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Sammanfattning: 

Denna kvalitativa intervjustudie fokuserar på hur kuratorer upplever samtal med individer som 

har autism, med fokus på förhållningssätt och relationer. Autism är en funktionsnedsättning 

som bland annat kännetecknas av begränsningar i social interaktion, verbal och icke-verbal 

kommunikation och repetitiva beteenden. Dessa begränsningar kan innebära en rad olika 

svårigheter i det dagliga livet, och att hjälpa dessa personer kan vara komplext. Professione lla 

som möter dessa individer behöver därför kunskap om vad det innebär att leva med autism. 

Fyra kuratorer intervjuades, och materialet har analyserats med hjälp av en kvalitat iv 

innehållsanalys. Studiens resultat visar att relationen är viktig för samtalet, även vikten av att 

bygga och upprätthålla en relation. Vidare framkommer det att kuratorer upplever ett gott 

bemötande som ett viktigt förhållningssätt i mötet med individen.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Det finns flera olika yrkesgrupper som i sitt arbete möter individer med autism, till exempel 

läkare, socialsekreterare, arbetsgivare och skolpersonal (Julin, 2013). Autism innebär att man 

har begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, även begränsade repetitiva 

beteenden, intressen och aktiviteter (Jansson, 2015). Socialstyrelsen (2014) menar att det 

således kan vara en utmaning för den professionella att förstå och kommunicera med individer 

som i grunden har omfattande kommunikationssvårigheter. De menar vidare att en god relation 

är A och O för att samarbetet mellan den professionella och individen ska fungera på bästa sätt, 

det behöver således finnas ett förtroende för att individen ska vilja kommunicera med den 

professionella. 

 

Men vad är egentligen en god relation? Hur bygger och upprätthåller man en god relation? Och 

vad kan vidare påverka relationen? Det uppstår många frågor om hur man jobbar för att hjälpa 

personer med autism, vi undrar därför hur professionellas upplevelse är av att arbeta med dessa 

individer. 

1.2 Problembakgrund      

Enligt Jansson (2015) samlas autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd 

under begreppet “autism” i Mini-D 5, som är den svenska versionen av DSM-5. Vidare sträcker 

sig autismspektrat från lågfungerade individer med omfattande svårigheter och ett stort behov 

av stöd, till högfungerande individer med mindre betydande svårigheter och mindre behov av 

stöd (Solomon & Chung, 2012). När det gäller skillnader mellan högfungerande individer med 

autism och Aspergers syndrom menar Howlin (2013) att de är minimala eller obefintliga. Med 

anledning av detta kommer vi använda oss av det samlade begreppet autism i studien, och syftar 

då på högfungerande individer med autism och Aspergers syndrom om inte annat uttryckligen 

sägs.  

 

Autism kännetecknas av begränsningar i social interaktion, verbal och icke-verbal 

kommunikation, och begränsade eller repetitiva stereotypa beteenden med begränsade 

intressen och aktiviteter (Iannuzzi, Kopecky, Broder-Fingert & Connors, 2013). Sådan 

nedsättning i social interaktion kan uttryckas som totalt undvikande av interaktion och 

bristande förståelse för sociala regler. Nedsättning i kommunikation kan vara allt från en total 

brist på tal till flytande tal med monotont tonläge (Verhoeff, 2012). Det är inte ovanligt att 

personer med autism även har andra medicinska och psykiatriska besvär som kan leda till ett 

ökat behov av stöd, exempelvis epilepsi, problem med matsmältningsorganen, sömnproblem, 

ångest och depression (Iannuzzi m.fl., 2013).   

 

När det gäller att bli självständig kan det vara en komplex och utmanande upplevelse för vem 

som helst. Men övergången till vuxenlivet för personer med autism kan vara särskilt utmanande 
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på grund av deras unika egenskaper, bristen på insatser anpassade för vuxen ålder, och de 

normer som finns i samhället. Vanliga hinder personer med autism kan stöta på i övergången 

till vuxenlivet är bland annat svårigheter med social interaktion och att utveckla relationer. Det 

kan även vara svårigheter att förstå eller komma ihåg muntliga riktlinjer. Förutom de uppenbara 

inre kamper personer med autism står inför stöter de inte sällan på hinder även med vardagliga 

uppgifter som många gånger är minst lika utmanande (Keller & Greenberg, 2009). Trots de 

svårigheter som kan uppstå för personer med autism kan de ändå besitta många färdighe ter, 

såsom hög arbetsmoral och lojalitet som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är dessa 

kontraster, denna ojämna profil av styrkor och svagheter som gör övergången till vuxenlivet så 

svår enligt Keller och Greenberg (2009).  

 

Nyckeln till god vård är enligt Iannuzzi, Kopecky, Broder-Fingert och Connors (2015) att 

fokusera på den enskilda individens behov genom en tydlig, koncis och rak kommunikation, 

mellan vårdgivaren och vårdtagaren oavsett patientens diagnos. Att bedöma vilka 

kommunikationsstrategier som individen använder sig av är därför avgörande för ett 

patientcentrerat arbete. Det kan dock vara svårt att bedöma vilka kommunikationsstrategier 

som personer med autism använder sig av (Iannuzzi m.fl., 2013). Kuratorer kan därför spela 

en viktig roll som medlare i det patientcentrerade arbetet genom att utforska vilka specifika 

behov patienten har. Genom samtal med bland annat patienten som har autism och dennes 

målsman kan kuratorer utvärdera vilka psykosociala behov och kommunikationsmetoder 

individen har. Kuratorn är den i ett vårdteam som är lämplig att vara medlare, eftersom de är 

utbildade för att medvetandegöra den psykosociala komplexiteten i livet hos personer som 

lever med någon form av funktionsnedsättning. Kuratorer har således en helhetssyn som ger 

dem de nödvändiga färdigheter som krävs för att samordna ett tvärvetenskapligt samarbete. 

Om alla som möter patienten är medveten om de individuella behoven, skulle det kunna leda 

till en bättre upplevelse av hälso- och sjukvården för personer med autism. Kuratorn kan 

fungera som navet i hjulet i tvärvetenskaplig vård genom att agera som samordnare (Iannuzzi 

m.fl., 2015). 

      

Som tidigare nämnts arbetar kuratorn nära individen, i detta sammanhang blir kuratorns 

förhållningssätt till individen dennes “sätt att vara”. Det kan till exempel innebära att vara äkta 

och öppen för klienten som människa eller att vara opersonlig och objektifierande (Fife m.fl., 

2014). Andersson (i Fife m.fl. 2014, 24) belyser att ett gott sätt att vara är att terapeuten1 

förmedlar till den andre att “den värderas som en unik människa och inte som en i mängden, 

att den har något viktigt att säga och värt att lyssna på”. Det vill säga att man möter individen 

utan att vara dömmande. Kuratorn kan visa det genom sitt förhållningssätt, kroppsspråk, 

ordval, tonläge och timing. Att värdera klientens personlighet och sätta klientens behov först 

demonstrerar ett sätt att vara som leder till en god professionell relation (Fife m.fl., 2014). 

 

                                                 
1 Vi kommer fortsättningsvis använda benämningen kurator om den som professionellt arbetar med 
samtal för att förenkla läsandet. 
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För att gå in djupare på “sättet att vara” beskriver Ackerman och Hilsenroth (2003) personliga 

egenskaper hos kuratorn som kan påverka relationen positivt och negativt. Ett förhållningssä tt 

som påverkar relationen positivt präglas av respekt, flexibilitet, ärlighet, pålitlighet, trygghet, 

värme, intresse och öppenhet för individen. Vidare tilläggs tekniker som att vara undersökande, 

reflekterande, betona framgångar i behandlingen, göra korrekta tolkningar, hjälpa till att lätta 

på känslor och värna om individens upplevelser också har en positiv effekt. En kurator som 

däremot är stel, osäker, kritisk, distanserad, spänd eller distraherad påverkar relationen negativt 

(Ackerman & Hilsenroth, 2001). Faktum är att en stor del av resultatet av behandlingen, ca 

30% påverkas av relationen mellan kurator och klient. Resten beror på faktorer utanför terapin, 

förväntningar på terapin och kuratorns tekniker (Lambert & Barley, 2001).  

 

Därtill kan den professionella relationen ses som en allians mellan klienten som söker 

förändring och kuratorn som agerar förändringsagent. Tillsammans kommer de överens om 

mål för förändring och de nödvändiga stegen för att nå målen. Med andra ord är det styrkan i 

alliansen mellan klient och kurator som avgör förmågan att uppnå förändring (Bordin, 

1979/1994). På så sätt menar Keller och Greenberg (2009) att relationen mellan den 

professionella och klienten har störst sannolikhet att vara framgångsrik, när det finns en 

överenskommelse om var resan börjar samt i vilken riktning resan kommer att gå. En hörnsten 

för alla verksamma metoder att ”starta där klienten är”. Detta uttryck är i verkligheten ganska 

komplext och involverar dels medvetenhet om sina egna fördomar, även att ta sig tid att lyssna 

på klienten. Individen är en del i ett större sammanhang och behöver förstås därefter, vilket 

kort sagt inkluderar kultur, familj, spiritualitet, psykosociala styrkor, stressfaktorer och andra 

dimensioner (Keller & Greenberg, 2009). 

 

Följaktligen kan den professionellas förhållningssätt tillämpas för många olika individer, men 

med personer som har autism är den professionella relationens process annorlunda menar 

Ramsay, Brodkin, Cohen, Ekman, Listerud och Rostain (2005). Utmaningen för kuratorn blir 

därför att bygga upp hållbara och fungerande relationer med individer som har grundläggande 

problem, med att förstå och engagera sig i relationer i sitt dagliga liv. Att etablera och 

upprätthålla en fungerande relation med en vuxen person med autism kräver därför ett annat 

tillvägagångssätt än vad kuratorn vanligtvis gör med andra klienter. I sin tur skapar relationen 

förutsättningar för att öka individens sociala funktion. Närmare bestämt är det troligt att 

individen gynnas mer av en kurator som är aktiv, ger direktiv, kommer med förslag och 

information, än en kurator som använder sig av reflektioner, känslomässiga uppmaningar och 

har tanken att individen själv måste finna svaret till sitt problem. Sammanfattningsvis behöver 

ofta en person med autism en kurator som hjälper individen att se det som tidigare varit osynligt 

(Ramsay m.fl., 2005). 

 

Det kan emellertid vara en ångestfylld situation för personer med autism att träffa en ny kurator. 

På grund av detta är en bra utgångspunkt för att bygga en relation att lära känna individen. 

Alltså att lyssna och visa intresse när individen bland annat berättar om sina hobbys, samlingar, 

metaforer och mediareferenser. I synnerhet kan det få individen att känna sig mindre orolig. 
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Att prata om välkända ämnen kan också göra att individen känner sig bekväm med situationen 

och förstådd av kuratorn. För att ytterligare minska individens oro för samtal kan det vara 

givande att diskutera hur samtalet kommer att gå till, till exempel vilken längd samtalet ska ha 

och när det kan vara lämpligt att ta en paus. Lika viktigt är att inför varje samtal utforma en 

dagordning och klargöra lämpliga ämnen för samtal. Ett sådant tillvägagångssätt normalise rar 

samtalet och processen att sedan gräva djupare i det individen vill förändra, till exempel 

interaktionsmönster och att utveckla alternativa beteendemönster. Genom ett samarbete med 

individen blir det sedan naturligt att kuratorn kommer med respons och ger förslag (Ramsay 

m.fl., 2005). 

   

I samband med samtal är det vanligt att vuxna med autism berättar att de lider av ångest, 

depression och att de upplever det som svårt att navigera i den sociala världen. Vidare har 

observationer även visat att vissa individer har svårigheter med att förklara sina inre reaktioner 

som svar på öppna frågor. Således kan kuratorn behöva lära sig givande sätt att kommunicera 

för att kunna förmedla hjälpande metoder och interventioner. Bland annat kan det vara 

gynnsamt för samtalet om kuratorn använder mer direkta, specifika frågor eller ger flera 

exempel. Detta för att individen ska kunna välja det svar som mest stämmer in på hans eller 

hennes upplevelse. Ibland kan det vara bra att skriva ner frågan på ett papper och låta individen 

fokusera på de skriva orden istället (Ramsay m.fl., 2005). 

 

Ytterligare kan individer med autism göra täta och komplicerande hänvisningar till 

favoritfilmer eller använda udda metaforer med betydelser som inte är uppenbara för kuratorn. 

Å andra sidan kan de vara mycket konkreta och bokstavliga i sina synpunkter. Till exempel om 

individen säger att han eller hon inte har pratat med någon på en vecka, kan det vara bokstavligt 

snarare än bildligt. På så sätt bör kuratorn vara medveten om att hans eller hennes uttalanden 

kan tolkas bokstavligt och därmed bli missförstådd av individen. Även om dessa typer av 

beteenden kan stå i fokus för behandlingen är det ofta bättre att observera beteendet under några 

möten och samtidigt lära känna individen bättre, innan kuratorn varsamt tar upp det som ämne. 

Således bör en stark relation vara att eftersträva innan kuratorn går djupare in i dessa beteenden, 

om inte dessa frågor representerar individens mål för samtalet eller om individen nämner dem 

först. När det sedan är dags att ge respons är det bra att feedbacken kommer i en anda av att ge  

användbar information i syfte att uppnå individens uppsatta mål. Slutligen kan kuratorn 

tillfråga individen om dennes tankar kring de uttalanden som kuratorn gjort för att minska 

risken att bli missförstådd (Ramsay m.fl., 2005). 

 

Som tidigare nämnts kan sociala situationer ofta vara bekymmersamt för individer med autism, 

vilket leder till att de beskriver det som svårt att veta hur de ska göra för att det ska bli rätt 

(Shore, i Ramsay m.fl., 2005). Exempelvis kan icke-verbal kommunikation såsom att ha svårt 

att hålla ögonkontakt problematisera sociala situationer för individen. Det kan även vara att 

individen pratar entonigt eller ofta säger något olämpligt. Av detta skäl kan användning av 

bilder i samtal hjälpa individen att få insikt om hur andra kan se sociala situationer. Om de 

används med kognitiv beteendeterapi kan de hjälpa individen att analysera sina tankar, känslor 
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och beteenden. Illustrationer kan vara ett verktyg för att hjälpa individen att tänka på hur en 

annan personen kan reagera i situationen. Till exempel kan enkla streckgubbar med tomma 

tankebubblor över sig vara tillräckligt för att analysera tankar som en person kan ha i olika 

situationer. Tillvägagångssättet kan även användas för att klargöra missförstånd som uppstått 

mellan kuratorn och individen samt för att överblicka missförstånd som uppstått för individen 

utanför samtalsrummet (Ramsey m.fl., 2005).  

 

Forskning lyfter fram de svårigheter som autism kan innebära för en individ i det dagliga livet, 

och den komplexitet som kan uppstå i kontakten med dessa individer. Professionella som möter 

denna målgrupp behöver därför kunskap om vad det innebär att leva med nedsättningar av 

funktioner, som till exempel är nödvändiga för att kommunicera. I forskning framkommer det 

även att relationen och förhållningssättet till klienten är centralt i kuratorers arbete. Det 

framkom även metoder som kuratorn kan använda sig av för att hjälpa individer med autism 

att göra sig förstådd, i och utanför det professionella rummet. Frågan är dock hur kuratorers 

upplevelser är av att arbeta med målgruppen autism? 

1.3 Syfte & frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka kuratorers upplevelser av samtal med individer som har autism, med 

fokus på upplevelse av relationen mellan kurator och individ. 

 

Frågeställningar: 

● Vilket förhållningssätt har kuratorer gentemot individen? 

● Vilken betydelse har relationen för samtalet? 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss mot kuratorer som dagligen arbetar med högfungerande individer 

inom autismspektrat, i och med detta tror vi de har mycket erfarenhet och kunskap om 

målgruppen som kan bidra till studien. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenterade vi ämnet kort och övergick sedan till problembakgrunden som 

mynnade ut i problemformuleringen. Sedan presenterades studiens syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. Vidare kommer vi presentera den förförståelse vi hade inför studien och sedan 

förklara hur ansvarsfördelningen sett ut under arbetets gång. Efter det går vi igenom 

urvalsförfarandet och hur rekryteringen av intervjupersonerna gick till, för att sedan beskriva 

insamlingen av data. Sedan berättar vi om de personer vi intervjuat, hur transkriberingen av 

intervjuerna gått till och hur vi bearbetat materialet. Vidare reflekterar vi kring etiska 

överväganden och val av metod. Detta följs av en genomgång av de teorier vi valt. Efter det 

presenterar vi vårt resultat utifrån teman, vi presenterar även vår analys och våra slutsatser. 
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Avslutningsvis beskriver vi vår diskussion, våra förslag på vidare forskning och presenterar 

våra avslutade reflektioner. 
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2. Metod  

Detta är en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer med fokus på kuratorers egna 

upplevelser av samtal med individer med autism. Vi har valt att använda oss av intervjuer vilket 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är ett bra tillvägagångssätt om man vill få 

kunskap om sociala förhållanden eller enskilda människors känslor och upplevelser.  

2.1 Förförståelse 

En av författarna till studien har genomfört verksamhetsförlagd utbildning som kurator på 

verksamheten där våra intervjupersoner jobbar, dock i ett annat arbetslag som arbetar mot andra 

målgrupper. Utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen fanns därför en förförståelse om 

verksamheten, samtal och vissa funktionsnedsättningar. Det fanns även en del kunskap om 

autism genom tidigare arbete. Däremot fanns inte någon djupare förförståelse om samtal med 

dessa personer. Utifrån socionomutbildningen fanns dock viss kunskap om samtal. Det fanns 

därför ett antagande att man kan behöva anpassa samtal utifrån individen.  

 

Den andra författaren har också genomfört den verksamhetsförlagda utbildningen som kurator 

och har en förståelse för hur samtal vanligtvis går till och vad som är viktigt att tänka på i mötet 

med individen. Däremot om hur just individer med autism fungerar och hur det går till i 

samtalen var ett helt nytt område. Förförståelsen baserades framför allt på en skönlitterär bok 

om en ung man med Aspergers syndrom (Picoult, 2012). Boken väckte ett intresse för 

funktionsnedsättningen och beskrev vilka utmaningar Aspergers syndrom kan innebära för 

individen och närstående men också vilka tillgångar den medför. Det fanns därför en tro att det 

skulle komma fram i intervjuerna att samtal med individer med autism är utmanade och att det 

behövs reflekteras kring bemötande, miljön och hur man skapar en relation till individen. 

Vidare fanns tron om att det vi lärt oss om samtal i socionomutbildningen skulle vara för 

universal för individer med autism, vilket antogs skapa ett behov av att anpassa samtalet. 

2.2 Ansvarsfördelning 

Vi som författare har i stort sett båda varit delaktiga i varje steg i denna studie. Vid 

genomförandet av intervjuerna delade vi upp dem och höll i hälften var, båda var däremot 

närvarande under alla intervjuer. Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp och tog hälften 

var för att spara tid. Under skrivprocessen har vi använt oss av ett dokument där båda kunde se 

och skriva i texten samtidigt för att båda skulle vara delaktiga. 

2.3 Urval och rekrytering 

Vi var strategiska och valde att ringa avdelningschefen för den verksamhet inom hälso- och 

sjukvården där vi ville rekrytera våra intervjupersoner. Vi förklarade syftet med studien och att 

vi ville intervjua kuratorer som arbetar med personer som har autism. Avdelningschefen 
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mailade sedan information om studien och våra kontaktuppgifter till de personer som kunde 

vara relevanta för studien, så att dem fick ta kontakt med oss om de kunde delta. 

 

Eftersom det var avdelningschefen som kontaktade kuratorerna vet vi inte hur många som blev 

tillfrågade att delta i studien. Tre kuratorer hörde av sig via mail, två av dem med beskedet att 

de kunde delta. Vi bokade tid med en via sms och med en via mail. När vi var på arbetsplatsen 

för att genomföra den första intervjun var det två personer till som ville delta, och vi bokade 

tid på plats. Det blev totalt fyra intervjupersoner. 

2.4 Datainsamling 

Vi har båda närvarat vid alla intervjuer men turats om att hålla i dem. Detta för att 

intervjupersonerna bara skulle behöva fokusera på en person. Även för att undvika risken att 

vi som intervjuare skulle prata i munnen på varandra, eller att intervjun skulle bli rörig. 

Intervjuerna har skett på intervjupersonernas arbetsplats och har varit ca 45-60 minuter långa. 

För att spela in intervjuerna använde vi en inspelningsfunktion på våra mobiltelefoner, och 

spelade in på bådas mobiler vid varje intervju för att inte riskera att förlora materialet. Innan 

intervjun hade vi förberett en intervjuguide med ämnen och frågor som vi ansåg var relevanta 

att ställa för vår studie, se bilaga 1. Vid två intervjuer ställdes inte alla frågor i intervjuguiden 

då intervjupersonerna till exempel redan talat kring en fråga vi tänkt ställa längre fram. 

Intervjupersonerna gav uttömmande och rika svar, de gav många exempel från arbetslivet och 

gav intrycket av att de redan reflekterat kring sitt arbete och sin yrkesroll. 

2.5 Om intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner är utbildade socionomer och arbetar som kuratorer. De möter i sitt 

dagliga arbete individer med autism och har arbetat med detta i minst fem år. De beskriver sina 

arbetsuppgifter som att hålla i olika typer av samtal. Till exempel enskilda samtal med 

målgruppen så som stödsamtal, motivationssamtal, kartläggande samtal samt rådgivande 

samtal. De har även föräldrasamtal och gruppverksamhet. I arbetet ingår samverkan med andra 

instanser, och att bygga närverk och stöd kring individen. Detta kräver god kunskap om vad 

det svenska samhället kan erbjuda och vad individen har rätt till. Det kräver också god 

kännedom om olika funktionshinder, dess konsekvenser och vad det innebära för individen. 

Många individer stannar länge i sin kuratorskontakt och beroende på hur livet förändras kan 

arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen variera över tid.  

2.6 Transkribering 

Efter varje genomförd intervju transkriberade vi var sin halva av inspelningen. Vi 

transkriberade vad som sagts under intervjun utan att ta med pauser, harklingar eller liknande 

uttryck. När vi transkriberade valde vi även att utesluta det som kunde riskera 

intervjupersonernas anonymitet, som till exempel namn. 
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2.7 En kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter. Lundman och Graneheim (2012) 

menar att denna metod kan används för olika typer av texter och för tolkning på olika nivåer. 

Metoden är användbar inom många olika forskningsområden. Vidare kan den tillämpas med 

en deduktiv eller induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskaren på förhand utgår 

från något, till exempel en teori eller modell. Vilket är tvärtemot en induktiv ansats då forskaren 

är neutral under analysprocessen. Vi har till stor del haft en deduktiv ansats då vi haft med oss 

vår förförståelse och tidigare forskning. Däremot har vi försökt ha ett induktivt perspektiv för 

att i största möjliga mån få intervjupersonernas egna upplevelser.  

 

Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys menar Lundman och Graneheim (2012) att 

fokus ligger på att beskriva variationer. Detta genom att finna likheter och skillnader i texten, 

som sedan kan forma kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. Med olika tolkningsnivåer 

menas att det i texten finns ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det manifesta innehå llet 

är det som är uppenbart, det som uttrycks i texten och som forskaren kan forma kategorier från. 

Det latenta budskapet är det som sägs mellan raderna och som kan tolkas som textens 

underliggande mening. 

 

Vidare finns olika begrepp för att beskriva analysprocessen. Enligt Lundman och Graneheim 

(2012) är det första begreppet analysenhet, till exempel en intervju. Efter det följer domän, 

vilket är texten indelat i grova drag, till exempel efter frågeområden. Vi har inte lagt någon 

större vikt vid att se texten i grova drag. Detta för att vi inte ville bli påverkade av en fråga som 

kanske var extra intressant, och därmed eventuellt fastna i vårt eget tyckande om vad som är 

intressant i texten eller inte. Vi gick därför direkt efter att ha läst igenom analysenheten till att 

ta ut meningsenheter, som enligt Lundman och Graneheim (2012) bär på en mening och kan 

vara ord, meningar eller stycken av text som hör ihop i ett sammanhang. Efter det kondenseras 

och abstraheras meningsenheterna vilket innebär att de kortas ner och koder lyfts ut. Våra 

intervjupersoner hade mycket att berätta och det blev därför en utmaning för oss att ta ut 

lämpliga meningsenheter, de blev för det mesta alldeles för stora. Därför kortade vi ner våra 

meningsenheter genom att ta bort överflödiga ord, och tog bort sådant som inte hörde till 

sammanhanget. Därefter tog vi fram koder ur de förkortade meningsenheterna.  

 

En kod är i sin tur en mycket kort beskrivning av meningsenhetens innehåll enligt Lundman 

och Graneheim (2012). Vi båda var delaktiga i processen att ta ut koder utifrån de frågor vi 

ställt under intervjuerna. Koderna samlade vi i ett dokument där vi började se likheter och 

skillnader mellan dem, utifrån det formade vi kategorier med koder som vi tyckte hörde ihop. 

Kategorier innehåller flera koder med liknande innehåll menar Lundman och Graneheim 

(2012). Sedan gick vi igenom koderna och kategorierna en gång till för att se till att ingen kod 

fanns i samma kategori eller att kategorierna var för lika varandra. Detta gjorde vi med hänsyn 

till Lundman och Graneheims (2012) hänvisning till Krippendorff, som menar att kategorierna 

ska helst vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Det innebär exempelvis att samma kod 

inte får finnas eller passa in i två olika kategorier. Det sista som sammanflätar kategorierna 
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menar Lundman och Graneheim (2012) är tema. De hänvisar till Polit och Beck som menar på 

att temat är “den röda tråden” som finns i respektive kategorier. På samma sätt hänvisar de till 

van Manen som menar på att temat ligger på den tolkande nivån och ska svara på frågan ‘vad 

handlar det här om?’. Utifrån våra kategorier fick vi tillslut fram fyra teman som är grunden 

till vårt resultatavsnitt. Nedan följer ett exempel som visar på hur vi använt oss av 

analysmetoden: 

 

Meningsenhet Kod Kategori Tema 

“Men jag tror att med ett gott 

bemötande så har man väldigt 

mycket i den grunden så att säga” 

Gott bemötande Att bygga en 

relation 

Relationens 

betydelse för 

samtalet 

 

2.8 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet, u.å), präglade vårt förhållningssätt i rekryteringsprocessen. De var även 

centrala i hela genomförandet av studien. Vi förhöll oss till principerna genom att informera 

intervjupersonerna om studiens syfte och att de själv bestämde över sin medverkan. Vi 

behandlade även datan konfidentiellt och det material vi samlade in kommer endast att 

användas till vår studie. 

 

Eftersom en av författarna genomfört den verksamhetsförlagda utbildningen på verksamheten 

vi riktade oss till, valde vi att rikta oss mot en annan personalgrupp. Vi valde även att kontakta 

avdelningschefen när vi skulle tillfråga våra intervjupersoner, detta för att undvika dilemman 

som skulle kunna uppstå om vi använt oss av tidigare kontakter. Vidare har vi även löpande 

behövt göra etiska överväganden för att inte riskera att avslöja vilka våra intervjupersoner är.  

2.9 Reflektioner kring val av metod 

Eftersom vårt resultat kommer från yrkesverksamma som dagligen och under lång tid har 

arbetat med personer som har autism, anser vi att de har mycket kunskap om ämnet. Vårt urval 

ger en snävare syn på kuratorers upplevelse av samtal med personer som har autism, än om vi 

skulle intervjuat kuratorer även på andra arbetsplatser. Vi valde dock detta urval eftersom vi 

ville försäkra oss om att kuratorerna i sitt dagliga arbete möter personer med autism. Detta 

eftersom vi tror att det ger en mer koncentrerad och rättvis bild av hur det är att möta denna 

målgrupp. Enligt Svensson (1996) genomförs kvalitativa studier för att uppnå en förståelse av 

det man vill undersöka, inte för att uppnå statistisk representativitet. 

 

När vi gjorde vår första intervju på arbetsplatsen var det ytterligare två kuratorer som 

meddelade att de ville delta i studien. Om detta har att göra med att de kände igen den ena 

författaren och därför ville ställa upp vet vi inte. Vi såg dock ingen större skillnad i hur de 
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uttryckte sig eller vad de berättade om, jämfört med de andra intervjupersonerna som inte visste 

vilka författarna var innan intervjun.  

 

För ena författaren bekräftades förförståelsen genom att intervjupersonerna berättade att det är 

utmanade att arbeta med målgruppen, och att samtalet och miljön ofta behöver anpassas till 

individen. De lyfte fram både svårigheter som tillkommer runt omkring samtalet, men även en 

entusiasm för arbetet och mötet med individerna som ingen är den andre lik. Behovet av att 

anpassa samtal utifrån individen var något som bekräftade även den andra författarens 

förförståelse. Den förförståelse vi hade inför studien anser vi har hjälpt oss att till exempel 

utforma frågor, som kunde ta intervjun till ett djupare plan än om vi inte vetat något om ämnet. 

Något som framkom i intervjuerna och som inte var helt väntat, var den vikt som lades på 

relationen snarare än den metod kuratorerna använde sig av i samtalen. Detta gjorde att studien 

fick en ny inriktning, från att fokusera på olika metoder till att lägga större vikt vid relationens 

betydelse. Med anledning av detta skrevs frågeställningarna om och syftet förtydligades. Den 

problembakgrund som var framtagen avgränsades för att stämma överens med syftet.   

 

För att en undersökning ska vara tillförlitlig menar Svensson (1996) att den ska vara konsekvent 

genomförd och att resultaten ska vara hållbara över tid. I denna studie har samma intervjuguide 

använts under alla intervjuer, och analysens tillvägagångssätt har varit likadant för det 

insamlade materialet. Detta i kombination med att studien innehåller både äldre och nyare 

forskning som har liknande resultat, och som till stor del även samstämmer med resultatet i 

denna studie, anser vi ger studien hög tillförlitlighet.  

 

Studiens trovärdighet baseras på om studiens resultat är pålitliga och rimliga, enligt Svensson 

(1996). Vi anser att studien har en trovärdig grund eftersom den baseras på kuratorer som har 

lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism, och att intervjuguiden är utformad för 

att besvara syftet. Resultaten av intervjuerna visar på liknande svar, därför anser vi att studien 

ger en rimlig och äkta bild av upplevelsen att som kurator arbeta med personer som har autism. 

 

Thornberg och Fejes (2015) menar att generalisering innebär i vilken omfattning studiens 

resultat kan överföras till andra personer eller situationer som inte varit en del av studien.  

Vidare menar de att generalisering inte går att förutsäga. Istället kan läsaren i situationer som 

liknar författarens tolkningar av resultatet använda dessa, och därmed blir studiens resultat 

generaliserbara. Vi anser att resultatet av denna studie är överförbart, bland annat då 

professionella som arbetar med personer som har autism kan använda resultatet när de anser 

att detta är användbart. 
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3. Teoriavsnitt 

I detta avsnitt kommer vi först att ta upp övergripande teorier kring system, roller och 

relationskompetens. Detta gör vi för att kuratorns arbete bland annat handlar om att se individen 

i ett större perspektiv. Sedan följer teorier som mer fokuserar på kuratorns arbete med 

individen, såsom den hjälpande relationen, förhållningssätt och att stärka individen.  

3.1 Systemteori 

Røkenes (2007) skriver att arbete med människor kan innebära att skapa förutsättningar för 

förändring, hjälpa till att utveckla andra människor, stödja dem för att fungera bättre i sin 

vardag eller bidra till att de blir friska. För att kunna göra det menar Parrish (2012) att man bör 

beakta individens omgivning och relationer när man gör en bedömning av problemen. Denna 

helhetssyn är kärnan i systemteori, och gör individens situation mer begriplig (Lundin, Benkel, 

Neergard, Johansson & Öhrling, 2009). Vidare nämner Parrish (2012) att system uppstår när 

man samspelar eller samverkar med varandra, därmed är det nödvändigt med ömsesidig 

relation för system. Som nämnts är helheten ett nyckelbegrepp inom systemteori eftersom man 

får ett bredare perspektiv och ett annat förändringsfokus, än om man enbart skulle utgå från 

individen. Således passar systemteori bra för att försöka förstå vilken inverkan relationer, 

samspel och omgivningen har på den enskilda individen (Parrish, 2012). För att tydliggöra hur 

man kan förstå helheten beskriver Gassne och Lens (2011), utifrån Klefbeck och Ogdens 

förklaring av den ekologiska systemteorin, att helheten rör sig mellan fyra olika nivåer: mikro, 

meso, exo och makro. Mikronivån ser till hur bland annat familj, grannar, boende, arbetsplats 

och så vidare påverkar oss. Mesonivån fokuserar på hur de olika komponenterna på mikronivån 

samspelar mellan varandra och hur vi påverkas av det. Exonivån handlar om hur vi påverkas 

av de värderingar och normer som finns runt omkring oss. Slutligen fokuserar makronivån på 

de övergripande strukturerna som lagstiftning och politiskt system. 

3.2 Rollteori 

I samband med helhetsperspektivet anser vi att det är viktigt att även nämna rollteorin. 

Rollteorin syftar på att belysa hur människans beteende påverkas av den sociala miljön, 

eftersom denna innehar roller som ska tillgodoses och tillsättas enligt Parrish (2012). De 

förväntningar eller den sociala position rollen har påverkar därmed hur man beter sig efter en 

roll. Rollen kan till exempel vara definierad av relationen till en klient. Det kan även vara någon 

som tillskrivits rollen som exempelvis funktionshindrad. Ytterligare en viktig aspekt som 

rollteorin ger förståelse av, är att människan har flera olika roller på en och samma gång menar 

Parrish (2012). Rollteroin är även relevant för vår efterföljande teori om relationskompetens. 

3.3 Relationskompetens 

Den professionella rollen innebär dels att samarbeta med individen, även att samverka med 

verksamhetens samarbetspartners utifrån övergripande mål enligt Røkenes (2007). Det kräver 
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emellertid en yrkeskompetens hos den professionella i form av en relationskompetens. Att vara 

relationskompetent innebär att den professionella kommunicerar på ett meningsfullt sätt, tar 

vara på syftet för mötet och inte förolämpar den andra personen. För att uppnå det menar 

Røkenes (2007) att det är viktigt att ha förståelse, vara lyhörd, ha självinsikt och empatisk 

förmåga. Vidare beskrivs att en relationskompetent person utgår från individens behov och inte 

från sina egna. Därmed ingår det i relationskompetens att ha förmåga att skapa en relation, 

alltså upprätta en relation till individen och kunna upprätthålla relationen. Det ingår även att på 

ett bra sätt kunna avsluta den professionella relationen. 

3.4 Den hjälpande relationen 

Relationskompetens ses som en viktig del i arbetet med människor och i socialt arbete, vilket 

leder till Bernler och Johnssons (2005) fråga ‘vad är en relation?’. De menar att relationer 

mellan människor är de relationer som är intressant inom beteende- och samhällsvetenskapen. 

En typ av relation mellan människor kan vara den generella hjälprelationen. En hjälprela t ion 

är en komplementär relation vilket innebär att den ena tar rollen som hjälpare (kuratorn) och 

den andre som den hjälpte (klienten). Detta betyder att relationen är ojämn. För att relationen 

ska kunna existera är det därför viktigt att det gemensamt förekommer en ömsesidig acceptans, 

respekt och ärlighet för varandra. Vidare skriver Bernler och Johnsson (2005) om den 

asymmetri som finns mellan parterna innan den hjälpande relationen ens har börjat. De menar 

att kuratorn många gånger utgår från tidigare underlag om klienten, och tar över dessa 

uppfattningar. Sådant beteende verkar dock inte finnas hos klienterna. 

 

Bernler och Johnsson (2005) menar att hjälparen och den hjälpte behöver ta sig igenom olika 

relationsskapande processer för att skapa en relation. I processens första faser är frågor om 

existens det mest framträdande. Den första fasen i hjälprelationen är ‘jag finns (för dig) och du 

finns (för mig)’. Det innebär att klienten söker efter bekräftelse och kuratorn, som har 

huvudansvaret i denna fas, försöker bekräfta genom att framföra att båda två existerar i relation 

till den andre. Bernler och Johnsson (2005) kallar detta för initiala bekräftelsecykeln. Den andra 

fasen innebär att ‘jag/du finns’ och ‘vi finns’ och betyder att klienten bekräftar sin och 

kuratorns existens. I den tredje fasen definieras relationen som en professionell relation, det 

vill säga ‘jag = människa och kurator, du = människa och klient  och jag = människa och klient, 

du = människa och kurator’. Bernler och Johnsson (2005) lyfter att relation är en hjälp 

samtidigt som relationen är det som bär kontakten, alltså att relationen måste finnas för att en 

hjälp eller förändring ska kunna ske. Eftersom relationen har denna dubbla roll för den 

hjälpande processen bör stor omtanke läggas på relationskapandet. 

 

Vidare kan relationen mellan kurator och klient befinna sig på olika nivåer menar Bernler och 

Johnsson (2005). En av dessa nivåer är den basala relationen. Utifrån klienten kan den basala 

relationen benämnas som kamraten, eftersom klienten förväntar sig att bli bemött som en 

person. Klienten förväntar sig även att den andre ska göra något för honom eller henne. Om 

detta uppfylls stärks förhållandet. En annan nivå av relationen sedd från klienten benämns som 

rådgivaren. Det innebär att klienten i första hand förväntar sig att bli lyssnad på av kuratorn, 
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och i andra hand få råd och stöd från denne. Relationen innebär alltså att klienten berättar och 

rådgivaren lyssnar och ger råd. Kuratorn har möjlighet att styra samtalet men behöver vara 

uppmärksam på om klienten gör motstånd eller inte är redo att prata om något. Nästa 

relationsnivå är terapeuten, i denna relation kan klienten uppleva att sina föreställningar vidgas 

med kuratorns hjälp. Vilket kan innebära att klienten får en ökad förståelse för sig själv.  

3.5 Personcentrerad teori 

Något som Parrish (2012) tar upp, utifrån Carl Rogers, är en icke-dömande acceptans och ett 

ovillkorligt positivt bemötande till individen. Detta ses som de viktigaste byggstenarna för ett 

gott socialt arbete. Vidare tar Parrish (2012) upp begreppet uppmärksammat lyssnande vilket 

innebär färdigheter i kommunikation och ett aktivt lyssnande, för att få en ökad förståelse för 

individens perspektiv. Parrish (2012) lyfter fram Carl Rogers personcentrerade teori som 

baseras på människans förmåga och självbestämmande. Teorin handlar om att människan 

strävar efter att utveckla sig själv och har en förmåga att nå välbefinnande. Rogers betonade 

ytterligare att den hjälpande processens uppgift är att lyfta fokus från diagnostiska faktorer till 

att stödja och stärka individens förmåga till att växa och utvecklas. Med andra ord ligger 

processens betoning på individens självständighet snarare än kuratorns auktoritet. Vidare lyfter 

Parrish (2012) fram att Rogers uppmanade professionella att vara empatiskt närvarande och se 

individerna som värdefulla medmänniskor. Ett synsätt som stämmer väl överens med det 

sociala arbetets värderingar. Dock menar Parrish (2012) att en del av den kritik som Rogers 

teori har fått är att den endast kan tillämpas på människor som redan kan hantera sitt liv på ett 

bra sätt, och är därför inte alltid lämplig vid arbete med autistiska människor. 

3.6 Styrkeperspektivet 

Vidare tar Parrish (2012) upp att den personcentrerade teorin kompletteras av Saleebeys 

styrkeperspektiv. Styrkeperspektivet innebär ett förhållningssätt som fokuserar på individens 

styrkor och människovärde istället för dennes sjukdom eller livssituation. Med andra ord 

innebär det att ha ett förhållningsätt som strävar efter att få en ökad förståelse av de 

omständigheter och reaktioner som sker inom individens sjukdom eller livssituation. Vidare 

leder ett fokus på individens styrkor, och att hjälpa individen att utveckla dem till 

empowerment, det vill säga att hjälpa individen att hjälpa sig själv. Detta förhållningssätt är 

typiskt för socialt arbete och en viktig del i socialarbetarens praktik. 
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4. Resultat 

Delar som berörts under intervjuerna och som vi kommer nämna kort för att ge en bakgrund 

till syftet är livet med autism och kuratorns metoder att underlätta samtalet för individen. 

Vidare kommer vi främst att fokusera på våra huvudteman som är relationens betydelse för 

samtalet och kuratorn som sitt eget verktyg. Till dessa har vi underteman att bygga en 

relation och att upprätthålla en relation och upplevelse av rollen och förhållningssätt.  

4.1 Livet med autism 

Ett par intervjupersoner berättar att det som generellt kan vara svårt för personer med autism 

är det talade ordet. Det kan även vara svårt att omsätta ord till handling, att bearbeta information 

och att man tolkar saker ordagrant. En intervjuperson berättar att många med autism har stora 

svårigheter med perception som innebär att man är känslig för vissa sinnesintryck.  

 

En del klarar inte av ljuset till exempel, att dom måste sitta med ryggen mot fönstret och en del 

klarar inte av mönstrade kläder så att det, men det är ju så individuellt.  

 

En av intervjupersonerna berättar att många av dem med autism har blivit mobbade under 

skoltiden. En annan intervjuperson tror att många personer med autism blir bemötta som att 

dom är lata och inte förstår något, och att det inte fungerar så bra med insatserna hos andra 

vårdgivare. På frågan om vad det är som brister blir svaret: 

  

 Kunskap hos andra vårdgivare kring olika diagnoser och funktionsnedsättningar över lag. 

 

De samtal som kuratorerna har med personer med autism har enligt en intervjuperson dels 

praktiska funktioner, som att hjälpa till med ansökningar. Samtalen har även funktioner som 

att bearbeta känslor eller att prata om specifika saker. 

  

Men ibland kommer dom för en praktisk sak, dom vill ha hjälp med att fylla i en blankett och 

sen visar det sig att det är mycket annat som dom bär med sig som dom vill prata om och så 

kanske det leder till nya träffar och så. 

4.2 Metoder att underlätta samtalet för individen 

Intervjupersonerna tar upp olika sätt att göra samtalet lättare för individen. Det innefat tar 

samtalets struktur, strategier i samtalet, hjälpmedel och anpassningar av miljön. Samtalets 

struktur eller ramar menar intervjupersonerna är att klargöra syftet med samtalet, bestämma 

samtalets längd, att ha en dagordning, göra sammanfattningar, skriva minnesanteckningar, 

komma överens om vad som händer efter samtalet och att hålla en kontinuitet för fortsatta 

samtal.  
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Ibland så, för många så blir det ju också att man har en dagordning och att man checkar av, 

‘vad har du tänkt att vi ska prata om idag och jag har tänkt det här’. Och ‘är vi liksom överens 

om vilka punkter vi ska hinna med?´ 

 

Intervjupersonerna berättar att de strategier de använder sig av i samtal anpassar de till 

individerna för att möta dem där dom är. Det kan till exempel vara att visualisera med hjälp av 

bilder eller att rita på en tavla, att vara samtalsledare, använda sig av konkreta frågor och 

meningar, hjälpa praktiskt, läsa minnesanteckningar tillsammans, finna sätt att kommunicera 

som fungerar, att ha en struktur, hjälpa till att nyansera, använda sig själv, motivera, bygga på 

det som individen är bra på och att se individen i ett större sammanhang. Andra hjälpmedel de 

använder sig av kan vara kattkitt, vilket är bilder med ansikten som har olika känslouttryck. 

Även sociala berättelser, samtalsbok med bilder, bokstavstavla och ‘ett självständigt liv’. Det 

kan också vara att använda olika slags samtalsmetodik, kartläggningar, tidur, målbilder, mail 

och sms och hjul med livsområden. 

 

[...] Allt det här som man lär sig under utbildning eller när man går kurser i samtal, olika slags 

samtalsmetodik kan ju va jättebra men man måste alltid göra om det så det passar för dom här 

ungdomarna. Så att det är en utmaning, ta nya redskap och försöka blanda lite utav allt möjligt 

ibland. 

 

Något som intervjupersonerna också gör för att underlätta samtalet för individen är att anpassa 

miljön, detta beskriver de som viktigt för personer med autism. Det kan vara att anpassa 

rummet, till exempel att använda ett samtalsrum istället för kontoret. Även att tänka på 

placeringen i rummet och hur de sitter. En intervjuperson menar att det kan vara svårt att 

anpassa rummet till alla individer eftersom det finns begränsat antal samtalsrum. En annan 

intervjuperson berättar att vissa individer föredrar alternativa platser, till exempel att ta samtalet 

på en promenad med hunden eller i bilen. 

 

Alltså med den här gruppen så är miljön jätteviktig, att man måste tänka. Svårare är om man 

tar in dom på kontoret tycker jag, där är det dator och mycket, det är rörigt på ett annat sätt. 

Och jag tänker ganska mycket på hur vi sitter och liksom checkar av, så ofta hamnar, blir man 

ju liksom bredvid varann, men det beror lite person och så, men sånt är ju viktig t innan man 

inleder ett samtal. 

4.3 Relationens betydelse för samtalet 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram att det viktigaste för samtalet är att det finns en relation. 

Flertalet upplever även att relationen går före samtalsmetoden, både generellt och med personer 

som har autism. En intervjuperson menar att med hjälp av relationen är det möjligt att backa 

upp individen för att skapa förändring, att hjälpa individen att hjälpa sig själv. På vår fråga om 

hur intervjupersonerna upplever relationens betydelse för samtalet svarade en av av dem att det 

betyder allt. En annan svarade: 

 

Jättemycket. Relationen går före metoden faktiskt.  
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En intervjuperson menar att en bra relation är redskapet. Dock berättar intervjupersonen att 

denne skulle vilja ha mer redskap och metoder för samtalen i sitt arbete med personer med 

autism, men tycker att det som varit mest givande är när det funnits en bra relation.  

 

Men det som varit mest lukrativt det har varit när jag får en bra relation  

4.3.1 Att bygga en relation 

Det som framkommer som mest väsentligt i att bygga en relation är att lära känna personen.  

Med andra ord att vara nyfiken och intressera sig för det som individen tycker är intressant, till 

exempel fritidsintressen. En intervjuperson tar även upp att för just denna målgrupp är det svårt 

att bygga relationer på det sätt som man vanligtvis gör. Som att de till exempel inte förstår 

varför kuratorn frågar om saker som inte hör till samtalet, något som intervjupersonen menar 

att man gör då man ägnar sig åt att bygga en relation. Flertalet betonar att ingen individ är den 

andra lik, att det kan ta tid att bygga en relation och att det måste få ta tid 

 

[...] Och göra det efter varje enskild person eftersom alla dom är unika så det går inte att ha 

någon mall och tänka att så här gör vi alltid utan man måste ju på något sätt lära känna 

personen och fråga ‘hur vill du har det, vad passar bäst för dig..’ alltså fråga den man träffar. 

 

En annan viktigt del i byggandet av en relation som intervjupersonerna berättar om, är ett gott 

bemötande. Exempel som de tar upp är att det är viktigt att den enskilde känner sig trygg, sedd, 

lyssnad på, välkommen och tagen på allvar. Flertalet berättar att det är avgörande för relationen 

att de förstår varann. Det vill säga att hitta ett sätt att kommunicera är grunden till en relation.  

 

[...] Och så tycker jag att relationen kommer när dom ser att vi uppfattar varann rätt, vi kan 

kommunicera med varann. 

 

Vidare berättar en annan intervjuperson att det kan vara svårt att få feedback i samtalet eftersom 

personerna de möter inte är vana vid att bekräfta det de hör, exempelvis med ett hummande 

eller ett nickande. Utan denna feedback kan det vara svårt att veta om man funnit varandra. 

Även hopplöshet och frustration är något intervjupersonerna upplever att de kan känna om de 

inte når varandra eller inte kommer vidare i samtalet. En intervjuperson berättar att man då kan 

behöva ställa checkfrågor för att stämma av hur man uppfattar varandra.  

 

För man får inte så mycket tillbaka. Och då måste man ställa liksom checkfrågor istället. Man 

får det inte per automatik som man kanske är van vid.  

 

Även tillit tas upp som en viktig aspekt i relationsskapandet. En av intervjupersonerna berättar 

om vikten av att göra det man säger att man ska göra, eftersom det skapar tillit som i sin tur 

leder till att man skapar en relation. 
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[...] när dom ser att jamen det händer ju faktiskt saker när jag träffar (NAMN), då tycker jag 

att då kommer relationen så småningom, när dom känner att jo men den här personen kan jag 

lita på. 

4.3.2 Att upprätthålla en relation 

Tillit framkommer som betydelsefullt även för att kunna upprätthålla en relation. En 

intervjuperson talar om förtroendekapital som en viktig del i arbetet, att individen litar på 

kuratorn. Utan förtroende och brist på relation kan man till exempel inte säga vad som helst 

menar intervjupersonen. 

 

För har man inte fått till ett förtroende, att dom litar till mig, då kan man ju lägga ner, då är 

det ju som, det är inte lönt. 

 

Förtroendet behövs om parterna missuppfattar varann eller att kuratorn råka säga något som 

gör att individen tar illa upp. De trycker även på att det är viktigt att fånga upp det som blivit 

fel. En intervjuperson berättar att denne är tydlig redan från början med att det är okej att ha 

missförstånd och att det går att rätta till. Intervjupersonen menar på att det lätt kan bli 

missförstånd med denna målgrupp och att det är viktigt att vara snabb att ta tag i det. En annan 

berättar att en överenskommelse görs med individen om att han eller hon får säga till om 

kuratorn gör eller säger något fel. När förtroendet finns får ofta relationen en andra chans om 

något blivit fel. 

 

[...] Och det är ju klart att det har blivit en del stora grejer som, men det mesta går att rätta 

till. Man får oftast en andra chans, och en tredje och en liksom, så att det är nästan aldrig som 

det bara skiter sig helt, det tycker jag inte. [...] Och då hänger det mycket på relationen, tycker 

jag. 

 

Saker som kan bli fel och därmed påverka relationen negativt kan vara stress, till exempel att 

individen känner att kuratorn inte har tid. Även att inte lyssna och vara lyhörd för individen 

framkommer hos flertalet av intervjupersonerna. Andra saker som kan påverka relationen 

negativt är att missa eller tappa bort saker man lovat, att avbryta individen mitt i någonting, att 

vara ifrågasättande eller utmana individens tankesätt, att sätta gränser för sådant som inte ingår 

i uppdraget och dålig dagsform berättar intervjupersonerna. 

 

Det är ju när man inte lyssnar, när man är stressad, dom märker ju av väldigt snabbt om man 

är stressad, när dom blir osäkra på att jag vill väl, då kan det påverka relationen, eller när det 

blir liksom missförstånd, det kan ju också påverka relationen.  

 

Det som däremot kan påverka relationen positivt är bland annat att vara lyhörd, att man skrattar 

och att man inte argumenterar emot. Även att bekräfta det individen upplever och känner 

beskrivs av en intervjuperson som positivt för relationen. Dessutom menar ett par 

intervjupersoner att våga gå utanför den enskildes bekvämlighetszon, att vara uppriktig och ge 

tydliga svar är något som kan vara positivt om det görs vid rätt tillfälle. 
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Det är ju när jag känner att dom litar på mig, att dom vet att när jag sen säger saker så säger 

jag det inte för att va taskig eller dum eller.. Och det är ju först när jag har en relation när jag 

kan säga dom sakerna. 

4.4 Kuratorn som sitt eget verktyg 

4.4.1 Upplevelse av rollen 

Intervjupersonerna beskriver sina upplevelser av rollen som varierande, att den kräver en 

helhetssyn, är spretig och att det därför finns nya saker att lära sig varje dag. Även om de har 

arbetat länge är jobbet fortfarande väldigt utvecklande. De berättar också om en frihet i arbetet 

som gör att de kan göra det där lilla extra för individerna. En intervjuperson talar om att rollen 

är drivande, att leda något framåt för att få en förändring. 

 

Min roll är att leda nånting framåt. Att på nått sätt få en förändring. Jag tycker att det ä r mitt 

mål att på nått sätt,[…] det är nånting som inte funkar eller om det är nått man vill förändra 

på nått sätt eller nått som inte är bra. Och då tänker jag att jag blir någon som kan finnas med 

att förändra nånting. Så jag tänker alltid att det ska leda framåt. Det ska bli bättre. 

 

En intervjuperson beskriver rollen som otydlig, ‘vad är det som ingår i kuratorsrollen här 

egentligen?’, ‘vart går gränsdragningarna till andra instanser?’. Intervjupersonen upplever även 

att denne saknar vissa verktyg för att arbeta med denna målgrupp och tror att mer kunskap 

kring motiverande samtal skulle kunna hjälpa när känslan av att inte komma vidare dyker upp. 

Intervjupersonen berättar även att det är viktigt att tänka efter vad man gör i arbetet. Exempelvis 

‘tänk om det bara gör skada?’ eller ‘om man inte kommer någon vart?’ En annan intervjuperson 

berättar att vidareutbildningen ‘steg 1’ skulle vara ett bra komplement för att få en större 

förståelse för vad det är som görs i arbetet. Intervjupersonen berättar att denne ibland undrar 

‘varför gör jag just det här’, att denne gör ett val och ofta går på någon slags magkänsla.  

 

Och det är ju klart att vi skulle ju definitivt ha nytta av att gå den här vidareutbildningen steg 

1 här, men ibland känns det som att vi har inte riktigt förståelse för det vi gör, kuratorerna, i 

samtalen, visst vi får stå för mycket praktiskt och så men vi gränsar ju ganska mycket till 

psykolog så vi tar ju mer samtal än vad psykologerna tar.  

 

Vidare beskrivs rollen som att man är en stöttande person, enligt en intervjuperson. De flesta 

intervjupersonerna lyfter även att de känner sig mer som en medmänniska än en kurator och 

att de får härbärgera mycket känslor. Även att vara den trygga personen i samtalet lyfts av en 

intervjuperson som beskrivning av kuratorsrollen. 

  

[...] jag måste som stå för den dära tryggheten och att jag vet vart vi ska liksom och lite 

ledare på något sätt i dom där lägena. 
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Något intervjupersonerna tycker är viktigt är att inte låta sina egna känslor ta över samtalet. 

Flertalet tar upp att de under samtalen får trycka undan de känslor som kan uppstå. De får 

istället hantera sina egna känslor på annat sätt, genom till exempel handledning eller prata med 

kollegor. Många av intervjupersonerna tycker dock att man kan visa glädje och bjuda lite på 

sig själv i samtalen. 

 

Att man måste ju bju på sig själv också, öppna upp lite, en del ser jag, om vi har haft kontakt 

en längre tid, och fast än att du har Asperger så, om man säger att man inte tycker om 

kroppskontakt, så ser jag ju att en del står där och trampar och vill ge en kram och då, då gör 

jag det. 

 

Bjuda på sig själv leder följaktligen till frågan om att vara eller inte vara professionell. En 

intervjuperson funderar kring om det hör till dennes profession eller personlighet att denne är 

lätt att prata med och resonerar fram till att det hör till personligheten. En annan beskriver den 

professionella rollen som att inte vara alltför privat. Vidare berättar intervjupersonen att med 

denna målgrupp vill denne inte ses som någon auktoritet eller myndighetskurator utan snarare 

som en medmänniska. Om individen frågar vad som hänt under ledigheten undviker denne inte 

att svara, eftersom det ingår i konceptet att få en relation. Därtill beskrivs det också som ett 

gränsland mellan att vara professionell och privat.  

 

Jag vet inte, det är väl dom där gångerna man känner att jaha hur professionell var jag nu, 

men å andra sidan kan man ju vända på det och säga att man är professionell för man vågar 

tänja på gränserna lite grann, vågar ha mötet. För man känner ju när man får mötet.  

4.4.2 Förhållningssätt 

Samtliga intervjupersoner menar att arbetet ska ske på individens villkor. En intervjuperson 

berättar att denne tänker att individerna gör så gott de kan, de kämpar och försöker. 

Intervjupersonerna berättar även att bemötande är något som de hela tiden måste jobba med. 

Ett gott bemötande finns med i tanken hela vägen och varje gång, berättar en intervjuperson. 

Det kan vara från hur en inbjudan ser ut när den skickas ut till att samtalet är avslutat för den 

gången, eller hur man uttrycker sig och vad man säger för att inte trampa någon på tårna. En 

tillåtande miljö där alla sorters konstiga frågor kan ställas tas upp som viktigt. Det kan också 

handla om att inte lägga någon större vikt vid diagnosen eller gå efter för mycket mallar, 

berättar ett par intervjupersoner. Individerna kommer som oskrivna blad och om man går in 

med en förutfattad mening tappar man mötet. 

 

Hade jag läst på allting hade jag kanske gått dit med förutfattad mening och satt mig in i 

någonting som hon inte ville ha. Nu blev det ju ett öppet möte och på hennes villkor och ja [...] 

när jag nu satt med henne där och lämnade den här bilden jag fick av underlagen så vart det 

ju en annan tjej än det jag hade med mig från alla underlag. 

 

Att möta en individ som fått hjälp från andra instanser utan att må bättre kan göra att man som 

kurator upplever höga krav, att klara något som många andra inte klarat av, berättar en 
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intervjuperson. Intervjupersonen berättar att när denne valde en annan synvinkel sänktes den 

egna kravnivån. 

 

Jag tänkte men gud hur tror dom att jag, hur tror dom att vi ska kunna fixa det dom inte har 

fixat. [...] Sen då tänkte jag att nämen nu skiter jag i det där jag ser ju ändå henne som en 

människa. Inte som en sjuk person utan som en människa med många möjligheter och sådär 

och då for ju kraven ifrån mig också. 

 

En intervjuperson beskriver det som svårt att mötet ska ske efter individens villkor. 

Intervjupersonen berättar att denne kan se vid mötet med en person vad nästa steg bör bli och 

vilket håll de bör gå åt, medan individen kanske inte riktigt är där än. Intervjupersonen berättar 

att denne har lärt sig att mer sitta på händerna för att vänta in individen. Vidare berättar 

intervjupersonen att det är viktigt att se de små stegen och att ibland behöva vänta på att 

individen ska mogna först. 

 

Det är kanske fem år bort innan dom är redo rent, dom är ju smart, men lära in sig alla sociala 

koder, regler, som dom måste pränta in. Så det är, k änn lugnet, ge det fem år till. 

 

Vidare berättar intervjupersonerna om sitt sätt att vara i arbetet och i mötet med individen. 

Bland annat framkommer att vara medmänsklig som ett viktigt förhållningssätt och egenskap 

från en intervjuperson, och menar att detta är något man kan komma långt med. En annan 

intervjuperson beskriver sig som en person som har nära till skratt och är lätt att prata med. 

Denne beskriver sig också som tydlig men med humor. Även att vara påhittig framkommer 

som en viktig egenskap från en intervjuperson. 

 

Och då gäller det att man är ganska påhittig ibland. Att, för dom allra flesta att bara sitta 

framför varandra två stycken så här det kanske inte är så givande utan man kanske måste tänka 

annorlunda som bilder, rita, skriva ner korta sammanfattningar. 

 

Att vara följsam och ha en fingertoppskänslighet berättar en intervjuperson om. 

Intervjupersonen beskriver det som att denne följer samtalet och blir nyfiken på individen. 

Vidare beskriver intervjupersonen att man med en fingertoppskänslighet kan veta när man 

behöver kliva utanför ramen, för att få till den lilla extra förändringen. Två intervjupersoner 

berättar om att vara en person som förmedlar hopp är en viktig del i kuratorsarbetet, också i 

övrigt socialt arbete. Med andra ord att förändring är möjligt även om det inte alltid är så enkelt. 

Lika viktigt är att försöka vara hoppingivande även när något upplevs som svårt. 

 

[...] hoppet, det är ju jätteviktigt. Att man är en person som faktiskt ger människor hopp. Att 

det går att förändra, sen är det inte så enkelt alla gånger men också ge hoppet att jag är ingen 

person som ger upp utan jag kommer fortsätta tills vi hittar rätt. [...] Så hoppet tycker jag är 

jätteviktigt. I kurators, eller egentligen i allt socialt arbete. 
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5. Analys 

Ur vårt resultat kan vi se att arbetet som kurator bland annat innebär att skapa förutsättningar 

för förändring och att stödja personer till en fungerande vardag, dels genom att samverka med 

individen men även genom att samverkan med andra aktörer. Våra intervjupersoner betonar 

även vikten av att utgå från individen och att möta individen där den är. I sin tur beskriver 

Keller och Greenberg (2009) att starta där personen är som komplext, och att det krävs att man 

förstår personen i ett större sammanhang. För att se personens helhet beskriver Gassne och 

Lens (2011), utifrån Klefbeck och Ogdens, att man kan se hur individen påverkas av olika 

system på olika nivåer. Även våra intervjupersoner beskrev att man bör se individen i ett större 

sammanhang. Iannuzzi m.fl. (2015) skriver att detta är något kuratorer har en djup förståelse 

för, det komplexa helhetsperspektivet. Genom att se individen utifrån systemteorin, det vill 

säga ur ett större perspektiv, kan enligt Parrish (2012) innebära en ökad förståelse för vilken 

inverkan relationer, samspel och omgivningen har på den enskilda individen. Därigenom kan 

man få ett bredare förändringsfokus, än om man enbart skulle utgått från individen.  

 

I sitt arbete utgår intervjupersonerna från individen de möter. De menar att eftersom alla 

individer är olika och har olika behov av stöd varierar därför deras yrkesroll. Vidare förklarar 

Parrish (2012) enligt rollteorin att människors beteende påverkas av den sociala miljö de 

befinner sig i. Den sociala positionen eller de förväntningar som finns på rollen är det som 

formar hur man beter sig, rollen kan därför definieras av relationen till en klient. Genomgående 

beskriver våra intervjupersoner rollen som kurator att vara stöttande och trygg, där bland annat 

nyfikenhet, humor, tydlighet, fingertoppskänslighet, följsamhet och lyhördhet är centra la 

egenskaper hos kuratorn. Enligt Fife m.fl. (2014) förmedlar den professionella ett sätt att vara 

som leder till en god professionell relation om denne har en inställning som är äkta och öppen 

gentemot klienten, och betraktar personen som unik utan att döma. 

 

Bemötandet ses som centralt i kuratorsrollen och beskrivs av våra intervjupersoner som något 

man hela tiden behöver reflektera över. Det framkommer även att man inte bör lägga någon 

större vikt vid diagnosen för ett gott bemötande. Något som Parrish (2012) nämner som typiskt 

för socialt arbete är just att lyfta fram människan och inte åkomman. Enligt Saleebeys 

styrkeperspektiv menar Parrish (2012) att empowerment är att fokusera på det individen är bra 

på och hjälpa individen att stärka det. Ytterligare lyfter Bordin (1979/1994) att kuratorn i en 

sådan relation agerar som förändringsagent. Med det menas att kuratorn tillsammans med 

individen kommer överens om mål för förändring, och de nödvändiga stegen för att nå målen. 

Enligt våra intervjupersoner är det av vikt att alltid utgå från individen och dennes villkor. 

Genom att tillämpa detta klientcentrerade synsätt kan man enligt Parrish (2012), utifrån Carl 

Rogers personcentrerade teori, stödja och stärka individens förmåga till att växa och utvecklas.  

 

Ett annat förhållningssätt som intervjupersonerna utgick från var öppenhet inför mötet med 

individen, och att inte ha en förutfattad mening om individen. Bernler och Johnsson (2005) 

menar att kuratorn många gånger läser igenom tidigare underlag om individen, och har därmed 

inför ett första möte tagit över någon annans uppfattning om individen. Våra intervjupersoner 
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påpekar att det är viktigt att inte gå efter för mycket mallar eftersom individerna kommer som 

oskrivna blad, och med en förutfattad mening om individen tappar man mötet. 

 

Vad mera är att intervjupersonerna upplever relationen mellan kurator och individ som en 

viktig del i arbetet. Røkenes (2007) belyser vikten av att vara relationskompetent som en 

väsentlig kunskap hos den professionella för att kunna utveckla och stödja andra människor. I 

relationskompetensen ingår det att kunna bygga upp en relation, upprätthålla en relation och 

avsluta relationen på ett professionellt sätt. Vidare innebär relationskompetens att utgå från 

individens behov istället för sina egna. Från våra intervjupersoner framkommer relationen som 

något som måste existera och är ett viktigt redskap för arbetet, till och med viktigare än den 

metod som används. Detta överensstämmer med Bernler och Johnsson (2005) som menar att 

relationen måste finnas, att relationen är en hjälp samtidigt som relationen bär kontakten. Även 

Bordin (1979/1994) menar att det är styrkan i alliansen mellan kurator och klient som avgör 

förmågan att uppnå en förändring. 

 

I sin tur kan hjälprelationen mellan kurator och individ befinna sig på olika nivåer menar 

Bernler och Johnsson (2005). Detta kan kopplas till intervjupersonernas syn på relationen, det 

syfte som samtalet har och de olika typer av samtal de genomför. Bernler och Johnssons (2005) 

basala relation på kamratnivå (se sid. 15) då individen förväntar sig att bli bemött som en person 

av kuratorn kan relateras till intervjupersonernas förhållningssätt och relation till individen. 

Nivån då kuratorn är rådgivare och individen förväntar sig att bli lyssnad på och få råd och stöd 

av kuratorn kallas enligt Bernler och Johnsson (2005) för rådgivare. Denna nivå kan vävas 

samman med de rådgivande samtal som intervjupersonerna genomför. Bernler och Johnssons 

(2005) nivå terapeuten, där kuratorn hjälper individen att vidga sitt perspektiv och få en ökad 

förståelse till sig själv, sammanfaller med de stöd- och motivationssamtal som 

intervjupersonerna genomför. 

 

Vidare kan den basala relationen, även kallad kamraten, knytas ihop med Carl Rogers 

personcentrerade teori där kuratorn är empatiskt närvarande och möter individen som en 

medmänniska enligt Parrish (2012). Teorin handlar om att människan strävar efter, och har 

förmåga till självförverkligande. Enligt Parrish (2012) har dock den personcentrerade teorin 

fått kritik för att den lämpar sig bäst till människor som redan är välfungerande, och inte alltid 

kan tillämpas för människor med autism. Från våra intervjupersoner har vi fått fram stöd som 

visar på motsatsen. Intervjupersonerna berättar om ett förhållningssätt som liknar det Carl 

Rogers rekommenderar i sin teori. Till exempel upplever intervjupersonerna att de ser 

individen istället för funktionsnedsättningen, och att individerna de träffar gör så gott de kan, 

de kämpar och försöker.  

 

För att ha en relation måste den först byggas upp. Våra intervjupersoner menar att en 

betydelsefull del i att bygga en relation är att visa intresse för och lära känna individen. Flertalet 

betonar även att alla individer är olika, och att det kan ta lång tid innan relationen är uppbyggd. 

Viktiga delar i relationsskapande som de lyfter fram är ett gott bemötande, att individen ska 

känna sig trygg, lyssnad på och välkommen. Även Ramsay m.fl. (2005) betonar att en bra 
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utgångspunkt är att lära känna individen, att kuratorn till exempel engagerar sig och visar 

intresse för individens fritidsintressen. Detta skapar i sig en trygghet för individen och en känsla 

av att vara förstådd av kuratorn. Även Parrish (2012) framhäver vikten av ett gott bemötande 

genom Carl Rogers syn på icke-dömande acceptans och ovillkorligt positivt bemötande. 

 

Bernler och Johnsson (2005) betonar att stor omsorg bör läggas på relationsskapandet. De tar 

upp de relationskapande processer som kurator och klient behöver ta sig igenom för att bygga 

en relation. Att gå från att klienten söker bekräftelse och kuratorn som bekräftar till att båda 

har bekräftat varandra, och skapat en förståelse för den enes roll som kurator och den andre  

som klient och tvärt om. Detta lyfter intervjupersonerna som utmanade då den målgrupp de 

arbetar med inte är van vid att bekräfta den andre, vilket kan leda till att kuratorn har svårt att 

uppfatta om de nått varandra. Intervjupersonerna betonar därför vikten av kommunikation för 

att komma runt detta och en strävan efter att förstå varandra. Även Ramsay m.fl. (2005) menar 

att en utmaning för kuratorn är att skapa en hållbar och fungerande relation med individer som 

har grundläggande problem att förstå och engagera sig i relationer. Också Keller och Greenberg 

(2009) tar upp att relationen har störst sannolikhet att vara framgångsrik om den professione l la 

och klienten förstår varandra och är överens om vart de ska. 

 

Vidare lyfter Bernler och Johnsson (2005) fram att hjälprelationen mellan kurator och klient i 

grunden är ojämn och att ömsesidig acceptans, respekt och ärlighet är viktigt för relationens 

existens. Detta kan liknas med de betydelsefulla ingredienserna tillit och förtroende som våra 

intervjupersoner lyfter fram för att upprätthålla en relation. Med hjälp av förtroendekapital kan 

till exempel missförstånd hända utan att relationen skadas avsevärt. Det som är viktigt är att ta 

tag i det snabbt menar de. Även Ramsay m.fl. (2005) påpekar att kuratorn behöver vara 

medveten om att dennes uttalanden kan misstolkas av individen. Exempelvis anser de att det 

är viktigt att kuratorn frågar hur individen upplever de uttalanden som kuratorn gjort. 

 

I sin tur berättar våra intervjupersoner om vad som kan påverka relationen positivt och negativt. 

De menar att stress, att inte lyssna och att missa saker kan påverka relationen negativt. Detta 

lyfter också Ackerman och Hilsenroth (2001) då de menar att en kurator som är kritisk, spänd 

eller distraherad påverkar relationen negativt. Det som å andra sidan kan påverka relationen 

positivt, menar våra intervjupersoner, kan vara att man är lyhörd och bekräftar individen, att 

man skrattar och att man inte argumenterar emot. Även Ackerman och Hilsenroth (2003) menar 

att ett förhållningssätt som präglas av respekt, trygghet, värme, intresse och att värna om 

individens upplevelser har en positiv effekt. 

 

Slutligen menar Ackerman och Hilsenroth (2003) att ärlighet också kan påverka relationen 

positivt. Våra intervjupersoner lyfter fram ärlighet som både något positivt och negativt. Att 

våga vara uppriktig, utmana individens tankesätt och ge tydliga svar är något som kan vara 

positivt om det görs vid rätt tillfälle menar de. Liknande betonar Ramsay m.fl. (2005) att en 

stark relation bör finnas innan kuratorn lyfter tankar om individens beteende, som denne kanske 

inte ser. När kuratorn är uppriktig är det bra om det kommer i en anda av att ge användbar 

information i syfte att uppnå individens uppsatta mål. 
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5.1 Sammanfattande analyser 

Sammanfattningsvis upplever våra intervjupersoner sin roll i samband med relationen till 

personer med autism som väldigt varierande. Detta eftersom kuratorns roll formas utifrån 

personen de möter. Det finns dock några egenskaper som bland annat nyfikenhet, humor, 

tydlighet, fingertoppskänslighet, följsamhet och lyhördhet som är centrala och ses som viktiga 

för rollen. Även att vara en förändringsagent och att leda något framåt är kännetecken som 

tydligt präglar kuratorsrollen. 

 

Vidare betonas kuratorernas förhållningssätt gentemot individen av att alla individer är olika. 

Lika viktigt är att bemöta individen med intresse, försöka lära känna individen, vara lyhörd, 

skapa trygghet, visa acceptans, möta individen där den är och att vara icke-dömande. Det 

framkommer dock att det inte alltid är enkelt med ett gott bemötande och förhållningssätt, då 

stress och annat kan distrahera kuratorernas möjlighet att fokusera på samtalet. 

 

Slutligen visar vårt resultat att relationens betydelse för samtalet är att relationen är viktigare 

än den metod som används. Däremot kan det ta tid och vara utmanande att bygga en relation 

med denna målgrupp. Bland annat krävs det ett gott bemötande och förhållningssätt som 

beskrivits ovan för att bygga en relation. Relationen kan påverkas både positivt och negativt 

vid upprätthållandet av en relation. Det viktiga är att relationen innehåller tillit och förtroende 

för att relationen ska få en andra chans vid misstag eller missförstånd. Utan en relation mellan 

den professionella och individen är det svårt att genomföra ett gott arbete. Relationen ses därför 

som det viktiga verktyg och bärande hörnsten i att kunna genomföra goda samtal.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka kuratorers upplevelser av samtal med personer som har 

autism, med fokus på upplevelse av relationen mellan kurator och individ. De övergripande 

frågeställningar som utgåtts från är vilket förhållningssätt kuratorn har gentemot individen, och 

vilken betydelse relationen har för samtalet. Vi anser att studiens syfte och frågeställningar har 

besvarats genom de resultat och analyser som framkommer. 

 

Mot bakgrund av analysen framkommer relationens betydelse för samtalet som starkast. För 

det första lyfter intervjupersonerna fram deras upplevelse av en god relation, att den är ett 

verktyg och att relationen är viktigare än metoden. För det andra framkommer relationen som 

betydelsefull i både forskning och teori. 

 

Vidare har våra intervjupersoner berättat om deras upplevelser och tanker kring att bygga upp 

och upprätthålla en relation. Som tidigare nämnts hänvisar Fife m.fl. (2014) till Andersson som 

beskriver att kuratorns sätt att vara blir det förhållningssätt som den professionella har vid 

mötet med individen. Det vill säga att värdera individens personlighet och att sätta dennes 

behov först, vilket är en bra utgångspunkt för att skapa en god relation. Det är alltså den 

professionellas sätt att vara som är en bärande stam i relationen till individen. Därtill berättar 

våra intervjupersoner om att skapa trygghet, tillit, visa intresse, lyssna, försöka förstå och inge 

hopp som viktiga delar i relationsprocessen. På samma sätt beskriver Ackerman och Hilsenroth 

(2003) egenskaper hos kuratorn som påverkar relationen positivt. Till exempel att vara trygg, 

pålitlig och visa intresse och öppenhet för individen. Till det kommer även att vara 

undersökande, betona framgångar, visa på förståelse och att värna om individens upplevelser. 

 

Både våra intervjupersoner och forskning visar på att det är egenskaperna hos den 

professionella som möjliggör relationen till individen. Således bör egenskaper som att vara 

trygg, pålitlig, intresserad, empatisk och positiv finnas hos dem som arbetar med samtal och 

personer med autism. Som tidigare nämnts berättade en intervjuperson att relationen är dennes 

verktyg. Mot den bakgrunden drar vi slutsatsen att kuratorerna i första hand använder sig själva 

som verktyg för att bygga upp relationen, och i andra hand använder de relationen som verktyg 

i samtalet. 

6.1 Vidare forskning 

Inom ramen för denna studie fanns det inte möjlighet att undersöka hur personer med autism 

upplever samtal med kuratorer. Vi tycker det skulle vara betydelsefullt att undersöka de 

personer som träffar kuratorerna. Det skulle kunna leda till en djupare förståelse och kunskap 

om hur man kan skapa en god relation, som framkom som viktig aspekt för samtalet. Vidare 

tror vi att man utifrån sådan forskning kan utveckla samtalsmetoder som säkerställer att man 

utgår från individens behov, och att göra kuratorernas arbete mer transparent. 
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6.2 Avslutande reflektioner 

Intervjupersonerna lyfter aspekten av att det saknas kunskap hos andra yrkeskategorier om 

autism, vilket kan göra det problematiskt för individen att interagera med verksamheter och 

myndigheter. Vi anser därför att det är betydelsefullt att föra vidare den kunskap 

intervjupersonerna besitter till andra yrkesverksamma. Detta för att ge ökad förståelse om 

målgruppen och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet, för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt i mötet. Vi hoppas att denna studie ska väcka tankar och 

reflektioner hos professionella som möter individer med autism. 

 

Slutligen finns det många studier som handlar om den professionella relationen mellan terapeut 

och klient. Det finns även många studier om autism, men vi tycker det fanns få studier som 

handlade om kuratorers upplevelser av att arbeta med personer som har autism. Vi anser därför 

att vår studie kompletterar tidigare studier, eftersom den fokuserar på den komplexa relationen 

mellan kuratorn och individer med autism.  
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           Bilaga 1 

Intervjuguide          
● Info om intervjuns och studiens syfte. 

● Ditt deltagande är frivilligt 

● Du har rätt att inte svara på frågor och avbryta när som helst 

● Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt 

● Är det ok att vi spelar in intervjun? 

● Sammanställning av intervju tillbaka till intervjuperson? 

● Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA när den är färdig. 

 

Info om intervjupersoner 

- hur länge arbetat som kurator? 

- hur länge arbetat på nuvarande arbetsplats? 

- vilken utbildning har du? 

- hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

- vad skulle du kalla samtalen du genomför? 

 

Bemötande & ramar 

- Vad tycker du är viktigt vid bemötande? 

- Hur tänker du kring ramarna för ett samtal? 

- Hur tänker du kring miljön? 

 

Relation 

- Hur upplever du relationens betydelse för samtalet? 

- Beskriv hur du gör för att bygga och upprätthålla en relation? 

- Vad upplever du kan påverka relationen? 

 

Samtalet 

- Vad upplever du är viktigt att tänka på i samtal med personer som har 

autismspektrumtillstånd? 

- Beskriv metoder och/eller hjälpmedel som du använder i samtal? 

- Kan du berätta om ett samtal du tyckte var bra? 

- Kan du berätta om ett samtal du inte tyckte gick bra? 

 

Kuratorns roll 

- Hur upplever du din roll som kurator? 

- Hur hjälper du en person med autismspektrumtillstånd med det som kan vara svårt i det 

dagliga livet? 

- Hur tänker du kring din roll vid samverkan kring individen? 

- Hur hanterar du hinder/motstånd från individen? 

- Hur upplever du att dina egna känslor påverkar samtalet? 
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Finns det något mer du vill tillägga innan vi slutar? 


