
 

 
Autismspektrumtillstånd och utsatthet för mobbning och kränkningar i skolan 

 
När det gäller forskning om mobbning eller att bli återkommande kränkt, retad eller utfryst av andra 
elever i skolan är det sällan som forskare samtalar med de utsatta för att ta reda på deras egna 
erfarenheter och perspektiv. I de få studier där man har försökt att ta reda på detta har utsatta med 
funktionsnedsättningar varit underrepresenterade eller helt osynliggjorda trots att annan forskning 
visat att de är överrepresenterade som utsatta för mobbning i skolan. I denna studie vill vi ge röst åt 
dessa individer.  
 
Vi söker alltså dig som har autism/Aspergers syndrom och som har upplevt att andra elever har 
mobbat, fryst ut eller återkommande kränkt, retat eller drivit med dig under din skoltid.   
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med funktionsnedsättningar och som varit 
utsatta för mobbning under sin skoltid upplever sina mobbningserfarenheter och hur dessa har 
påverkat dem, samt hur den mobbning som de beskriver kan förstås som sociala processer och normer.  
 
I studien planeras ca 20 deltagare att ingå. Deltagarna ska vara vuxna (ska ha fyllt 18 år). Genom 
enskilda intervjuer kommer de att få berätta om sina upplevelser och tankar kring de egna 
erfarenheterna av att ha blivit utsatt. Intervjun beräknas ta 40–60 minuter. Att delta i intervjun är 
frivilligt. Alla som deltar har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Alla intervjuer spelas in 
som ljudfiler och förvaras sedan inlåsta hos Robert Thornberg vid Linköpings universitet. Samtliga 
deltagare behandlas strikt konfidentiellt, vilket innebär att deras namn samt andra namn som de 
eventuellt nämner kommer att bytas ut mot fingerade namn i transkriptionerna och i alla texter som 
produceras. Om du har frågor och funderingar kring studien får du gärna kontakta oss. 
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