
SPESIALISTBEDRIFTEN AS



Agenda

• Hva er Spesialistbedriften

• Hvorfor og hvordan startet vi

• Erfaringer og utfordringer

• Hvorfor ansette mennesker med Asperger
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Visjon

Verdighet i arbeid og utdanning 

for mennesker med 

Asperger syndrom
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Spesialistbedriften AS

• Spesialistbedriften utvikler spesialistkompetanse 

hos mennesker med Asperger syndrom, og tilbyr 

spesialiserte tjenester til privat og offentlig 

virksomhet innen digitaliseringsprosesser

• Spesialistbedriften tilbyr også opplæring og 

målrettet veiledning relatert til utdanning og 

arbeidsliv for unge voksne med Asperger 

syndrom
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Bakgrunn

• Borgund VGS har lang erfaring med elever med 

Asperger og deres utfordringer

• Forprosjekt i februar 2013 for å vurdere 

muligheter for en Aspergerbedrift på Sunnmøre

• Spesialistbedriften startet opp i september 2014 
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Unge voksne med Asperger - en viktig 

ressurs

Unike egenskaper - spesialistprofil

• Intelligente og analytiske 

• Strukturerte og systematiske

• Dybdefokuserte og utholdende

• Ærlige, pålitelige og lojale

Utfordringer
• Kommunikasjon 

• Sosialt samspill

• Forutsigbarhet



Forventninger i arbeidslivet

Dette er forventet

• At man er lojal

• At man er punktlig

• At man gjør de oppgavene man får

• At man er ærlig

• At man er nøyaktig

• At man overholder arbeidstiden

• At man har gode ferdigheter innen sitt 

fagområde

• At man har god kommunikasjon

• At man deltar i det sosiale fellesskapet
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Styrker hos de som har Asperger

• Lojale

• Pliktoppfyllende

• Detaljfokuserte

• Ærlige

• Nøyaktige

• Utholdende

• Dyktige på sitt fag 
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Mer enn 

90 % blir 

ufør



10

Noen av våre eiere

Flere private investorer



Utvikling av produkt- og tjenester

• Visste ikke nøyaktig hva vi skulle selge i startfasen

• Startet med et bredt utvalg av tjenester

– Programmering

– Testing av software

– Analyse av store tall- og datamengder

– IKT Service

– Grafisk design

– Illustrasjoner

– Digitalisering av gamle foto, aviser

– 3D modellering

– Kartlegging og datafangst innen FDV

➢ Tok nesten 3 år før vi kunne spesialisere oss
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Erfaringer vi har gjort oss

• Startet med mange som hadde altfor lav 

kompetanse

• Utfordrende å bygge spesialistkompetanse

• Utfordrende å finne kandidater med høy 

kompetanse

• Fokus på mestring, åpenhet og informasjon 

• Verdien av å bidra i et fellesskap



Dette tilbyr vi nå

• Digital 3D modellering og visualisering

– Bygg og eiendom, terreng, møbler og tekniske 

komponenter

• Konsulenttjenester innen FDVU

– Kartlegging, datafangst og implementering av FDVU-

dokumentasjon for eiendom, inkl. utarbeidelse av 

brann- og rømningsplaner

• Avfotografering og skanning

– Foto, tegninger, aviser, dokumenter, protokoller etc.



Digital 3D-modellering av bygg og 

eiendom
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3D-visualisering
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Brann- og rømningsplan
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3D-modellering og visualisering

18



19



Terreng og situasjonsplaner
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Referanser

Sula 
Kommune



Veiledning og opplæring

• Veiledning spesielt rettet mot unge voksne med 

Asperger syndrom 

• Opplæring STAS ved videregående skole

 Utføres av våre mentorer
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Utfordringer i markedet

• Utfordrende markedssituasjon i maritim sektor

– Maritim sektor er dominerende i vår region

– Vi startet opp da oljeprisen falt

– Endret fokus 

• Lav forståelse av sosialt entreprenørskap

– Mikser det med sosialt arbeid og veldedighet 

– Antar at vi er fullfinansiert av staten, og at arbeidskraften er 

«gratis»

• Spesialistbedriften får samme støtte fra NAV som alle 

andre…

– Mentortilskudd i startfase

– Lønnstilskudd etter individuell vurdering
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Hvorfor ansette mennesker med 

Asperger?

• Mennesker med Asperger bidrar positivt i 
arbeidslivet!

o Gode spesialister innenfor sine interesseområder

o Tenker ofte «utenfor boksen»

• Skaper stolthet i egen organisasjon, og bygger 
bedriftskultur

o Ansatte verdsetter at  arbeidsgiver tar 
samfunnsansvar

• Å ta samfunnsansvar er positivt for ditt 
omdømmet!
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Du kan gjøre en forskjell!


