
Asperger-sverige 
 
www.asperger-sverige.se är sida som drivs av Andet utbildning och förlag. Det är ett litet 
företag som sen 2004 utbildar och ger ut böcker om asperger m.m., och som bara har 
anställda med asperger / högfungerande autism. För mer info se www.andet.se 
 
www.asperger-sverige.se innehåller bilder på vuxna svenskar med asperger, som vill delta.  
Vi tycker att asperger bör synliggöras på bättre sätt i Sverige. Därför försöker Andet med 
Asperger-sverige skapa en motsvarighet till Autistic Adults Picture Project (länk finns på 
www.sammanhang.se). Det finns många andra ställen där man kan vara anonym aspergare. 
Men här är ett alternativ för vuxna aspergerpersoner som kan vara öppna utåt. Ni behövs! 
 

Deltagande – info och regler 

• Sidan är för personer som klart och tydligt ser sig som aspergare/aspies, eller som 
personer som har diagnos Aspergers syndrom eller autism. 

• Man får endast anmäla sig själv. (Om vi känner oss osäkra kommer vi att kolla.) 
• Man måste ha fyllt 18 år för att vara med. 
• Man måste ha rätt att låta oss använda fotot ni skickar in. Ni behåller såklart denna 

upphovsrätt. Andet får bara använda fotot på www.asperger-sverige.se 
• Ingen annan har rätt att använda dessa foton till något utan tillstånd från de avbildade. 
• Genom att anmäla dig ger du oss ditt tillstånd att lägga upp ditt foto och namn på 

Internet, på just www.asperger-sverige.se 
• Du anmäler dig genom att skicka foto och det namn du vill ha med till 

listor@andet.se 
 

Fotografier & namn – info och regler 

• Endast riktiga namn under bilderna! Välj mellan: Förnamn, Förnamn E eller Förnamn 
Efternamn. Förnamn räcker bra. 

• Inga nick. Den här sidan visar dem som står öppet för att de är aspergare. Vi förstår att 
en del inte vill vara öppna. Men det här är alternativet där öppenhet är själva idén.  

• Endast ansiktsbilder och ej maskerat eller pixlat. Inga teckningar, bara foto. 
• Bilderna får vara i vilken storlek som helst, men inte väldigt suddiga eller mörka. 

Ansvarig på Andet förminskar och beskär gärna till rätt antal pixlar.  
• Man kan ta bort sig när som helst. Maila bara listor@andet.se och säg till om det. 

(Återvänder man senare får man ett nytt deltagarnummer, och hamnar längre ner på 
sidan.) 

• Man kan byta bild (men inte för ofta). 
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