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Resultater 
Pandemien har slått ulikt ut i de tre landene Unicus operer i. Den norske delen 
av virksomheten har blitt hardest rammet, mens Sverige har fortsatt sin vekst. I 
Finland er selskapet fortsatt relativt lite, men gikk fra én til seks IT-konsulenter med 
Asperger syndrom i 2020. Norge har nå 24 IT-konsulenter mens Sverige har 25. I 
tillegg kommer konsulenter som er i praksis.

På tross av pandemien har selskapet klart å holde de fleste konsulentene i gang 
og i relevante oppdrag. Dette er helt avgjørende for at de ansatte skal føle seg 
nyttige. I 2019 fakturerte nærmere 100 % av konsulentene, mens det har vært en 
nedgang til 90 % i 2020. Nedgangen kan tilskrives Norge, hvor selskapet ble nødt 
til å permittere enkelte ansatte.

Som arbeidsgiver for en sårbar gruppe er det spesielt viktig for Unicus å ta vare 
på sine ansatte og sørge for at de trives. Derfor er det gledelig å se at selskapet 
opprettholder høy score på selskapets mål om livskvalitet også i 2020. 

Selskapet mottar et stort antall CV-er hvert år, noe som viser en tydelig etterspørsel 
fra målgruppen deres. Økningen på 100 CV-er fra 2019 og 2020 kan hovedsakelig 
forklares med økt aktivitet i Finland samt en økning i Sverige.  

– Jeg visste ikke at det fantes en arbeidsplass som Unicus. Her kommer 
styrkene mine frem og svakhetene mine stopper meg ikke.
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Siden 2019 har Unicus tilbudt konsulenttjenester i tre land, 
med kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og Helsinki. 

3 land

Skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig)

3,9 4,1


