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09.00 Registrering och kaffe 

09.30 Inledning 
Introduktion till dagen av Ingela Halvarsson (Rudler), projektledare VTJ.

09.40 Vägar till jobb-föreläsning 
Jill Carlberg Söderlund, en av projektets AS-informatör, håller föreläsningen som 
projektet åkt runt med på arbetsplatser. 

10.40 Bensträckare 

10.45 Om utanförskapets pris och om samhällsnyttan i att ta vara på alla 
människors arbetsförmåga 
Föreläsning av Ingvar Nilsson, nationalekonom. 

11.45 Träffa projektets Asperger-informatörer 
Projektets AS-informatörer (Jill Carlberg Söderlund, Klara Carlsson, Elin Granqvist, 
Serena Hasselblad och Anders Moberg) berättar om sina erfarenheter inom 
projektet; samt vad som händer härnäst i deras (arbets-)liv. 

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 Om Vägar till jobb-projektet 
Projektledare Ingela Halvarsson berättar om projektet, dess erfarenheter och 
insikter samt informerar om vad som finns kvar efter projektavslut. 

14.30 Kaffe 

15.00 Mångfald 2.0 
Föreläsning av Edna Eriksson, journalist och debattör. 

16.00 – 16.15 Avrundning 
Dagen avrundas. 

DAGENS PROGRAM

Dagens presentationer 
kommer vi att lägga upp 

på vår hemsida för 
nedladdning ett par dagar 

efter slutkonferensen!





RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

Vi företräder våra medlemmar
Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 

Ex. ADHD, Tourettes syndrom,
Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST).

• Bildades 1999 (första årsmötet 2000)

• Antal medlemmar: 14 500 

• Antal lokalföreningar: 56

Hos oss samlas:

• Personer i alla åldrar med NPF

• Anhöriga och yrkesverksamma inom området

• Skolor, organisationer, företag och andra föreningar kan 

bli stödmedlemmar



RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

Attention arbetar för att:
• Synliggöra för politiker, myndigheter och 

beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller att 
vara anhörig.

• Brukar- och inflytanderåd ska få mer att säga till om 
och på så sätt förbättra vården och bemötandet av 
patienter och anhöriga.

• Vårdformer och behandlingsmetoder ska utformas 
så att de stärker individens inflytande över sin egen 
behandling. 

• Patient- och anhörigperspektivet ska beaktas vid 
alla strategiska beslut och större förändringar inom 
vården.

• De kunskaper och erfarenheter som finns inom 
Attention tas till vara.



VÄGAR TILL JOBB

Kort bakgrund till varför projektet startades

Många med Aspergers går arbetslösa trots att både vilja och 

förmåga till att arbeta finns. Det skapar ett utanförskap som inte är 

av godo vare sig för den enskilda personen eller samhället. 

Projektet vill

• Bidra till förbättrade attityder bland arbetsgivare då det gäller 

arbetssökande personer med Aspergers. 

• Bidra till att skapa flera förutsättningar för att personer med 

Aspergers ska kunna stärka sina egna möjligheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden.

Projektet har samarbetat med:
Arbetsförmedlingen, Attention Utbildning, IPS-projektet, MISA, 
Riksförbundet Hjärnkoll och Ågesta Folkhögskola.

Projektperiod: 
2012-11-01 - 2015-10-31

Projektledare: 
Ingela Halvarsson (projektår 1 och 3) 
Emma Nilsson (projektår 2)



VÄGAR TILL JOBB

PROJEKTINFORMATÖRER
Fram till idag har projektets informatörer, som alla har egen AS-diagnos, 
besökt och informerat omkring 150 olika arbetsgivare och arbetsplatser 
om de styrkor och fördelar som personer med AS har. 

Projektet lyfter budskapet att arbetsgivare har mycket att vinna på att 
rekrytera unik arbetskraft! 



VÄGAR TILL JOBB

• Kunskap och information behövs; och efterfrågas
• Arbetsgivare behöver och uppskattar förebilder
• En fungerande dialog 
• Med små medel kan man göra stora förbättringar
• Det finns många sätt att nå ett och samma mål!

”Anpassning är inte en begränsning”
Caroline Forsberg äger och driver Norra Stockholms 
hundcenter tillsammans med sin familj. Det är en växande 
rörelse och hon ser inte något problem med att anställa 
en person med Aspergers syndrom, så länge 
kompetensen är rätt.



VÄGAR TILL JOBB

• Självkännedom – vad behöver jag för att fungera?
• Vilka är mina styrkor - var kan jag få arbeta med dessa?
• En öppen dialog med arbetsgivaren
• Energibalansera

”Jag brukar tala om min
autistiska superkraft”
Jessica Dagerhamn är medicine doktor och 
anställd som utredare på Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU). 

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.



UNIVERSALLÖSNING EFTERFRÅGAS



ALLA MÄNNISKOR ÄR UNIKA

För att kunskap ska kunna omsättas till kompetens behövs:

Fakta i form av diagnoskunskap då det gäller de neuropsykiatriska
funktionsnedsättningarna.

Förståelse för hur och på vilka områden som funktionsnedsättningen visar sig och vilka 
konsekvenser det får för individen i det vardagliga livet. 

Färdighet att kunna anpassa sitt bemötande och förhållningssätt samt kännedom kring 
strategier och metoder för att kompensera dessa funktionsnedsättningar.

Förtrogenhet behövs för att känna igen beteenden/situationer och genom erfarenhet 
kunna plocka rätt verktyg ur sin NPF-kompetens för att sätta ihop en individuell 
lösning/strategi tillsammans med individen.



VÄGAR TILL JOBB

Material
Projektet har tagit fram en skrift som innehåller fakta om 
AS i kombination med konkreta tips och råd som bygger 
på de utmaningar som kan uppstå i samband med olika 
situationer på jobbet. 

Bra vid introduktion till nytt arbete
Skriften kan med fördel användas vid introduktionen av 
nyanställda med Aspergers syndrom på arbetsplatser, 
men även yrkesverksamma som coachar arbetssökande 
personer med AS kan ha stor nytta av skriften. 

Beställ i vår webbutik
Skriften finns för beställning i vår webbutik. 
http://attention-riks.se/butik/

En digital version finns att 
ladda ner kostnadsfritt via vår 

webbutik.



VÄGAR TILL JOBB

Material
Projektet har tagit fram ett studiecirkelmaterial på 
temat ”NPF och arbete”.

Stärk dig själv i en studiecirkelsgrupp!
Dela tankar och erfarenheter kring NPF och arbete,  få 
verktyg  att fokusera på det som fungerar och fundera 
på vilket sätt du kan använda din funktionsnedsättning 
som en tillgång i arbetsrelaterade situationer.

Starta studiecirklar!
Projektet hoppas att lokalföreningarna ska använda 
materialet för att starta upp studiecirklar på temat 
”NPF och arbete”.

När materialet är färdigställt 
läggs en digital version upp på 

hemsidan för kostnadsfri 
nedladdning.



PROJEKTRELEVANT FÖR LOKALFÖRENINGARNA


