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ABSTRACT:

“So, this is me trying to use words to describe my work which 
is about me not liking words. I realised early on that my best 
way of communicating, the language that I felt most comfor-
table using, was images. But I also learned words early. I was 
so young that I almost don’t remember it, but I do remember 
lying on the fl oor of my room. I had green paper in front of me 
and then, all of a sudden, I started putting down words on it. 
“TL MAMA”. The reason why I was able to just put down words 
on my green paper, right then and there, was that I had been 
collecting all of them in my head before. Every day, my whole 
life, I captured the words and put them in my head as pictures. 
I traced the outlines of them with my fi nger against my leg. 
To me words are images. You can’t speak images, but you can 
draw them. That is why I draw. I draw all the time. “

Every time I draw, I am wholly autistic. Every time I do 
anything, or don’t, I am wholly autistic.

We get functioning labels. Diagnostic criteria. A diagnosis on 
the autistic spectrum is only defi ned by medical terms and 
also only describes how the autistic person differs from the 
rest of society from a neurotypical point of view. It ignores 
the reality of the autistic’s experience. Experiences of autistic 
adults. Autistic women. Being an autistic person of colour.

Identifying as autistic is politically meaningful to me. But I 
lack autistic culture. I need the communal act of forming safe, 
separatist spaces for ourselves. This work aims to artistically 
portray autistic adulthood from an autistic point of view.
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1. Introduktion
Min konstnärliga praktik defi nieras av min autistiska identitet.

Många av oss som arbetar med visuell kommunikation ser på vår praktik som e�  poli-
tiskt verktyg, något som tillåter oss a�  skapa förändring. Jag ser på min egen praktik 
på samma sä� , men a�  kunna identifi era mig som autist är också politiskt meningsfullt 
för mig. Men jag saknar autistisk kultur. Jag saknar den kollektiva handlingen i a�  få 
forma trygga rum för oss. Vi är en grupp som slits isär av internaliserad ableism och 
många av oss har endast tillgång till den ensidiga information som ges av vården och 
intresseorganisationer. A�  hi� a andra autister a�  knyta an till och som öppet är villiga 
a�  dela med sig av sina erfarenheter är svårt då vi konstant tystas av  anhöriga och 
vårdpersonal som oombe�  utpekat sig själva som våra talespersoner. Retoriken kring 
autism approprieras för a�  passa deras agenda, inte vår.

Vi behöver e�  korrekt språk för a�  tala om autism – e� ersom a�  det innebär a�  tala 
om autister.  Jag kommer a�  nämna a�  jag är autistisk många gånger genom den här 
texten. Det har blivit tydligt för mig, inte bara genom processen med det här arbetet, 
utan generellt genom livet, a�  det är något som jag måste förtydliga varje dag. När jag 
skriver den här texten är jag helt och fullt autistisk. Varje gång jag målar är jag helt och 
fullt autistisk. Faktum är a�  varje gång jag gör någonting, eller ingenting över huvud 
taget, så är jag helt och fullt autistisk. Och det är viktigt a�  jag säger det, e� ersom 
det aldrig är något som är underförstå�  hos andra: a�  mi�  liv är en konstant autistisk 
praktik. A�  vara autistisk innebär också a�  utöva sin autism dagligen. Det är inget som 
kommer sig naturligt, i iallafall inte för oss som få�  våra diagnoser sent i livet. Istället 
har vi få�  lära oss a�  ta e� er normen, a�  anpassa oss e� er det som vi förväntas 
klara av. Många lever dessutom med uppfa� ningen om a�  autism bara är något som 
återfi nns hos barn och a�  det helt enkelt är något som kan komma a�  bli “bä� re” med 
tiden. Autism kan faktiskt bli bä� re. Autismen kan bli bä� re genom a�  praktisera den 
och a�  avsäga sig de rent av skadliga, inlärda beteenden vi har tilldelats för a�  kunna 
passera som neurotypiska. Jag beter mig mer autistiskt nu än vad jag gjorde tidigare. 
Jag har utvecklat autistiska strategier för a�  hantera mina autistiska svårigheter. Det 
har varit e�  hårt arbete, e� ersom de� a inte är något som vi uppmuntras a�  göra eller 
ens erbjuds som e�  alternativ. Det enda sä� et för a�  lyckas med de� a har för mig varit 
a�  umgås med och lära av andra autister. A�  kunna utbyta erfarenheter och a�  stö� a 
varandra. 

SYNS DET NU?
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1.1 Syfte och frågeställningar
Under mina två fördjupningsår vid Konstfack har jag arbetat med bildberä� ande som 
ifrågasä� er bristen på autistisk kultur och aktivism och vår långtgående lojalitet med 
psykiatrins defi nitioner och tolkningsföreträde. Jag anser a�  e� ersom autism i första 
hand betraktas som e�  patologiskt tillstånd görs den u� alade autistiska identiteten 
till e�  hinder, snarare än en möjlighet för ökad förståelse i kontakt med normsamhället. 
Jag upplever a�  marginaliserade grupper som rasifi erade och icke-heterosexuella 
exkluderas helt och hållet inom den rådande synen på autism. 

Mi�  masterexamensarbete sy� ar till a�  beskriva de� a i dokumentär bilderboksform, 
en samling visuella essäer kring mina erfarenheter som rasifi erad autist och även som 
förälder till e�  autistiskt barn. Jag ser på mi�  arbete som en handbok i autistisk praktik 
och genom mi�  konstnärliga arbete vill jag dela med mig av det jag har lärt mig. Det 
ger också möjligheter till a�  starta samtal kring ämnet i e�  tillgängligt format som 
jag uppska� ar. Grafi ska romaner och bildberä� ande kan ge möjlighet a�  expandera 
kontexten utanför den akademiska konstvärlden och bjuda in de som normalt se�  
exkluderas från den. 

När vi arbetar med visuell kommunikation ombeds vi a�  kunna defi niera “hur” och 
“varför” under tiden. Tidigt in i processen fokuserade jag bara på “hur” och glömde i 
förlängningen bort resten. “Hur bildberä� ar jag om och för autister?”. Jag visste tidigt 
a�  jag ville arbeta helt ordlöst men hade svårt a�  sä� a fi ngret på varför det var viktigt. 
Från a�  ha varit e�  arbete om utforskandet av ordlöst berä� ande i en autistisk kontext 
började jag istället fokusera på det faktiska berä� andet. Jag närmade mig “varför” 
igen. Varför vill jag berä� a ordlöst? För a�  jag känner a�  orden som beskriver autister 
endast beskriver oss på e�  negativt, stereotypiskt och patologiserande sä� . Varför vill 
jag bildberä� a om autister? För a�  jag måste. Varför måste jag bildberä� a om autis-
ter? För a�  vi måste kämpa för vår rä�  a�  existera. A�  tala om autism är a�  tala om 
autister – men det är sällan vi tillåts tala om oss själva.

1.2 Begreppsförklaring
Under mi�  arbete kommer jag a�  benämna autism som e�  funktionshinder. Det är vik-
tigt a�  belysa och ifrågasä� a den vedertagna normen om vilken funktion våra kroppar 
och sinnen förväntas ha – men också hur den normen hindrar oss a�  fungera optimalt. 
Till skillnad från ordet funktionsnedsä� ning är jag av åsikten a�  min funktion som 
autist inte är nedsa� , men däremot känner jag mig hindrad av funktionsnormen. Det är 
e�  medvetet val a�  inte använda mig av begreppet funktionsvariation då trots a�  det 
är e�  bra sä�  a�  beskriva människor utan a�  värdera olika kroppsliga, psykiska och 
kognitiva variationer och visserligen belyser den sociala konstruktionen – normen – om 
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hur människan bör eller förväntas fungera, inte understryker det faktum a�  personer 
som inte innefa� as av de� a har det svårare a�  fungera i samhället. Funktionsvariation 
kan därför inte uppfa� as som en synonym till funktionshinder e� ersom det sy� ar på 
något som alla besi� er. För a�  tydliggöra normen och problematisera den måste vi 
även prata om det som faller utanför den.

Jag kommer a�  tala om icke-autistiska personer som neurotyper och neurotypiska, 
förkortat NT.  Det är en beteckning myntad av autistiska grupper som avser a�  ersä� a 
positivt värdeladdade begrepp som “normal” eller “frisk”. Begreppet betyder a�  perso-
nen är neuropsykiatriskt normfungerande och sy� ar på personer utan neuropsykia-
triska funktionshinder (NPF) som autism, ADHD och Toure� e.1 Det innebär alltså inte 
enbart icke-autistiska personer men är e�  mer känt och vedertaget begrepp framför 
ordet allistisk (från engelskans allistic, och är motsatsen till det grekiska ursprunget 
för ordet autism)2 som förvisso enbart sy� ar på icke-autister men som inte är e�  
begrepp jag har stö�  på i en svensk kontext.

1.3 Avgränsningar
Mi�  arbete avhandlar inte autism ur e�  teoretiskt- eller forskningsperspektiv. Arbetet 
sy� ar till a�  berä� a och bearbeta min egen historia samt hur jag kan belysa ämnet 
med hjälp av mina verktyg som illustratör och bildberä� are.

2. Bakgrund

För två år sedan tog jag min kandidatexamen vid Konstfack. Mi�  examensarbete he� e 
“Jag har tänkt på allt”. Redan då hade jag börjat utforska bildberä� ande i en autistisk 
kontext. Jag utformade en icke-linjär sekventiell bildberä� else som illustrerade mina 
upplevelser som icke-verbal i en extrovert och verbal värld. Själva utformandet av 
metoden i de� a arbete kom sedan a�  utgöra grunden till det som kommit a�  bli mi�  
masterarbete. 

1 h� p://neurocosmopolitanism.com/neurodiversity-some-basic-terms-defi nitions/, 2018-03-01
2 h� ps://apoststructuralautistic.wordpress.com/2014/06/15/allisticautisticother/, 2018-03-01
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E�  år senare ombads jag a�  ge ut de� a i barnboksform och det innebar a�  jag var 
tvungen a�  omarbeta hela historien och anpassa den för e�  ny�  format. A�  göra de� a 
parallellt med utformningen av mi�  masterarbete kom a�  infl uera bägge projekten. 
Från a�  ha varit en mycket personlig skildring om acceptans kom “Jag har tänkt på allt” 
a�  bli e�  tydligare ställningstagande kring a�  ta plats som autist.

2.1 Identitet, person och språk
Som jag nämnt tidigare fokuserade mycket av mina tidigare e� erforskningar och 
skisser på a�  ta reda på varför jag kände mig tvungen a�  arbeta ordlöst. När jag under 
våren sammanställde en studiecirkel under en kurs med Maryam Fanni och Rikard 
Heberling blev jag också tvungen a�  formulera mig på e�  annat sä�  kring det arbete 
jag redan gjort. Jag sammanställde texter om autistisk identitet som jag hade läst 
under våren och när jag använde dessa som tänkt studieunderlag och utformade en 
fi ktiv kursplan för andra blev det även tydligare för mig vad för typ av frågor jag ville 
väcka med mi�  arbete. Jag kunde inte hi� a ord som var beskrivande för autistiska 
upplevelser och erfarenheter som inte var sprungna ur patologi eller klichéer. Exempel-
vis är mi�  stora intresse för och arbete med bildberä� ande och illustration nedtecknat 
som sk “specialintresse” i e�  neuropsykiatriskt utlåtande om mig vilket är både förmin-
skande och felaktigt. 

SYNS DET NU?
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Enligt ICD-10, International Classifi cation for Diseases som ges ut av världshälsoorga-
nisationen  beskrivs specialintresse som e�  diagnoskriterium för autism på de� a sä� :

“Individen uppvisar e�  ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något område eller   
begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter” 3

I sig är inte ovanstående citat felaktigt, a�  teckna har så länge jag kan minnas varit e�  
starkt intresse hos mig. Men de värdeladdade ordvalen, som inte bara gäller de� a citat 
utan diagnosmanualen för autism över lag, ger den en annan innebörd. Orden i citatet 
får det a�  låta som a�  mi�  intresse för illustration är något onormalt och något som 
borde korrigeras. Även om det med viss generalisering stämmer a�  autister har bety-
dande intressen upplever jag a�  intensiteten hos dessa i jämförelse med neurotyper 
blir överdriven. Många gånger betyder även de� a a�  autisters intressen inte är socialt 
accepterade på samma sä� .

I arbetet med studiecirkeln fokuserade jag på a�  ifrågasä� a sy� et med a�  radera 
ut autistiskt språk i ableism förklädd i välvilja och hade som ambition a�  genom 
diskussion börja defi niera ord och beskrivningar som inte kommer ur e�  neurotypiskt 
eller patologiskt perspektiv. A�  använda s.k person fi rst language, d vs “person med 
autism” framför identity fi rst language för a�  inte låta ens autismdiagnos defi niera 
en är något som de fl esta inom den autistiska aktivismen sä� er sig emot e� ersom vi 
anser a�  autism är tä�  sammanvävt med hela vår person och vår identitet.4 På samma 
sä�  som jag inte skulle beskriva mig själv som en person med kvinnlighet, brunhet och 
föräldraskap beskriver jag mig heller inte som en person med autism. Vid användandet 
av person fi rst language hävdar man a�  autismen är något separat och låter det vara 
underförstå�  a�  det är något som personen kan existera utan. Det går inte a�  sepa-
rera mig från autism, lika lite som det går a�  separera mig från min hudfärg. Vi måste 
komma ihåg vilken makt ordval och språk har och hur dess kontext och mening kan 
komma a�  infl uera någons hela inställning till en diskussion. A�  förneka a�  autist är 
något som jag är, blir därför a�  ta ifrån mig min existens. 

Med dessa diskussioner tillsammans med premiären av Netfl ix-serien Atypical under 
sommaren 2017, där den autistiske huvudpersonen utgörs av en vandrande, problema-
tisk diagnosmanual blev sy� et med arbetet tydligt.

3 International statistical classifi cation of diseases and related health problems: ICD-10, 10. rev., 2008  
 ed., World Health Organization, Geneva, 2009
4 h� p://autisticadvocacy.org/about-asan/identity-fi rst-language/, 2018-03-01

NATHALIE RUEJAS JONSON
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3. Kontextualisering

3.1 Vad är innebär ett socialt liv?
Jag lyssnade på en en radiodokumentär i P3 om mannen som begick självmord live 
inför medlemmarna på internetforumet Flashback.5 Det som berörde mig mest var 
hur hans mamma blev så rörd av hur personer som varken hon eller hennes son hade 
träff at öga mot öga skickade sina kondoleanser. Personer som hennes son betraktade 
som sina vänner, som han hade lärt känna på internet. Enligt familjen hade han ju inte 
ha�  några vänner alls.

Jag har e�  rikt socialt liv. Jag pratar med många olika människor varje dag, många av 
står mig väldigt nära och vi delar mycket med varandra. Däremot säger normen a�  
de� a inte borde räknas e� ersom jag aldrig har träff at dem annat än via internet. 
 Initialt ville jag arbeta med många olika autistiska röster genom a�  bjuda in till sam-
tal och arrangera workshops. Jag insåg däremot snabbt a�  det skulle bli svårt för mig 
a�  arbeta på det sä� et på grund av mina sociala och verbala begränsningar och för a�  
många andra autister har liknande svårigheter. Men e� er a�  ha etablerat mailkontakt 
med personer som jag ansåg kunde ha relevanta kunskaper kring det jag ville arbeta 
med, hjälpte dem även mig a�  förstå a�  internet är e�  oerhört värdefullt verktyg för 
autistisk aktivism och a�  det egentligen kan vara det enda verktyget för a�  samlas och 
samarbeta. Trygga rum kan även vara rum på internet.

4. Metod och arbetsprocess

4.1 Storytelling som metod
När jag inse�  a�  själva handlingen av storytelling är viktigare än a�  utforma metoder 
för den, blev det lä� are a�  lämna en lång researchfas bakom mig och istället låta den 
bli en del av det pågående arbetsprocessen och metoden i sig.
 

4.2 Manifest
Mi�  första steg i arbetsprocessen e� er min researchfas var a�  formulera e�  manifest 
för min konstnärliga praktik, för a�  både tydliggöra för mig själv vad jag ville uppnå 
men även för a�  på e�  lä�  sä�  kunna förklara för andra. 

5 Werner, Jack, Självmordet på Flashback, P3 dokumentär, 5 november 2015

SYNS DET NU?
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“MY AUTISTIC PRACTISE:
Alright so this is me trying to use words to describe my work which is about me not 
liking words. I realised early that my best way of communicating, the language that I 
felt most comfortable using was images. But I also learned words early. I was so young 
that I almost don’t remember it, but I do remember lying on the fl oor of my room. I had 
green paper in front of me and then, all of a sudden, I started pu� ing words on it. “TL 
MAMA”. The reason why I was able to just put words on my green paper all of a sudden 
was that I had been collecting all of them in my head before. Every day, my whole life, I 
captured the words and put them as pictures in my head. I traced the outlines of them 
with my fi nger against my pant leg. To me words are images. You can’t speak images 
but you can draw them. That is why I draw. I draw all the time. 

Perhaps I like to use collage because I like the idea of layers and texture. Perhaps it’s 
because it’s almost like cu� ing out the images out if my head and assemble them into 
new ones, communication what I want to say. 

Perhaps I like to use violent perspectives because I need the reader to understand the 
hierarchy of what I’m trying to say. If I’m feeling very small while telling you something, 
then you need to read it as feeling very small in order to understand me. Perhaps I work 
with distorted symmetry because that’s how I am. Sensations that may not aff ect 
others aff ect me massively.

Perhaps what others would call works of symbolism in my practise just is me being a 
visual thinker. A dog is not just a dog, it’s also the park, the pool, the sweaty black fur, 
the violent panting, my scared to death heartbeats. 

But If i were to describe my practice as an artist for all you neurotypicals to understand 
here’s how it would go:

My practice is based on fi nding methods in my illustrations to start conversations 
about disabilty, race, betweenship and class - and to do so in accessible formats. I 
mainly use storytelling as a tool for communicating in a society dominated by neu-
rotypical norms. By experimenting with image, perspective and language, my stories 
focus mainly on life with autism - which is a recurring topic. I explore how the image 
can be used as a primary means of communication for those who feel limited in their 
verbal skills and to discuss cognitive function and perception that does not follow the 
norm.”

NATHALIE RUEJAS JONSON
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4.3 Loggbok
Under hela arbetsprocessen har jag fört loggbok i min telefon. Den har kommit a�  
innehålla anteckningar om mi�  arbete, skisser, minnen som jag velat omformulera till 
delar av min berä� else, men också sparade bilder från internet och skärmdumpar från 
konversationer online. Genom a�  ha allting samlat i min telefon på de� a sä�  har det 
varit lä�  a�  kategorisera arkivet samtidigt som a�  det har blivit en digital klippbok som 
i sig är en skiss på slutresultatet av mi�  arbete.

Children of color with autism face disparities of
care and isolation
February 7, 2017 at 6:25 PM EDT

African-American children are often diagnosed with autism at older ages than white children, missing
years of potential intervention and treatment. Special correspondent John Donvan and producer Karen
Zucker meet a black family who struggled to find community and resources for their son with autism, but
are now helping others who need answers and support.

JUDY WOODRUFF: Now, the story of an African-American family that knows autism firsthand
and the particular challenges facing communities of color.

Autism rates among African-Americans are the same as rates among whites, but African-
American children are often diagnosed with autism at an older age, missing potential years of
treatment.

Special correspondent John Donvan and producer Caren Zucker have our report.

JOHN DONVAN: Here’s how handsome this man named Jason Harlan is, this 29-year-old,
who lives just outside Chicago. And it’s his mother’s thought — her name is Debra Vines —
that with looks like these:

DEBRA VINES, Founder, The Answer, Inc.: Jason’s going to be the first autism model on the
cover of “GQ” magazine.

(LAUGHTER)

JOHN DONVAN: That’s the dream?

DEBRA VINES: It is.

JOHN DONVAN: Now, the obstacles to that ever happening may seem huge, because Jason
does indeed have autism of a kind that means he has quite limited language, so that only a

I

(//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fthe-art-of-autism.com%2Fthe-autism-shift-the-visibly-invisible-autistic-people-of-color%2F&t=The+Autism+Shift%3A+the+visibly+invisible+%E2%80%93+autistic+people+of+color)
Tweet
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got it. You had to be tough to be black. There was no crying, no picky eating,

none of this I can’t look you in the eye. Humor was a way of toughening

yourself up, because the world was going to be tough for us, so if you don’t

have a sense of humor now, you had better develop one.

By Angela Weddle

After reading Jackie Pilgrim’s story on The Art of Autism(http://the-art-of-

autism.com/jackie-christian-mom-advocate-entrepreneur-artist-poet-and-aspie/), I was both

heartened and saddened by the invisibility of people of color on the spectrum. I

am biracial, raised by my black mother in the black community.

How can autism, something seemingly so visible, be invisible?

I’ll tell you. Autism is written off not just as a condition affecting white people,

(http://the-art-of-autism.com/)
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THE AUTISM SHIFT: THE
VISIBLY INVISIBLE –
AUTISTIC PEOPLE OF

COLOR
Like 542

Save

When the trailer for Atypical, a new Netflix series, dropped, the online autistic community shared a

collective groan. It’s a story we’ve all seen before: Awkward autistic white guy tries to date girls.

Hugh Dancy did it in Adam.

Many autistic people were concerned about poor representation, since the actor playing the main

character, Sam, is not autistic. Netflix assured people that the “social production team,” whatever

that is, included autistic people. The social production team doesn’t seem important enough to merit

a credit. Their full time consultant appears to be a researcher from UCLA — Not exactly someone

who would be able to provide input on a humanizing portrayal of an autistic person. And it shows.

Sam reads like a DSM diagnostic checklist, not a person.

After watching one episode, I feel confident saying that it is exactly as bad as you thought it was. Pos-

sibly worse. I committed to writing recaps/reviews of each episode, and this is definitely shaping up
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4.4 Online communities och utbyten
E� ersom jag länge har arbetat med frågor som rör autistisk aktivism hade jag sedan 
tidigare koll på vilka röster som har varit mest betydelsefulla för den, både i Sverige och 
utomlands. Just i Sverige är rörelsen inte alls lika stor och jag började därför med a�  
kontakta personer utomlands. Inom autistisk aktivism är det vanligt med bloggar som 
drivs av enskilda personer eller grupper, men också det som kallas för fl ash blogging6 
som innebär a�  e�  stort antal personer under en begränsad period bloggar tillsam-

6 h� p://thisisautismfl ashblog.blogspot.com/2013/11/about.html, 2018-03-01

Children of color with autism face disparities of
care and isolation
February 7, 2017 at 6:25 PM EDT

African-American children are often diagnosed with autism at older ages than white children, missing
years of potential intervention and treatment. Special correspondent John Donvan and producer Karen
Zucker meet a black family who struggled to find community and resources for their son with autism, but
are now helping others who need answers and support.

JUDY WOODRUFF: Now, the story of an African-American family that knows autism firsthand
and the particular challenges facing communities of color.

Autism rates among African-Americans are the same as rates among whites, but African-
American children are often diagnosed with autism at an older age, missing potential years of
treatment.

Special correspondent John Donvan and producer Caren Zucker have our report.

JOHN DONVAN: Here’s how handsome this man named Jason Harlan is, this 29-year-old,
who lives just outside Chicago. And it’s his mother’s thought — her name is Debra Vines —
that with looks like these:

DEBRA VINES, Founder, The Answer, Inc.: Jason’s going to be the first autism model on the
cover of “GQ” magazine.

(LAUGHTER)

JOHN DONVAN: That’s the dream?

DEBRA VINES: It is.

JOHN DONVAN: Now, the obstacles to that ever happening may seem huge, because Jason
does indeed have autism of a kind that means he has quite limited language, so that only a

I

(//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fthe-art-of-autism.com%2Fthe-autism-shift-the-visibly-invisible-autistic-people-of-color%2F&t=The+Autism+Shift%3A+the+visibly+invisible+%E2%80%93+autistic+people+of+color)
Tweet

color%2F&t=The+Autism+Shift%3A+the+visibly+invisible+%E2%80%93+autistic+people+of+color)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fthe-art-of-autism.com%2Fthe-autism-shift-the-visibly-invisible-autistic-people-of-color%2F&title=The+Autism+Shift%3A+the+visibly+invisible+%E2%80%93+autistic+people+of+color)

(http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fthe-art-of-autism.com%2Fthe-autism-shift-the-visibly-invisible-autistic-people-of-color%2F&name=The+Autism+Shift%3A+the+visibly+invisible+%E2%80%93+autistic+people+of+color)

(http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fthe-art-of-autism.com%2Fthe-autism-shift-the-visibly-invisible-autistic-people-of-color%2F)
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got it. You had to be tough to be black. There was no crying, no picky eating,

none of this I can’t look you in the eye. Humor was a way of toughening

yourself up, because the world was going to be tough for us, so if you don’t

have a sense of humor now, you had better develop one.

By Angela Weddle

After reading Jackie Pilgrim’s story on The Art of Autism(http://the-art-of-

autism.com/jackie-christian-mom-advocate-entrepreneur-artist-poet-and-aspie/), I was both

heartened and saddened by the invisibility of people of color on the spectrum. I

am biracial, raised by my black mother in the black community.

How can autism, something seemingly so visible, be invisible?

I’ll tell you. Autism is written off not just as a condition affecting white people,
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that is, included autistic people. The social production team doesn’t seem important enough to merit

a credit. Their full time consultant appears to be a researcher from UCLA — Not exactly someone

who would be able to provide input on a humanizing portrayal of an autistic person. And it shows.

Sam reads like a DSM diagnostic checklist, not a person.
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REVIEW

ATYPICAL: SEASON ONE, EPISODE ONE
AUGUST 12, 2017 | SARA LUTERMAN | 11 COMMENTS

NATHALIE RUEJAS JONSON

Utdrag från min loggbok



14

mans kring e�  specifi kt ämne. Personen bakom bloggen YesThatToo är en av dem som 
ha�  stor betydelse för mig i mi�  egna sökande kring autistisk identitet och aktivism 
och jag kontaktade hen för a�  beskriva mi�  projekt och för a�  be om råd kring a�  
starta och driva en autistisk rörelse. När jag kontaktade YesThatToo var jag fortfarande 
övertygad om a�  jag behövde prata med personer öga mot öga för a�  det skulle bli 
betydelsefullt, men e� er a�  ha få�  svar började jag förstå hur pass viktigt internet är 
och jag började även ifrågasä� a mig själv kring varför jag kände a�  en onlinebaserad 
rörelse inte hade lika stor betydelse som en fysisk. E�  utdrag ur mailsvaret lyder:

“Another thing I’ve found immensely valuable when there isn’t a more formal autistic 
community is just, friendships with other autistic people. There’s no organized political 
autistic community on my campus, but there are other autistic people and I am friends 
with several of them, including professors. The most organize-a-thing I’ve done was 
a blogging event, years ago, and it was rather online. (…)We picked days, and then we 
blogged. (…) As far as I can tell, the best thing to do is just draw or write, then share 
things, and keep going, and hope you fi nd others who do the same?”

E� er de� a fi ck jag en mer tydlig uppfa� ning kring hur jag ville bedriva mi�  arbete och 
började istället etablera det arbetet jag redan gjort i en online-kontext. Instagram kom 
a�  bli e�  viktigt verktyg för a�  dela mina bilder och texter och jag började utforska 
vilka redan existerande hashtags som fanns. Jag började successivt få reaktioner 
och kom dessutom i kontakt med personen bakom Autistic Hoya, Lydia X. Z. Brown. 
Hen är skribent, föreläsare och aktivist, men mest framstående för mig är hens arbete 
med bokantologin All the weight of our dreams – on living racialized autism (Lydia 
X. Z. Brown, E. Ashkenazy, Morénike Giwa Onaiwu, red., Autonomous Press) som är 
sprungen ur det internetbaserade kollektivet Autism and Race. För även om autistisk 
aktivism och kultur existerar, är det intersektionella perspektivet väldigt snävt även 
där. De� a är något som jag verkligen vill belysa i mi�  arbete.

I e�  par av de svenska facebookgrupperna för autister jag är medlem i började jag med 
a�  kort presentera min praktik och undersöka hur stort intresset för autistisk aktivism 
är:

“Autist som politisk identitet och autistisk kultur, hur stor är den rörelsen här i Sverige?
Jag är illustratör och grafi sk formgivare, eller “visual artist”. Jag har alltid se�  på min 
praktik som e�  politiskt verktyg, e�  verktyg för a�  kunna göra skillnad. Bildberä� ande 
tillåter mig a�  belysa och undergräva maktstrukturer. Bildberä� ande tillåter mig 
också a�  ta plats i samhället som autist.(…) Som feminist, queer och poc fi nns det 
tydliga communities för mig a�  söka mig till, trygga rum där jag träff a andra med 
samma ståndpunkter och erfarenheter som jag. Men som autist känner jag mig väldigt 
isolerad. Så jag undrar, var är ni?”

SYNS DET NU?
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Jag fi ck tyvärr inte många användbara svar e� ersom de fl esta var rä�  ovetande om 
rörelsens existens och vad den innebar. Jag förstod däremot a�  de som försökt blivit 
motarbetade av andra marginaliserade gruppers rörelser och a�  intersektionaliteten 
vad gäller funktion och framförallt autism inte var särskilt djupgående hos dessa. E�  av 
svaren jag fi ck beskrev de� a tydligt:

“Mi�  sista försök a�  diskutera autism som social och kulturell kategori ledde till a�  
jag slängdes ut ur en facebookgrupp för NPF-feminister, bara för a�  jag hade mage a�  
jämföra autistisk identitet med andra normbrytande identiteter baserade på kön och 
sexualitet. Det var tydligen ”kränkande” e� ersom autism ”är en diagnos”. (…) Sen dess 
har jag legat ganska lågt på autismfronten. ”Autistisk community” är kanske något av 
en oxymoron i sig?”

4.5 Storytelling
Under den här tiden börjar e�  intuitivt bildberä� ande växa fram. Jag la vid det här 
laget ingen vikt vid vilken betydelse de olika korta historierna jag illustrerade hade för 
e�  linjärt narrativ utan lät det endast vara en handling för a�  samla på mig material. 
Vissa delar berä� ade om min barndom och andra berä� ade om mi�  eget föräldraskap. 
Det är också viktigt a�  notera a�  jag inte hade någon ambition a�  bara berä� a om
 sådant som är direkt kopplat till berä� elser om autism, utan mi�  liv som helhet. Min 
handledare sa tidigt i processen a�  det var viktigt a�  komma ihåg a�  alla delar av en 
historia inte behöver förmedla historiens budskap i sig själva. E� ersom jag också vill 
visa på hur autism och identitet hänger ihop blir det tydligt a�  min historia förmedlar 
en helhet och en komplexitet, precis så som en personlighet är uppbyggd.

4.6 Tekniker

NATHALIE RUEJAS JONSON
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4.6 Tekniker
När det kommer till illustration och bildberä� ande är självklart själva bildskapandet 
den största delen av processen. Jag bestämde mig tidigt för jobba lika intuitivt som jag 
är van vid a�  göra trots a�  jag tidigare inte arbetat med något av det här omfånget. Jag 
arbetar sällan med detaljerade skisser utan låter bilden växa fram allt e� ersom. Däre-
mot har jag en specifi k teknik som jag har utvecklat under åren som bygger på analoga 
lager i enbart svart gouache och oljepastellkrita. Det innebär a�  jag använder ljusbord 
eller transparent papper för a�  separera bilden till byggstenar som jag kan scanna in 
och arbeta vidare med i Photoshop. Genom a�  bara arbeta med svart färg kan jag lä�  
göra om bilderna till lagermasker och med dessa kan jag arbeta med färgläggningen 
på e�  snabbt och övergripande sä� . Jag behåller dessutom texturen, laveringarna och 
framförallt de fysiska penseldragen genom a�  arbeta på de� a sä� . Den här metoden 
tillåter mig a�  göra stora förändringar i en bild utan a�  behöva radera och börja om 
från början. E� ersom slutprodukten är tänkt a�  bli en bok om minst 120 sidor har 
jag hela tiden behövt tänka på hur mycket tid jag har möjlighet a�  lägga ner på varje 
moment, och den här metoden är tidsbesparande ur den synpunkten. Det innebär a�  
jag tillåts a�  arbeta med många bilder med fullt utfall utan a�  göra avkall på varken 
detaljer eller innehåll.

SYNS DET NU?
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4.7 Handen, kroppen, rörelsen
I mina bilder är kroppsspråk och blick de viktigaste bärarna av historien. Jag vet a�  jag 
själv är tystlåten enbart se�  från min ansiktsmimik, men min kropp och mina händer är 
mycket högljudda. Det blir även viktigt a�  förmedla i mina bilder. Jag illustrerar de� a 
genom a�  göra mina händer mycket mer detaljrika än resten av min kropp, men också 
genom a�  få det a�  se ut som om min karaktär är i konstant rörelse. Genom a�  expe-
rimentera med texturer, ljus och riktning försöker jag uppnå e�  mycket höglju�  och 
omfångsrikt kroppsspråk. Jag har också valt a�  överdriva kontrasten mellan hudfärger 
i boken. De� a är för a�  jag upplever a�  när jag illustrerar icke svarta POC tolkar o� ast 
läsaren karaktären som vit. Jag antar a�  det beror på a�  om man som vit är så van 
a�  se sig själv avbildad a�  man projicerar sig själv på illustrationen om den inte blir 
övertydlig. 

Studies in my body language

NATHALIE RUEJAS JONSON

Studier i kroppsspråk, underlag
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4.8 Perspektiv
Perspektivet, och framförallt blicken är även viktigt för vad mina bilder ska kunna 
förmedla. Som jag tidigare beskrev i mi�  manifest behöver jag få läsaren a�  uppfa� a 
hierarkin i det jag försöker förmedla. Om jag känner mig liten när jag berä� ar något 
behöver jag även få läsaren a�  känna sig liten. Jag arbetar med förvrängda perspektiv 
och symmetrier för a�  visa på hur intryck som kanske inte påverkar andra påverkar 
mig enormt. Ibland låter jag läsaren vara mi�  jag, och visar bilden genom mina ögon. 
Ibland låter jag läsaren betrakta utifrån. Jag använder mig av bläddrandet på samma 
sä�  som man skulle ändra kameravinkeln i en fi lm. På samma sä�  kan jag även ändra 
en bild y� erst lite för varje ny sida och på så sä�  få läsaren medveten om scenens och 
stämningens förändringar även om rummet är det samma. 

Det är en stark närvaro av olika typer av skärmar i mina bilder. Jag kan låta dem 
förmedla berä� elsens huvudhandling men jag placerar alltid in dem i en vardaglig 
kontext. Det blir både en parallell berä� else i sig men det ger också en tydlig närvaro. 
Det som händer runt omkring skärmen är minst lika viktigt för a�  läsaren ska kunna 
ta in hela sammanhanget. Jag lämnar spår av mig själv för a�  understryka hur mycket 
mi�  liv faktiskt pågår utanför skärmen också, och hur viktiga båda delarna är för min 
vardag.

SYNS DET NU?
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4.9 Format
Min målgrupp är framförallt autistiska vuxna. När de fl esta tänker på en autistisk 
person så föreställer de sig e�  barn och många verkar ha intrycket av a�  det inte fi nns 
några autistiska vuxna över huvud taget. Det blev väldigt tydligt hur vedertagen denna 
föreställning är när jag mailade e�  företag och bad om sponsring för öronproppar till 
utställningen. Jag nämnde ingenting om de förväntade besökarnas ålder. Svaret jag 
fi ck var a�  de gärna bistod med öronproppar men a�  de inte hade några modeller som 
passar barn och a�  det därför nog inte skulle vara mig till någon hjälp. 
 Jag ifrågasä� er denna brist på representation e� ersom den i förlängningen leder till 
skadliga fördomar. Den ständiga dialogen mellan anhörigdrivna organisationer, nyhe-
ter, välgörenhet och populärkultur glömmer inte bara bort a�  autistiska barn växer upp 
till a�  bli autistiska vuxna, utan försöker även aktivt tysta oss som påpekar det. 

Trots de� a ser min bok vid första anblick ut a�  ha formatet av en bilderbok snarare 
än en grafi sk roman. Det är e�  medvetet val som jag tagit e� ersom jag inte vill a�  för 
många saker ska konkurrera på samma uppslag. Jag vill a�  boken ska vara lä� läst och 
lugn i si�  u� ryck. Själv har jag svårt a�  läsa det klassiska serieformatet e� ersom det 
fi nns för mycket information a�  ta in på varje sida. Jag strävar e� er det bokformat jag 
själv skulle önska som målgrupp, som tillåter mig a�  stanna på varje sida så länge jag 
behöver utan a�  bli avbruten.

4.10 Struktur och narrativ
Jag var trots mi�  i vanliga fall intuitiva arbetssä�  tvungen a�  skapa en struktur för 
boken och dess narrativ. Det är en publikation med stort sidomfång som kräver e�  
förenklat och tydligt sä�  a�  arbeta med. Jag namngav alla berä� elser, både färdiga 
och påtänkta, strök vissa och kategoriserade de övriga under fem  huvudkategorier. 
Min handledare föreslog a�  jag skulle se på narrativet som en orkester, a�  låta de olika 
kategorierna symbolisera instrument som harmoniserar med varandra. Jag delade in 
berä� elserna e� er kategorierna Autist och rasifi erad, Autistisk kultur och aktivism, 
Autistiska verktyg, Autistiskt föräldraskap samt Autistiskt jag. 
 E� er denna kategorisering blev det också lä� are a�  se vilka delar som fa� ades och 
vilka som kom a�  kännas överfl ödiga i e�  sammanhängande narrativ. Jag kunde därför 
påbörja arbetet med a�  placera de olika berä� elserna i en ordning som med tiden kom 
a�  bli mer och mer linjär. Trots det kunde jag ändå lä�  fl y� a om de olika delarna allt 
e� ersom för a�  skapa e�  bra fl öde i berä� andet. Här började jag även lägga tyngd vid 
vikten av pausering och bläddring. Allt e� ersom berä� elsen började komma samman 
har jag aktivt sökt en tydlig rytm med pauser i form av tomma sidor. Berä� elsen och 
dess tänkta läsare är i behov av pauser och en tom sida i en bok betyder inte a�  den 
sidan inte har någon berä� else a�  förmedla.

NATHALIE RUEJAS JONSON
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Jag har även arbetat med hur stor plats vissa delar av berä� elsen får ta i förhållande till 
andra delar. Under en av de senaste feedback-sessionerna fi ck jag frågan varför jag lät 
en sekvens om a�  sortera tvä�  ta upp så extremt många sidor i boken. Jag ville låta be-
rä� elsernas omfång illustrera lika mycket som det som faktiskt avbildas. När det gäller 
just den vardagliga, kanske tråkiga, men ändå hos de fl esta automatiserade handlingen 
av a�  vika tvä�  ville jag visa på hur små, automatiserade göromål kan vara en enorm 
kamp a�  ta sig igenom för autister. Många autister har stora problem med exekutiv 
funktion. Det tros bero på a�  autister i första hand använder det semantiska minnet 
även för sådant som vanligen sköts av det proceduriska minnet.7 Det innebär mycket 
förenklat a�  även vid till synes enkla saker, som a�  t ex borsta tänderna, krävs det a�  
en autist själv aktivt måste leta fram instruktionerna och utföra varje steg i processen, 
från a�  tända lyset i badrummet, till a�  ställa tillbaka tandborsten i si�  ställ när man 
är klar. Så för en neurotypisk läsare kan en tvä� vikningssekvensen verka orimligt lång, 
men då anser jag även a�  den lyckas förmedla det jag velat säga med den.

7  h� p://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/teorier-om-annorlunda-tankande/minnets-bety  
 delse, 2018-03-01 
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4.11 Röster
I boken förekommer inga konkret verbalt u� alade dialoger. Alla konversationer tar 
plats på olika skärmar. För mig har det både varit e�  sä�  a�  hålla fast vid min idé om 
a�  inte använda text men framförallt en kommentar till vad som är norm inom kommu-
nikation. Ibland blir jag nämligen icke verbal. Jag förlorar förmågan a�  u� rycka mig i 
ord, framförallt i pressande sociala sammanhang, men min förmåga a�  kommunicera 
försvinner inte. Jag har skri�  och jag har bild. Jag föredrar a�  kommunicera med andra 
i text, via mail eller via sms. Det fi nns autister som aldrig är verbala och dessa individer 
hamnar o� a lågt i status i och med den rådande funktionsnormen och förväntningarna 
på hur en person ska vara. Boken Typed Words, Loud Voices, (Amy Sequenza and 
Elizabeth J. Grace, red., Autonomous Press) är e�  exempel på de� a, en antologi skriven 
av autister som vill ge e�  annat perspektiv på vad det innebär a�  ha en röst. 

“ ’I’d like coff ee, please.’
’No. I don’t believe you. How do I know it is really you who wants coff ee and not your 
friend there subliminally transmi� ing that to you by touching your shoulder?’
Imagine a world where you had to prove you knew your own mind even to get a cup of 
coff ee, where it was generally assumed that you could have no thoughts of your own, 
so if you did express your thoughts, it must be some trick. What would you do? Would 
you give up, or demand to be heard? ”8

Den här boken har följt med mig genom hela processen och det har varit viktigt för mig 
a�  poängtera hur olika kommunikation kan se ut utan a�  den behöver värderas högre 
eller lägre.

Dialogen utgörs även av konversationer mellan två distinktiva röster. Den ena utgörs 
av e�  sa�  typsni�  och den andra av handtextning. Typsni� et utgör den delen av mig 
som vill anpassa mig, den som tvivlar och den som diskriminerar. Den delen som lyss-
nar på andras uppfa� ningar om mig och som gör dem till sanningar. Den handtextade 
är den andra delen av mig. Den som ifrågasä� er, den som till och med skriker. Då jag 
alltid skrivit mycket dagbok, framförallt under stora delar av tiden som boken utspelar 
sig kändes det viktigt a�  få med det elementet, både med handtextningen men även 
med inslagen av datum. Men jag behövde en motvikt till den rösten e� ersom den inte 
alltid är självklar. Jag behövde den tillrä� alagda och generiska texten också. Valet av 
typsni�  föll på Edita av Pilar Cano e� ersom det är lä� läst och utgjorde en bra kontrast 
till textningen men också för sina rundade, nästan organiska former, som jag tyckte 
illustrerade rösten väl.

8 Sequenzia, Amy & Grace Elizabeth J. (red.), Typed words, loud voices, Autonomous Press, Fort Worth,  
 TX, 2015
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Mamma ville väldigt gärna att jag skulle ha fina 
frisyrer. Jag tyckte att det var onödigt för frisyren 
stannade ändå aldrig kvar.

hade jag väldigt lockigt hår. 
Det var alltid trassligt och gjorde ont att borsta. 
Mamma ville väldigt gärna att jag skulle ha fina 
frisyrer. Jag tyckte att det var onödigt för frisyren 
stannade ändå aldrig kvar.

      hade jag väldigt lockigt hår. 
Det var alltid trassligt och gjorde ont att borsta. 
Mamma ville väldigt gärna att jag skulle ha fina 

Jag behövde lära mig hur det är 
att ha autism

NATHALIE RUEJAS JONSON
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5. Resultat

5.1 Boken
Resultatet är en grafi sk roman på 184 sidor. Alla sidor har fullt utfall och är i färg. 
Omslaget bär e�  självporträ�  där titeln Syns det nu? är handtextad stort över hela 
ansiktet. Orden blir nästan som e�  galler framför mig men mina ögon är inte täckta. 
Spegeln bär en brokig mönsterrapport av de återkommande textila mönster som 
återfi nns i bokens miljöer. Dessa textiler och mönster fi nns med igenom hela boken i 
olika former för a�  gestalta och belysa min bakgrund som latinamerikan. Jag har låtit 
dessa mönster få ta stor plats både färg- och formmässigt e� ersom mi�  latinameri-
kanska arv alltid är fysiskt närvarande och är något jag är stolt över. Omslaget är lugnt 
om än kanske lite ledsamt, men öppnar man boken är det alltså dessa mönster som är 
det första man ser. 

Hur boken skulle bindas var viktigt. Jag ville a�  den skulle ha en hårdpärm för a�  inte 
påminna för mycket om en serieromans typiska format men också för a�  det kändes 
angeläget a�  boken fi ck e�  regelrä�  skal. E� er en dialog med bokbindaren Ulrika 
Netzler, som sen också kom a�  binda boken åt mig bestämde jag mig för a�  använda 
koptisk bindning. Det är en teknik som lämnar ryggen öppen och trådarna är synliga 
hela vägen ut på pärmen. Tekniken passar e� ersom a�  det blir lä�  a�  låta boken ligga 
uppslagen utan a�  den vill sluta sig och man förlorar inte så mycket av bilderna in i 
bunten. Framförallt så kände jag a�  det passade min bok e� ersom a�  den öppna ryg-
gen och de synliga stygnen verkligen illustrerar processen av hur boken faktiskt kom 
till – e�  sökande, e�  samlande och e�  sammanställande. Den öppna ryggen innebär 
också a�  du faktiskt kan se fragment av bokens innehåll utan a�  behöva öppna den, 
vilket blir en illustration av meningen med bokens titel. För det syns faktiskt. Om mi�  
funktionshinder hade varit fullständigt osynligt för omvärlden hade den heller inte 
behandlat mig annorlunda.
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5.2 Utställning
Utställningsrummet har under hela processen varit e�  viktigt komplement och en 
stor del av helheten i mi�  arbete. Jag är medveten om hur priviligerad jag är som har 
möjlighet a�  både studera på hög, konstnärlig nivå och ta del av samtalen som hålls 
i de slutna, akademiska rummen. Däremot vänder sig mi�  arbete till personer långt 
utanför den kontexten och det vore poänglöst a�  inte försöka ge möjligheten för andra 
autister a�  kunna besöka utställningen och ta del av arbetet på plats. Konstfacks 
vårutställning är en oerhört intensiv och intryckstät upplevelse. Hundratals studen-
tarbeten samsas om utrymmet och besökarna är många. Jag var tidigt tydlig med a�  
mi�  arbete krävde en lugn och avgränsad plats som inte bara skulle fungera som en 
plats för min bok utan även en viloplats från utställningen överlag. I dialog med mina 
internetgrupper kom jag fram till a�  det viktigaste med rummet var ljudavgränsning 
och inga starka eller riktade ljus. Under handledning med Maline Casta som inte 
bara är tidigare student på samma  masterprogram men också utbildad scenograf 
diskuterade vi även vikten av det taktila i rummet genom a�  arbeta med textil och 
väl genomtänkta material. Jag valde a�  försöka återskapa huvudmiljön i min bok i 
rummet och valde färgerna däre� er. Istället för a�  använda stark belysning i rummet 
simulerade jag ljuskällor genom a�  måla delarna i rummet jag ville ha i fokus i en 
ljusare färg, precis som om de vore upplysta. Jag ritade en si� möbel som bjöd in fl era 
läsare samtidigt, men då den byggdes i fl era nivåer kunde man fortfarande behålla si�  
personliga utrymme. Den hade även e�  litet krypin underst om någon kände e�  behov 
av a�  avskärma sig y� erligare. Där fanns e�  kedjetäcke vars tyngd kan verka lugnande 
och ångestlindrande. 

Istället för a�  visa bilder ur boken valde jag a�  arbeta med de återkommande textila 
mönster som fi nns i boken. Jag handmålade en vävd bomullsma� a med äggoljetempe-
ra och målade även tyger som jag använde för a�  göra si� dynor av. Jag använde mig 
av just tempera e� ersom jag inte ville riskera a�  förstöra tygets mjukhet med färg som 
skulle lägga sig som en fi lm över. Dessutom kunde jag jobba med egna pigmentbland-
ningar. När jag hade målat klart och färgen hade hunnit fi xeras något kunde jag även 
mjuka upp ytan med hjälp av en tandborste och såpava� en. 

Jag fi ck en fråga om varför jag valt a�  arbeta med så pass mycket mönster i rummet 
e� ersom det skulle verka som en lugn plats. Som jag nämnt tidigare har jag valt a�  
arbeta med dessa mönster som e�  återkommande inslag i boken för a�  illustrera mi�  
kulturarv – men framförallt för a�  jag tycker a�  dessa mönster är vackra. Åter igen 
görs föreställningen om hur autister är tydlig e� ersom personen hade gjort en tolkning 
om a�  dessa mönster skulle representera “kaoset” i en neurotypisk värld. Alla autister 
gillar inte symmetri. Jag älskar a�  blanda färger och mönster. Dessa textilier är alltså 
inget annat än en spegling av mig och min person.
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Jag hade även tankar om a�  jag skulle spela upp brunt brus i rummet. Jag ville a�  det 
skulle verka ljudavskärmande och kanske också lugnande. Själv använder jag mig av 
det i situationer när jag måste skärma av mig. Just brunt brus har lägst frekvens av 
de färgade brusen och har en dov ton som påminner om va� enfall.9 Vilken typ av brus 
man fi nner mest lugnande är en personlig preferens. E� er e�  kort samtal med Ricardo 
Atienza på Konstfack, som arbetar med ljudinstallationer i off entliga miljöer, fi ck jag 
det förklarat för mig a�  risken med a�  använda brus som ljudavskärmning i öppna 
miljöer är a�  det kan få motsa�  eff ekt och bli störande. Däremot hade lu� konditione-
ringen i rummet e�  dovt brusande ljud som faktiskt uppnådde den eff ekt jag var ute 
e� er. Jag lät den helt enkelt vara på.

Det var även viktigt för mig a�  kunna påverka utställningen över lag och göra den mer 
inkluderande för autistiska besökare. Under e� erforskningar fann jag exempel på så 
kallade visual stories som är e�  bra hjälpmedel för autister och personer med behov 
av a�  kunna förbereda sig – helt enkelt genom a�  visa enkla och informativa bilder steg 
för steg av platsen man ska besöka. Jag e� erfrågade a�  inkludera liknande hjälpmedel 
på utställningens hemsida men tyvärr fi ck jag inget gensvar. Utställningens grafi ska 
designer var mycket hjälpsam men han hade också redan alldeles för mycket merarbe-
te utöver hans faktiska uppdrag. Jag hade gärna velat sammanställa en triggerlista, 
det vill säga en lista över intryck som kan vara obehagliga för någon med annorlunda 
perception ( t ex höga ljud, starka ljus, do� er, intensiva ansiktsu� ryck osv) men e� er-
som årets utställning var svårplanerad var det också svårt för mig a�  med så kort var-
sel kunna samla in den typen av information och sammanställa den. Min förhoppning 
är dock a�  Konstfack tar till sig av den input jag har ge�  dem kring vårutställningens 
tillgänglighet och inkluderar dessa element vid kommande år.

9 h� ps://www.livescience.com/38547-what-is-brown-noise.html, 2018-04-20

NATHALIE RUEJAS JONSON

Bildexempel på visual stories från Buckingham Palace, h� ps://www.royalcollection.org.uk/visit/the-sta-
te-rooms-buckingham-palace/visitors-on-the-autism-spectrum#/
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5.3 Gensvar
Inför utställningen skrev jag e�  pressmeddelande. Huvudsy� et var självklart a�  locka 
så många som möjligt till a�  komma och ta del av arbetet men också för a�  skapa e�  
svar till de som väljer a�  uppmärksamma de icke autistiska perspektiven i konst som 
ska belysa autism. Under Världsautismdagen, som uppmärksammas den 2:a april varje 
år valde Fotografi ska museet i Stockholm år 2018 a�  öppna utställningen När allt för-
ändrades. Jag tillsammans med många andra reagerade på utställningens snedvridna 
fokus då den helt och hållet raderade ut det porträ� erade autistiska barnets integritet 
och berä� else. I en deba� artikel skrev jag:

“Igår, den andra april var Världsautismdagen – e�  påhi�  sprunget ur föräldraorga-
nisationer som strukturellt förtrycker autister och andra funktionshinder – och april 
fortsä� er i “autism awareness month”. Vissa av oss autister försöker fokusera på 
acceptance snarare än awareness, men oavse�  vad vi väljer a�  kalla det så är det 
årets värsta månad a�  vara autist. Under april måste autister slåss i alla riktningar 
för a�  bekämpa e�  ständigt fl öde av fördomar och ableism. För det spelar ingen roll 
vilka motaktioner vi försöker oss på, vi får inte lov a�  äga den här diskussionen. Om 
det är en sak jag är aware, eller medveten om den här månaden så är det a�  vi inte är 
önskvärda. A�  vi skaver.

Igår, på Världsautismdagen, öppnade utställningen “När allt förändrades” på Fotogra-
fi ska museet i Stockholm. Det är e�  videoverk av fotografen Anna Clarén som även ges 
ut i bokform. “Vi var en familj i fri�  fall” säger Clarén i en intervju i Svenska Dagbladet. 
10De drabbades av det otänkbara, det som spli� rar familjer. Autism. Tragedin. Med 
verket hoppas hon a�  fl er ska känna igen sig i den ofa� bara mardröm som är “när 
framtiden inte blir som man tänkt sig”. Enligt konstnären var det viktigt a�  inte förskö-
na något och det har hon inte heller gjort. Det autistiska barnet, som i verket är döpt 
till “Pojken i bubblan” önskas död. För det vore mindre sorgligt så. Mindre jobbigt. För 
det är ju så med autister, vi behöver en del anpassningar för a�  våra liv ska fungera så 
bra som möjligt. Vissa talar om hög- eller lågfungerande, men i autismsammanhang 
så handlar mycket/lite eller hög/låg inte om vilka svårigheter man har, utan hur mycket 
det märks utåt a�  man är autistisk. Hur mycket man skaver, så a�  säga. För Clarén vill 
ändå ly� a fram a�  hennes barn är älskvärd och tillmötesgående om hans behov möts. 
Jag undrar hur många av oss, autister eller inte, som orkar vara älskvärda och tillmö-
tesgående när våra behov ignoreras?

Anhöriga till autistiska barn är och har alltid varit de som hörs mest i frågor som rör 
autism. Den konstanta dialogen mellan föräldradrivna organisationer, media, välgö-
renhet och populärkultur inte bara ignorerar det faktum a�  autistiska barn växer upp 
till autistiska vuxna utan försöker också aktivt tysta oss under tiden. Dessa icke au-

10 Carling, Maria, E� er sonens diagnos: ”Vi var en familj i fri�  fall” – Svenska Dagbladet, 1 april 2018
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tistiska föräldrar har själva utse�  sig till våra talespersoner och retoriken kring autism 
approprieras för a�  passa deras agenda. En del av oss får växa upp med vetskapen 
a�  våra föräldrar önskat a�  vi inte fanns, som “Pojken i bubblan”, eller Sam, som han 
egentligen heter. A�  vår integritet inte är värt något, a�  våra egna berä� elser inte är 
värda något. Det är fortfarande inte vi, autisterna själva som har rä� en a�  defi niera 
vad det innebär a�  vara autist. Vi är en grupp som slits isär av internaliserad ableism 
tack vare trö� a stereotyper och många av oss har endast tillgång till den ensidiga 
information som ges av vården och intresseorganisationer, eller tragiska berä� elser 
som visas på stora kulturinstitutioner som Fotografi ska. Vi behöver tala om autistiska 
vuxna, autistiska kvinnor och autister som rasifi eras. Autism inte något som vi har. A�  
jag skulle vara en person “med” autism låter det vara underförstå�  a�  jag skulle kunna 
vara en person utan. Men jag är inte en person med kvinnlighet, en person med brunhet 
och en person med föräldraskap. Jag är kvinna, bla� e och mamma. Och jag är autist. 
A�  jag fi nns är inte en tragedi.”

A�  försöka inbjuda till diskussion blev därför extra viktigt då denna händelse inträff ade 
så nära inpå vårutställningens invigning, speciellt e� ersom Fotografi ska och Clarén 
inte valde a�  ta till sig av den framförda kritiken.  

Överlag fi ck boken och utställningsrummet e�  mycket positivt bemötande. De allra 
fl esta uppska� ade möjligheten a�  få läsa boken i lugn och ro. En av mina besökare, 
skribent för Fria Tidningen, beskriver sin upplevelse av utställningen: 

“Konstfacks vårutställning har alltid var en skramlig tillställning. Myriader av miniut-
ställningar, ständiga intryck och en charmigt konstnärlig slarvighet organisatoriskt. 
Tjockt med folk överallt. Lika lämpligt för en autist som e�  rökrum för en astmatiker. 
Paniken fyller bröstet. Men där är e�  litet rum med kuddar och en vacker ma� a. E�  hål 
in till e�  krypin i hörnet av rummet. Lite för litet för en vuxen man, men det går.
(…)
Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord 
som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med 
hörlurarna på max för a�  få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. A�  be 
om hjälp. A�  få hjälp.
(…)
Vi är båda autister och när jag läser, eller kanske snarare ti� ar i, hennes bok blir det 
där med orden så påtagligt sant. Orden är till för a�  överbrygga avstånd, göra oss lika, 
trots a�  vi inte är det. Ingen är lika. Samtidigt gör vi liknande erfarenheter och det är 
viktigt a�  jämföra, undersöka systematiskt. Vi är alla beroende a�  kunna kommunice-
ra med andra människor. Men e�  sådant jämförande måste utgå från a�  vi lyssnar till 
oss själv och på varandra.”11

11  Jansson, Jerker, Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet – Fria Tidningen 23 maj 2018
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6. Diskussion och slutsats
Det svåraste under arbetets gång har varit a�  begränsa vad som ska fi nnas med. Det 
har varit oerhört många delar som har få�  strykas eller göras om under tiden. Därför 
har det varit tacksamt a�  arbeta utan en redan u� änkt kronologi, e� ersom a�  berät-
telsens olika delar har kunnat fl y� as runt och ändrats allt e� ersom den har vuxit fram. 
Under tidigare projekt har jag valt a�  fokusera på utveckling av mi�  bildspråk och min 
arbetsmetod men det här arbetet har även tillåtit mig a�  kunna agera som min egen 
redaktör. E� ersom jag tidigt bestämde mig för e�  tidseff ektivt sä�  a�  arbeta med 
bilderna kunde jag också göra ut många delar snabbt för a�  se hur de samspelade med 
resten. Det gjorde också a�  jag kunde få en bra överblick över vilka delar som behövde 
bild och vilka delar som gjorde sig bäst i bara text. 

Jag har ha�  känslan ibland a�  jag varit tvungen a�  redigera alldeles för hårt men jag 
kan nu med den färdiga boken framför mig anse a�  jag har hi� at en bra balans och 
fokuserat på de delar som har varit viktigast. 

Framförallt har det blivit en berä� else om existens och samexistens. Samhällets 
normer tvingar oss in i självständighet utan a�  erkänna a�  det är e�  ouppnåeligt ideal. 
De fl esta av oss är beroende av andra på e�  eller annat sä�  men uppmuntras ändå a�  
“klara sig själva”.  A�  ständigt sträva e� er den upphöjda självständigheten tror jag är 
skadligt för alla, men det skadar framförallt funktionshindrade människor. A�  rå om sig 
själv går hand i hand med a�  få vara del av en större helhet. Genom det här arbetet har 
det blivit tydligt för mig a�  gruppen är nödvändig för min egenomsorg. A�  man inte är 
svag för a�  man ber om hjälp. 

Arbetet har också ge�  mig möjlighet a�  få diskutera min syn på begreppet funktion 
och vad det faktiskt innebär. Människor är inte utformade för a�  uppfylla en viss 
funktion som man kan råka misslyckas med. A�  använda sig av begrepp som hög- eller 
lågfungerande även som generalisering fortsä� er man a�  befästa idén om a�  idealet 
är a�  passera som “normal”. Genom a�  beskriva en autist eller funktionshindrad per-
son som passerar som NT, där det “inte syns”, som högfungerande, sägs det indirekt a�  
det inte är upp till oss funktionshindrade a�  avgöra huruvida vi lyckats eller misslyck-
ats med våra liv, eller vår “funktion”.
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