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STATISTIK 

 

7% av Sveriges befolkning beräknas  

ha NPF (dock ingen registrering) 

1% Aspergers syndrom (högre i Stockholm) 

 

Mer än 50% av de som skulle kunna stå till 

arbetsmarknadens förfogande är idag arbetslösa. 

 

 

 

 



Arbetsgivares attityder 

 
Kopplat till kunskap och fördomar 
 
”Jag känner en som har Asperger…” 
 
”Det går inte här…” 
 
”Vi har redan en som…” 
 
 
 
 

Kunskap och erfarenhet gör skillnad! 



Metodhandbok 

Med Asperger på jobbet  

- bli en bättre chef och kollega 



Pål Burman, arbetsgivare 

 
 

 

– Om man vill ha flera 
infallsvinklar och utveckling 
på en arbetsplats kan inte alla 
medarbetare vara lika. Man 
behöver personer som bryter 
mönstret. 
 
– Du kan ju inte ta ut elva 
mittfältare till en match, då 
fungerar inte spelet. 
 



Jessica Dagerhamn, anställd 

– Jag brukar tala om min autistiska 
superkraft. Min chef kan be mig 
att gå igenom tusen vetenskapliga 
sammanfattningar på engelska. 
Andra kan se det som en oerhört 
stor uppgift. Jag kollar igenom 
dem på fyra timmar och skaffar 
mig en överblick. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Diskutera i smågrupper! 
 
1. Vad behöver arbetsgivare veta om sina anställda – vad är av vikt och vad är 
bara nyfikenhet? 
  
2. Hur upplever ni att arbetsgivare bemöter personer med 
funktionsnedsättning generellt? Ser i något mönster i när det fungerar 
bra/mindre bra i en arbetssituation? Ge exempel. 
 
3. Kan man påverka arbetsgivares attityder till att anställa personer med 
funktionsnedsättning, och isåfall hur? 
 
4. Är det skillnad på arbetsgivares och kollegors bemötande och ansvar? Vad 
kan man förvänta sig och/eller kräva av respektive? 
 
5. Hur pratar man om sina funktionsskillnader när man söker arbete? Måste 
man alltid berätta om sina diagnoser ? 

  
 
 
 



 
 
 

FRÅGOR? 
 
 
 
 



Följ projektet! Boka informatörer! 

 

Webbplats:   

www.attention-riks.se 

Arvsfondsbloggen:   

http://attention-riks.se/varaprojekt/pagaende-projekt/vagar-till-jobb-projektet/ 

Facebook:   

www.facebook.com/attentionvagartilljobb  

 

Projektledare: Ingela Halvarsson 

E-post: ingela.halvarsson@attention-riks.se  

Telefon: 08-120 488 14 / 0739-40 57 57 
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TACK! 


