodd, Mozart and the Whale. An Asperger’s 

love story, 1 uppl. (New York: Touchstone, 2007), s. 132. 

11 Jerry Newport, Mary Newport & Johnny Dodd, Mozart och valen, övers. Mats Linder, 1 uppl. (Malmö: Bra Böcker AB, 

2007). 
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tycka-synd-om-mentalitet utan teoretiserar politisk, social och ideologisk kritik.12 I denna 

uppsats används de mer neutrala syftande begreppet funktionsvariation i stället för 

funktionsnedsättning eller funktionshindrad, begreppet har vuxit fram inom ”funkisrörelsen”, 

där även liknade ord som funkofobi myntats.13 Eftersom den teoretiska utgångspunkten 

kommer ur fältet disability studies har uppsatsens perspektiv valt att benämnas som kritiskt 

funktionsvariationsperspektiv. 

Biografin skall undersökas ur detta kritiska perspektiv utifrån följande diskurser och 

terminologi: Är det möjligt att identifiera en estetisk nervositet inom biografin? Termen estetisk 

nervositet (”aesthetic nervousness”) är formulerad av Ato Quayson och syftar på den kris vilken 

uppkommer när funktionsvarierade inkluderas i litterära eller dramatiska verk. För att 

undersöka hur savanten gestaltas i biografin i förhållande till tidigare skildringar, relateras 

biografin intertextuellt till figuren den sentimentala savanten (”the sentimental savant”), 

formulerad av Stuart Murray. Dessa två termer är centrala för analysen i denna uppsats. 

Ytterligare en central diskurs är formulerad av Jenny Bergenmar, nämligen att autistiska 

biografier präglas av en tendens till att inkorporera narrativ om självinsikt, acceptans och 

förmåga till agens, en strategi för att undkomma objektifiering från en icke-autistisk läsekrets. 

Nedan följer en redogörelse för Quayson, Murray respektive Bergenmars teoretiska bas samt 

hur de skall tillämpas i analysen. 

1.3.1 Estetisk nervositet 

För att undersöka interaktionen mellan den autistiska och icke-autistiska omgivningen, används 

begreppet estetisk nervositet. Begreppet är relationellt och kan appliceras när det gäller 

interaktionen mellan funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade i allmänhet, oavsett 

diagnos. Quayson särskiljer mellan olika nivåer för att definiera begreppet estetisk nervositet, 

den primära nivån är mötet mellan funktionsvarierade karaktärer och icke-funktionsvarierade. 

Estetisk nervositet kan ta sig uttryck på textuell nivå, gällande struktureringen av intrigen, 

bruket av motiv eller symboler, dramatiska perspektiv och berättarposition. Även relationen 

mellan texten och läsaren kan uppvisa estetisk nervositet konstaterar Quayson.14 

 
12 Lennard J. Davis, ”Introduction”, i The Disability Studies Reader, red. Lennard J. Davis, 2 uppl. (New York & London: 

Routledge, 2006), s. xvf. 

13 Institutet för språk och folkminnen, Funkis, funktionsvariation och funkofobi, 2015, 

https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2015-05-19-funkis-funktionsvariation-och-funkofobi.html 

[hämtad 2019-12-19]. 

14 Ato Quayson, Aesthetic Nervousness. Disability and the Crisis of Representation, 1 uppl. (New York: Cornell University 

Press, 2007), s. 15. 
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Centralt för Quaysons begrepp är att sammanbinda två olika fält eller sfärer, det etiska 

respektive estetiska. Begreppet härleder från den faktiska relationen eller mötet mellan ”den 

normala” (”the normate”), icke-funktionsvarierade individen och en person som har 

funktionsvariation. Interaktionen mellan dessa två parter karaktäriseras av en negativ känsla 

inför den funktionsvarierade som den icke-funktionsvarierade individen upplever i mötet; 

känslor av förvirring och osäkerhet infinner sig hos den icke-funktionsvarierade individen. 

Konceptet normate syftar på det kluster av attityder som kontrollerar de icke-

funktionsvarierades uppfattning om sig själva och deras relationer till den andre, den 

funktionsvarierade. Normate innebär även en process av strukturering av förtryck.15 

Quayson uppehåller sig inte vid struktureringen av makt utan tar fasta på den impuls av 

kategorisering som uppkommer i det mellanmänskliga möten och den implicita viljan till att 

kategorisera och finna en ordning vilken implicit existerar i omvärlden. Quayson menar att det 

är den processen som framkallar att den icke-funktionsvarierade vill attribuera den 

funktionsvarierade personen med symbolisk eller metafysisk mening. Paradoxalt uppfattas 

även den funktionsvarierade som negativ, skrämmande och hotfull för den icke-

funktionsvarierades egen funktionalitet och existens. Den första impulsen till att attribuera 

hindras av en existentiell kris eller reflektion om ändlighet som drabbar den icke-

funktionsvarierade individen.16 Litteraturen opererar i en värld där funktionsvarierade individer 

placeras inom normativa ”påträngande” (”insistent”) ramverk för tolkning, hävdar Quayson, 

samt att den litterära sfären i sin tur kan bidra till en ökad förståelse av de komplexa processerna 

i sådana inramningar.17 

Quayson utformar en tematisk typologi av motiv vilket återkommer i representationen 

och gestaltningen av funktionsvarierade genom litteraturhistorien.18 Quaysons projekt är 

inspirerat av nykritiken (”new criticism”) och dess fokus på närläsning av texten samt tidiga 

litteraturteoretikers ambitioner att kategorisera troper eller motiv och på så sätt konstruera en 

universell litteraturhistoria.19 Ett sådant projekt med avseende på funktionsvariation är Peter L. 

Hays studie, där Hays spårar upp manliga funktionsvarierade figurer eller det han benämner 

 
15 Begreppet normate är formulerat av Garland Rosemarie Thomson, Extraordinary Bodies. Figuring Physical Disability in 

American Culture and Literature (New York: Columbia University Press. 1997), se Ato Quayson, Aesthetic Nervousness. 

Disability and the Crisis of Representation, 1 uppl. (New York: Cornell University Press, 2007), s. 16f. 

16 Quayson 2007, s. 17. 

17 Quayson 2007, s. 24. 

18 Quayson 2007, s. 36. 

19 Med tidiga litteraturteoretiker syftar Northrop Frye respektive Erich Auerbach, Quayson 2007, s. 33. 
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som ”den haltande hjälten” (”the limping hero”) igenom den västerländska litteraturhistorien. 

Gemensamt för dessa karaktärer menar Hays är att de tematiskt betecknar infertilitet och i 

förlängningen en andlig sterilitet.20 Nykritiken med sitt autonoma och estetiska fokus samt även 

Hays projekt saknar en etisk dimension i förhållande till texten konstaterar Quayson. Det är 

problematiskt att tematiskt kategorisera gestaltningar av funktionsvariationer likt andra troper 

eller motiv, eller att sammanlänka analogier med andra troper och motiv, exempelvis natur, 

sökande och pånyttfödelse, utan att ifrågasätta dess legitimitet och grunden för dessa 

analogier.21 Problematiken är således inte endast estetisk utan även etisk. Quaysons kritik mot 

Hays uppslag är följande, att argumentationen är bristande för att kunna sammanlänka analogier 

mellan kastrering eller impotens med fysiska funktionsvariationer eller mer specifikt haltande, 

”limping”. Quayson menar även att den bristfälliga argumentationen möjliggör den moraliska 

ambivalensen och obehaget vilket har präglat mötet mellan den funktionsvarierade och icke-

funktionsvarierade igenom historien.22 Det centrala i Quayson kritik är den estetiska 

kategoriseringen av funktionalitet som motiv, tematiken har historiska rötter och grundar sig i 

blicken hos den normala (normate) på den funktionsvarierade kroppen och beteendet.23 

Quayson formulerar en typologi vars kategorier inte är statiska, de är flexibla och flera 

kan vara sammanlänkade hos en och samma funktionsvarierade karaktär eller så kan en kategori 

vara bärande genom hela berättelsen. Typologin är ett verktyg som instrumentellt är användbart 

i arbetet med tematiken i litterära verk, Quayson tillägger att författarskapen som undersöks i 

hans studie är komplexa och således används typologin likt en provisorisk karta snarare än som 

fixerade, enkla och applicerbara kategorier.24 Quaysons nio tematiska kategorier är följande: 

Första kategorin är funktionsvariation som nollmängd eller moraliskt test. Den andra är 

funktionsvariation som gränssnittet mellan identiteter (etnicitet, klass och social identitet). 

Tredje kategorin är funktionsvariation som artikulerad splittring mellan tematiska och 

berättande vektorer. Den fjärde är funktionsvariation som bärare av moraliskt underskott eller 

ondska. Femte kategorin är funktionsvariation som uppenbarelse. Den sjätte är 

funktionsvariation som betecknar rituell insikt. Den sjunde är funktionsvariation som 

 
20 Peter L. Hays, The Limping Hero. Grotesques in Literature (New York: New York University Press, 1971), se Ato Quayson, 

Aesthetic Nervousness. Disability and the Crisis of Representation, 1 uppl. (New York: Cornell University Press, 2007), s. 32. 

21 Quayson 2007, s. 33. 

22 Quayson 2007, s. 33f. 

23 För en längre redogörelse om den moralpaniken vilken har kretsat kring funktionsvariationer i historien, se Quayson 2007, 

s. 5ff. 

24 Quayson 2007, s. 36f. 
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oartikulerad och gåtfull tragisk insikt. Åttonde kategorin är funktionsvariation som 

hermeneutisk återvändsgränd. Samt den nionde vilken är funktionsvariation som normalitet.25 

1.3.2 Den sentimentala savanten 

För att kunna redogöra för gestaltningen savant i biografin i motsats till tidigare skildringar av 

savant, relateras skildringen av Jerrys savantförmåga intertextuellt till den figur som Murray 

benämner som den sentimentala savanten. Representationer av karaktärer med autistiska drag 

inträdde inom fiktionen i början 1970-talet, de kommande årtiondena ökade intresset för sådana 

karaktärer som typiskt korresponderade med uppfattningen om ”idiot savant” konstaterar 

Murray. Särskilt ett verk hade stor succé med att introducera autism hos den breda publikens 

medvetande, nämligen filmen Rain Man (1988). Utmärkande för de skildringar av den 

autistiska som populariserades i slutet på förra århundradet var en centrering kring en 

ontologisk skillnad vilken placerar den autistiska karaktären i kontrast mot en gestaltning av en 

icke-autistisk karaktär.26 

Kontrasterandet mellan dessa två konstituerar en idé om den binära människan, där den 

autistiska eller den sentimentala savanten genom sin begåvning berikar den icke-

funktionsvarierade normaliteten.27 

Den sentimentala savanten som figur återfinns i litteratur och filmer och har även sina 

rötter i en kulturell representation av den funktionsvarierade vilken är del av ett publikt och 

visuellt spektakel som gränsar till cirkus eller varieté, nämligen freakshow. Den 

funktionsvarierade individen reduceras kroppsligen till ett sceniskt objekt för uppvisning och 

beskådan av allmänheten. Mötet med den autistiska karaktären, särskilt den icke-autistiskas 

blick på den autistiska karaktären är ett centralt återkommande motiv i förståelsen och analysen 

av den sentimentala savanten som figur konstaterar Murray.28 

 
25 “1. Disability as null set and/or moral test 2. Disability as interface with otherness (race, class, and social identity) 3. 

Disability as articulation of disjuncture between thematic and narrative vectors 4. Disability as bearer of moral deficit/evil 5. 

Disability as epiphany 6. Disability as signifier of ritual insight 7. Disability as inarticulable and enigmatic tragic insight 8. 

Disability as hermeneutical impasse 9. Disability as normality”, Quayson 2007, s. 52. 

26 Stuart Murray, ”Autism and the Contemporary Sentimental. Fiction and the Narrative Fascination of the Present.”, 

Literature and Medicine 25:1 (2006), s. 27. 

27 Murray 2006, s. 27f. 

28 “staring at disability choreographs a visual relation between a spectator and a spectacle”, Rosemarie Garland-Thomson, 

“The Politics of Staring. Visual Rhetorics of Disability in Popular Photography.”, i Disability Studies. Enabling the Humanities, 

red. Sharon L. Snyder, Brenda Jo Brueggemann & Rosemarie Garland-Thomson, (New York: Modern Language Association, 

2002), se Stuart Murray, ”Autism and the Contemporary Sentimental. Fiction and the Narrative Fascination of the Present.”, 

Literature and Medicine 25:1 (2006), s. 29.  
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I analysen redogör Murray för följande skönlitterära verk inom brittisk bokflora av 

romaner som innefattar en autistisk karaktär, Nick Hornbys About a Boy (1998), Simon 

Armitages Little Green Man (2001) samt Mark Haddons The Curious Incident of the Dog in 

the Night-Time (2003). Murray konstaterar att den egentliga grundtexten för gestaltning av den 

autistiska personen som förekommer i ovanstående nämnda titlar härleds från Hollywoods 

representation i Rain Man.29 

Slutsatser Murray drar av ovanstående verk är följande: de manliga autistiska 

karaktärerna (de sentimentala savanterna) är inte huvudpersoner i berättelsen, den centrala 

utvecklingen ligger hos en annan manlig, icke-autistisk karaktär vars möte och interaktion med 

den autistiska genererar en bildningsresa där den icke-autistiska mannen omformar sin 

maskulinitet och framträder som en ansvarsfull och vuxen manlig aktör.30 Utifrån exemplen 

Murray ger framkommer det att den sentimentala savanten är ett enskilt maskulint homosocialt 

fenomen, även om Murray inte använder den beteckningen. 

Att en autistisk individ endast reduceras till en narrativ funktion härleder Murray inte till 

ett historiskt förtryck eller moralpanik, utan det har sin grund i teorin om theory of mind 

förkortat ToM och ”mindblindness”. ToM syftar på att förklara den brist på ömsesidig social 

och språklig kommunikation vilken återfinns i autismspektrumet. Förespråkare för ToM-

modellen menar att den autistiska individen saknar vissa kognitiva förmågor, närmare bestämt 

theory of mind, som innebär att en person kan attribuera inre tillstånd, intentioner och emotioner 

och så vidare till andra och sig själv. Den som är oförmögen till detta benämns som ”mindblind” 

för den omgivande världen med dess människor och deras inre mentala tillstånd.31 

Det centrala problemet med ToM ur ett humanistiskt eller estetiskt perspektiv, särskilt ett 

litteraturvetenskapligt, är att den autistiska individen reduceras till ett motiv, en narrativ 

funktion vilket inte tjänar sitt eget syfte att förmedla sin erfarenhet och sin varseblivning. Den 

autistiska personen blir således en oläsbar varelse i dubbel bemärkelse, oförmögen att läsa av 

andra och att själv bli läst av andra. I förlängningen innebär det att autistiska personers 

erfarenheter uppfattas som inte värda att återberätta.32 Murray formulerar följande: 

 
29 Murray 2006, s. 28. 

30 Murray 2006, s. 40 

31 Simon Baron-Cohen, Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind (Cambridge: MIT Press, 1995), se Stuart 

Murray, ”Autism and the Contemporary Sentimental. Fiction and the Narrative Fascination of the Present.”, Literature and 

Medicine 25:1 (2006), s. 26. 

32 Murray 2006, s. 27. 
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If we describe an individual as having an incapacity to read the thoughts, emotions, and 

actions of others, then we potentially go some way to creating an idea of that individual, not 

as an agent, but as a figure who functions in terms that are supplied to him or her.33 

Den autistiska individen får enligt Murray en funktion som protes i den samtida förståelsen och 

representationen av autism. Dessa reduceras till kompletterande figurer, till sentimentala former 

av narrativ, vilka kretsar kring mognadsutvecklingen hos den manliga icke-autistiska 

protagonisten. Dessutom berör verken sentimental tematik kring frågor som till exempel 

maskulin identitet, familjesammanhållning och vuxnas ansvar. Murray konstaterar att dessa 

frågor endast kan göras meningsfulla och besvaras inom ett icke-funktionsvarierat 

sammanhang.34 Murray avslutar sammanfattningsvis med att efterfråga en möjlig agens i 

gestaltningar av autistiska karaktärer inom fiktiva skildringar.35 Murrays figur den sentimentala 

savanten kommer att tillämpas i analysen för att aktualisera intertextuella aspekter i den 

undersökta biografin. 

1.3.3 Strategi för agentskap 

För att undersöka självrepresentationen aktualiseras en diskurs om agens som Bergenmar 

redogör för i sitt resonemang. Bergenmar diskuterar ur ett kritiskt perspektiv villkoren för 

publiceringen och receptionen av autistiska självbiografier och utforskar den normativa 

aspekten av vad som kan förmedlas i skildringar och vem som kan förmedla denna. 

Ofta har författaren till en autistisk livsskildring i form av biografier högfungerande 

autism eller har blivit diagnosticerad med Aspergers syndrom. Bergenmar lyfter fram 

koncepten ”storyability” och ”tellability” vilka är central begrepp för att förstå diskurser runt 

autistiska livsskildringar.36 Storyability syftar på det som berättas i berättelsen och tellability 

syftar till vem som har rätten att berätta.37 

Rätten eller möjligheten att berätta är en central fråga vilken uppkommer i receptionen 

av biografiska och fiktiva verk om autism, exempelvis vilken rätt föräldrar har till att förmedla 

inte enbart sina erfarenheter av att ha ett barn med autism utan även att återberätta barnets 

 
33 Murray 2006, s. 27. 

34 Murray 2006, s. 40 

35 Murray 2006, s. 41. 

36 Jenny Bergenmar, ”Translation and Untellability. Autistic Subjects in Autobiographical Discourse.”, LIR.journal nr 6 

(2016), s. 64f. 

37 För begreppsdefinitioner storyability respektive tellability se Amy Shuman, Other People’s Stories. Entitlement Claims and 

the Critique of Empath, (Urbana: Chicago, 2005), se Jenny Bergenmar, ”Translation and Untellability. Autistic Subjects in 

Autobiographical Discourse.”, LIR.journal nr 6 (2016), s. 65. 
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erfarenhet vad det innebär att befinna sig inom spektrumet, erfarenheter vilket barnet kanske 

inte uppfattar som legitimt för just sin erfarenhet.38 Tendenser finns även att en författare till en 

autismbiografi som själv har en diagnos axlar rollen som en universell förmedlare för alla som 

befinner i sig inom spektrumet snarare än att endast återberätta sin erfarenhet vad det innebär 

att ha Asperger eller högfungerande autism.39 

Bergenmar dröjer sig vid videoperformance med titeln In My Language av den autistiska 

bloggaren Amanda Baggs. I verket förmedlar Baggs hur hon kommunicerar med omgivningen 

på ett ickeverbalt sätt genom nynnade och beröring av föremål som avger ljud. En talsyntes 

spelas upp med förklarande text. Baggs kommunicerar med sin omgivning på ett sensoriskt 

språk snarare än verbalt. Bergenmar konstatera att Baggs med sin biografiska 

videoperformance lyckas översätta sitt språk och sin varseblivning till icke-autistiska 

åskådare.40 Bergenmar menar att Baggs undviker att reproducera det övervinnande-narrativ 

vilket präglar de mest kanoniserade autistiska biografierna och hon skriver följande: 

As an autobiographical performance, In My Language shares an element of translation of 

autistic experience with the authors of the bestselling autistic autobiographies previously 

[Donna Williams Nobody Nowhere. The Remarkable Autobiography of an Autistic Girl, 

Temple Grandin Emergence. Labeled Autistic (1996), Thinking in Pictures. And Other 

Reports from My Life with Autism (2006) & Daniel Tammet Born on a Blue Day. A Memoir 

(2007)] mentioned. One difference, though, is that the narrative of overcoming is absent. In 

My Language is not told from the vantage point of success or overcoming disability.41 

Att personer inom spektrumet kan träda fram och adressera och förmedla sin erfarenhet till den 

omgivande världen av icke-autister innebär att hen förhåller sig till ett normativt ramverk, 

förhåller sig till diskurser om vad som är möjligt att förmedla. Bergenmar anser att 

övervinnandets eller acceptansens narrativ vilket förekommer hos autistiska biografier är en 

strategi för att behärska ett aktörskap och subjektsposition för att undvika att betraktas som ett 

objekt av icke-autistiska läsare.42 Bergenmar är även kritisk till att dessa narrativ om 

övervinnande eller acceptans i tidigare forskningen har haft felaktiga teoretiska premisser. 

Motivmässiga teorier gällande berättelser om hur sjukdom gestaltas och förmedlas inom 

 
38 Bergenmar 2016, s. 65. 

39 Bergenmar 2016, s. 66. 

40 Bergenmar 2016, s. 68f. 

41 Bergenmar 2016, s. 69. 

42 Bergenmar 2016, s. 68. 
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litteraturen har applicerats på skildringar av autism.43 Bergenmar menar att korrelationen 

mellan funktionsvariationer som autism och hur sjukdom skildras är problematiskt eftersom 

narrativ om sjukdom karakteriseras av något som är temporärt eller något traumatiskt vilket 

måste hanteras.44 

Bergenmar konstaterar att tendensen att inkludera dessa former av narrativ i autistiska 

biografier är vanligare än att sådana narrativ förekommer i digitala medier som bloggar eller 

videor som exempelvis In My Language. Avgörande för detta är institutioner som förlag, vars 

intressen är försäljning och att inte uppröra en läsekrets av icke-autistiska: ”It’s simply easier 

to sell a story about succeeding despite disability to a non-disabled audience”, skriver 

Bergenmar samt konstaterar att publiken för videor som Baggs eller liknande kan uppfattas vara 

mer direkt riktade till autistiska adressater.45 

Oavsett medium är det möjligt att diskutera om den autistiska författarens eller 

upphovspersonens narrativ skall uppfattas som universellt för vad det innebär att ha diagnosen 

autism oberoende av var någon befinner sig inom spektrumet än att endast vara en förmedlare 

av sin erfarenhet till allmänheten.46 

Analysen skall undersöka diskursen om agens som Bergenmar formulerat och om den 

förekommer i biografin av Jerry och Mary samt om de ger uttryck för denna problematiska 

universalism snarare än att vara en redogörelse för vad det innebär att existera med 

högfungerande autism. Dessutom undersöks om Jerry och Mary primärt gör bruk av denna 

strategi av agens för att undvika objektifieringen från den icke-autistiska läsekretsen. 

1.3.4 Tillämpning av teorin 

Sammanfattningsvis förtydligas här tillämpningen av teorierna i uppsatsens analys. Quaysons 

term estetisk nervositet och typologiska karta används för att ringa in gestaltningen av 

erfarenheten att leva med autism samt mötet och relationen till den icke-autistiska omgivningen. 

Murrays figur, den sentimentala savanten, appliceras för aspekter av intertextualitet i biografin. 

Dessutom används den diskurs och strategi Bergenmar artikulerat för att kritiskt kunna granska 

biografins skildring ur en normativ synvinkel snarare än enbart estetisk. 

Gemensamt för deras resonemang är rörelsen mellan disciplinerna litteraturvetenskap och 

disability studies, samt att de delvis rör sig mellan det estetiska och det etiska. Att fokusera på 

 
43 Bergenmar 2016, s. 71f. 

44 “The untellability of trauma is different from the untellability of autism. Autistic autobiography might include trauma but 

is usually not primarily directed towards the narrativization and overcoming of traumatic memories”, Bergenmar 2016, s. 72. 

45 Bergenmar 2016, 68. 

46 Bergenmar 2016, 70. 
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självrepresentationen synliggör rörelsen i skildringen av hur autism gestaltas i den valda 

biografin. 

1.4 Tidigare forskning 
Ingen genomgående studie av biografin Mozart and the Whale inom det litteraturvetenskapliga 

fältet har påträffats. Inom den tidigare forskningen har filmen från 2005 med samma namn 

behandlats och analyserats. Filmen är delvis baserad på Jerry och Marys historia. Den är 

regisserad av Petter Næss och med huvudrollsinnehavarna Josh Hartnett och Radha Mitchell 

vilka spelar karaktärerna Donald Morton respektive Isabelle Sorenson; dessa två bildar ett 

yngre autistiskt par, vars romans prövas.47 

Exempelvis omnämns filmen Mozart and the Whale i ett antal studier som analyserar 

stereotyper eller representation av autism inom filmer och serier. Douwe Draaisma (2009) har 

undersökt missvisande savant-stereotyper och vad autism innebär gällande extraordinära 

färdigheter och att det uppstår ett glapp mellan fiktiv och verklig klinisk autistisk diagnos.48 

I Julie Browns (2010) studie om autism och dess kopplingar till kreativt skrivande, vill 

Brown punktera myten och stereotypen att autistiska personer endast har bidragit inom 

naturvetenskapen och matematiken och inte inom det humanistiska eller estetiska fältet. Genom 

biografier och närläsningar av ett antal författarskap utformar Brown en kanon av möjliga 

autistiska historiska författare, exempelvis Emily Dickinson, Henry David Thoreau samt Hans 

Christian Andersen för att nämna några. I förordet refereras till filmen Mozart and the Whale 

men inte till biografin.49 Brown nämner inte heller Jerry och Marys biografi i kapitlet om genren 

autistiska biografier.50 

En övergripande studie är Joseph N. Straus (2010). Syftet med Straus studie är att 

undersöka autism inte endast som en funktionsvariation utan som en egen kultursfär med sina 

egna estetiska uttryck som en del av mainstreamkulturen. I ett avsnitt skissar Straus fram en 

form av poetik som är utmärkande för autistiska självbiografier. Straus sammanfattar 

kvaliteterna i autistiska biografier med en distinkt ”autistisk” poetik vilken framkommer i 

verken. Följande generella kvaliteter är utmärkande i autistiska biografier: karaktäristiskt är att 

stilen ofta har avsaknad av humor eller ironi samt att gestaltningen är statisk och repetitiv. 

 
47 Mozart and the Whale, Petter Næss, USA, Millennium Films, 2005, [video band]. 

48 Douwe Draaisma, ”Stereotypes of autism.”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, 

Biological Sciences, 364:1522 (2009), s. 1475–1480. 

49 Julie Brown, Writers on the Spectrum. How Autism and Asperger Syndrome have Influenced Literary Writing, 1 uppl. 

(London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2010), s. 7. 

50 Brown 2010, s. 203ff. 
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Berättarstilen tenderar att sakna empati eller är svagt affektiv och har en distanserad 

berättarposition från vilket händelseförloppet återberättas. Straus konstaterar att autistiska 

biografier innehar en nästan universell delad litterär kvalitet vilket innebär att dessa verk kan 

anses förmedla en omfattande, tillförlitlig och autentisk autistisk åskådning. Det som tenderar 

att särskilja de autistiska biografierna från andra skildringar av funktionsvarierades 

livsberättelser är att de bryter mot traditionella narrativa strukturer om ett övervinnande av 

hinder, med efterföljande läkning och omvandlande insikt efter att ha utsatts för en fruktansvärd 

upplevelse. Istället förekommer det skildringar av självinsikt där den autistiska identiteten 

värnas istället för att övervinnas eller botas.51 Denna poetik avseende på stil och strukturering 

av narrativet är problematisk eftersom andra textexterna faktorer bortses ifrån till förmån för 

att textinterna faktorer premieras. Dessutom reproducerar den ovan skissade poetiken 

föreställningen om den autistiska personen som narcissistisk eller osympatisk: “These memoirs 

generally share a narrow emotional range, often with an appearance of distance between the 

observer and the events experienced and narrated”, skriver Straus.52 Således är det mer 

konstruktivt att studera motiv eller troper, eller att studera de textexterna faktorer vilka 

möjliggör berättelsen, än att formulera uppfattningar att det skulle finnas en allmän och 

vedertagen autistisk stil. Att uttolka en autistisk stil är inte en del av projektet för uppsatsen. 

Syftet är att granska motivet. Språkets stilistiska former är sekundärt. 

En annan studie vilken nämner filmen är Susanne Rohr (2015) som argumenterar för att 

det har skett ett skifte i representationen av arketyper, ”galenskap” och psykisk ohälsa samt att 

den formen av representationer förekommer i skildringar av autistiska karaktärer.53 

Ytterligare en studie som inte nämner Jerry och Marys biografi utan utgår ifrån ett antal 

andra autistiska biografier publicerade på svenska är den gemensamma studien av Jenny 

Bergenmar, Hanna Bertilsdotter Rosqvist samt Ann-Sofie Lönngren (2015). Studien utgår även 

från fältet av animal studies och författarna berör föreställningen om den autistiska individen 

och dess människoblivande eller avsaknad av sådan.54 

Denna uppsats redogör för och analyserar paret Newports gemensamma livsskildring 

utifrån deras biografi och inte utifrån filmen som är baserad på deras berättelse. Uppsatsen 

fokuserar endast på denna biografi, snarare än ett flertal. Valet av ett kritiskt perspektiv snarare 

 
51 Joseph N. Straus, ”Autism as Culture”, i The Disability Studies Reader, red. Lennard J. Davis, 3 uppl. (New York & London: 

Routledge, 2010), s. 545. 

52 N. Straus 2010, s. 545. Min kursivering. 

53 Susanne Rohr, “Screening Madness in American Culture.” Journal of Medical Humanities, 36:3 (2015), s. 231–240. 

54 Bergenmar, Bertilsdotter & Lönngren 2015, s. 202f. 
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än en stilistisk analys bottnar i oviljan att reproducera föreställningen om den autistiska 

personen i form av prosa, som exempelvis Straus ger uttryck för. Denna uppsats kompletterar 

tidigare studier inom fältet genom valet att undersöka Newports biografi och inte filmen, samt 

att föra in den i ett kritiskt sammanhang. 

2. Analys 
2.1 Estetisk nervositet i biografin 
Den tematiska kategorin vilken är central i förståelsen av biografin utifrån Quaysons typologi 

är den nionde kategorin som är funktionsvariation som normalitet (”Disability as normality”). 

Den tematiska kategorin är närvarande i biografiska verk av funktionsvarierade författare eller 

liknande verk av anhöriga, till exempel föräldrar till ett funktionsvarierat barn. Dessa verk 

präglas av gestaltningen av funktionsvarierade individer som något normaliserat eller icke-

stereotypa skildringar av den funktionsvarierade som en komplex individ.55 

Biografin utmärks ändå av estetisk nervositet, främst påtagligt i Marys levnadsteckning. 

Jerry är även han tidigt utsatt, fast jämfört med Jerry är Mary mycket mer utsatt i sin egen 

familj. Marys barndom präglas av utanförskap inom själva familjegemenskapen samt att hon 

också är utsatt fysiskt och att hon missgynnas. Marys avvikande beteende och särskilt hennes 

utåtagerande beteende innehar nästan metafysiska konnotationer, hon konstaterar att hon fick 

smeknamnet eller öknamnet cirkusmonster (”circus monster”), att hon plötsligt skiftar från ett 

lugnt sinnestillstånd till ett aggressivt som liknas vid religiös extas likt en dansade dervish eller 

att hon liknade den utåtagerande och aggressiva tecknade figuren Taz, den tasmanska 

pungdjävulen från Warner Brothers serier.56 

Marys försök att visa fysisk kärlek till sin far genom omfamning besvaras med slag och 

han knuffar bort henne, medan modern stänger ute henne från huset för att slippa henne. 

Syskonen roar sig med att provocera fram det inre monstret inom henne. Slagsmål förekommer 

mellan henne och de äldre syskonen, särskilt ett slagsmål mellan Mary och hennes äldre bror 

Wally övergår från bråk till möjlig oartikulerad misshandel som bevittnas av Wallys kamrater: 

I’d been whipped up into one of my typical rages, but in between my sobbing gasps, I found 

myself studying their curious faces. Tormenting a younger sibling is, of course, a universal 

 
55 Quayson 2007, s. 52. 

56 Newport & Dodd 2007, s. 43. 
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rite of passage for both parties. But something about their expressions told me they’d clearly 

never seen anything quite like this. Something told me they felt embarrassed.57 

Familjens beröringsskräck och avsky för Mary, särskilt föräldrarnas rädsla inför sitt eget barns 

annorlunda beteende är möjligt att härleda till en ängslan för arvsanlag för galenskap (”gene for 

madness”) som möjligen manifesterar sig i Marys blotta existens.58 

Marys föräldrars rädsla eller osäkerhet inför hennes avvikande beteende och det som de 

uppfattar som ett utryck för galenskap, kan benämnas som ett tecken på estetisk nervositet, för 

att återkoppla till Quaysons primära nivå av termen som är relationen och interaktionen mellan 

en funktionsvarierad karaktär och en icke-funktionsvarierad karaktär, vars egen existens av 

funktionalitet eller normalitet hotas i detta mötte.59 

Denna spänning når sin kulmen i tonåren efter att Mary lyckats rymma hemifrån med sin 

enda vän Karrie fast hon är destruktiv och häcklar Mary. De rymmer till staden Berkeley, en 

pilgrimsort för wannabehippies och för andra missanpassade unga människor. När hon väl blir 

påträffad och hemskickad är föräldrarna oförmögna att veta vad de skall göra med sin dotter. 

Mary kommer med lösningen på deras problem angående henne själv. Istället för att bli 

institutionaliserad, har Mary kommit i kontakt med en religiös rörelse i Texas. Under färden till 

sekten Children of God är Marys föräldrar inkapabla att artikulera och verbalisera något, under 

besöket hos sekten är de påtagligt tysta. Tystnaden bryts precis innan de ska åka iväg: 

When they finally climbed back into their rental car, I stood there watching them. Just before 

roaring off down the highway, my mother rolled down the window and leaned out. “Be good,” 

was all she said.60 

Familjens negativa känsla för Mary reduceras i denna stund till att göra sig av med henne, 

moderns sista uppmaning till henne, “Be good”, syftar på att Mary skall sköta sig, Mary 

besvarar inte yttrandet, det blir istället retoriskt och kan vändas tillbaka till moderns eget 

beteende. Den estetiska nervositeten framkommer i passagen genom att för familjen är Mary 

ett element som prövar föräldrarnas moral. Denna passage indikerar att Mary är det otämjbara 

cirkusmonstret, adopteras bort och förs ut ur familjen. Marys ”galenskap” hör till en historisk 

 
57 Newport & Dodd 2007, s. 46. 

58 Newport & Dodd 2007, s. 24f. 

59 Quayson 2007, s. 15. 

60 Newport & Dodd 2007, s. 92. 
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kontext av moralpanik som Quayson formulerat sig kring, moralpaniken som har dominerats 

av diskriminering och våld i bemötandet av funktionsvarierade individer.61 

För att använda Quayson typologiska tematiska karta reduceras Mary genom sitt 

avvikande beteende, hennes funktionsvariation, till ett moraliskt prov för omgivningen, alltså 

den första kategorin, funktionsvariation som nollmängd eller moraliskt test (”Disability as null 

set and/or moral test”).62 Moderns sista yttrande, ”Be good”, var god eller sköt dig, kan läsas 

som en uppmaning, som inte riktas till sin dotter Mary, utan till henne själv. 

Passagen rymmer ytterligare en tematisk kategori. När föräldrarna åker iväg rör sig Mary 

upp mot en kulle som ligger en bit ifrån sektens bosättning och när hon väl har slagit sig ner 

uppe på den, reflekterar hon över att det hon nu känner måste var känslan av att bli avvisad fast 

hon inser att även hon avvisar sin familj och att den känslan är läkande: 

My parents were gone. They’d finally managed to rid themselves of me. I started to feel an 

emotion that resembled…rejection welling up inside my chest. But then a faint whisper inside 

my head reminded me that I was also rejecting them. That made me feel better.63 

Genom att händelsen och insikten fokaliseras från Mary till läsaren samt med avseende på 

genre, autistisk självbiografi, är det möjligt att utifrån Quaysons typologi benämna passagen 

som en gestaltning av funktionsvariation som normalitet. Biografi som genrer möjliggör att den 

estetiska nervositeten genom berättelsen får berättas från den funktionsvarierades perspektiv 

vilket får den konventionella icke-funktionsvarierade narrativa strukturen om funktionalitet att 

krackelera, exempelvis skriver Quayson: ”[…] disability is used as a pointed critique of social 

hypocrisy and indeed of social institutions as such.”64 

Som äldre konstaterar Mary att föräldrarna försökte älska henne fast de var rädda för 

henne eller egentligen för hennes galenskap, vars ursprung troligen genetiskt kommer från 

familjen.65 Mary avvisar på så sätt sin egen familj, den institution vilken konstruerar hennes 

galenskap för att upprätthålla sin normalitet, sin moral och duglighet. Detta möjliggör en 

individuell frihet och ett kritiskt förhållningssätt, eller på en personlig nivå en självständig 

 
61 Quayson 2007, s. 5ff. 

62 Quayson 2007, s. 36f. 

63 Newport & Dodd 2007, s. 92. 

64 Quayson 2007, s. 51f. 

65 Newport & Dodd 2007, s. 24. 
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känsla av acceptans, ”detached sense of acceptance”, som Mary konstaterar när hennes nya 

familj, sekten Children of God, också utesluter henne från sin gemenskap.66 

Det är möjligt att argumentera för att den dominerande formen av gestaltningen i Mozart 

and the Whale är kategorin funktionsvariation som normalitet, den appliceras över hela 

biografin eftersom berättelsen fokaliseras antingen genom Jerry eller Mary. Att perspektivet 

kommer ifrån den funktionsvarierade individens vara och subjektiva upplevelse indikerar att 

obehag inte har utlämnats ur skildringen. Ett tydligt exempel är Marys destruktiva barndom, 

vilket även kommer att vara påtagligt i nedanstående diskussion om Jerry. Det löper en utsatthet 

i biografin parallellt med en form av möjlighet till agens för att åter citera Marys reflektion: 

”But then a faint whisper inside my head reminded me that I was also rejecting them.”67 

2.2 Att beskåda den sentimentala savanten 
Tidigt börjar Jerry Newport fascineras av tal, dessa är inte abstrakta, matematik är något vilket 

korresponderar med omvärlden. Vid sju års ålder finner han ett papper med 

multiplikationstabeller som har ramlat ur hans mors, den vikarierande mattelärarens handväska. 

Jerry kräver att modern förklarar vad tabellerna innebär. Några dagar senare avslöjas hans 

förmåga, hans far sitter med bokföringen och sammanställer söndagens kollektgåvor till den 

presbyterianska kyrka familjen tillhör. Fadern märker knappt att Jerry står nära och iakttar 

honom i arbetet med att skriva ner tal och sedan föra in dem i räknemaskinen Curta, han märker 

inte Jerry förrän Jerry lägger fram ett papper framför fadern där han har skrivit ut det rätta svaret 

precis i stunden som miniräknaren levererar resultatet. Ingen av dem vet riktigt vad som skett. 

Jerry kan inte förklara hur han gör det, fadern blir entusiastisk och börjar pröva honom, låter 

honom tävla mot räknemaskinen. Modern involveras som åskådare, uppmärksamheten vilken 

först är efterlängtad av den lilla pojken blir efter hand något obehagligt: 

I wondered if she was going to try to hug me but quickly realized there wasn't a chance of 

that. They both stared at me, smiling contentedly. Neither said a word. A moment later, I felt 

myself grow tired of the spotlight. I'd begun to feel like a circus freak. I walked back into the 

dining room, sat in my father's chair, and tried not to think about addition or multiplication. 

Our parakeet whistled a strange out-of-tune melody that I convinced myself was meant solely 

for me. Listening to the staccato bursts of sound, I drifted off, far away, far from the numbers, 

out into space.68 

 
66 Newport & Dodd 2007, s. 99. 

67 Newport & Dodd 2007, s. 92. 

68 Newport & Dodd 2007, s. 41. 
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På skolgården blir Jerry en kuriositet, han försöker dra sig undan för sig själv, undvika det 

sociala umgänget med jämnåriga. Det händer att hans skolkamrater söker upp och ber honom 

att utföra sitt uträkningstrick, lika plötsligt som åskådare samlas runtom, lika plötsligt kan de 

lämna honom ensam. Erfarenheten att bli utfrågad och se andra elevers fascinerande uttryck, är 

en liknande erfarenhet som den inför hans föräldrars blick. På skolgården pendlar han mellan 

att vara uppmärksammad och utstött enstöring, eller som det beskrivs efter en uppvisning inför 

några äldre elever: 

The floodwaters of attention suddenly dried up and I was left standing there alone—Jerry 

Newport, the fascinating genius, had been transformed back into Jerry Newport, the lonely 

freak. 69 

Dessa blickar och denna uppmärksamhet är för Jerry både önskvärd och avskydd. Hans autism 

och främst hans savantförmåga uppfattas som något ämnat att bli beskådat, en akt vilket 

rutinmässigt presenteras om igen fast med nya matematiska kalkyler. Den erfarenheten som 

fokaliseras genom Jerry är upplevelsen av att var ett spektakel snarare än en åskådare.70 

Det är först på universitetet som Jerry får tillgång till ett begrepp om hur omgivningen 

uppfattar honom och ett möjligt begrepp för hans ovanliga matematiska förmågor samt hans till 

synes sociala inkompetens. Jerry råka höra en konversation om honom vilket förs mellan några 

manliga studenter som tillhör samma förening som han, de diskuterar Jerrys oförmåga att inte 

komma längre trots flera dejter. I förbifarten nämner någon att Jerry möjligtvis är en ”idiot 

savant”. En frustrerad Jerry ger sig av till biblioteket för svar på vad en idiot savant är: 

After a few minutes of research, I located a back issue of Look magazine containing an article 

on savants and began thumbing through it madly. On page 116, I found it—a picture of some 

pathetic-looking guy in a straitjacket, snapped in a French mental institution. Sure enough, 

he could crunch numbers like a computer and perform tricks, like telling you on what day of 

the week someone was born after only learning someone’s date of birth. My head started 

spinning. I told myself that there was more to me than just my uncanny knack for numbers.71 

Det är först ett antal år senare som Jerry delvis kan acceptera vem han är och förstå sig själv, 

den processen börjar när han omedveten om vad han exakt skall få uppleva i biografens mörker 

under en matinévisning ser Rain Man. Under visningen erfar Jerry att han för första gången har 

funnit en fiktiv karaktär vilken han kan identifiera sig med, känna ett syskonskap med och att 

 
69 Newport & Dodd 2007, s. 55. 

70 Murray 2006, s. 29. 

71 Newport & Dodd 2007, s. 107. 
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den autistiska savanten Raymond Babbitt i filmen är en skugga av honom själv. Jerry blir 

emotionellt transporterad in i filmen så att han stör övriga i salongen genom ett automatiskt 

återupprepande och rutinmässigt beteende som återspeglas i filmen: 

But the real kicker came when a doctor asked Raymond’s brother, Charlie, played by Tom 

Cruise, ‘Can he multiply?’ I couldn’t believe what I was hearing, so I just sat there with my 

mouth open, fighting the urge to scream ‘That’s just like me! That’s just like—’ Suddenly, I 

forgot I was sitting in a movie theater. No sooner had Raymond been asked to multiply two 

six-digit numbers than I shouted out the answer, a split second before Raymond could open 

his mouth.72 

Efter att Jerry har sett Rain Man och den första fiktiva karaktären som han kan identifiera sig 

med, påbörjar Jerry efterforskningar om vem den mannen är för att förstå sig själv. Svaret han 

finner är att han befinner sig inom spektrumet, det leder fram till att Jerry blir en av 

initiativtagarna till stödgruppen AGUA. 

I den mån Jerry är ett spektakel eller kuriositet som blir beskådad, är Raymond hans 

överman. En bifigur till den maskulina icke-autistiska protagonisten som Murray har berört.73 

Det som kan tas fasta på är de blickar Jerry mottar från omgivningen, som faderns uppspärrade 

ögon: ”[…] his eyes grew enormous.”74. Eller skolkamraternas förvånade blickar: “[…] looked 

amazed.”75 Användningen av ord som ”circus freak” eller ”freak” används i beskrivningen av 

honom för att placera honom i relation till andra, Jerry förs in i en politisk diskurs av beskådande 

där den funktionsvarierade blir ett spektakel eller något exotisk inför en publik av icke-

funktionsvarierade åskådare för deras nöjes skull.76 

Det centrala är att Rain Man och figuren den sentimentala savanten inte endast 

aktualiserar diskurser av asymmetriska makthierarkier mellan den beskådade och beskådaren. 

Även att savantfigurer starkt korresponderar till tematiken av en ansvarsfull form av 

maskulinitet som den icke-autistiska egentliga protagonisten får ta del av. Jerrys sökande efter 

ett svar på vem han är gör att han kommer bli talesperson för de som har autism och skapar 

förutsättningar för sin möjlighet att bilda familj. Jerry kan benämnas som en annan form av 

savantfigur som hämtar styrka till aktörskap och självförverkligande vilket möjliggörs genom 

identifikationen och broderskapet med den sentimentala savanten. 

 
72 Newport & Dodd 2007, s. 126. 

73 Murray 2006, s. 40. 

74 Newport & Dodd 2007, s. 40. 

75 Newport & Dodd 2007, s. 55. 

76 Murray 2006, s. 29. 
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Det aktörskap som Jerry utformar för sig själv och arenan AGUA är ett exempel på den 

strategi vilken Bergenmar formulerar som ett aktörskap inom de biografiska verken som kan 

förstås som en möjlighet att undvika att bli exotifierad eller objektifierad.77 Jerrys möjlighet till 

detta aktörskap aktualiseras genom den intertextuella kopplingen till den sentimentala savanten. 

Ett liknande aktörskap kan synliggöras även hos Mary vilket har nämnts ovan i analysen.78 

Paret Newport verkar båda utnyttja möjligheten till aktörskap, en ovilja att bli ett offer eller 

objekt för icke-autistiska läsare, att på så sätt följer de den strategi som Bergenmar har 

formulerat.79 På så vis är Mozart and the Whale inte enbart en autistisk kärleksberättelse. 

Mozart and the Whale är även en berättelse som bär på en tendens att förespråka en möjlig 

agens för en omgivande värld av autistiska syskon. 

2.3 Strategi för agentskap och självrepresentation 
Det som framkommer är att de två centrala termerna har aktualiserats i korrespondens med 

biografin. Den estetiska nervositeten framkommer i den utsatthet och det förtryck Marys 

barndom vittnar om och för Jerrys del vittnas om en utsatthet i diskussionen om figuren den 

sentimentala savanten. 

I denna utsatthet är det möjligt att identifiera ett läkande moment i både Marys och Jerrys 

vittnesmål, nämligen kärlek, mer specifikt att älska sig själv (”love yourself”).80 Den tendensen 

eller ideologin löpar oartikulerat genom biografin och synliggörs i exempelvis känslan av 

acceptans och avvisning som Mary reflekterar över samt erfar.81 Samt den intertextuella 

kopplingen till den sentimentala savanten där Jerry framkommer mer som omformad aktör, en 

manlig protagonist, än som ett avvikande, fascinerande, objekt till för att bli beskådad.82 I 

förordet går det att utläsa att parets kärlek har bidragit till deras respektive välbefinnande, deras 

kärlek tjänar även ett instrumentellt syfte, att stärka förmågan till aktörskap eller möjlighet till 

självkärlek. Mary och Jerry skriver följande i förordet om vad deras kärlek har inneburit trots 

prövningar: 

But the funny thing was, neither one of us would trade away any of the heartache and 

headaches we experienced along the way. Why? Because the journey we endured not only 

 
77 Bergenmar 2016, s. 68. 

78 Marys reflektion: ”But then a faint whisper inside my head reminded me that I was also rejecting them”, se Newport & 

Dodd 2007, s. 55. 

79 Bergenmar 2016, s. 68. 

80 Newport & Dodd 2007, s. 1f. 

81 Newport & Dodd 2007, s. 92, 99. 

82 Murray 2006, s. 29. 
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taught us precious mysteries about one another, it gave us priceless insight into ourselves—

far better than any therapist or counselor ever could. […] Our tumultuous journey taught us 

that the first step toward attracting a loving partner is simply to find a way to love yourself. 

Exactly how you do that is up to you, but one thing’s for certain: if you can’t love yourself, 

how can you expect anyone else to?83 

Biografin tangerar även den problematiska universella rollen som talesperson, särskilt Jerry 

ikläds rollen att vara en talesperson inom spektrumet. Det uppstår glapp inom spektrumet där 

det binära framträder som något oroande, möjlig rädsla för icke-normalitet inom själva 

spektrumet. Något som exempelvis framkommer i följande analogi som Jerry använder för att 

beskriva sin egen diagnos samt Jerrys beskrivning av Marys ovanliga autistiska beteende för 

att vara autistisk: 

Mary’s strange habit of finding another person interesting was a rare trait for someone with 

Asperger’s, a neurological disorder that tends to lock people in their own private, hermetically 

sealed universe. I’ve spent my entire life trying to understand this strange, often lonely 

dimension. And whenever some normal-brained person asks me to describe my condition, I 

use this analogy: Imagine ’normal’ as pure water. Now try to picture autism as whiskey. 

Asperger’s falls somewhere in between the two.84 

Bergenmar har påvisat tendensen att autistiska biografier tangerar att vara universella eller att 

författaren antar en allmän roll som talesperson för en kollektiv erfarenhet snarare än en 

individuell erfarenhet.85 Bergenmar har konstaterat att genren ofta även använder ett narrativ 

av övervinnande som en form av strategi för att minimera att objektifieras av en icke-autistisk 

läsarkrets.86 

Jerry är det påtagligaste exemplet på strategin av övervinnande med avseende på att han 

utvecklar agens i relation till figuren den sentimentala savanten. Fast det är först efter att Mary 

och Jerry har skiljt sig och sedan valt att försöka på nytt med relationen som de båda börjar nå 

självinsikt. De bearbetar både gemensamt och enskilt sina livserfarenheter av lidande och 

utsatthet. Jerry inser att den dominerande negativa och dömande inställningen mot sig själv som 

han har internaliserat efter utanförskapet under skoltiden inte längre kan påverka hans 

välbefinnande. Jerry hemsöks inte längre av dessa minnen.87 Mary genomgår en liknande 

 
83 Newport & Dodd 2007, s. 1f. Min kursivering. 

84 Newport & Dodd 2007, s. 6. Min kursivering. 

85 Bergenmar 2016, s. 65f. 

86 Bergenmar 2016, s. 68. 

87 Newport & Dodd 2007, s. 227. 
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process. Hennes största nöje är att sitta utanför deras nya hem och meditativt betrakta 

ökenlandskapet och med varje andetag, särskilt när hon röker, föreställer sig Mary att hon med 

utandningen renar sig från minnena och ger dem gestalt genom röken.88 

Upplevelsen av självkärlek framkommer i relationen mellan Jerry och Mary såsom det 

formuleras i förordet, fast denna tendens att framträda som subjekt sker redan innan de möts. 

Exempelvis i Marys erfarenhet av att känna acceptans trots känslan av avvisning eller när Jerry 

ser Rain Man, vilket leder fram till att han skapar förutsättningarna för att de ens ska kunna 

mötas, stödgruppen AGUA.89 Både Jerry och Mary träder fram som möjliga subjekt till 

aktörskap, främst Jerry. Elementet av kärleksberättelse såsom det är formulerat i förordet samt 

vad som framkommer i slutet av biografin är att kärleken har instrumentella och mirakulösa 

läkande egenskaper. Det får illustreras av Marys avslutande reflektion över vad Jerry och 

hennes kärlek har inneburit för henne: 

It may not cure autism. But for me it’s been just what the doctor ordered for healing the 

human soul.90 

Denna strategi för agens som gestaltar sig i biografin är sammanlänkad med kärlek som något 

läkande. Det är kärleken till en partner som bryter upp detta hermetiska universum och som gör 

att den autistiska individen får agens. En agens för att undkomma de icke-autistiska beskådarna 

eller läsarna som Bergenmar har berört. Även Murray och Quayson har berört interaktionen 

mellan icke-funktionsvarierade och funktionsvarierade.91 Biografin har inkorporerat denna 

diskurs av strategi för agens. 

Det ironiska är, att det för att uppnå lycka, enligt författarna till Mozart and the Whale, 

krävs något som den autistiska individen föreställs vara, nämligen jagcentrerade. För att kunna 

få agens i den icke-autistiska omgivning krävs det att man finner en kärlek och finner kärlek 

till sig själv.92 Att kunna agera som autistisk i omvärlden kräver en annan form av 

självförsjunkenhet än den som attribueras till den autistiska, nämligen självkärleken, som det 

står i förordet: 

 
88 Newport & Dodd 2007, s. 260f. 

89 Newport & Dodd 2007, s. 4f. 

90 Newport & Dodd 2007, s. 261. 

91 Se respektive Murray 2006, s. 29, Quayson 2007, s. 24, samt Bergenmar 2016, s. 68. 

92 Svenska akademins ordbok, Autism. Jämför även med narcissism, se Svenska akademins ordbok, Narcissism. 
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Our tumultuous journey taught us that the first step toward attracting a loving partner is 

simply to find a way to love yourself.93 

Det som krävs för att nå lycka och att nå fram till en annan människa är en centrering kring 

jaget. Biografins syfte är att vara inspirerande för andra som befinner sig inom spektrumet som 

behöver förstå vad det innebär att ha autism. Den universalitetproblematik som diskuterats 

innan är även här närvarande, paret skriver: 

Our story is hardly unique. There are plenty of children, teens, and adults out there who feel 

as hopelessly different and unlovable as we did, who have resigned themselves to believing 

that they're doomed to live out life without ever feeling like a single person can accept them 

for who they really are. Our one hope is that people with Asperger’s—along with their 

parents, friends, and caregivers—will recognize the difficulties that come with relationships 

so they can troubleshoot them rather than walk away from them in defeat. Because people 

with Asperger’s can have great relationships. We can experience love in magical ways that 

our normal-brained brothers and sisters can never know or understand. Love can lift you 

higher than you ever thought possible and connect you to the world in a way you can never 

know until you’ve experienced it. Once you taste it, you'll never settle for anything less.94 

Biografin tenderar att utnyttja den diskurs, den strategi som Bergenmar formulerat, samt 

ytterligare en diskurs vilken syftar till att uppmana andra inom spektrumet att söka kärlek till 

en partner och i förlängningen till sig själva, Jerry och Mary uppmanar sina syskon inom 

spektrumet att erfara den agens de har möjliggjort för sig själva. 

3. Avslutning 
3.1 Sammanfattning av analysen 
Det som framkommer ur självrepresentationen i paret Newports gemensamma biografi i denna 

uppsats är att erfarenheten av att leva inom autismspektrumet involverar en form av lidande, 

och även en möjlighet till agens. 

Biografin bryter med tidigare konventionella skildringar av savantrepresentationer, så 

som det har formulerats av Murray i form av figuren den sentimentala savanten. Jerry lyckas 

identifiera sig med denna figur på en intertextuell nivå genom filmen Rain Man, han ges 

därigenom möjlighet att bli en agent och att ta ansvar samt få kontroll över sitt eget öde. Detta 

i motsats till tidigare skildringar där de icke-autistiska kontrasteras mot den sentimentala 

 
93 Newport & Dodd 2007, s. 2. 

94 Newport & Dodd 2007, s. 2. 
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savanten och där den icke-autistiska manliga karaktären får framträda som den vuxna och 

ansvarstagande. Det centrala sentimentala narrativet som präglar skildringar av savanten, 

reproduceras ändå i biografin, eftersom Jerrys nyfunna autistiska identitet och agens möjliggör 

familjebildning. 

Även i Marys livsskildring synliggörs möjligheten till agens samt även spänningen som 

uppkommer i relationen eller mötet mellan den funktionsvarierade och den icke-

funktionsvarierade, vilket med Quaysons begrepp betecknas som estetisk nervositet. Det är 

möjligt att argumentera med avseende på genren att självbiografin skulle skildra autism som en 

gestaltning av funktionsvariationen som normalitet enligt Quaysons typologiska karta av 

möjliga gestaltningar av funktionsvariationer. Biografin exkluderar således inte det lidande 

vilket Mary men också Jerry utsätts för i interaktionen med den icke-autistiska omgivningen. 

Detta eftersom berättelsens fokalisering genom dem möjliggör agens och kritik, av de 

situationer och institutioner som förtrycker dem. Som Marys egen familj vars vanvård, våld och 

framställning av Mary som galen ger henne chans att på nytt söka sig framåt till en ny 

familjebildning. 

Både Jerry och Mary följer gemensamt den tendens, den strategi och diskurs som 

Bergenmar har formulerat som en strategi för agentskap. Biografin följer således de 

konventionella formerna för de som har förmågan att skriva och det som kan förmedlas inom 

det narrativ av övervinnande eller möjlighet till aktörskap, för att som autistiska författare 

undvika objektifiering från den icke-autistiska offentligheten och läsekretsen. I biografin 

tydliggörs en tendens till att förespråka självkärlek, självinsikt och acceptans. På detta sätt har 

andra autistiska röster som förmedlar berättelser om sin oförmåga att nå denna agens uteslutits 

ur biografin, i förlängningen uteslutits ur en diskurs om vad det innebär att ha autism. Det 

framkommer i analysen att för att bryta ett hermetiskt förseglat universum krävs en annan form 

av självcentrering än vad som attribueras till den autistiska, nämligen självkärlek. 

Självrepresentationen som framträder i analysen vill vara inspirerande och syftar till att ge 

insikter om vad det innebär att leva inom spektrumet som högfungerande, eftersom de 

uppmanar sina autistiska medsyskon att finna självkärleken. 

3.2 Sammanfattande diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur autism gestaltas och hur självrepresentationen 

framställs i litterär gestaltning inom genren autistiska biografier. För att anknyta till 

frågeställningarna: Hur gestaltas interaktionen mellan den autistiska och den icke-autistiska 

omgivningen? Hur korresponderar interaktionen med hur självrepresentationen gestaltas? 

Såsom interaktionen mellan den autistiska och icke-autistiska omgivningen skildras i biografin 
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involverar den ett lidande orsakad av den icke-autistiska omgivningen. Detta lidande 

kompenseras med en förmåga till agens genom ett budskap av självkärlek som kan beskrivas 

som ett aktivt val i självrepresentationen för att undkomma ytterligare lidande från den icke-

autistiska omgivningen. 

I analysen har de valda teorierna i olika utsträckning varit användbara. Den diskurs och 

strategi som Bergenmar formulerat har varit produktiv att utgå ifrån för att förstå tendensen i 

det valda materialet. Murrays figur och aspekten av intertextualitet synliggör Jerrys position i 

motsats till tidigare skildringar av savanten och tydliggör hur biografin bryter mot konventioner 

av gestaltning av autism och savanten. Quaysons begrepp estetisk nervositet i sin enklaste 

definition har varit produktiv men för uppsatsens material har hans typologiska karta varit 

svårapplicerbar. Endast två kategorier har aktualiserats. 

Den här uppsatsen har behandlat Jerry och Mary som enskilda individer snarare än ett 

par. Om läsarten hade fokuserat mer på den gemensamma kärlekshistorien, skulle ytterligare 

perspektiv aktualiseras, närliggande diskurser, discipliner eller teoribildningar, med avseende 

på genus eller intersektionalitet och så vidare. Hade biografin analyserats tillsammans med 

filmen med samma titel eller med ett bredare material skulle ytterligare teoribildningar varit 

nödvändiga för att gå vidare med studien. Vidare forskning skulle kunna inkludera flera 

perspektiv med avseende på Mozart and the Whale. För fältet i övrigt skulle komparativa studier 

av biografiska skildringar av personer med autism och icke-autism analyseras med avseende på 

vad som kan rymmas inom begreppet normativt. 

Slutligen en uppmaning till akademiska discipliner att inkludera de funktionsvarierades 

röster ur ett brett perspektiv för att omdefiniera funktionsvariationer för att motverka att 

stereotyper och missvisande definitioner reproduceras. 

För att det hermetiska universumet den autistiska personen placeras i skall brytas krävs 

inte enbart hens möjlighet till agens i form av självkärlek, utan också en vilja att möta hen på 

samma villkor som icke-autistiska. 
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