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Gunvor Larsson Abbad är leg. psykolog 
med inriktning mot KBT. Hon har tidigare 
arbetat som psykolog inom barn- och 
ungdomshabilitering, och sedan våren 
2007 arbetar hon halvtid som psykolog på 
en skola i Linköpings kommun. Vid sidan 
av sina forskarstudier har hon även 
undervisat på psykologprogrammet vid 
Linköpings universitet. 
Avhandlingsarbetet har genomförts inom 
ramen för forskarutbildning i ämnet 
handikappvetenskap, där hon har varit 
knuten till Institutet för 
Handikappvetenskap (IHV) och 
avdelningen för Kognition, utveckling och 
handikapp (CDD).

Avhandlingen syftar till att bidra med ökad förståelsen av AS 
problematik utifrån individernas egna perspektiv. I avhandlingen 
studeras hur personer med diagnosen Asperger syndrom upplever sin 
diagnos, och vilka konsekvenser det inneburit i deras vardagsliv och 
för deras möjligheter att etablera nära relationer. Resultatet visar bland 
annat att diagnosen kan innebära att deltagarnas självbild utvecklas, 
och deras upplevelse av normalitet förändras. De intervjuade beskriver 
erfarenheter av avvikelse, och känsla av att inte passa in i olika 
miljöer. Deltagarna beskriver även vilka svårigheter de erfarit i mötet 
med samhället, men också vilka strategier de utvecklat för att hantera 
vardagssituationer. Diagnosen har beskrivits som ett stöd och 
förklaringsmodell för att hantera upplevelser av utanförskap och 
avvikelse. Förhoppningen är att denna studie ska leda till vidare 
forskning om AS-problematik utifrån individernas egna perspektiv och 
att personer med AS-diagnos ska ges ökade möjligheter att leva det liv 
som de själva önskar och har förutsättningar för. 

 
 
 

ISBN 978-91-85831-43-2 
ISSN 0282-9800 
ISSN 1650-1128 


