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The aim of this study was to analyze how people with the diagnosis autism, perceive 
themselves in proportion to other people. The intention was more specifically to examine if 
people with autism perceive themselves as different or deviant from other people and how 
they comprehend the relations to other people. The survey was made by a text analysis based 
on four autobiographies written by two women and two men with autism. The empirical 
material was processed and analyzed by three drawn up themes, with the support of Erving 
Goffman’s theory of stigma and the concept of normality. The three themes were: The 
different, Relationships and The own sight. As a conclusion I found out that the authors did 
perceive themselves as different from other people. When it comes to the relations there was a 
divided sight by the authors, which led to the conclusion that people with autism are not only 
different from other people, but also from each other. Though they all had some relationship 
to other people that they were fond of. As well as the authors perceived themselves as 
different, another implication of the survey was that they also perceived their relationships as 
different from other people’s. As for the connection to social work, a conclusion from the 
survey was that professional people with good knowledge about autism could be of great 
significance for the authors. This shows of the importance for professionals, such as social 
workers, who encounter people with autism to have a good knowledge and understanding 
about the diagnosis.  
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Inledning 
Problemformulering 
Verksam personal inom socialt arbete möter dagligen många olika brukare med olika 

förutsättningar och dilemman. Ett exempel är brukare med olika funktionsnedsättningar och 

diagnoser. En diagnos som idag sätts allt oftare och som många gånger kan kopplas ihop med 

begrepp som ”annorlunda” och ”avvikande”, är autism (Bejerot & Nordin 2014; Kirby, 

Dickie & Baranek 2015; Socialstyrelsen 2010). Autism är en funktionsnedsättning som i de 

allra flesta fall finns med människor hela livet, och medan vissa som har diagnosen kan leva 

ett självständigt liv utan hjälp, behöver andra stöd och specialistvård (Dittrich & Burgess 

2012). Delar av detta stöd, främst det sociala stödet, kan bland annat komma från 

yrkesverksamma socialarbetare på t.ex. socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller från kuratorer 

vid t.ex. habiliteringar eller skolor. Socialarbetares kunskap och uppfattning om diagnosen är 

av vikt då det är något som påverkar hur de bedömer behov och vilka typer av insatser de ger 

till personer med autism (Preece & Jordan 2006).  

  

En viktig bit i stödet och insatserna för personer med autism är kunskap om diagnosen och 

hur den yttrar sig. Vid brist på medvetenhet, förståelse och kunskap, finns risken att 

människor med autism blir missförstådda eller felaktigt behandlade och bemötta av 

yrkesverksamma som kommer i kontakt med dem (Dittrich & Burgess 2012; Socialstyrelsen 

2010; Walsh & Hall 2012). Med ett ökande antal barn som idag blir diagnostiserade med 

autism, blir sannolikheten för socialarbetare att stöta på personer med autism också större, 

vilket gör att kunskapen är viktig. Socialarbetare som har en bättre kunskap om autism gör i 

sin tur att de bl.a. på ett bra sätt kan förklara för och informera föräldrar till barn med autism, 

samt att de kan ge rätt stöd eller hänvisa familjen vidare till rätt instans (Casey & Elswick 

2011). Kopplat till ovanstående stycke om att socialarbetare på ett bra sätt kan förklara och 

informera, är klargörandet av sin egen yrkesroll för brukarna. I en undersökning rådande barn 

som har autism och deras familjer, framkom att inget av barnen i undersökningen förstod 

deras socialarbetares roll helt och hållet och vad de var till för, vilket var en ovisshet som 

även delades av många familjemedlemmar (Preece & Jordans 2009). I en annan undersökning 

gällande socialarbetares kunskap om autism och bästa interventionsmetoder, framkom att det 

fanns områden där socialarbetarna hade bristfällig kunskap eller uppfattning av autism. Några 

exempel var felaktig kunskap om när diagnosen uppkommer och vad orsakerna till den är, 

och även vad autismspektrumsyndromet faktiskt består av (Preece & Jordan 2006). Dessa 
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undersökningar visar på att brister kring kunskapen finns och att det behövs en större 

medvetenhet kring autism.  

 

Inom det sociala arbetet är idag en evidensbaserad praktik omtalat, vilket bygger på att arbeta 

utifrån en sammanvägning av tre kunskapskällor; brukarens egna erfarenheter och önskemål, 

den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). 

Då brukaren är den som är expert på sina erfarenheter och problem och som vet när insatser 

och behandlingar inte matchar behovet, är deras åsikter en självklar källa att ta hänsyn till 

(Steinholtz Ekecrantz 2011). Ett sätt att göra detta, som även ger en kännedom om autism, är 

att ta reda på hur personer med autism själva uppfattar och ser på sig och sina dilemman, för 

att i sin tur kunna möta och hjälpa dem på bästa sätt. Att se på människors egen uppfattning 

om saker är även värdefullt då det ger subjektiva upplevelser som inte kan uppnås på något 

annat sätt (Johnson, Filliter & Murphy 2009). Ändå är forskning om autism utifrån det egna 

perspektivet begränsad, vilket enligt Kirby, Dickie och Baranek (2015) kan bero på att deras 

perspektiv inte värdesätts eller tas på allvar på grund av funktionsnedsättningen. Forskning 

som handlar om autism utgår ofta istället från en andra eller tredje persons perspektiv, vilket 

t.ex. är föräldrar, personal och forskares synpunkter (Huws & Jones 2008; Kirby, Dickie & 

Baranek 2015; Preece & Jordan 2009). Detta gör, ihop med att personer med autism kan 

missförstås vid brist på förståelse och kunskap, att forskning om autism som utgår från 

personernas eget perspektiv, är av relevans (jfr. Walsh & Hall 2012).  

 

Som nämnt ovan har autism i tidigare forskning många gånger kopplats ihop med begrepp 

som annorlunda eller avvikande (Kirby, Dickie & Baranek 2015). Dessa begrepp är någonting 

som Erving Goffman diskuterar i sin teori om stigma, vilken bygger på de avvikandes roll och 

identitet i samhället samt relationer mellan människor. Enligt Goffman (1963/2014) är en 

stigmatiserad människa någon som avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar 

och från de som kan anses som de normala. Goffmans teori kan kompletteras med begreppet 

normalitet då det står för vad som kan anses vara ett normalt tillstånd i samhället (Östnäs 

2007). Utifrån vad teorin om stigma och begreppet normalitet bygger på, är det därför 

intressant att undersöka hur personer med autism själva uppfattar sig i förhållande till andra 

människor, om de uppfattar sig som annorlunda eller avvikande och hur de ser på relationer 

till andra. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån Goffmans teori om stigma samt begreppet normalitet, 

analysera hur personer med autism uppfattar sig själva i förhållande till andra människor.  

 

Frågeställningar 
Uppfattar personer med autism sig själva som annorlunda eller avvikande från andra 

människor och på vilket sätt uttrycks det i sådana fall av dem själva?  

Hur ser personer med autism på relationerna till andra människor?  

 

Autismspektrumsyndrom 
Eftersom autism har en stor plats i denna studie, vill jag inleda med att kort beskriva hur 

diagnosen definieras. Autism eller autismspektrumsyndrom är idag en övergripande diagnos 

som sedan 2013 även innefattar den tidigare diagnosen Aspergers syndrom och andra 

autismliknande tillstånd. Diagnosen sätts hos drygt 1 procent av befolkningen (Bejerot & 

Nordin 2014). De kriterier som finns för att få autism enligt DSM-5, som är den senaste och 

mest använda psykiatriska diagnosmanualen, är begränsningar inom dels 1) social 

kommunikation och socialt samspel, och även 2) begränsade repetitiva beteenden, intressen 

och aktiviteter. Sedan den övergripande autismdiagnosen kom 2013, graderas diagnosen i tre 

nivåer efter behovet av stöd; i behov av stöd, i behov av omfattande stöd eller i behov av 

mycket omfattande stöd. Förutom ovanstående kriterier kännetecknas diagnosen även av 

nedsatt förmåga till flexibilitet och annorlunda perception (Bejerot & Nordin 2014; Jansson 

2015).  

 

Autism är en följd av biologiskt betingade, medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i vissa 

delar av det centrala nervsystemet, vilket leder till nedsatt eller annorlunda funktion inom 

hjärnans kognitiva funktioner. Detta påverkar i sin tur utvecklingen av bl.a. den sociala och 

språkliga kommunikationen (Socialstyrelsen 2010). Det finns ingen behandling som kan ta 

bort alla symptom av autism, men tidiga sociala och pedagogiska insatser och stöd kan vara 

väldigt värdefulla. Insatserna kan ske i form av t.ex. kommunikationsträning, kunskap och 

hjälpmedel för att underlätta vardagen och träning av sociala färdigheter. Även kognitiv 

beteendeterapi, KBT, har visat sig förbättra livskvalitén hos vuxna med autism (Bejerot & 

Nordin 2014).  
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Kunskapsläget 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för tidigare forskning som är kopplat till syftet för denna 

studie. Något som uppmärksammades vid sökandet efter relevant forskning om ämnet, var att 

det fanns begränsat med forskning om egna uppfattningar och erfarenheter av personer med 

autism. Den forskning jag dock fann kommer jag redovisa och sedan kommer jag även ta upp 

synen på autism. För att finna den forskning som redovisas har jag använt mig av sökmotorn 

LUB-search. Två av artiklarna fann jag även via hänvisningar i texten från de andra 

artiklarna.  

 

Sökord: ”autism”, ”autismspektrumsyndrom”, ”autism uppfattningar”, ”autism stigma”, 

”autism normality”, ”autism abnormal”, ”autism own experience”, ”autism self-perception”, 

”autism friendship”, ”autism social work” m.fl.  

 

Den egna erfarenheten 
Att känna sig normal 

Forskning jag fann om autism utifrån det egna perspektivet var framförallt undersökningar 

gjorda med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Kirby, Dickie & Baranek (2015) kom i sin 

studie, som handlar om barns egna uppfattningar och tankar om sina sensoriska upplevelser, 

bl.a. fram till att barnen de intervjuade som hade autism antingen kände sig eller ville känna 

sig normala eller som alla andra. Ett sätt för barnen att uttrycka att de kände sig som alla 

andra var bland annat att de kunde skilja på vad de gillar och inte gillar och att de upplevde att 

de gjorde saker på samma sätt som de flesta människor. Även att de hade samma 

uppfattningar om saker som gjorde ont, t.ex. väldigt varma eller vassa saker, och att de vid 

samtal om tandborstning, borstade tänderna på samma sätt som alla andra (ibid.). 

Uppfattningen av att känna sig normal eller inte och uppfattningen av att vilja känna sig 

normal, är något som jag även kommer att titta på i min analys.  

 

Erkännandet av autism 

Att få en diagnos i form av autism och erkänna detta, både för sig själv och för andra, kan av 

olika människor ses på olika sätt. I en studie gjord av Huws och Jones (2008), även denna 

gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer, uppmärksammades att erkännandet av 

diagnosen kan vara positivt för vissa personer medan det för andra kan upplevas som 

stigmatiserande. Jag kommer i min studie inte att ta upp diskussionen om huruvida man ska 



9	  
	  

sätta en diagnos eller inte och vilket som är rätt eller fel, utan endast titta på aspekten av att 

faktiskt ha en diagnos. Ett erkännande av autism upplevdes positivt av vissa i studien i den 

bemärkelsen att det kunde förklara för vissa beteenden eller erfarenheter. För andra personer i 

studien var diagnosen inget positivt eller något de ville bli stämplade med. De menade att 

diagnosen bl.a. ledde till att folk hade fördomar. Detta gjorde att diagnosen av dem inte sågs 

som något positivt utan snarare som stigmatiserande. Huws och Jones (2008) menar att 

stigmatisering av autism kan ske på två olika sätt; genom upplevda fördomar och 

diskriminering, eller genom den upplevda rädslan för dessa, även om personen i fråga inte 

rent faktiskt varit med om det, vilket var fallet för vissa i studien. Lester, Karim och O´Reillys 

(2014) som i en annan studie med hjälp av fokusgrupper resonerar om normalt och onormalt 

kopplat till autism, är även de inne på diskussionen kring erkännandet av diagnosen och att 

anta autism till sin identitet eller inte. De menar att samtidigt som erkännandet av autism 

skulle kunna ses som synonymt med att vara onormal, så är ett förnekande av autism ett 

förnekande av en grundläggande egenskap hos sig själv.  

 

Relationer 

Hur personer med autism ser på relationer är något som är relevant för denna studie då det 

kommer upp i mina frågeställningar, varför jag även valt att ta upp tidigare forskning kring 

detta. Autism är en diagnos som ofta kännetecknas av svårigheter att utveckla och etablera 

jämställda relationer med andra människor. Detta gör att det kan upplevas som att personer 

med autism föredrar att vara ensamma snarare än med kamrater (Daniel & Billingsley 2010). 

Studier gjorda med hjälp av semistrukturerade intervjuer med barn och ungdomar med 

autism, visar dock att även om det kan verka som om barnen trivs bättre ensamma så vill 

många av dem egentligen ha vänner, men svårigheterna med att ta kontakt och utveckla en 

relation väger ofta över. Vid intervjuer med pojkar med autism, förklarade vissa av pojkarna 

att de väntar på att andra ska ta kontakt med dem, men om detta inte sker så blir det oftast 

ingen relation (ibid.). Även relationen till familjen har visat sig ofta ha en stor betydelse för 

barn med autism. Syskon kan vara väldigt nära vänner och av en pojke i en studie kring 

vänskap, beskrivs hans bröder som hans bästa vänner. Likaså föräldrarna spelar stor roll och 

det kan ofta vara de som hjälper barnen att hitta nya vänner. Dessa studier visar att det är 

viktigt att skilja på utmaningarna med att utveckla vänskapsrelationer och antagandet om ett 

bristande intresse av det (Howard, Cohn & Orsmond 2006). Att göra antaganden utifrån 

diagnosen har även att göra med andras syn på autism, vilket jag kommer in på i nästa stycke.    
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Synen på autism 
Funktionsnedsättning kontra förmåga 

Som nämnt i inledningen till denna studie kan autism ofta associeras med begrepp som 

annorlunda och avvikande, vilket hör ihop med synen på diagnosen. Lester, Karim och 

O´Reilly (2014) har gjort en studie med hjälp av fokusgrupper för att undersöka spänningarna 

mellan begreppen normalt och onormalt kopplat till autism och hur man ser på diagnosen. De 

menar att eftersom autism är ett spektrum så är diagnosen bred och öppen för tolkningar, 

vilket gör att gränserna för normalitet i samband med autism är suddiga. Utifrån ett 

medicinskt perspektiv ses personer med autism ofta som isolerade och som något som 

behöver ”fixas”. Detta gör att individerna placeras i en sjukroll. Med en syn på autism utifrån 

en social modell istället för en medicinsk, kan man se det som att diagnosen konstrueras 

genom och i samhället, vilket kan leda till att autism inte nödvändigtvis behöver ses som en 

funktionsnedsättning då tillståndet har både fördelar och nackdelar (ibid.). Lester, Karim och 

O´Reilly (2014) menar att eftersom autism är brett och flytande utan någon definitiv 

förståelse, finns ett dilemma med hur man ska se på diagnosen; som en funktionsnedsättning 

eller som en förmåga? Och vad är det då utifrån detta som fordras; ett botemedel eller en 

samhällsförändring pga. att förmågan ska kunna hamna inom gränserna för vad som anses 

normalt, vilket är konstruerat av samhället? Ett dilemma som Lester, Karim och O´Reilly 

(2014) tar upp som uppkommer av den breda definitionen av autism, är att ibland behöver 

diagnosen ses som en svår funktionsnedsättning som i situationer när föräldrar till barn med 

autism måste ge övertygande argument till olika organisationer för att få hjälp, medan i andra 

situationer vill man som förälder minimera svårigheterna för att ha ett så ”önskvärt” och 

normalt familjeliv som möjligt (ibid.). Hur man kan se på autism är något som dyker upp 

även i min studie då utgångspunkten jag har är det egna perspektivet, vilket inkluderar en syn 

på diagnosen.  

 

Typiska autismbeteenden 

Lester, Karim och O´Reilly (2014) tar även upp faran med att se vissa beteende som 

karaktäristiska för autism. Även om autism tar sig uttryck i vissa huvudsakliga mönster, kan 

diagnosen te sig väldigt olika hos olika personer (Gillberg & Peeters 2002). Att därför se vissa 

egenskaper som karaktäristiska för alla med autism, är en risk då man kan under- eller 

överskatta individens förmågor och behov. Exempelvis kan man inte förstå alla personer med 

autism bara genom att t.ex. titta på filmer som Rain Man eller att se autism som synonymt 

med en figur som Einstein (Lester, Karim & O´Reilly 2014; Preece & Jordan 2006). Hur 
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utomstående människor bemöter och ser på autism hänger ihop med relationen till andra 

människor, vilket gör att detta är ett område som är relevant även för denna studie.  

 

Teori 
Den teoretiska ramen för denna studie bygger på Erving Goffmans teori om stigma, samt 

begreppet normalitet. Teorin om stigma belyser kortfattat det avvikande i ett samhälle, vilket 

är relevant för denna studie då autism ofta kopplas ihop med detta begrepp (Goffman 

1963/2014; Kirby, Dickie & Baranek 2015). Med hjälp av Goffmans teori blir det möjligt 

försöka fördjupa förståelsen av vad begreppen avvikande eller annorlunda innebär och hur 

personerna med autism ser på sig själva i förhållande till det. Ett annat begrepp som dyker 

upp i Goffmans teori är normalitet, vilket kan ses som något som belyser det som anses 

normalt i ett samhälle (Svensson 2007). Normalitet är ett adekvat begrepp att tolka utifrån när 

man ska utgå från uppfattningen om sig själv i förhållande till andra och vad som är normalt, 

varför jag har valt att inte bara utgå från Goffmans tankar om begreppet utan även utöka med 

annan litteratur.  

 

Stigma  
Stigma är en term som ursprungligen kommer från grekerna och som från början avsåg 

kroppsliga tecken och fysiska rubbningar på personer som ansågs vara ovanliga eller 

nedsättande och som skulle undvikas. Även om termen fortfarande används i en betydelse 

som liknar den ursprungliga, så avser stigma idag mer själva olycksödet för personerna än 

kroppsliga kännetecken (Goffman 1963/2014, s. 9).  

 

I varje samhälle finns kategorier som bestäms av den sociala miljön och som delar in 

människor utifrån olika egenheter. Utifrån detta finns sociala spelregler, som bidrar till att vi 

vid första anblick av en främling kategoriserar denne. När främlingar genom de sociala 

spelreglerna kategoriserar varandra, ger man den andra individen en karaktär genom sina 

intryck, vilket kan kallas för den virtuella (skenbara) sociala identiteten. Den kategori och de 

egenskaper som individen i verkligheten är förbunden med, kallas istället för den faktiska 

sociala identiteten (Goffman 1963/2014, s. 9f.). Goffman menar att kategoriseringen av 

varandra är något vi gör hela tiden men inte blir medvetna om förrän vi stöter på något 

avvikande som vi anser vara oförenligt med vårt mönster för hur en viss typ av individ bör 

vara. Först då blir vi varse om våra föreställningar. När en individ avviker och den virtuella 
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och faktiska identiteten inte överrensstämmer, stämplas individen och det är detta som enligt 

Goffman innebär ett stigma (Goffman 1963/2014, s. 9f.). Med andra ord skulle man kunna 

säga att den som stigmatiseras avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar och 

från de som anses som de normala.  

 

Samtidigt som man kan säga att termen stigma är benämningen på en misskrediterad 

egenskap, så är det inte egenskaperna som ligger i fokus i Goffmans teori utan snarare 

relationer mellan människor (Goffman 1963/2014, s. 11f.). Teorin om den stigmatiserade 

människans situation bygger mycket på hennes relation till andra människor och reaktionen 

gentemot omgivningen hon befinner sig i, sin egen inställning till sig själv och om man öppet 

ska erkänna sitt stigma eller till varje pris försöka eftersträva det normala. Teorin belyser även 

dilemmat om att ligga och pendla mellan det normala och det avvikande (Goffman 

1963/2014).  

 

Normalitet 
Normalitet är som nämnt ett begrepp som dyker upp i Goffmans teori och kan ses som något 

som belyser det normala i ett samhälle. I denna studie kommer jag titta på hur personerna med 

autism ser på sig själva utifrån vad som är normalt och vad som är annorlunda, vilket hänger 

ihop med normaliteten. Normalitet kan definieras olika inom olika vetenskaper. Inom 

psykologiska traditioner har det framförallt belyst det som är statistiskt representativt vid 

tester och mätningar utifrån en normalkurva, medan det inom den sociologiska traditionen 

handlar om kollektiva förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt. Normaliteten blir till 

genom att vi som individer i samhället prövar och omprövar sätt att vara och tänka i möten 

med varandra (Svensson 2007, s. 18, 20).  

 

Normalitetsbegreppet är något som är relativt; för att något ska vara normalt behöver det 

sättas i förhållande till något annat som kan anses vara onormalt eller avvikande, annars är 

inte det normala synligt. Normalitet och avvikelser är något som finns i alla sammanhang och 

situationer, även om det inte är homogent överallt utan situationsberoende och varierande 

över tid. Detta gör att något som kan tyckas vara normalt i en situation kan vara avvikande vid 

en annan tid eller plats (Svensson 2007, s. 19, 22). Normaliteten upprätthålls av våra 

värderingar och normer. Begreppet norm kommer från början från det grekiska ordet nomos 

som betyder lag och innefattar det som Goffman kallar för våra sociala spelregler och kan 

även definieras som informella eller outtalade regler (Östnäs 2007, s. 63). De flesta människor 
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följer normerna, vilket gör att de oftast blir som tydligast när någon bryter eller överträder 

dem. Att de flesta människor följer normerna och tänker och handlar så som de förväntas 

göra, är ett fenomen som man kan kalla för ”förtryckets väsen”, vilket är ett begrepp skapat av 

Michel Foucault (Svensson 2007, s. 18, 20).  

 

Att ses som normal och vara som alla andra är något som de flesta strävar efter. Samtidigt 

ligger mycket av dagens ideal i att vara originell. Det originella handlar ofta om att vara över 

det normala eller att vara supernormal, dvs. att vara som alla andra fast lite bättre. För andra 

är varken det originella eller att vara som alla andra intressant, utan avvikelse och att vara 

annorlunda, är viktigt (Svensson 2007, s. 17). Att se sig själv som normal eller inte hänger 

ihop med uppfattningen av sig själv, vilket är vad denna studie kommer att titta på.  

 

Metod och metodologiska överväganden 
Metodval 
Den kvalitativa ansatsen 

Denna studie har en kvalitativ ansats och är gjord med hjälp av en innehållsanalys av 

självbiografier. Kvalitativ forskning innefattar i normalfallet undersökning av en liten grupp 

eller av individer som har vissa gemensamma egenskaper, vilket var till hjälp vid val av 

ansats då jag i min studie har analyserat dokument skrivna av personer som alla har autism 

(Bryman 2011, s. 355). Då studien har som syfte att undersöka hur personer med autism 

själva uppfattar sin verklighet, var en kvalitativ forskning även adekvat eftersom den har 

deltagarens perspektiv som utgångspunkt, till skillnad från kvantitativ forskning som istället 

styrs av forskaren (Bryman 2011, s. 371). En fördel med att använda mig av en kvalitativ 

ansats var att det gav mig en möjlighet att gå in på djupet för att bättre förstå materialet. Det 

finns även en större flexibilitet och chans till anpassning i processen i en kvalitativ ansats än 

vad det gör i en kvantitativ, vilket bl.a. hjälpte mig i analysen vid utformningen av vilka tema 

och underkategorier jag skulle använda mig av. Möjligheten till flexibilitet beror på att 

avståndet mellan fältet, eller i detta fall läsningen av dokumenten, och analysen av materialet 

är mindre (Ahrne & Svensson 2011, s. 17; Aspers 2011, s. 14).  

 

Innehållsanalys av dokument 

Utifrån den kvalitativa ansatsen valde jag till denna studie att analysera dokument. För att 

tolka dokumenten har jag använt mig av en innehållsanalys (Byrman 2011, s. 505). Dokument 



14	  
	  

eller självbiografier är intressant att analysera då det utgör en spegling av verkligheten. 

Dokument är även något som förekommer nästan överallt och som påverkar vårt samhälle 

genom att forma människors föreställningar (Boréus 2011, s. 131f.; May 2013, s. 245). Då 

mitt empiriska material bygger på berättelser av personer med autism, såg jag det som en 

fördel att analysera dokument istället för t.ex. intervjuer som annars också hade varit en 

adekvat metod för att ta reda på personernas egna uppfattningar. De flesta intervjuer kräver 

kommunikation och socialt samspel, vilket är något som personer med autism har svårigheter 

med då ett av kriterierna för att få diagnosen är just bristande kommunikation och socialt 

samspel (Bejerot & Nordin 2014). En annan fördel med att analysera dokument är att 

dokument inte är beroende av mig som undersökare och mina frågor, vilket gjorde att det inte 

heller uppstod någon reaktiv effekt dvs. att studieobjekten inte påverkades av min närvaro 

som forskare. Detta är något som skulle kunna skett vid t.ex. intervjuer (Bryman 2011, s. 296; 

Lind 2014, s. 128).  

 

Urval och material 
Då jag hade som intresse att göra en studie utifrån personers eget perspektiv, valde jag som 

empiri att använda mig av självbiografier. Detta gjorde att ett kriterium för vilka böcker som 

valdes ut, var att de skulle vara skrivna av personerna själva (Byrman 2011, s. 491). 

Författarna skulle vara personer som har autism, vilket jag förklarat även kan inkludera 

personer som t.ex. har Aspergers syndrom. Jag valde att begränsa mig till böcker som var 

skrivna eller översatta till svensk text.  

 

Utifrån kriterierna ovan valde jag att använda mig av ett målstyrt teoretiskt urval. Det 

målstyrda urvalet utgick i mitt fall från att välja ut böcker på ett strategiskt sätt så de var 

relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 350). Materialet som valdes ut var 4 

stycken självbiografier. För att finna relevanta självbiografier använde jag mig av sökmotorn 

Libris. Jag använde termerna ”autism” och ”Aspergers syndrom” som sökord, och avgränsade 

med böcker endast på svenska och med ämnet Biografi med genealogi. Av detta kom 65 

respektive 40 resultat upp och av dessa valdes 5 böcker ut. Jag sökte även på ”autism 

självbiografi” med avgränsning på svenska, varav 12 resultat kom upp och en till bok valdes 

ut. Böckerna som valdes ut var de som med en översikt gick att få tag i, som var skrivna av 

personerna själva och som utifrån beskrivning förväntades vara relevanta för studien. Av de 6 

valda böckerna var det till sist 4 stycken som användes som empiriskt material. De två 

böckerna som valdes bort uppfyllde inte mina kriterier då den ena visade sig delvis var 
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skriven av en anhörig och den andra skiljde sig för mycket åt från de andra genom att den 

framförallt hade fokus på utredningen av autism och beskrivning av själva diagnosen. Två av 

böckerna är skrivna av vuxna kvinnor och de andra två är skrivna av tonårskillar som alla 

kommer från olika länder. Böckerna är skrivna mellan år 1996-2011. Jag såg det som en 

fördel med en blandning av kön, kultur, åldrar på författarna samt år då böckerna är skrivna, 

för att försöka få en så bred och varierad bild som möjligt av åsikter och uppfattningar 

(Bryman 2011, s. 357). Nedan följer en presentation av böckerna som valdes ut. Böckerna 

finns även med i referenslistan sist i uppsatsen.  

 

Gunilla Gerland - En riktig människa 

Gunilla är idag en vuxen kvinna som i boken berättar om sin tuffa barndom fram till idag. 

Gunilla växte upp under tuffa familjeförhållanden, med en pappa som misshandlade mamman 

och som senare inte var närvarande och en mamma som utvecklade ett alkoholmissbruk. I 

skolan fick Gunilla heller inget extra stöd då personalen uppfattade henne som lat när hon i 

verkligheten inte förstod. Gunilla hittade umgänget bland missbrukare och föll själv in i en 

destruktiv livsstil med droger. Hon tog som vuxen hjälp hos en terapeut, men denne ville 

endast översätta Gunillas problem med psykologiska förklaringar och hennes tuffa uppväxt. 

Till slut, med hjälp av egen läsning och läkarbesök, fick hon diagnosen högfungerande 

autism. Att inte bli förstådd och inte förstå sig själv samt att känna att man inte är som alla 

andra, är något som präglar boken. Boken är utgiven 2010 och är på 256 sidor.  

 

Susanne Schäfer - Stjärnor, linser och äpplen 

Titeln på denna bok symboliserar de saker som författaren till boken, Susanne, tycker mycket 

om. Susanne är glad för runda saker, hon är expert på astronomi och i boken berättar hon om 

hennes liv sedan barnsben och hur det är och känns att leva med autism. Hon berättar bl.a. om 

sitt jobb på en linsfabrik där hon trivs bland alla runda linser, livet med sin familj i Tyskland 

och hur det är att inte förstå eller kunna sätta sig in i andras sätt att tänka. Man får i boken 

följa hennes tankar om henne själv och andra människor. Det kan tilläggas, för att i analysen 

förstå citaten jag plockat ut från Susannes bok, att Susanne i boken refererar till sig själv i 

tredje person och till sin mamma som bestämd form; ”mamman”. Boken är utgiven 1996 och 

är på 153 sidor.  
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Luke Jackson - Miffon, nördar och Aspergers syndrom 

Luke är en 13-årig kille som på ett underhållande sätt i denna bok delar med sig av sina 

tankar, erfarenheter och diskussioner om Aspergers syndrom. Luke lever i en stor familj med 

6 syskon, där flera av barnen har olika diagnoser. Boken handlar mycket om Lukes 

förklaringar av olika saker kopplat till diagnosen, som han önskar att andra ska förstå. Han tar 

t.ex. upp frågor som berör skolan, mobbning, specialintressen och moraliska frågor. Luke har 

skrivit boken dels till ungdomar med samma diagnos, men även för föräldrar, pedagoger, 

läkare och andra professionella. Boken är utgiven 2011 och är på 174 sidor.  

 

Naoki Higashida - Därför hoppar jag 

13-åriga Naoki skrev med hjälp av ett bokstaveringsredskap, bokstav för bokstav, denna bok. 

Naoki vill visa att personer med autism inte har brist på vissa förmågor utan att svårigheterna 

snarare sitter i att kommunicera dem till andra. I boken ställer han direkta och enkla frågor till 

sig själv som han sedan svarar på, vilka t.ex. är ”Varför har du nästan alltid samma 

ansiktsuttryck?” och ”Vad är det värsta med att vara autistisk?”. Naoki vill med sin bok hjälpa 

andra att inifrån förstå hur personer med autism tänker och känner. Boken är utgiven 2007 

och har 155 sidor.    

 

Bearbetning och analys 
Utifrån analysen av dokument valde jag att göra en så kallad innehållsanalys. Detta är det 

vanligast tillvägagångssättet när man gör en kvalitativ analys av dokument. En kvalitativ 

innehållsanalys bygger på sökandet efter bakomliggande teman i materialet som analyseras 

och bygger på inhämtning av texter genom urvalsmetod samt tolkning och analys (Bryman 

2011, s. 505; May 2011, s. 246). För att bearbeta materialet har jag tagit stöd i Brymans olika 

steg för att koda texter (Bryman 2011, s. 523ff.). Jag har för att underlätta för läsaren delat 

upp bearbetningen i 5 delar: 

 
1) Jag började med att bekantade mig med materialet genom att läsa igenom böckerna 

förutsättningslöst för att få en helhetskänsla. 2) Då man i en innehållsanalys intresserar sig för 

särskilda ord eller uttryck som är utmärkande för texterna och det som är relevant för 

analysen, gick jag sedan igenom texterna igen för att identifiera meningsenheter och hitta 

nyckelord och termer kopplade till mina frågeställningar (May 2011, s. 246). Dessa nyckelord 

eller stycke från böckerna kunde därför belysa t.ex. relationer och beskrivningar av sig själv.  
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3) Av meningsenheterna och nyckelorden skapade jag sedan mina teman vilka jag, tack vara 

flexibiliteten i den kvalitativa ansatsen, kunde justera tills de passade ihop (May 2011, s. 246). 

Jag framställde 3 olika teman: Det annorlunda, Relationer och Den egna synen. Utifrån dessa 

gjorde jag sedan 9 stycken underkategorier, vilka presenteras nedan: 

 

4) För att få en klar uppfattning om vilket av innehållet i självbiografierna som var relevant 

utifrån temana, strukturerade jag upp materialet genom att koda det (May 2011, s. 246). För 

att lättast särskilja koderna i texterna markerade jag dem med olika färger som alla 

representerade vars en kategori. Efter detta granskade jag och sammanställde koderna för att 

sedan skissera upp olika kopplingar mellan de teman och kategorier som utvecklats. 5) 

Utifrån mina teman och kategorier kunde jag till sist tolka och analysera materialet med hjälp 

av det valda begreppet normalitet och Goffmans teori (Bryman 2011, s. 525). 

 

Metoddiskussion 
Tillförlitlighet och äkthet 

För att bedöma kvalitén av kvalitativ forskning kan man enligt Bryman (2011, s. 353) utgå 

från begreppen tillförlitlighet och äkthet. Gällande tillförlitligheten i min studie har jag varit 

försiktig när jag plockat ut textstycken så de inte förlorar sin kontext, för att försäkra 

trovärdigheten. För att ge en möjlighet att styrka och konfirmera studien har jag även varit 

noga med att inte låta några personliga värderingar påverka undersökningen (Bryman 2011, s. 

355). Mitt intresse för autism växte fram under mina verksamhetsförlagda studier som jag 

Tabell 1. Teman och underkategorier 
_____________________________________________________________________________________________ 	  
Det annorlunda Relationer Den egna synen 
_____________________________________________________________________________________________ 	  
Uppfattningen av att vara  Synen på relationer Uppfattningen om andras  

annorlunda syn  

  

Ett osynligt stigma Sympatiskt inställda Synen på bemötande 

 människor 

   

Det annorlunda ur en  Normer kopplade till Synen på sig själv  

annan synvinkel relationer 

_____________________________________________________________________ 
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gjorde i ett Autism-team på en Barn- och ungdomshabilitering. Detta gjorde att jag innan 

studien hade en övergripande kunskap om autism. Även om kvalitativ forskning ofta beskrivs 

som subjektiv, har jag försökt hålla ett så neutralt förhållningssätt som möjligt för att öka 

tillförlitligheten i studien. Att det var dokument skrivna av för mig okända personer tror jag 

ökade möjligheten till att inte ha ett alltför subjektivt förhållningssätt (Bryman 2011, s. 355).  

 

Det problematiska gällande min studie är att den bygger på tolkningar och har fokus på det 

kontextuellt unika, vilket gör att överförbarheten av studien inte kan garanteras. Detta hänger 

även ihop med att studien kan vara svår att replikera då den är beroende av mitt eget initiativ 

och uppfattande (Bryman 2011, s. 355, 368ff.). På grund av dessa svårigheter har jag varit 

noga med att förklara och tydligt redogöra för mina tolkningar så att andra personer förses 

med det som kallas för ”täta beskrivningar” och kan bedöma möjligheten till studiens 

överförbarhet. Detta gäller även bedömningen av pålitligheten i studien, vilken inkluderar ett 

granskande synsätt som jag bl.a. fått av min handledare, samt att jag redogjort för 

forskningsprocessen och hur jag gått tillväga (Bryman 2011, s. 355).  

 

Gällande äktheten i min studie har jag använt mig av ett omfattande material av flera olika 

böcker skrivna av personer med olika kön och åldrar. Detta gör att det enligt mig var möjligt 

att få fram en tillräckligt rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar, vilket styrker studiens 

äkthet (Bryman 2011, s. 357).  

 

Det empiriska materialets tillförlitlighet 

Vid insamling av dokument är det viktigt att inte bara se till tillförlitligheten i studien som 

helhet utan även att bedöma kvalitén av dokumenten, vilket kan ses som källkritik (Bryman 

2011, s. 489). Med personliga dokument som självbiografier är, är det extra viktigt att se till 

autenticiteten som bl.a. tittar på om den påstådda författaren också är den verkliga 

upphovsmannen. Bryman (2011, s. 491) skriver att ett problem med självbiografier är att de 

kan vara skrivna av spökskrivare till berömda personer. De böcker jag ämnade studera är inte 

skrivna av anledningen att författaren är berömd, dock behövde jag ändå kontrollera att 

författaren var den verkligen upphovsmannen eftersom det var självbiografier jag var ute 

efter. Det var även relevant för mig att se till representativiteten av materialet, vilket handlar 

om huruvida självbiografierna kan ses som typiska för den kategori de tillhör (Bryman 2011, 

s. 489). Eftersom personer med autism är olika individer och det ofta finns många skillnader i 

hur diagnosen kan te sig, är det svårt att svara på om materialet kan anses vara representativt 
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för en ”typisk” person med autism (Gillberg & Peeters 2002). Då jag inte heller hade 

möjlighet att läsa och studera alla relevanta självbiografier, kan jag inte tala för hela 

kategorin. Dock fann jag många likheter och återkommande teman i böckerna jag läste, vilket 

gör att jag anser att det finns en godtagbar representativt.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Vårt samhälle har ett forskningskrav som innebär att forskning behövs för att kunskaper och 

metoder ska utvecklas. Detta får dock inte innebära någon skada för individer, varav det även 

finns ett individskyddskrav. Dessa två krav ska innan påbörjad undersökning vägas mot 

varandra, vilket kan göras genom att titta på individskyddskravets fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet u.å, s. 5f.).  

 

Till att börja med övervägde jag utifrån konfidentialitetskravet om jag skulle avidentifiera 

böckerna och göra författarna anonyma eller inte (Vetenskapsrådet u.å, s. 12). Då böckerna är 

offentligt publicerade bestämde jag mig för att inte göra detta. Då jag har plockat ut 

textstycken och citerat delar av böckerna, valde jag även utifrån respekt att inte avidentifiera 

författarna för att det inte skulle råda något missförstånd om vems texter det är. Att böckerna 

är offentlig publicerade gjorde också att jag utifrån information- och samtyckeskravet inte såg 

det nödvändigt att kontakta författarna till självbiografierna för att ge information om studien 

och be om ett samtycke för att använda deras böcker som empiri. Samtyckeskravet hänger 

även ihop med att man inte ska göra intrång i någons privatliv. Även om självbiografier kan 

ge en inblick i privatlivet, så är texterna om deras liv något de själva valt att dela med sig av, 

varför jag inte ser min studie som ett intrång i författarnas privatliv (Bryman 2011, s. 137).  

 

Rådande nyttjandekravet hade jag ingen avsikt att använda mitt insamlade material till något 

annat än denna studie och jag hade heller ingen avsikt att samla in något etiskt känsligt 

material. Givetvis kan etiskt känsligt variera från person till person, men då författarna 

frivilligt valt att publicera sitt material offentligt, ansåg jag att de är införstådda med och har 

godkänt att vem som helst kan ta del av materialet (Vetenskapsrådet u.å, s. 12). Då min analys 

bygger på författarnas tankar och uppfattningar har jag varit noga med att tydligt redogöra för 

vilket som är mina tolkningar och vilket som är författarnas ord, för att det inte ska bli fel 

uppfattningar om vem som skrivit vad och för att författarna inte ska behöva stå bakom något 

de själva inte uttalat sig om.  
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Analys 
Analysen är uppdelad i tre olika teman: Det annorlunda, Relationer och Den egna synen. 

Varje tema inkluderar tre olika underkategorier och avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Det annorlunda 
Detta första tema berör främst min första frågeställning då fokus ligger på författarnas syn och 

uppfattningar av det normala och det annorlunda. Jag för även en diskussion om autism som 

ett osynligt stigma och ett resonemang om att se på det annorlunda från en annan syn.  

 

Uppfattningen av att vara annorlunda 

Uppfattningen av att vara annorlunda behöver, precis som normalitetsbegreppet, sättas i 

relation till det normala för att bli synligt (Svensson 2007, s. 22). I Goffmans teori beskrivs de 

normala som ”de som inte på ett negativt sätt avviker från våra förväntningar” (Goffman 

1963/2014, s. 12). Då människor med autism är utmärkande utifrån de kriterier som finns för 

att få diagnosen, dvs. begränsningar inom socialt samspel och kommunikation samt repetitiva 

beteenden, skulle jag utifrån Goffmans teori säga att delar av förväntningarna vi människor 

har på varandra är att inte ha dessa begränsningar. Man skulle också kunna se det normala 

som det som majoriteten gör eller tycker. Som nämnt i inledningen till denna studie är det ca 

1% av befolkningen som har autism, vilket gör att de mer än väl skulle kunna ses som en 

minoritetsgrupp. Goffman (1963/2014, s. 137) menar att även om det är en skev behandling 

eller syn, så är minoritetsgrupper något som skulle kunna analyseras utifrån hans teori. 

Utifrån Goffmans teori skulle jag därför säga att de stigmatiserade i denna studie är 

människor med autism. Då min frågeställning belyser hur författarna uppfattar sig själva, vill 

jag i detta avsnitt ta reda på om de själva också definierar sig som annorlunda eller 

stigmatiserade.  

 

Ett sätt att ta reda på hur författarna ser på vem de anser vara normal och vem som är 

annorlunda, är att utgå från vad de själva framhåller som normalt och annorlunda (jfr. 

Jacobsson 2007, s. 77). Detta gör jag genom att se på hur författarna beskriver sig själva i 

förhållande till andra människor. I Gunillas bok berättar hon om tiden i skolan där jag skulle 

säga att hon känner sig vilsen. Hon har vid nedanstående stycke gjort ansträngningar för att 

ändra sig genom nya kläder och ny frisyr vilket gör att hon blir mer accepterad av de andra 

eleverna, men hon har fortfarande en egen känsla av att inte passa in:  
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Tidigare när jag inte hade känt mig som en riktig människa hade det varit med 

känslan av att tillhöra en annan sort. Nu kände jag mig fortfarande inte som en 

riktig människa men mera som en dålig imitation av andra människor, som ett 

slags felaktig kopia (Gunilla, s. 127).  

 

En liknande känsla av att inte vara som alla andra finns i Lukes bok, vilken han beskriver när 

han fått reda på att han har Aspergers syndrom. Han uttrycker tydligt att han känner sig 

annorlunda, samtidigt som han är lättad av att ha fått en förklaring till det. 

 

Till slut visste jag varför jag kände mig annorlunda, varför jag kände mig som ett 

miffo, varför jag inte passade in. Det bästa av allt var att det inte var mitt fel 

(Luke, s. 31)  

 

Även i Susannes bok finns en beskriven känsla av att inte passa in. Susanne har flyttat från 

Tyskland för att jobba i Norge när följande inträffar:  

 

Senare, 1991, frågade en kvinna på firman om jag inte hade varit rädd för det 

främmande språket och mentaliteten och för att vara ensam utlänning där uppe i 

Norden. Då svarade jag: ’Vet du, egentligen är jag utlänning överallt.’ (Susanne, 

s. 67f.) 

 

Andra uttryck för att beskriva sig själva som återfinns i böckerna är t.ex. ”konstig”, ”en annan 

sorts människa” och genom en jämförelse med den fula ankungen. I böckerna uttrycks även 

återkommande beskrivningar av sig själva i relation till ”de andra” och ”de normala”. En 

strävan efter att vilja vara normal är även något jag fann i böckerna. Naoki visar uttryckligen 

nedan att han känt att han skulle vilja vara normal.  

 

För evigheter sedan ville jag också bli normal, mer än allt annat. Att leva med 

särskilda behov är så deprimerande och hopplöst; jag tyckte det vore bättre om jag 

bara kunde få leva mitt liv som en normal människa (Naoki, s. 65). 

 

Även Gunilla har känt en önskan om att vara normal. Då hon under sin barndom inte visste 

om att hon hade autism hade hon svårigheter med att förstå sig själv och strävade därför 
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istället efter att försöka vara en ”riktig människa”, vilket hon översätter med en normal 

människa. 

 

Jag hade två önskningar i livet – att förstå mig själv och att få vara en riktig 

människa. Eftersom det första kändes omöjligt försökte jag med det andra. En 

riktig människa var normal och det var vad jag strävade efter (Gunilla, s. 167).  

 

Att känna sig som en felaktig kopia av andra människor, som ett miffo eller som en utlänning 

överallt är alla uttryck som jag tolkar kan översättas med att känna sig annorlunda. Att se sig 

som annorlunda behöver inte alltid vara en självklar jämförelse med att se sig som 

stigmatiserad. I denna studie drar jag dock de parallellerna och skulle därför även, utifrån 

Goffmans teori, säga att de ser sig själva som de stigmatiserade. Kirby, Dickie och Baranek 

(2015) som i sin forskning intervjuade barn med autism, skrev att barnen i deras studie 

antingen kände sig normala eller ville känna sig normala, vilket kan återkopplas till denna 

studie. Jag skulle inte säga att personerna i min studie, i alla fall under perioder de skriver om 

i böckerna, känner att de är normala utan att de istället ser sig som annorlunda. Strävan eller 

önskan efter att vilja känna sig normal däremot, var något jag fann i böckerna och som jag 

även ser som ett uttryck som kan översättas med att man känner sig annorlunda. Att för den 

stigmatiserade individen sträva efter att vara normal och framträda som en vanlig människa, 

är något som Goffman (1963/2014, s. 39) kallar för normifikation. Om man inte klarar detta 

framträdandet som en vanlig människa, och tolkar att svårigheterna med autism egentligen är 

något man ska klara av utifrån förväntningarna vi har på varandra, skulle man utifrån 

begreppet normalitet kunna se det som att människor med autism inte följer förtryckets väsen, 

dvs. de bryter mot normerna. En förklaring utifrån normaliteten på varför personer med 

autism ses som annorlunda, skulle därför vara att de bryter mot normerna för hur en normal 

människa anses agera och att de av detta blir avvikande (Svensson 2007, s. 20; Östnäs 2007, 

s. 67).  

 

Ett osynligt stigma 

Anslutet till ovanstående stycke om att vilja vara normal kopplar jag Goffmans (1963/2014, s. 

51) resonemang om att dölja eller att röja sitt stigma. Han menar att det finns två typer av 

människor med stigman; de som är misskrediterade och de som är misskreditabla. De 

misskrediterade är de vars stigma som kommer till andras kännedom redan när vi ser denna 

för första gången, medan de misskreditablas stigma inte märks vid första ögonkastet utan 
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personerna i fråga kan själva välja om de vill visa stigmat eller inte. Autism är oftast 

ingenting som fysiskt sätt syns direkt på någon utan det har, vad Goffman (1963/2014, s. 57) 

skulle kalla, en liten visibilitet. Med stöd av Goffman skulle jag därför säga att en person med 

autism är en misskreditabel person snarare än en misskrediterad. En anledning till att dölja sitt 

stigma kan enligt Goffman (1963/2014, s. 83) vara då personen i vissa situationer måste vara 

diskret med sitt stigma och i andra situationer fullt gå ut med det. Han gör jämförelsen med 

prostituerade som t.ex. måste dölja stigmat för polisen medan de för sina kunder behöver röja 

det.  

 

Både Gunilla och Susanne berättar i sina böcker om situationer då de har försökt ta efter och 

härma andra människor för att passa in och framträda som normal, vilket enligt min tolkning 

är att försöka dölja sitt stigma:  

 

För att över huvud taget kunna säga något, har jag ofta citerat något som andra har 

sagt i liknande situationer och hoppats att det kunde ’passa’, men det gör det väl 

inte alltid (Susanne, s. 46).  

 

Jag försökte härma andra människor. Nu när jag började försöka umgås mer med 

människor måste jag vara någon. Människor frågade vad jag ville, vad jag tyckte. 

Jag plockade drag från människor jag träffade och lade mig till med dem. Ofta tog 

jag drag från människor som verkade ha ett gott självförtroende (Gunilla, s. 209).  

 

Även i Lukes bok kommer dilemmat om att dölja sitt stigma upp. Han menar att kunskapen 

om Aspergers syndrom är bristande i omvärlden, vilket kan göra att personer som har 

diagnosen inte vill gå ut med den då de är rädda för hur de ska tas emot av andra: 

 

Jag tror att det är en moment 22-situation – om omvärlden i stort inte förstår eller 

accepterar att människor är annorlunda, kommer folk med AS [läs: Aspergers 

syndrom] att vara ovilliga att berätta för andra om det av rädsla för att bli 

betraktade som miffon. För vem vill bli behandlad som om man lider av en 

smittsam sjukdom? Därför pratar man inte om det och folk blir nervösa och 

känner sig obekväma i sällskap med någon som har ett handikapp, särskilt när det 

är ett osynligt handikapp (Luke, s. 25).  
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Att i vissa situationer dölja sitt stigma medan man i andra röjer det, är något som jag 

återfinner i den tidigare forskningen. Lester, Karim och O´Reillys (2014) forskning tog t.ex. 

upp att autism ibland behöver ses som en svår funktionsnedsättning och andra gånger vill man 

minimera svårigheterna med diagnosen så mycket som möjligt. Detta skulle kunna jämföras 

med ovanstående stycken jag plockat ut. Jag tolkar att Gunilla och Susannes citat 

representerar situationer då de genom olika strategier till viss del försökt dölja eller minimera 

sina svårigheter och framträda som en normal människa. Även Luke menar att i situationer då 

man är i sällskap med folk som inte förstår sig på eller har kunskap om diagnosen, döljer man 

hellre sin funktionsnedsättning än går ut med den. Förutom strävan efter att framträda så 

normalt som möjligt kan anledningen till att dölja sitt stigma även bero på rädslan för att bli 

betraktad på ett visst sätt, vilket är precis vad Luke också skriver. Att bli betraktad på ett visst 

sätt hör ihop med fördomar och diskriminering och precis som Huws och Jones (2008) tog 

upp, kan stigmatisering av autism ske dels genom upplevd diskriminering och dels genom 

rädslan för det vilket kan leda till att man inte vill röja diagnosen. Utifrån Goffmans 

(1963/2014, s. 21) teori skulle detta kunna tolkas som att den stigmatiserade individen är 

osäker på hur de normala kommer att identifiera och ta emot honom. Att dölja eller att röja 

sitt stigma skulle även kunna ses som att erkänna eller att inte erkänna sin diagnos (jfr. Huws 

& Jones 2008). Samtidigt som jag tolkar att ovanstående citat visar situationer då författarna 

inte velat erkänna sin diagnos då de valt att minimera sina svårigheter och dölja sitt stigma, 

skulle jag ändå säga att de alla även har röjt och erkänt sina diagnoser då de valt att öppet gå 

ut och skriva böcker om sina liv.  

 

Det annorlunda ur en annan synvinkel   

Goffman (1963/2014, s. 149) poängterar att ett stigma egentligen inte är något som berör ett 

antal konkreta individer eller som kan kategoriseras så enkelt som ”de stigmatiserade” och 

”de normala”. Han menar att hela processen istället bör ses som tvåpolig där varje individ 

åtminstone någon gång under livet spelar med i båda rollerna, vilket jag tror de flesta 

människor kan känna igen sig i. Alla känner vi någon gång att vi inte passar in, medan man 

andra gånger kan känna sig helt normal. Detta menar jag gör att man skulle kunna ifrågasätta 

synen på personerna med autism som de annorlunda.  

 

Luke är i sin bok inne på ett ifrågasättande av vad som är det normala då han försöker förstå 

ordet ”miffo”. Utifrån ordboken han läser betyder det något ovanligt eller defekt, varför han 

ställer följande frågor:  
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Är inte det en tolkningsfråga? Vad är normalt och vanligt egentligen? (Luke, s. 

32). 

 

Precis som Luke skriver kan man ifrågasätta det som ses som det normala. Något jag 

observerade vid läsning av självbiografierna var hur tänkvärda och logiska många av 

författarnas resonemang var. Gunilla var i skolan duktig på att skriva och hon hade enligt 

henne själv en väldig talang för stavning, vilket gjorde att hon ofta hade alla rätt på 

rättskrivning. Detta ledde dock till att hennes fröken istället trodde att hon fuskade.  

 

Fröken talade om för mig att man fick göra fel, att det var tillåtet. Jag förstod inte 

vad hon ville men för att försöka göra henne till lags och för att få vara i fred 

började jag stava fel med flit. […] Det var konstiga regler man skulle leva efter i 

den här världen. Man skulle göra som det inte var, skriva skjärna fastän det 

stavades stjärna. Men fröken var nöjd och jag var fortfarande bäst i klassen i 

stavning och blev lämnad i fred (Gunilla, s. 94). 

 

I nedanstående stycke berättar Susanne om en diskussion med hennes mamma som handlar 

om skillnaden mellan Susanne och andra människor. Hennes mamma menar att Susanne är 

”sent utvecklad” och försöker därför få henne att lära sig sociala saker.  

 

Hon [Läs: mamma] försöker lära mig sociala saker, men igår sade hon t o m att 

jag borde lära mig att ljuga. Är inte det något som man inte ska göra om man vill 

vara en anständig människa? (Susanne, s. 84). 

 

Ett liknande resonemang om lögner och ironi finns även i Lukes bok då han skriver om 

kommunikationsproblemen inom det autistiska spektrumet.  

 

Folk som inte har AS [Läs: Aspergers syndrom] säger saker som de inte menar, 

utelämnar sånt de egentligen menar och gör en massa underliga saker med 

ansiktet som tydligen ändrar ordens innebörd – och så säger man att vi med AS är 

underliga! (Luke, s. 95). 
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Man får inte vara för bra i skolan som Gunilla, då tror folk genast att man fuskar. Samtidigt 

förväntas man i samhället kunna hänga med i alla olika metaforer och ironi som används, 

kunna tolka saker genom ansiktsuttryck och till och med ibland ljuga. När man ser detta 

skrivet som i böckerna blir det tydligt att det normala inte alltid är förnuftigt riktigt och att det 

är, precis som Luke skriver, konstigt att folk som inte gör dessa saker är de som ses som 

underliga. Detta satte igång funderingar över varför det egentligen är människor med autism 

som ses som annorlunda eller som de själva kan beskriva; konstiga. Ovanstående stycken i 

böckerna visar att de människor som idag ses som de normala ofta gör ganska ologiska och 

märkliga saker i sitt sociala samspel med omgivningen. Hur man förhåller sig i det sociala 

samspelet med andra kan ses som förhållningsregler i det sociala umgängeslivet, vilket även 

kan kallas för normer på mikronivå (Östnäs 2007, s. 63). Att ovanstående saker som 

författarna tar upp, vilka jag tolkar kan översättas med dessa förhållningsregler, har kommit 

till och blivit representativa för normaliteten är egentligen märkligt. Man skulle därför kunna 

ifrågasätter normerna och vända på det hela genom att se det från ett annat perspektiv precis 

som Lester, Karim och O´Reilly (2014) gjorde i sin forskning. Precis vad som gäller 

normaliteten, så kan något som tycks vara normalt i en situation, vara avvikande vid en annan 

tid eller plats (Svensson 2007, s. 19). Om man därför ser lögner och andra märkliga beteenden 

som författarna tar upp från ett perspektiv där de ses som avvikande, skulle det göra att 

författarna skulle kunna ses som normala istället för annorlunda. Dock är problemet med detta 

perspektiv, precis som tidigare nämnt, att det majoriteten gör är det som till viss mån avgör 

hur en normal människa anses agera, vilket gör att detta synsätt inte är något som håller i 

realiteten. Av någon anledning har majoriteten i samhället vid möten med varandra prövat och 

omprövat och kommit fram till att bl.a. lögner, ironi och metaforer går inom ramen för 

normaliteten i sociala samspel (Svensson 2007, s. 20).  

 

Sammanfattning 

En uppfattning av att vara annorlunda är något som enligt mina tolkningar återfinns i alla 4 

självbiografier och som kan jämföras med att se sig själv som en stigmatiserad individ (jfr. 

Goffman 1963/2014). Detta är något jag tolkar fram pga. olika uttryck i det empiriska 

materialet som kan jämföras med att uppfatta sig själv som annorlunda samt genom en strävan 

efter att vilja vara normal. Jag har i detta tema även diskuterat autism i förhållande till ett 

osynligt stigma, och att man antingen kan röja eller dölja detta (Goffman 1963/2014, s. 51). 

Att välja att antingen röja eller att dölja sin autism kan bero på olika saker. En anledning att 

dölja sitt stigma som återfanns både i det empiriska materialet och i den tidigare forskningen, 



27	  
	  

är en rädsla för diskriminering (Huws & Jones 2008). Till slut har jag även resonerat om att 

man skulle kunna ifrågasätta vissa normer inom det sociala umgängeslivet genom att se 

särskilda beteenden som avvikande istället för normala. Detta skulle kunna gjort att personer 

med autism från ett annat perspektiv hade varit de som sågs som de normala istället för de 

annorlunda.  

 

Relationer 
Detta andra tema berör författarnas syn på relationer till andra människor. Jag kommer bl.a. ta 

upp hur de ser på relationer, relationer till vad Goffman (1963/2014, s. 28ff.) kallar för 

sympatiskt inställda människor samt diskutera normer kopplade till samhällets syn på 

relationer.  

 

Synen på relationer 

Autism kännetecknas ofta med svårigheter att utveckla och etablera jämställda relationer med 

andra människor, samtidigt som studier har visat att personer med autism gärna vill ha vänner 

(Daniel & Billingsley 2010). Detta är något jag känner igen från författarnas skildringar och 

som framkommer i några av självbiografierna.  

 

Luke förklarar i sin bok att samtidigt som han tycker om att vara för sig själv och upplever 

vissa sätt att umgås med andra som t.ex. vissa lekar, som ologiska, så uttrycker han även att 

det är trevligt med människor som har samma intresse som honom och som han kan umgås 

med: 

 

Nuförtiden stöter jag ibland på någon som har samma intresse som jag. Det är en 

ganska ny erfarenhet och det är faktiskt trevlig att ha någon att prata med och vara 

tillsammans med. Missförstå mig inte, jag har alltid gått min egen väg och jag har 

inga problem med att vara ensam, men det är trevligt med vänner också (Luke, s. 

37).  

 

I Naokis bok ställer han frågan ”Tycker du bäst om att vara för dig själv?”. Som svar skriver 

han att han oftast är ensam men att han egentligen gärna skulle vilja umgås med andra: 

 

Jag tror inte att någon som är född till människa vill vara helt ensam, inte innerst 

inne. Nej, när det gäller oss som har autism så är vi oroliga för att vi ställer till 
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med problem för er andra, eller går er på nerverna. Det är därför vi har svårt att 

vara tillsammans med andra. Det är därför vi ofta blir ensamma. Sanningen är att 

vi skulle tycka väldigt mycket om att vara med andra. […] Varje gång jag hör 

någon påstå att jag helst vill vara för mig själv, känner jag mig fruktansvärt ensam 

(Naoki, s. 46).  

 

Gunillas och Susannes syn på relationer till andra människor tolkar jag är, eller i alla fall har 

varit, lite olik Lukes och Naokis syn. Susanne förmedlar en åsikt om att hon under skoltiden 

inte brydde sig om att hon var ensam utan det hon var rädd för var att hennes föräldrar skulle 

skicka iväg henne för att bli social. Hon menar att detta var enda anledningen till varför hon 

ens försökte vara tillsammans med de jämnåriga: 

 

Jag brydde mig inte om att jag inte hade några kontakter. Jag kunde ju inte ändra 

på någonting. […] Det värsta var inte att vara ensam (inte alls), utan att jag blev 

’förföljd’ på grund av det och hotad med att bli förd till psykiatern (Susanne, s. 

45).  

 

Gunilla är inne på lite samma spår. Även om hon uppger att det idag har blivit klarare för 

henne om och hur hon tycker om någon och att hon under skoltiden vande sig mer vid 

människor, så hade hon som yngre inget direkt behov av människor utan tyckte om att vara 

ensam: 

 

Jag försökte vara tillsammans med människor för att jag ville bli en riktig 

människa. Jag ville känna mig normal men egentligen kände jag mig väldigt 

självtillräcklig i min ensamhet. […] Jag saknade inte andra människor men jag 

saknade att jag inte saknade andra människor (Gunilla, s. 211).  

 

Relationen till sin familj är också något som dyker upp i böckerna. Luke har en stor familj 

med många syskon och han uttrycker tydligt att han är glad för sin familj och att han umgås 

med dem: 

 

Vi bor i ett stort hus och vi har alla eget rum, en fin bil, en studsmatta och allt 

annat man kan önska sig. Men framförallt har jag en underbar och glad familj […] 
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Vi gör massor med roliga saker tillsammans och jag har allt jag kan önska mig 

(Luke, s. 78). 

 

Gunilla hade en tuff uppväxt och relationen till hennes föräldrar var inte den bästa. Hon 

umgicks dock mycket med sin syster Kerstin när hon var liten och hon berättar att Kerstin var 

den enda hon kunde leka med då hon förstod sig på hennes lekar och visste hur de skulle gå 

till: 

 

Kerstin var den som bäst lyckades etablera en kontakt med mig, en kontakt som 

jag dessutom ville ha. Även om hon ofta tyckte att jag var en dum och besvärlig 

lillasyster och även om hon ville vara min mamma och hyfsa till mig, så kände jag 

att hon tyckte om mig som jag var (Gunilla, s. 40).  

 

Susanne skriver även hon om relationen till sin familj och förklarar att som barn såg hon inte 

relationen till familjen som något speciellt, utan de bara fanns där. Samtidigt berättar hon att 

nu när hon blivit äldre är familjen något som hon uttrycker att hon har ”vunnit” (Susanne, s. 

82, 116).  

 

Att tycka om att både ha relationer till andra människor i form av vänner och familj, samtidigt 

som man kan tycka om att vara ensam, är något som jag tror de flesta människor känner igen 

sig i, varför jag inte blir förvånad över att även känna igen detta i böckerna. Till viss del 

bekräftar mina tolkningar Daniel och Billingsleys (2010) forskning om att personer med 

autism gärna vill ha vänner och relationer även om det kanske inte verkar så, vilket speciellt 

blir tydligt i Naokis citat. Goffman (1963/2014, s. 27) skriver att i sociala situationer där man 

vet att någon har ett stigma är risken stor att vi tillgriper kategoriseringar som inte stämmer. 

För personer med autism skulle detta kunna ske genom att man har en föreställning om att 

dessa personer helst vill vara för sig själva då de kanske inte ger intryck om något annat pga. 

svårigheterna med att ta kontakt (Daniel & Billingsley 2010). Naokis citat visar att det är 

viktigt att, precis som Goffman (1963/2014) och även Howard, Cohn och Orsmond (2006) 

skriver, inte direkt tillgripa kategoriseringar och med detsamma anta att någon inte har ett 

intresse av att ha vänner eller relationer. Samtidigt skulle jag säga att det är viktigt att också 

vända på detta antagande och inte tvinga någon till umgänge med andra när personen kanske 

hellre vill vara själv. Både Susannes och Gunillas uttalande tolkar jag som att de kände sig 

tvingade till att inte vara ensamma, när detta i själva verket var vad de ville.  
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I kunskapsläget tog jag upp Howard, Cohn och Orsmonds (2006) forskning som berör barn 

med autism och deras relationer till vänner och familj. De menar bl.a. att syskon ofta kan vara 

väldigt nära vänner till barn med autism. Relationen till sin familj och speciellt relationen till 

sina syskon, är något som även dyker upp i självbiografierna. Att ha sina syskon som nära 

vänner är något som återfinns i både Gunillas, Susannes och Lukes bok. Gunilla visade i 

citatet ovan att relationen till hennes syster Kerstin var en relation hon ville ha och hon 

berättar i boken att Kerstin var den som hon framförallt lekte med som barn (Gunilla, s. 40f.). 

Lukes 6 syskon har en stor plats i hans bok, och han berättar att han har kul tillsammans med 

dem (Luke, s. 17). Susanne har även hon en lillebror som hon skriver att hon alltid har tyckt 

om (Susanne, s. 35). Att författarna har eller har haft en nära relation till och är vänner med 

sina syskon, är något som jag därför skulle säga bekräftar Howard, Cohn och Orsmonds 

(2006) forskning om syskon.   

 

Sympatiskt inställda människor 

Goffman (1963/2014, s. 28) menar att samtidigt som en stigmatiserad individ kan känna sig 

avskärmad från samhället så finns det två kategorier av medmänniskor som är sympatiskt 

inställda till någons stigma. Den ena kategorin är ”de visa”, vilket är normala personer som är 

väl förtrogna med de stigmatiserades liv. Detta kan t.ex. vara familjemedlemmar eller 

yrkesverksamma, vilket kopplat till denna studie skulle kunna vara socialarbetare. Dessa 

personer kan ställa sig till förfogande för den stigmatiserade, även om de först måste bli 

accepterade innan erbjudande av sympati (Goffman 1963/2014, s. 36ff.). Den andra kategorin 

med sympatiskt inställda människor är ”de egna”, vilka är de som besitter samma stigma som 

en själv (ibid., s. 28). Personer som är väl förtrogna med de stigmatiserades liv, kan i denna 

studie vara människor som har bra kunskap om autismdiagnosen.  

 

Personer som har en bra kunskap om autism är något som Susanne stöter på när hon besöker 

ett seminarium om autism där hon träffar och har samtal med vad jag skulle kalla för personer 

som kan ses som ”de visa”. Hon beskriver nedanstående möte som en fantastisk upplevelse 

och att det är tröstande att veta att det finns så många människor som engagerar sig i 

autismproblematiken:  

 

Jag hade till och med flera bra samtal med några av dem. Kanske gick det lättare 

för mig därför att det var människor som var ärligt intresserade och hade 
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erfarenhet av autism. De vet bäst hur man ska hantera och tala med folk som 

Susanne (Susanne, s. 97).  

 

En läkare som förmedlar kunskap om autism skulle också kunna ses som en av ”de visa”. 

Gunilla delar i sin bok med sig av sina tankar om läkarbesöken då hon till slut fick sin 

diagnos. Även om hon i början tyckte det var tufft att ta emot beskedet om diagnosen, berättar 

hon att hon tyckte om läkarens tydlighet och att hon verkligen uppskattat att hon blev så ärligt 

och uppriktigt bemött (Gunilla, s. 238).  

 

Relationer till den andra gruppen sympatiska människor, ”de egna”, är något som jag till viss 

del även kunde tyda i böckerna. Goffman (1963/2014, s. 28f.) menar att den stigmatiserade 

kan förhålla sig till ”de egna” på två sätt; antingen genom att ta emot stöd och känna sig 

hemma, eller att inte vilja blanda sig med dessa då allt kretsar kring stigmat. Som jag tolkar 

böckerna så är det ingen av författarna som uttryckt att det skulle känna som alternativ två, 

dvs. att de inte skulle vilja ha något att göra med andra människor med autism. Det lutar 

snarare mer åt det första alternativet. Naoki refererar många gånger i sin bok till ”vi med 

autism”. Jag tolkar detta som att han känner att han på något sätt hör ihop med andra 

människor som också har autism och talar utifrån denna grupp. Även Luke skriver att det vid 

sällskap av andra med autism ”[…] känns skönt att veta att man är med en grupp människor 

som är som en själv” och att det är en lättnad att vara tillsammans med människor som förstår 

hans svårigheter (Luke, s. 22).  

 

Ihop med att Gunilla uppskattade läkarens bemötande och Susannes beskrivning av en 

fantastisk upplevelse, är Naoki och Lukes uttalande något som gör att jag tolkar att, oavsett 

hur författarna ser på relationer till andra människor i stort, så har de en positiv syn gentemot 

”de visa” och ”de egna”. En anledning till att man ställer sig positiv gentemot ”de visa” och 

”de egna” kan av Goffman (1963/2014, s. 28) förklaras av att dessa sympatiska människor har 

en förmåga att dela de stigmatiserades känslor av att uppfattas som annorlunda och deras 

tvivel på sig själva.  

 

Normer kopplade till relationer 

De normer som dyker upp i Goffmans teori är framförallt normer som rör identiteten och den 

individuella tillvaron, vilket jag skulle säga även kan vara normer kopplade till människans 

relationer då det berör den egna tillvaron (Goffman 1963/2014, s. 138). Att det finns vissa 
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normer kopplade till att människan ska ha relationer och hur dessa ska se ut och vara, är något 

som jag tycker blir tydligt när man läser vissa delar av självbiografierna.  

 

Precis som i avsnittet synen på relationer, så upplevde både Gunilla och Susanne inte att det 

var jobbigt att vara ensam, utan att de på andra sätt påverkades av det. Susanne kände en 

rädsla av att hon skulle bli skickad till psykiatern och Gunilla tyckte det var jobbigt att inte 

vara en normal människa, som hon menar är någon som umgås med andra människor. Gunilla 

berättar t.ex. att hon strävade efter att ha relationer till andra då detta var något som ingick i 

normaliteten och något som en riktig människa hade (Gunilla, s. 167). Hon skriver även att 

hon inte led av ensamheten pga. att just vara ensam, utan på grund av jämförandet med andra: 

 

Jag var mycket ensam och började lida mera av det. Jag led inte i själva 

ensamheten utan mer när jag jämförde mig med andra och ville vara normal, riktig 

och vanlig som de var (Gunilla, s. 139).  

 

Detta är en åsikt som även delas av Luke då han förklarar att lärarna i skolan reagerar på att 

han är ensam: 

 

Jag har inget emot att vara ensam och jag har ändå inget gemensamt med de flesta 

andra killar. Det verkar vara ett problem för lärarna. En lärare sade till mig att det 

var dags att sluta vara en ensamvarg och börja ha lite kul. Som om hans idé om att 

ha kul var den enda rätta! Det gjorde mig både ledsen och frustrerad. Det blir jag 

inte av att vara ensam (Luke, s. 145).  

 

Även Susanne visar i sin bok att människor har ett visst sätt att se på relationer. Hon skriver 

att om relationer till andra människor och att tycka om någon inkluderar att träffas ofta och 

nära, så är hennes sätt att tycka om någon annorlunda från andra människors:  

 

Kanske min definition av att ’tycka om’ är annorlunda än andra människors. Om 

det betyder att leva tätt ihop med dem, så tror jag inte att jag kan tycka om någon. 

Men nu inser jag att jag till och med kan tycka mycket om några få människor, på 

mitt eget sätt, utan att vara så ofta och nära ihop med dem (Susanne, s. 83).  
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Dessa citat tycker jag visar att författarna är medvetna om hur samhället anser att människans 

relationer till andra ska se ut, vilket bl.a. är som Gunilla skriver, att man ska ha relationer och 

inte vara ensam. Precis som Luke skriver så kan en tanke hos andra också vara att för att ha 

kul kan man inte vara en ensamvarg utan det kräver att man umgås med andra. Jag tolkar det 

som att författarna känner att deras relationer inte fullt ut lever upp till dessa normer då 

Susanne bl.a. skriver att hennes sätt att tycka om någon nog är annorlunda än andras. Utifrån 

normalitetsbegreppet kan detta ses som att författarna bryter normerna som är kopplade till 

relationer. Brytandet av normer kan vara förbundet med sanktioner av olika slag (Östnäs 

2007, s. 65). I författarnas fall ovan skulle deras lidande och rädsla kunna ses som en negativ 

sanktion eller bestraffning som kommer av att deras relationer inte lever upp till normen 

(ibid., s. 67). Precis som Susanne skriver, så skulle man också kunna se det som att precis som 

författarna ser sig själva som annorlunda, ser de även sina relationer till andra människor som 

annorlunda då de inte lever upp till normerna.  

  

Sammanfattning 

Den tidigare forskning om att personer med autism inte vill vara ensamma utan istället ha 

vänner, är något som enligt mina tolkningar delvis även bekräftas av det empiriska materialet. 

Detta gör att det är viktigt, precis som den tidigare forskningen säger, att inte göra för snabba 

antaganden om att personer med autism vill vara ensamma (Daniel & Billingsley 2010; 

Howard, Cohn & Orsmond 2006). Samtidigt fann jag andra stycken som enligt mina 

tolkningar till viss del motsätter sig detta och gör att det också är viktigt att acceptera om 

någon vill vara ensam. Att jag fann delade åsikter visar tydligt att människor med autism är 

olika. Howard, Cohn och Orsmonds (2006) forskning som även tar upp relationen till syskon, 

är ett område som jag också kommit in på i detta tema och anser mig kunna bekräfta då jag 

fann likheter till detta i självbiografierna. Jag har även tagit upp Goffmans (1963/2014, s. 28) 

resonemang om sympatiskt inställda människor, vilket var något som jag kunde känna igen 

från böckerna och som jag tolkar att författarna har en positiv syn gentemot. Slutligen har jag 

i detta tema diskuterat mina tolkningar av att det finns normer kopplade till att människan ska 

ha relationer och hur dessa ska se ut, vilket gör att precis som att författarna såg sig själva 

som annorlunda, kan deras relationer också ses som annorlunda då de inte fullt ut lever upp 

till normerna.  
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Den egna synen 
Efter att ha tittat på hur författarna uppfattar sig själva i förhållande till begreppen 

”annorlunda” och ”normalt” och hur de ser på relationer, kommer detta sista avsnitt av 

analysen handla om författarnas uppfattningar om andra människors syn och bemötande av 

dem själva samt synen på sig själv.  

 

Uppfattningen om andras syn 

Den virtuella identiteten, vilket är den identitet eller karaktär som människor tillskriver 

varandra från start när man är främlingar, grundar sig i våra intryck och hur vi ser på varandra 

(Goffman 1963/2014, s. 10). När det gäller autism kan man genom att läsa på och samla 

information, skaffa sig en uppfattning om hur människor med diagnosen enligt beskrivningar 

bör vara, vilket jag menar kan jämföras med den virtuella identiteten. Jag kände i böckerna 

igen många saker som jag genom just beskrivningar och tidigare forskning lärt mig om 

autism. Ett exempel är behovet av struktur och förutsägbarhet, vilket är något som är vanligt 

bland personer med autism (Gillberg & Peeters 2002, s. 58).  

 

Alla författarna uttrycker enligt mina tolkningar att de är i behov av förklaringar och 

tydlighet. Luke skriver t.ex. att folk oftast inte uttrycker sig tydligt nog när de pratar med 

personer som har Aspergers syndrom (Luke, s. 95). Detta är en syn som delas av Susanne då 

hon skriver om sin ungdomstid och att det ofta var bråk i hemmet: 

 

Det var också ofta bråk om hur man ska uttrycka sig, och det blev missförstånd i 

det sammanhanget. Till exempel förstod aldrig mamman att hon skulle säga: ’Ta 

upp det som ligger på golvet!’ i stället för att fråga om jag kunde göra det. När jag 

får en klar befallning, så gör jag det, i alla fall oftast, om jag inte håller på med 

något annat som måste avslutas först (Susanne, s. 55).  

 

Samtidigt som man genom information om autism kan lära sig mycket om diagnosen, tolkar 

jag av författarnas ord att oavsett om man samlar in information om autism, är det endast 

möjligt att se en virtuell identitet genom detta. Detta tolkar jag bl.a. utifrån Lukes uttalande 

nedan:  

 

Det kanske finns vissa ämnen som en AS-människas hjärna klarar bättre men 

allmänt sett så är vi inga kloner och vi har alla våra styrkor och svagheter. Oavsett 
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vad som sägs i filmen Rain Man så har vi inte alla denna otroliga matematiska 

förmåga – om det ändå vore så! (Luke, s. 108).  

 

Luke gör en jämförelse med filmen Rain Man precis som Lester, Karim och O´Reilly (2014) 

gjorde i sin forskning. De menade i sin forskning att de finns en risk med att se vissa 

beteenden som karaktäristiska för autism eller att endast se personer med autism så som de 

kan framställas i filmer, då man av detta kan över- eller underskatta individernas förmågor 

och behov (Lester, Karim & O´Reilly 2014). Jag tolkar Lukes uttalande lite som en 

uppmaning om att man inte ska ha för mycket förutfattade meningar om hur en människa med 

autism är, vilket är en åsikt som uttryckligen delas med Naoki då han ber om att man inte ska 

döma personer med autism efter utsidan (Naoki, s. 38). Även om man alltså genom 

information och beskrivningar kan lära sig mycket om autism så är personer som har 

diagnosen precis som Luke skriver, inga kloner, vilket gör att man inte fullt ut kan förstå sig 

på personer med autism endast utifrån information och beskrivningar. Därför bör man, precis 

som att man inte direkt ska anta att personer med autism inte vill ha vänner, även vara 

försiktig med att se alla människor med autism exakt så som de framställs i filmer eller texter 

och göra antaganden genom den virtuella identiteten (jfr. Goffman 1963/2014, s. 10; Howard, 

Cohn & Orsmond 2006).  

 

Synen på bemötande 

Hur man ska bemöta de stigmatiserade berör bl.a. situationen av att ta emot hjälp från andra 

människor, vilket är något som Goffman tar upp. Goffman (1963/2014, s. 36, 128) skriver att 

om de stigmatiserade individerna delar med sig av sina brister så kan de erbjuda de normala 

som är närvarande en temporär status som ”de visa” dvs. de som är väl förtrogna med den 

stigmatiserades liv, vilket i sin tur leder till att de normala kan erbjuda sympati. Om sympati 

eller hjälp erbjuds av dessa så är det enligt Goffman, även om det kan vara en belastning för 

den stigmatiserade, av vikt att han taktfullt lär sig att ta emot sympatin. Goffman (1963/2014, 

s. 129f.) menar att en ömsesidig interaktion som denna, blir bättre om den stigmatiserade 

individen har accepterat och funnit sig till rätt med sin ”olikhet” då det gör det lättare för de 

normala att finna sig tillrätta tillsammans med den stigmatiserade.  

 

Att ta emot hjälp som erbjuds är något som igenkänns från Gunillas bok. Gunilla berättar att 

hon behöver lära sig saker ett steg i taget och skriver om nedanstående situation då hon i de 

senare skolåren får hjälp av en klasskompis som märkt att hon inte kan skala potatisen själv: 
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– Du kan inte skala potatisen, va? sade hon. Hon bara konstaterade helt lugnt att 

jag inte kunde, utan att värdera det på något vis. Jag behövde inte svara. Det 

gjorde inget att hon sade det, jag kände mig inte sårad. – Jag ska lära dig, sade hon 

och tog mina händer och visade mig steg för steg hur jag skulle göra. Det var en 

viktig stund för mig – även om hon säkert glömde det strax efter att det inträffat – 

det var första gången någon intuitivt förstod vad det var jag inte kunde och hur jag 

behövde instrueras för att lära mig det. Jag hade inte svårt att lära egentligen, men 

orsaken till att jag inte kunnat skala potatis tidigare var att det inte räckte för mig 

att någon förklarade med ord (Gunilla, s. 173).  

 

Att ta emot hjälp från andra människor är något som även kan identifieras från Susannes bok 

då hon pratar om svårigheterna som autism medför: 

 

Jag har också lärt mig mer om andra människor och förstår nu att de måste ha ett 

annat sätt att tänka och minnas och se på ting och händelser. Dessutom måste jag 

inse hur beroende jag är av människor som vill mitt bästa. Just jag, som förr 

brukade säga att jag inte behöver människor (Susanne, s. 90). 

 

Som jag tog upp i föregående avsnitt uttrycker författarna enligt mina tolkningar att de är i 

behov av förklaringar och tydlighet. Samtidigt tar Naoki upp att det är viktigt att behandla 

personer med autism som de är och som man behandlar alla andra i samma ålder, vilket 

kanske är något som lätt glöms vid övertydlighet: 

 

Barn med autism växer och utvecklas varenda dag precis som andra barn, men vi 

blir alltid behandlade som små barn. Jag antar att det är för att vi beter oss som 

om vi vore yngre än vi egentligen är, men när folk behandlar mig som om jag 

fortfarande vore liten så blir jag väldigt irriterad. Jag vet inte om folk tror att jag 

förstår barnspråk bättre, eller om de tror att jag gillar att de pratar så där med mig 

(Naoki, s. 32).  

 

Att erbjuda sitt intresse eller sympati skulle av den stigmatiserade i en situation som i 

Gunillas fall, kunna tas emot som arrogans eller som intrång i privatlivet som inte har 

efterfrågats, men precis som hon skriver så blev hon inte sårad över klasskompisens 
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handlingar utan det var istället en viktig stund för henne (jfr. Goffman 1963/2014, s. 129). Att 

det blev en viktig stund med ömsesidig interaktion, skulle kunna förklaras av att Gunilla i 

situationen hade accepterat sina svårigheter (ibid.). Även i Susannes fall verkar hon ha 

accepterat sina svårigheter då hon skriver att hon har insett att hon är i behov av andra 

människor som vill hennes bästa. Naokis uttalande är något som jag kopplar ihop med 

Goffmans (1963/2014, s. 127) resonemang om när de normala beter sig dåligt mot de 

stigmatiserade. Han menar att när de normala i möte med den stigmatiserade inte uppför sig 

väl, så menar de i själva verket inget illa, utan de vet inte bättre. I dessa situationer måste den 

stigmatiserade hjälpa de normala genom att antingen låtsas som ingenting, eller som Goffman 

(1963/2014, s. 127) skriver: ”[…] omskola de normala och påvisa för dem helt stillsamt och 

finkänsligt att den stigmatiserade individen, trots att det kan se annorlunda ut, i grund och 

botten är en alldeles vanlig människa”. Precis som nämnt blir situationer som dessa enligt 

Goffman (1963/2014, s. 130) bättre om den stigmatiserade individen har accepterat sin 

olikhet. Ett accepterande av sitt stigma handlar om synen på sig själv, vilket är något som 

präglar hela denna studie, men som jag mer ingående kommer gå in på i nästföljande avsnitt.  

 

Synen på sig själv 

Enligt Goffman (1963/2014, s. 117) befinner sig stigmatiserade människor sig i ett kraftfält av 

motsägelser och diskussioner på hur han bör se på sig själv och sin ”jag-identitet”, vilket är 

den subjektiva känslan av sin egen situation. Samtidigt som den stigmatiserade individen av 

andra får höra att han är som vilken annan människa som helst, så får han även höra att det 

vore oklokt av honom att lämna ”de egna”. Han får med andra ord höra att han är likadan som 

alla andra och att han inte är det, vilket gör att han får motsägande argument på hur han bör se 

på sig själv. Goffman (1963/2014, s. 118, 136) menar att denna förvärvade identitet av 

samhället kan leda till en ambivalens i relation till sitt eget jag.  

 

Samtidigt som jag i denna analys har tolkat att alla författarna på något sätt uppfattar sig 

själva som annorlunda och att de vid situationer gjort försök att vara normala, är det ingen av 

dem som rent ut säger att de i slutändan helt och hållet skulle vilja vara som de normala. 

Naoki och Susanne visar att de övervägt tanken om att vilja bli normal men verkar ändå ha 

kommit fram till att de nog, om de fått välja, skulle valt att behålla sin autism: 

 

Nuförtiden skulle jag faktiskt kunna tänka mig att fortsätta vara som jag är, även 

om någon uppfann ett läkemedel som kunde bota autism. […] För oss är det 
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normalt att vara autistisk – vi kan aldrig säkert veta vad det där ’normal’ som ni 

pratar om egentligen innebär. Så länge vi kan lära oss att älska oss själva tror jag 

inte att det spelar så stor roll om vi är normala eller autistiska (Naoki, s. 65f.).  

 

Det ska inte missförstås, men ju mer jag tänker på saken desto mer osäker blir jag 

om jag över huvud taget skulle vilja vara som de Normala. Visserligen skulle jag 

gärna vilja veta hur det känns att ha empati t ex, men jag tror nästan jag skulle 

vilja fortsätta att vara den jag är, inklusive autismen, även om det ofta gör livet 

mycket svårt (Susanne, s. 96). 

 

Gunilla har en lite mer kluven syn på huruvida hon hade velat vara normal eller inte. Hon 

berättar att även om hon inte känner sig fullt frisk så har flera av svårigheterna hon haft blivit 

mycket bättre och att hon inte ger ett, vad hon kallar för ”autistiskt intryck” (Gunilla, s. 249). 

Hon skriver att hon både har tankar om att vilja vara annorlunda som hon är, samtidigt som 

hon ändå har en önskan om att bli en riktig människa: 

 

Jag känner mig inte så fantastiskt frisk, jag känner mig rätt ambivalent i fråga om 

mitt handikapp. Jag är glad över det jag har och ledsen över det jag saknar. Och 

ibland är det så att den förmåga som jag å ena sidan är glad över att ha och inte för 

mitt liv skulle vilja vara utan – min skarpa syn till exempel – också kan ha en 

baksida som jag är ledsen över. Jag kan känna ’Jag vill inte vara som ni!’ och 

tycka att jag har rätt att vara annorlunda, tycka om att vara annorlunda. Och 

samtidigt vill jag fortfarande bli en riktig människa och kan önska att jag kunde 

förvandlas eller att jag fötts som någon annan (Gunilla, s. 249).  

 

Att vilja vara normal eller inte är något som även kan kopplas ihop med frågan om ett 

botemedel mot autism, vilket Luke och Susanne är inne på i sina böcker och som jag tolkar är 

något de inte vill ha: 

 

Vi som har lärt oss acceptera att vi är annorlunda tycker det är bra. Att bota någon 

med AS skulle vara att ta död på dennas personlighet och en del riktigt coola 

förmågor också (Luke, s. 33).  
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Vid autism är handikappet så nära förknippat med själva personligheten att det 

kanske inte skulle bli någon personlighet kvar om man kunde ’ta bort autismen’ 

(Susanne, s. 97).  

 

Att anta autismen till sin identitet, vilket jag ser som ett accepterande, är något som Lester, 

Karim och O´Reillys (2014) forskning tog upp. De menade att samtidigt som erkännandet av 

autism skulle kunna ses som synonymt med att vara onormal, så är ett förnekande av autism 

ett förnekande av en grundläggande egenskap hos sig själv. Att diagnosen är nära förknippat 

med personligheten och ens egenskaper är precis det som Luke och Susanne också skriver och 

som kan ses som en anledning till att de inte vill bota eller ta bort autismen. Att man, om man 

kunde välja, inte vill bli av med sin autism ser jag också som en form av accepterande av 

diagnosen, vilket jag av ovanstående citat tolkar att Naoki, Luke och Susanne har gjort. 

Gunillas syn är mer, som hon själv uttrycker det, ambivalent och samtidigt som hon kan tycka 

om att vara annorlunda så kan hon också önska att hon hade varit en riktig människa. Detta 

skulle kunna jämföras med vad Goffman (1963/2014, s. 118) ovan skrev om ambivalens i 

relation till sitt eget jag.  

 

Goffman (1963/2014, s. 126) citerar i sin bok en stigmatiserad individ som ifrågasätter vem 

det egentligen är som påstår att de stigmatiserade är olyckliga, är det dem själva eller är det 

vi, dvs. samhället som gör det? Med undantag från Gunillas kluvna syn, uppfattar jag det som 

att författarna inte vill ändra på sig själva vilket, kopplat till den stigmatiserades fråga ovan, 

skulle kunna ses som att de är lyckliga. Detta skulle göra att utifrån ovanstående resonemang 

så är det, som svar på frågan i kunskapsläget, en samhällsförändring eller ändrad samhällssyn 

på de stigmatiserade snarare än ett botemedel som behövs för att de normala ska se de 

stigmatiserade så som de ser sig själva (jfr. Lester, Karim & O´Reillys 2014). 

 

Sammanfattning 

Detta sista tema har berört att alla människor med autism är olika och att man därför bör vara 

försiktig med att göra antaganden om att de är precis så som de kan framställas i filmer och 

beskrivningar vilket är något som Lester, Karim och O´Reilly (2014) även tar upp i sin 

forskning. Jag har även varit inne på att bemötande, hjälp och stöd kan tas emot av personerna 

med autism på olika sätt, vilket är något som återfinns i Goffmans teori. Till sist har jag i detta 

tema även kommit in på författarnas syn på sig själva och sin ”jag-identitet” och huruvida de 

skulle vilja ändra på sig eller inte (jfr. Goffman 1963/2014, s. 117).  
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Avslutande diskussion 
För att återgå till början av denna uppsats och studiens syfte, så har min aviskt varit att 

analysera hur personer med autism uppfattar sig själva i förhållande till andra människor. 

Precis som normalitetsbegreppet behöver sättas i relation till något annat för att bli synligt, 

skulle jag även säga att för att ta reda på någons uppfattning om sig själv, behöver man göra 

detta i förhållande till andra människor, varför jag har utgått från detta i studiens syfte (jfr. 

Svensson 2007, s. 22). Därför har de olika temana även gått in på faktorer runt omkring 

individen och berört områden så som relationer och andra människor syn och bemötande. I 

denna avslutande diskussion har jag bl.a. försökt visa att jag har uppnått mitt syfte genom att 

svara på mina frågeställningar.  

 

Genom min analys har jag kommit fram till att personerna med autism uppfattar sig själva 

som annorlunda från andra människor, vilket utifrån den teoretiska ramen kan ses som att de 

uppfattar sig som stigmatiserade (Goffman 1963/2014). Detta uttrycks av författarna på olika 

sätt. Ett sätt är genom direkta uttalanden om att de känner sig annorlunda eller som en annan 

sorts människa. Ett annat sätt är genom önskningar om att vara normal vilket bl.a. kan ses 

genom försök att dölja sin autism. Samtidigt som jag har tolkat att alla författarna på något 

sätt känner sig annorlunda har jag genom läsningen, bortsett från en kluven syn av en av 

författarna, kommit fram till att de inte skulle vilja ändra på sig och sin identitet som en 

annorlunda människa.   

 

Hur författarna ser på relationerna till andra människor är något som jag upplevt som lite 

blandat i analysen. Alla författarna har på något sätt uttryckt att de har någon form av relation 

till andra människor som de ser positivt på, vilket kan vara antingen till vänner eller till familj 

eller som Goffman (1963/2014, s. 28) kallar dem; sympatiskt inställda medmänniskor. 

Samtidigt tolkade jag att vissa av författarna såg mer positivt på att umgås och ha relationer 

än andra. Jag upplevde även av det empiriska materialet att precis som författarna uppfattar 

sig själva som annorlunda, kan de även se sina relationer som annorlunda pga. att det finns 

normer för hur relationer ska se ut. Detta blir tydligt i böckerna då författarna visar en 

medvetenhet om att man som människa t.ex. inte bör vara ensam. Jag har i denna studie inte 

lagt någon fokus på hur författarna uppfattar sexualitet kopplat till relationerna, utan endast 

resonerat om relationer i stort. Hur sexualitet, sexuell läggning och andra förhållanden 
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samverkar med personer med autism och deras relationer, är dock ett adekvat ämne som man i 

framtida studier skulle kunna undersöka mer.  

 

Mycket av den tidigare forskningen jag har med i kunskapsläget kunde kännas igen och 

bekräftas av det empiriska materialet i denna studie, samtidigt som jag även kunnat finna 

vissa motsättningar. Detta gäller bl.a. Kirby, Dickie och Baraneks (2015) forskning som tog 

upp att många av barnen i deras forskning kände sig normala, vilket är något jag inte funnit i 

denna studie då författarna istället känt sig annorlunda. Även Daniel och Billingsleys (2010) 

forskning om att personer med autism gärna vill ha vänner även om det kan verka som om de 

vill vara ensamma, är något som jag inte heller tolkar stämmer in på alla författarna. Något 

som blir tydligt i denna studie är att samtidigt som människor med autism kan ha liknande 

svårigheter och beteenden, så är de alla olika, vilket kan ses som att de inte bara är annorlunda 

från andra människor utan även från varandra. Detta är något som visas just genom att delar 

av den tidigare forskningen stämmer överrens med studien medan andra inte gör det och även 

genom delade åsikter av författarna.   

 

Jag hoppas att denna studie ska kunna ge andra en ökad förståelse och kunskap om personer 

med autism. Framförallt för människor, i synnerhet socialarbetare, som kommer i kontakt 

med och ska hjälpa personer som har autism, då forskning visat att det finns en brist på denna 

kunskap (Preece & Jordan 2006; 2009). Jag har i denna studie bl.a. kommit fram till att just 

professionella, som här kan ses som ”de visa”, kan vara av stor betydelse för personer med 

autism, varför det är av stor vikt för socialarbetare att kunna möta och förstå diagnosen på ett 

bra sätt. Kunskapen som denna studie kan bidra med är främst egna tankar och resonemang 

från personer med autism och en förståelse av diagnosen från ett inifrånperspektiv.  

 

Jag hoppas även att denna studie kan vara bidragande till forskning om autism utifrån det 

egna perspektivet då denna forskning är begränsad (Huws & Jones 2008; Kirby, Dickie & 

Baranek 2015; Preece & Jordan 2009). Jag drar slutsatsen att personerna i min studie bl.a. 

önskar att det bör finnas en större medvetenhet om autism i världen för att personerna som har 

diagnosen ska bli förstådda bättre. Detta är något jag tolkar fram ur det empiriska materialet 

genom t.ex. önskningar om att man inte ska ha en alltför generell syn på dem eller behandla 

dem som yngre än vad de är. Även att okunskap om autism hos andra människor kan leda till 

en rädsla hos personerna för att gå ut med sin diagnos. Därför anser jag att det är av vikt med 

ytterligare fortsatt forskning om autism utifrån det egna perspektivet och att dilemmat med att 
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deras perspektiv inte skulle värdesättas, är något som framåt inte ska behöva finnas (jfr. 

Kirby, Dickie & Baranek 2015). Jag har av denna studie noterat att det egna perspektivet är 

ett värdefullt perspektiv som man kan erhålla mycket förståelse av oavsett om personerna har 

en diagnos.  

 

Jag skulle vilja avsluta denna studie med ett citat av Goffman. Han definierar ett 

identitetsvärde som han menar att alla människor till viss del blir påverkade av, även om det 

mest troligen inte förekommer någon stans fullt ut. Detta gör att alla som inte uppfyller 

identitetsvärdet någon gång kommer att känna sig ovärdig, ofullständig och underlägsen. Som 

individ kan man därför egentligen inte ha någon fullständig kontroll över i vilken mån man 

följer normen och är normal, då det är något som bestäms av individens livsomständigheter 

(Goffman 1963/2014, s. 139). Detta betyder att vi alla människor, oavsett autism eller inte, 

utifrån identitetsvärdet egentligen borde känna oss annorlunda eller avvikande:  

 

Så till exempel finns det i en viktig bemärkelse endast ett enda slags mansperson i 

USA som inte behöver skämmas för någonting, nämligen en ung, gift, vit, 

heterosexuell, protestantisk barnafader som har fått collegeutbildning, som är 

bosatt i en stad i Nordstaterna, och som nyligen slagit något idrottsrekord 

(Goffman 1963/2014, s. 139).  
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