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Highlights 2021

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

2021 blev vi utsedda till Sveriges 14e bästa 
arbetsplats i kategorin medelstora företag av 
Great Place To Work. 

Läs mer på sida 17

Nu klimatkompenserar vi för alla våra utsläpp

Från och med nu klimatkompenserar vi för alla 
våra beräknade utsläpp 2021.

Läs mer på sida 23

Klimatnyttoanalys med Kavli 

Tillsammans med Kavli genomförde vi under 
året vår allra första klimatnyttoanalys. Syftet är 
att öka kunskapen om hur digitaliseringen och 
våra projekt påverkar klimatet, för att sedan 
maximera den positiva påverkan och minimera 
den negativa. 

Läs mer på sida 10
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Aktuell forskning visar att spårbarhet, betalningsvilja, hållbara förpack-
ningar och ”cloud manufacturing” är några av de ingredienser som behövs 
för att för att nå en hållbar livsmedelsindustri. 
 
Spårbarhet kan användas för att minska avfallet och öka transparensen i 
leveranskedjan vilket påverkar både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Samtidigt ökar också betalningsviljan för hållbara produkter bland slut-
konsumenter inom livsmedelsindustrin. Detta kan ha en positiv inverkan på 
hållbarheten eftersom det ökar incitamentet för hela leverantörskedjan att 
utveckla mer hållbara produkter. Dessutom har hållbara förpackningar fått 
ett ökat fokus hos både slutkonsumenter och producenter inom livsmed-
elsindustrin. Cloud manufacturing gör det möjligt att automatisera än fler 
processer och samtidigt minska avfallet, återanvända och återvinna mer 
resurser.

När vi frågar våra kunder är några av deras viktigaste hållbarhetsfrågor och 
utmaningar för närvarande hållbara inköp, energianvändning, minskning 
av avfall och plastanvändning. Dessutom har det blivit än mer viktigt att sä-
kerställa hälsa och välbefinnande för företagens anställda genom att skapa 
en trygg och god arbetsmiljö. 

Vi hjälper redan idag några av Skandinaviens största livsmedelsbolag med 
dessa utmaningar. Och i den här rapporten vill vi lyfta fram några exempel 
på hur, samt visa hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska utsläpp 
och resursanvändning - vårt fotavtryck. Förra året var första gången vi 
mätte Elvenites utsläpp och publicerade en hållbarhetsrapport. Mycket av 
det vi lärde oss har vi nu tagit med oss in i årets arbete och denna hållbar-
hetsrapport. I år är t.ex. första gången där vi kan se den fulla potentialen 
av vår digitala assistent, Elvira, som hjälper oss samla in hållbarhetsdata 
kopplat till tjänsteresor. Nu har vi också de viktigaste byggstenarna för ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete på plats, så det blir skönt att kunna skifta 
fokus från metoder och rutiner till att nu med hjälp av den insamlade datan 
gå vidare till handling och mäta resultatet av dessa. Vi kan också rikta fokus 
än mer till våra kunder där vi kan påverka mest och hjälpa till att öka håll-
barheten genom att minska utsläpp och resursanvändning - vårt hand-
avtryck.

Då vi för andra året i rad redovisar vår hållbarhetsrapport på frivillig basis 
har den inte granskats av en revisor.

Förord
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Om Elvenite

Vi gör livsmedelsindustrin smartare genom att 
göra människor smartare. 

Vi erbjuder expertkompetens inom Affärssys-
tem, Business Insights, Datadrivna beslut, Inte-
grationer och säkra Drifttjänster. Med avancerad 
teknik i människans tjänst skapar vi tillväxt och 
affärsnytta åt Skandinaviens största livsmedels-
företag. För i samarbetet mellan människor, 
kunskap och teknik, där finns magin. 

Vår vision är att vara hela livsmedelsindustrins 
bästa partner för digitala lösningar. Vi utforskar 
det vi inte kan och hittar lösningar på problem 
som verkat omöjliga att lösa genom att stän-
digt lära nytt och bygga ny kunskap där ingen 
tidigare fanns. Mitt i vardagen tillsammans med 
de människor som är livsmedelsindustrin finns 
svaret. Och vi hittar det.

En del av CombinedX

Elvenite ingår i CombinedX, en börsnoterad 
familj av kunskapsbolag som hjälper företag och 
organisationer att dra fördel av digitaliseringens 
möjligheter. 

För mer info, besök elvenite.se eller följ oss på 
Linkedin.

104,3 MSEK
 

Omsättning

78
 

Anställda

260
 

Genomförda projekt

Siffror 2021



Några av våra fantastiska kunder



Hållbarhetsmål 2021 - Resultat

Vi klarade förra årets uppsatta mål, som var att:

1. Bli klimatneutrala
2. Börja göra klimatnyttoanalyser med våra 
kunder
3. Skapa och publicera hållbarhetsrapport för 
2021
4. Nudga Elveniter till att få mer hållbara vanor

En stor utmaning var klimatnyttoanalysen då det 
är nytt för både oss och våra kunder. Det finns 
heller inte så många exempel på att eller hur 
detta har gjorts av andra förut.

Här ser vi stora förbättringsmöjligheter och på 
sikt vill vi att våra klimatnyttoanalyser skall vara 
en naturlig och obligatorisk del i vår leverans till 
våra kunder.

För att vara första gången inom ett relativt nytt 
område är vi mycket nöjda över resultatet och 
lärdomarna. Vi och våra kunder har här en resa 
att göra tillsammans. Vi vill att varje projekt vi 
driver startar med en klimatnyttoanalys. Där är 
vi inte idag. För att komma dit behöver vi utbilda 
kunder och medarbetare i värdet med klimatnyt-
toanalyser, samt höja kunskpasnivån kring hålll-
barhetsfrågan - så att alla känner sig mer trygga 
i att börja diskutera och lyfta dessa frågor. De 
kunder vi hittills pratat med om klimatnyttoana-
lyser är positiviva och ser att detta är i linje med 
deras egna framtidsvision och strategier för att 
bidra till de globala målen.

Vi är ödmjuka inför dessa analyser då vi i grund 
och botten faktiskt inte är klimatforskare. Under 
2022 kommer vi Elveniter gå en grundkurs i håll-
barhet. En utbildning vår koncern CombinedX är 
med och tar fram tillsammans med Digitalise-
ringskonsulterna. 
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Långsiktigt hållbarhetsmål

Elvenite ska vara ett klimatneutralt bolag, 
som leder och inspirerar sin omgivning genom att lyfta 

klimatfrågan och genom tydliga exempel visa hur vi bidrar 
till en ökad hållbarhet inom våra IT-projekt

Hållbarhetsmål 2022

1.  Genomföra minst 4 klimatnyttoanalyser med kunder. 

2.  Skapa en hållbarhetsrapport för 2022 med tydliga exempel på vad vi gjort under   
 året för att minska vårt fotavtryck och öka vårt handavtryck. 

3.  Hjälpa våra kollegor till mer hållbara vanor genom att genomföra minst två 
 utmaningar/utbildningar under året.
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Hållbarhetsarbete inom vår 
koncern - CombinedX

På samma sätt som våra världsledare är 
överens om att vi måste samarbeta och bilda 
globala partnerskap för att uppnå målen i 
agenda 2030, tror vi inom CombinedX att vi 
kommer längre genom samverkan och genom 
att dela goda exempel och erfarenheter med 
varandra. 

Vi har därför etablerat ett hållbarhetsråd där 
hållbarhetsansvarig från respektive bolag är 
representanter.

Hållbarhetsrådet träffas minst en gång per må-
nad med syfte att följa upp hållbarhetsarbetet 
och dela erfarenheter och kunskap emellan bo-
lagen. Genom samverkan och partnerskap kan 
vi snabbare nå de globala målen, istället för att 
enskilt arbeta på varsitt håll. Sharing is caring! 

CombinedX har även under 2021 investerat i en 
plattform för att beräkna växthusgasutsläpp. 
Plattformen heter Position Green (PG) och 
hjälper oss att enklare följa upp våra miljömål.

Policyer

Från och med 2021 faller Elvenite under Combi-
nedX koncernövergripande policy, vilket ger oss 
tydliga gemensamma riktlinjer.

De gemensamma policys som finns är följande: 

1. Klimat- och miljöpolicy
2.  Mångfalds- och jämställdhetspolicy
3. Policy mot kränkningar och trakasserier
4. Informations- och IT-säkerhet
5. Personuppgiftspolicy
6.. Policy mot korruption och mutor
7. Visselblåsarpolicy
8. Informations- och insiderpolicy

Respektive bolags VD är ytterst ansvarig för att 
bolagen lever upp till de policys som finns.
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Klimatnyttoanalys i projektet 
Kavli ”Insight”.

Syftet med denna klimatnyttoanalys var att öka 
kunskapen om hur våra erbjudanden och digi-
taliseringslösningar idag påverkar klimatet. 
Även kundens påverkan och kundens kund är 
med i analysen. Vi kikade på det positiva och 
negativa, för att sedan se hur vi kunde maxi-
mera den positiva påverkan och minimera den 
negativa.

Grunden i projektet ”Insight” var införandet av 
ett nytt datalager och en genomgång av Kav-
lis affärslogik. Målet med projektet var att öka 
prestanda och möjliggöra att mer data hanteras 
och att fler källor är tillgängliga att användas i 
analyser. Målet var även en snabbare hantering 
av önskemål och utveckling av nya rapporter och 
med detta ge en snabbare väg för insikter. 
Efter en utvärdering togs beslut om att Kavli 
skulle ersätta sin tidigare lokalt installerade 
lösning med en molnbaserad Microsoft Power 
BI-lösning. 

I början av projektet genomfördes en klimat-
nyttoanalys. Metoden för att göra analysen var 
en digital workshop som Elvenites hållbarhets-
grupp förberedde och ledde. Deltagare var pro-
jektmedarbetare ifrån Kavli och Elvenite vilket 
inkluderade Kavlis Hållbarhetschef och Elveni-
tes Hållbarhetsgrupp.

I arbetet gjordes en intressentanalys, med pla-
neten som en av intressenterna. Därefter värde-
rades vilka miljövinster projektet bidrar till samt 
vilka utsläpp. Resultatet blev möjliga metoder 
för att ta fram och beräkna de identifierade mil-
jöeffekterna för att sedan kunna maximera den 
positiva påverkan och minimera de negativa. 

För att realisera de positiva effekterna behöver 
Kavli: 

1. Undersöka energiförbrukning och energikälla 
för serverdrift.
2. Köpa serverkraft med grön el, eventuellt om-
förhandla leverantörsavtal.
3. Resa hållbart och hålla möten på distans om 
möjligt.
4. Automatisera så många arbetsuppgifter som 
möjligt.

Miljökonsekvenser om ovanstående inte ge-
nomförs är totalt ökat CO2-utsläpp då mer 
datorkraft har adderats. Total CO2-effekt kan 
beräknas efter att de positiva effekterna realise-
rats. Ambitionen var att räkna projektets på-
verkan men tyvärr kunde inte kundens tidigare 
serverleverantör tillhandahålla informationen 
om den tidigare lösniningens utsläpp. Det finns 
schablonberäkningar för Microsofts produkter 
vid migration från en on-prem till molnlösning 
och dessa indikerar energibesparingar på mel-
lan 22-92% beroende av produkt respektive val 
av förnyelsebar energi eller inte.
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Klimatnyttoanalysen resulterade i att projektet 
antas ha en positiv påverkan, minskad ”foot-
print”, på klimatet i form av minskat CO2-utsläpp 
under förutsättning att beskrivna aktiviteter som 
identifierats genomförs enligt plan. Projektet 
med det nya datalagret är en stor möjliggörare 
för fortsatt positiv klimatpåverkan för kundens 
verksamhet. 

Lösningen har potential att åstadkomma för-
bättringar på vatten, avfall, matsvinn, djurväl-
färd, arbetsvillkor samt biologisk mångfald. 
Detta då insikterna från Power BI-rapporterna 
gör det enklare att identifiera problemområden, 
samt att interagera med bolagets leverantörer. 
Rapporterna skulle medföra att det blir en kor-
tare väg för att få tag på relevant information. 
Den här lösningen belyser vikten av att använda 
IT-verktyg till att bidra till en ökad positiv kli-
matpåverkan samt minskad negativ klimatpå-
verkan.

Sammanfattningsvis var detta en lyckad första 
klimatnyttoanalys med många nya insikter för 
både oss och Kavli. 

Möjliga negativa effekter (-)

Datakraft: Extra resurser har anskaffats för 
verksamheten till omställningen vilket re-
sulterar i inköp av större servrar än vad som i 
dagsläget behövs.

Dubbla servrar: Under en övergångsperiod 
kommer dubbla servrar att köras vilket ökar 
utsläppen.

Möjliga miljöeffekter kan vara både positiva 
och negativa (+/-)
Energikonsumtion: Energikonsumtionen och 
energibehovet kommer förändras då det är en 
annan lösning än tidigare.

Effektivitet: De nya servrarna kan vara mer 
eller mindre energieffektiva än de gamla.

Möjliga positiva effekter (+)

Översikt: Möjliggöra ökade kunskaper och 
översikt över företagets påverkan genom hela 
verksamheten.

Server: Övergång från Qlik till Power BI resul-
terar i en minskad drift på egen server.

Förvaltning: Förvaltningen blir enklare då 
mindre tid behöver läggas på felsökning och 
att förstå vad som händer.

Datakvalitet: Justeringar ger bättre kvalitet på 
data och större tilltro till data vilket ger verk-
samheten möjlighet att agera.

Effektivisering: I förlängningen kan rapporter-
na användas för att följa hållbarhetsdata och 
effektivisera verksamheten för att minska dess 
klimatpåverkan.
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Explorativ dataanalys för bättre 
kohälsa och mjölkkvalitet

Att människor varje dag kan öppna kylskåpet 
för att hälla i en skvätt god mjölk i sitt kaffe 
beror delvis på att smarta system hjälpt en 
mjölkbonde, ett mejeri, en kylbil och till slut 
personalen i butiken.

Digitalisering sker i en snabb takt på alla fronter 
i samhället och källorna till data blir både fler 
och bättre hela tiden. Sen en tid tillbaka samar-
betar vi med en partner som utvecklar och pro-
ducerar foder till mjölkkor. Eftersom den mesta 
mjölkningen idag sker med hjälp av mjökrobotar 
kan detaljerad data ända ner på ko-individ-ni-
vå samlas in. Datan berättar bl.a. om mjölkens 
kvalité och mängd. Du har säkert hört att ”du är 
vad du äter” och samma gäller även för kossor. 
Mjölkens mängd och kvalitet styrs av vad kossan 
äter och hur hon mår. I det här projektet ville vi 
kika närmare på relationen mellan vad korna 
äter och vad de producerar. Närmare bestämt, 
ger vår kunds foder en mer näringsrik mjölk?
 
Givetvis är inte detta bara bra för oss människor 
som kan dricka näringsrik och god mjölk, kor 
som producerar bra mjölk är glada kor och glada 
kor är välmående kor. Helt enkelt en win-win 
situation för både människa och ko!

Kundens utmaning
 
Foderproducenten hade genom åren samlat 
in och lagrat en massa data ifrån sina kunders 
mjölkning via robot som de ville utforska. De 
hade även data över vilka bönder som använder 
deras foder och också bönder som använder 
andras foder. Vi ställde oss frågan - finns det 
någon skillnad i mjölk-output mellan de bönder 
som använder producentens foder gentemot de 
som inte gör det?
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I början handlar det egentligen om en sådan en-
kel sak som att skapa massor av grafer för att få 
en snabb överblick över hur datan ser ut. Det är 
en sak att se data i tabellform och en helt annan 
att få se den visualiserad över exempelvis tid.  
På samma sätt kommer visualiseringar betona 
relationer mellan olika datapunkter som är svåra 
att få inblick i genom att bara titta på siffrorna.

För att bekräfta att det vi tror oss se i datan 
stämmer överens med den kunskap som kunden 
besitter om datan behöver vi diskutera detta till-
sammans. Här brukar alltid kunden kunna fylla 
i och lära oss saker om det underliggande som 
datan beskriver vilket ofta leder till intressanta 
och insiktsfulla samtal.

Avslutningsvis kom vi in på lite enklare model-
lering över relationen av mjölkkvalité och foder. 
Här jobbade vi nära kunden med tät kommu-
nikation mellan både beställaren och en lokal 
agronom vilket fungerade väldigt bra.

Slutprodukten
 
Resultatet av den explorativa dataanalysen 
sammanställdes i en presentation och en arti-
kel som ska publiceras av foderproducenten för 
deras kunder, mjölkproducenterna.
 
Vad blev resultatet?

I det här projektet har vi undersökt om produ-
centens foder skapar en näringsrikare mjölk, 
vilket visade sig vara fallet. Trots försök till att 
förklara bort detta genom att titta på andra möj-
liga förklaringar, såsom större och effektivare 
gårdar och maskiner så hittade vi ingen annan 
förklaring än att det just är det specifika fodret 
som orsakar den mera näringsrika mjölken. 
Skönt för producenten att veta, bra för kossorna, 
och för miljön.
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Dataanalys och prediktioner för 
att förbättra planering av 
bemanning och speditörer

En stor del av dagligvaruhandeln sker idag 
online. Under coronapandemin ökade behovet 
ifrån konsumenterna och livsmedelsbutikerna 
började erbjuda fler möjligheter till att handla 
online, där kunden antingen får varor hem-
körda eller hämtar själva i butiken. Den här 
omställningen innebär en hel del utmaningar i 
planering. Idag samarbetar vi med en partner 
som är mitt inne i denna resa, där vi hjälper 
dem att planera.

Vi människor är som individer relativt oförutsäg-
bara, men som grupp finns det väldigt tydliga 
mönster, och därmed data på hur vi beter oss. 
Genom att titta på historisk försäljning kan vi ut-
veckla smarta modeller för hur framtida försälj-
ning kommer att ske. 

Med hjälp av dessa prediktioner kan vi planera 
hur många som bör finnas på plats i butik för 
att plocka ihop de matkassar som beställs, och 
hur många speditörer som behövs. Vi kan även 
förutspå vilka geografiska platser beställningar 
kommer komma ifrån och därmed planera in 
rutter på förhand så att inte speditörerna åker 
runt med varor i onödan. Detta gynnar kunden 
som får sina varor när de behöver dem, samti-
digt som speditörerna inte behöver färdas lika 
många mil i sina bilar.

Energiuppföljning och över-
vakning av förbrukning (EOS)

Kavli genomför ständiga förbättringar för att 
ha full kontroll över sin verksamhet. Inom sina 
produktionsprocesser införs system för ener-
giuppföljning och övervakning av förbrukning 
(EOS).

Detta innebär att Kavli installerar mätare på 
maskiner och olika mätpunkter i sina fabriker för 
att i detalj kunna följa den faktiska förbrukning-
en avseende elektricitet, gas, ånga, tryckluft och 
vatten.
 
Elvenite har bidragit till en lösning där man 
automatiserar inläsningen av mätdata och 
Kavli kan därmed med enkelhet följa den totala 
förbrukningen från fabriksnivå ner på enskild 
maskin per timme. Detta ger möjlighet att följa 
olika insatser och förbättringsåtgärders effek-
ter ner på individuell maskinnivå. Det ger även 
förutsättningarna för att få fram de faktiska 
kostnaderna per maskin ur ett finansiellt per-
spektiv vilket ger möjligheten att komma rätt ur 
ett lönsamhetsperspektiv.
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Vårt kontor

Vår erfarenhet är att arbetsmiljön är en avgö-
rande faktor för att kunna leverera kvalitativa 
konsulttjänster på ett effektivt sätt. 

Vi eftersträvar en miljö som är inspirerande och 
kreativ vilket speglas väl på vårt huvudkontor i 
Karlstad där huvudparten av våra konsulter ar-
betar. Den öppna kontorsytan är helt aktivitets-
baserad och delas in i tre olika zoner från aktiv 
till lågmäld. Beroende på vad du arbetar med för 
dagen väljer du antingen aktiv zon där du kan 
samarbeta och prata fritt med dina kollegor eller 
lågmäld zon om du vill arbeta mer ostört. 

På kontoret finns också tre luftiga färgglada 
konferensrum, samt ytterligare två rum för min-
dre möten eller helt ostört arbete. Samtliga rum 
är väl utrustade för digitala möten och konferen-
ser, allt för att vi på ett smidigt och professionellt 
sätt ska kunna träffa våra kunder utan onödiga 
resor. Förutom mötesrummen finns även till-
gång till vilorum om någon har behov av en 
stunds återhämtning under arbetsdagen.

Hållbar tillväxt med 
traineeprogram.

Vi vill vara ett företag där både seniorer och ju-
niorer med blandad kompetens och perspektiv 
trivs och utvecklas tillsammans.

Vi behöver också växa och tänka på framtiden, 
så därför välkomnar vi nyexaminarade för att 
undvika framtida kompetensbrist och samtidigt 
erbjuda unga akademiker en flygande start i 
sin karriär. Förra året startade vi ett eget trai-
neeprogram riktat till nyutexaminerade studen-
ter. Under sex månader får traineerna arbeta i 
våra olika värdeerbjudanden i såväl kundprojekt 
som interna projekt. De får också ytterligare ut-
bildning för att främja personlig utveckling som 
förberedelse för sin framtida roll som konsult. 
Alla traineer tilldelas en mentor som stöttar dem 
och fungerar som en extra förebild.
Traineerna kommer i gengäld med nya idéer, 
teorier och inspiration och gör därigenom 
Elvenite till ett bättre och mer mångsidigt före-
tag. I år har ytterligare 7 traineer examinerats 
hos Elvenite och totalt 14 inom CombinedX.
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Vi är övertygade om att ett gott förtroende för 
en organisation kan ha en mätbar effekt på 
medarbetarnas engagemang, produktivitet och 
ekonomiska resultat. Resultatet av undersök-
ningen vägleder oss i vårt fortsatta arbete med 
att skapa och upprätthålla en arbetsplatskultur 
där varje medarbetare mår bra och känner sig 
sedd, uppskattad, värdefull och motiverad. De 
organisationer som rankas högst av sina egna 
medarbetare i Trust Index-undersökningen 
uppmärksammas på listan över de allra bästa 
arbetsplatserna i Sverige. Vårt mål är att vara 
en väl presterande och välmående organisation 
som tar plats på listan över de allra bästa ar-
betsplatserna i Sverige, vilket vi nu också lyck-
ats med. 2021 placerade vi oss som 14:e bästa 
arbetsplats i Sverige. Riktigt roligt eftersom det 
också var första gången vi fightades om en plats 
på listan. 

P.S
Nu i år kom vi ännu högre upp (plats 5!).

Great Place to Work

Great Place to Work utvärderar organisatio-
ners arbetsplatskultur och deras bidrag som 
arbetsgivare. Varje år genomför de medarbe-
tarundersökningar (Trust Index) bland 11,5 
miljoner anställda världen över. Syftet är att 
hjälpa organisationer i alla branscher och av 
alla storlekar att utveckla sin arbetsplatskul-
tur, för att medarbetarna ska må bra och skapa 
välmående lönsamma organisationer. Koncep-
tet bygger på över 30 års forskning om vad som 
gör en arbetsplats bra och genom GPTW har vi 
nu utvärderat vår arbetsplatskultur och våra 
insatser som arbetsgivare för tredje året i rad.

Syfte och mål

En certifiering genom Great Place to Work be-
tyder i praktiken att vi motsvarar de högt ställda 
krav och standarder som satts för hur en bra 
arbetsplats ska vara. Det är ett bevis på att våra 
medarbetare uppfattar organisationen som en 
bra arbetsplats. 
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Vi har nu genomfört Trust Index-undersök-
ningen för tredje året och för tredje gången har 
vi 100% deltagande. För 2021 uppnådde vi ett 
Trust Index på 93% vilket överträffar snittre-
sultatet för de 25 allra bästa arbetsplatserna i 
Sverige i storleken 50-249 anställda. (Procen-
tandelen är ett genomsnittligt betyg av hela 
undersökningen som sedan jämförs med andra 
organisationers resultat.) Vi förbättrade därmed 
våra redan höga resultat från 2020 (92%) och vi 
kan stolt säga att vi fortsätter vara ett certifierat 
Great Place to Work. Vi kan också stolt meddela 
att enligt 99 procent av våra anställda är Elve-
nite totalt sett en mycket bra arbetsplats (97% 
2020).

Resultat från vår medarbetarundersökning

Utöver Trust Index-undersökningen som ge-
nomförs av Great Place to Work, så genomför vi 
även vår egen medarbetarundersökning för att 
hålla reda på vår organisations och våra medar-
betares välmående. 

Den här undersökningen är inriktad på att följa 
förändringar över tid, så resultaten jämförs med 
tidigare år. Frågorna som ställs är relaterade 
till den fysiska arbetsmiljön samt det fysiska 
och psykiska måendet hos våra anställda. Un-
dersökningarna ger en möjlighet att anonymt 
ta upp ämnen och frågor som kan vara svåra att 
ta upp personligen. Även i denna undersökning 
är resultaten mycket bra. För 2021 uppnådde 
vi ett totalt genomsnitt på 4,38 (på en 5-gradig 
skala). Resultaten rapporteras alltid tillbaka till 
medarbetarna, positiva resultat lyfts fram för att 
stärka, motivera och inspirera. Det är en av de 
viktigaste sakerna i att genomföra medarbetar-
undersökningar – att se till att medarbetarna vet 
och känner att resultatet tas om hand och att det 
leder till handling. Baserat på resultaten vidtar vi 
åtgärder för att förbättra områden som behöver 
förbättras varje år.
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Systematisk arbetsmiljö 

På Elvenite eftersträvar vi en hälsosam och sä-
ker arbetsmiljö i enlighet med standarden i Sve-
rige. Vi vidtar systematiskt proaktiva åtgärder 
för att förebygga olyckor och arbetsrelaterade 
sjukdomar i vår arbetsmiljö, samt ständiga för-
bättringar vad gäller ergonomi, ljudnivåer och 
belysning. Vi arbetar också kontinuerligt med att 
minska användningen av kemikalier på vårt kon-
tor och vi tillämpar ett hållbart tänk under hela 
vår inköpsprocess. Det är viktigt att involvera 
hela organisationen i detta arbete, därför har vi 
även skapat en arbetsmiljögrupp med represen-
tanter från varje enskilt team för att kunna fånga 
upp eventuella problem som kan uppstå. Var 
tredje månad träffas vi för att diskutera problem 
och lyfta fram aktiviteter som kan förbättra ar-
betsmiljön. På dessa möten revideras verksam-
hetsplanen och riskanalysen uppdateras.

Initiativ för välmående.

Vi tror starkt på att involvera medarbetarna i 
verksamheten och låta dem ta eget ansvar och 
egna initiativ. Av den anledningen har vi skapat 
ett antal initiativgrupper med fokus på att driva 
aktivitet, delaktighet och utveckling i vår arbets-
miljö inom områden som hållbarhet, kontor och 
välmående. Välbefinnande och social interaktion 
är viktiga delar i vår företagskultur och vi har 
alltid många gemensamma roliga aktiviteter på 
gång som binder oss samman och stärker vårt 
team. När pandemin så tvingade oss att arbeta 
hemifrån fick vi hitta nya sätt att behålla vår ge-
menskap och fortsätta ha kul på jobbet. 

Vi bildade team och utmanade varandra att 
röra på sig, att göra smoothies, yoga online, ha 
"walk and talk-möten" eller hjälpa till med att 
städa upp i vår närmiljö genom att plocka skräp 
på våra promenader, etcetera. Det fungerade 
väldigt bra och även om det inte var samma sak 
som att träffas varje dag i verkligheten, så sam-
lade det oss kring gemensamma aktiviteter och 
gjorde att vi kunde behålla vår känsla av samhö-
righet. När så restriktionerna togs bort i slutet av 
2021 kunde vi glädjande nog överföra alla dessa 
aktiviteter och initiativ och addera dem till den 
fysiska gemenskapen som lever kvar lika stark 
som innan pandemin.
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Elvenite Workout 

Det är ett välkänt faktum att träning och rörel-
se bidrar till bättre fysisk-, såväl som mental 
hälsa. Självklart uppmuntrar Elvenite därför till 
rörelse i alla former. Många av våra anställda på 
Elvenite tycker om att träna och vi tycker om att 
träna tillsammans. Under våren, sommaren och 
tidigt på hösten anordnar anställda olika sociala 
träningsaktiviteter som till exempel mountainbi-
ke, terränglöpning och cirkelträning. Dessutom 
involverar alla våra kickoffs och konferenser 
alltid någon form av rörelse. 

Under året som gått  har vi etablerat flera nya 
grupper där delade intressen kan utövas till-
sammans. Padel, löpning och golftävlingar är 
några av dem. Vi har dessutom ökat vårt frisk-
vårdsbidrag.

Utmaning för bättre mående

Varje år genomför vi utmaningar på våren och 
hösten, där vi under en månad har extra fokus på 
rörelse, hållbarhet och mentalt välbefinnande. 
Vi fokuserar på vikten av att träna, ta hand om 
oss själva och ha roligt tillsammans. Utmaning-
en syftar till att öka hållbarhetsmedvetenheten 
bland våra medarbetare genom att genomföra 
”utmaningar” som är bra för en själv såväl som 
för planeten. Under 2021 genomfördes den i 
maj. Några av utmaningarna var; dumpa bilen 
och cykla till jobbet, ät en vegetarisk måltid, ta 
ett utomhusbad och dela något roligt på intranä-
tet. Vi sammanfattade årets utmaning med att ha 
genomfört så många som 950 aktiviteter mellan 
oss alla! 48 av våra kollegor deltog.

Jämställdhet på Elvenite

Varje dag arbetar vi för att vara en jämställd och 
rättvis arbetsgivare. Vi är intresserade av vem 
du är som person och vilken kompetens du be-
sitter, oavsett kön. I hela organisationen är det 
i stort sett lika många kvinnor (44%) som män 
och i ledningsgruppen är fem av nio kvinnor. För 
att jämföra, var könsfördelningen inom IT- och 
telekombranschen 2021 30 % kvinnor mot 70 % 
män (SCB). 

De senaste åren har andelen unga kvinnor som 
drar sig från att arbeta med IT för att det inte 
passar deras personlighet ökat med hela 30 pro-
centenheter (Unga kvinnor och IT 2022).  
På frågan om vad man i störst utsträckning tror 
skulle få fler kvinnor att söka jobb inom IT är det 
näst vanligaste svaret ”att lyfta fram vilka ar-
betsuppgifter som jobb inom IT innefattar”.
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Cards for Happyness

Micropauser och reflektion är viktigt för både 
kroppen och knoppen. Genom att regelbundet 
ta kortare pauser kan du minska både stress 
och fysiska spänningar. Och ju mer du tränar på 
att reflektera, desto fler insikter finner du. Så, vi 
ställde oss frågan: 
 
Hur kan vi hjälpa fler att regelbundet ta en kort 
paus i arbetet?

Svaret blev en egen kortlek. I början av året lan-
serade vi Cards for Happyness (namnet kommer 
ur våra ledord ”Grow Happy”). Kortleken ska 
göra det lättare och roligare att ta en paus på 
jobbet. Leken består av 50 olika uppdrag som tar 
max 5 minuter att genomföra. Lägg leken upp-
ochned bredvid dig på skrivbordet och vänd ett 
kort när du känner för en kort paus.

Kortlekarna har delats ut gratis till både medar-
betare, vänner och kunder. Vi sålde även en hel 
del där alla pengar skänktes till organisationen 
”Min stora dag”.

Stolt sponsor av Klassfotbollen

Elvenite är sedan 2016 en huvudsponsor till den 
mycket uppskattade Klassfotbollen i Karlstad. 
Klassfotboll är en fotbollsliga där barn från alla 
skolor i Karlstad bildar lag från sin klass för att 
spela mot andra klasser och skolor, hela vägen 
från förskolan till 6:an. Klassfotbollen är ett väl-
digt inkluderande koncept där alla kan vara med 
och ha kul, tjejer och killar tillsammans, vilket 
är det vi älskar med det här projektet! Elvenite 
har utvecklat lösningen som används för team 
management och team sign up och hjälper varje 
år till med marknadsföring och annonser.

Att hjälpa andra genom Kiva

Det känns bra att göra bra. Elvenite investerar 
varje år pengar till företagare så att de kan öka 
sin livskvalitet. Kiva är en internationell ideell 
organisation, som grundades 2005 i San Fran-
cisco, med ett uppdrag att utöka den ekonomis-
ka tillgången för att hjälpa underprivilegierade 
samhällen att utvecklas. Genom Kivas arbete 
kan studenter betala för undervisning, kvinnor 
kan starta företag, bönder kan investera i ut-
rustning och familjer har råd med nödvändig 
akutvård. Mer än 1,7 miljarder människor runt 
om i världen saknar banker och har inte tillgång 
till de finansiella tjänster de behöver. Varje år 
donerar och återinvesterar Elvenite pengar 
genom KIVA. Främst till kvinnor inom branscher 
som utbildning och jordbruk. Sedan 2010 har vi 
investerat och återinvesterat drygt 220 000 kr. 
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Nu klimatkompenserar vi för 
alla våra utsläpp

Från och med 2021 klimatkompenserar vi i ett 
koldioxidlagrande projekt för alla våra beräk-
nade utsläpp, vilket 2021 var 210 ton.  
Klimatkompensation gör det möjligt att ta 
direkt ansvar för de utsläpp som är svåra att 
komma åt, samtidigt som arbetet pågår att 
minska klimatpåverkan.

Med hjälp av Zero mission klimatkompenserar 
vi i ett projekt i Bushenyidistriktet i sydvästra 
Uganda. Sen 2003 har projektet planterat cirka 
2,3 miljoner träd, vilket inneburit att över 1 mil-
jon ton koldioxid bundits genom trädplantering. 

Lokalt ägarskap och att träden förbättrar möjlig-
heterna för att odla sin mat är en viktig aspekt i 
detta projekt. Träden skyddar mot landerosion, 
hjälper till att behålla fukt i marken samt ger 
skugga för tex kaffeplantor. Men trädplantering 
är bara första fasen som efter en period övergår 
till hållbart skogsbruk, eller agroforestry. Det 
innebär att man kontinuerligt underhåller och 
gallrar träd så att skogen mår bra och tar upp 
maximalt med koldioxid. Det hållbara skogs-
bruket är inte bara nödvändigt för att reducera 
koldioxid i atmosfären, utan ger också sociala 
mervärden för småbrukarna. Andra positiva mil-
jöeffekter är ökad resiliens och biologisk mång-
fald, förbättrad jordmån och vattenhållning, 
samt minskad risk för erosion.

210 ton 
Totalt klimatkompenserat utsläpp
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Metod datainsamling och 
beräkning

CombinedX och Elvenite redovisar enligt 
standarden Greenhouse gas protocol (GHG). 
GHG-protokollet är en världsledande standard 
som många bolag använder för att mäta, hante-
ra och rapportera utsläpp av direkta- och indi-
rekta växthusgaser. Utsläppen är indelade i oli-
ka så kallade scope, där syftet med indelningen 
är att dela upp utsläppen efter den påverkan 
som verksamheten har över sina utsläpp och 
att synliggöra hur flera verksamheter kan vara 
delaktiga i ett och samma utsläpp. 

Scope 1 omfattar de utsläpp som verksamhe-
ter har störst rådighet över och möjlighet att 
påverka. Det är direkta utsläpp som sker inom 
vår verksamhet och hit räknas tex. utsläpp från 
maskiner och servicefordon, förbränning i vär-
mepannor samt läckage från köldmedier. 

Scope 2 omfattar indirekta utsläpp som upp-
står utanför verksamheten och som vi endast 
kan styra genom aktiva val vid inköp av tex. 
energislag och energileverantör. Hit räknas tex. 
utsläpp som uppstår vid produktion av el och 
fjärrvärme. 

Scope 3 omfattar det verksamheter har minst 
möjlighet att påverka. Oftast har man endast 
möjlighet att påverka genom förändringar i 
resmönster, kravställande i leverantörsled, val 
av leverantörer, och val av kvalitet och typ av 
material. Hit räknas tex. uppströmsbidrag för 
eltillverkning, fjärrvärme/ gas samt diesel (med 
uppströmsbidrag menar man övriga utsläpp som 
uppkommer för att kunna producera energi tex. 
tillverkning av kraftverk, transporter av ener-
gibärare, drift av raffinaderier osv). Till Scope 3 
räknas även tjänsteresor, utsläpp ifrån avfalls-
hantering och liknande.

Via plattformen PG (Position Green) rapporte-
rar Elvenite och respektive bolag i CombinedX 
koncern in data kopplat till kontor, resor, ägda 
servrar och pendlingsresor. 
PG hjälper CombinedX med beräkningar av vårt 
fotavtryck, de uppdaterar och säkerställer att 
våra emissionsfaktorer är relevanta och gör 
beräkningarna av CO2 trovärdiga. 

Elvenite påbörjade en ny rutin för data kopplat 
till inköp och måltider under 2020. Elvenites 
ekonomiavdelning hjälper till att fånga in inköp 
via kvittoredovisning samt redovisning av fak-
turor varje månad. Underlaget är inte exakt men 
ger en indikation på konsumtionen. Här ser vi 
även att denna metod kan förbättras då vi lärt 
oss mer om hur vi ska räkna på utsläpp enligt 
GHG scope 3, idag saknar vi schabloner för det-
ta, för att ge oss en hint har vi använd Zero Mis-
son kalkylator för utsläppsberäkning, här saknar 
vi dock transparensen hur de räknat. 

Vi registrerar numer alla fakturor kring inköp 
som kommer till ekonomiavdelningen. Vår egen-
byggda automation ”Elvira” används nu också 
av alla konsulter vilket har förbättrat vår datak-
valitet kopplat till tjänsteresor. Vi estimerar att 
datakvaliteten ökat genom att alla konsulter 
fyller i information om exempelvis vilken typ av 
bil en resa utförts med. Elvira har även minskat 
manuellt arbete med ca 3 dagar per år, kopplat 
till sammanställning av just reseutlägg.
 
Att corona lättade medförde också att vi kunde 
ses mer på kontoren, åka på konferenser och 
besöka våra kunder i större omfattning.

Utsläppen för 2021 är troligtvis något högre än 
vad som presenteras då vi saknar data på 
följande: 

1.Inköp konsulterna gör i form av material eller 
t.ex representation (måltider).
2. Data från serverleverantör om typ av energi 
samt vår förbrukning. 
3.Data kring fjärrvärme på Karlstad & Stock-
holmskontoret, i Karlstad används dock förny-
elsebar el, så utsläppet från detta bör inte vara 
stort. 
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Växthusgasutsläpp 2021
Scope 1,2,3 (detaljerad) - ton CO₂e utsläpp

Mellan 2020 & 2021 har utsläppen ökat med drygt 70 ton (82 %). 
Detta av olika anledningar, bl.a. förbättrad datainsamling 2021 
kontra 2020. En annan stor ökning är resor då både tjänsteresor och 
pendlingsresor har ökat efter pandemin. Utsläpp per anställd på 
elvenite 2020 var 1,2 ton och utsläpp 2021 är 2,67 ton. 

Vår ambition är att varje år minska utsläpp per anställd där målet är 
att varje anställd inte överskrider 1 ton CO2 utsläpp.
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Utsläpp 
källa

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Summa Kommentar

Bränsle till 
serverhallar

0 N/A N/A - Saknar infor-
mation från 
leverantör

Elanvänd-
ning

0 0,001 0 0,001 100% förnyel-
sebar energi

Fjärrvärme 0 0,294 0,024 0,318 Saknar infor-
mation från 
leverantör

Fjärrkyla 0 N/A 0,009 0,009 Saknar infor-
mation från 
leverantör

Tjänsteresor 0 0 22,999 22,999
Pendlings-
resor

0 0 132, 17 123,17

Köldmedel 
till server-
hallar

0 0 0 - Saknar infor-
mation från 
leverantör

Måltider* 0 0 4 4 Data från 
fakturor som 
kommer till 
ekonomi

Inköp* 0 0 49 49 Data från 
fakturor som 
kommer till 
ekonomi

Summa 199,488

* Vi har räknat detta med schablonsiffror från 
zero missions gratisverktyg



Fördelning procent växtgasutsläpp 2021 Fördelning pendlingsresor 2021

2020 Zero 
Mission

2021 Position 
Green

Procentuell 
förändring

2021 Zero 
Mission*

Antal anställda 71 78 10% 78

Energi (Ton CO2) 29 0,5 -100% 1,5

Tjänsteresor & 
pendlingsresor 
(Ton CO2)

41 155 208% 439

Måltider  
(Ton CO2)

2 4* 150% 4

Material & avfall 
(Ton CO2)

14 49* 251% 49

Totalt ton CO2 86 208 82% 493

Utsläpp per 
anställd 
(Ton CO2)

1 3 6,5
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*Om vi för in 2021 års data i samma verktyg som vi använde 2020 (Zero 
mission) blir utsläppen större. CombinedX har nu investerat i plattformen 
Position Green för beräkning av växthusgasutsläpp, nu används trovärdiga-
re emissionsfaktorer och schabloner.



Inköp & måltider 2021

Inköp

Då vi är i en kraftig tillväxtfas och behöver bygga 
om våra kontor för att rymma fler elveniter har vi 
köpt in en hel del teknik och utrustning till nyan-
ställda. Under året har 43 bärbara datorer köpts 
in, samt mobiler, monitorer och annan elektro-
nisk utrustning. Vikten är beräknad utifrån fak-
tiskt antal men med en skattad vikt, ca 150 kilo.

Även möbler har köpts in och då handlar det 
fram för allt om nya skrivbord samt en ny soffa. 
Även här är antalet utifrån faktiskt antal och vikt 
enligt skattning,ca 550 kilo.  

I övrigt har marknadsföringsmaterial och likna-
de köpts in. Beräkning enligt samma modell som 
ovan och en total vikt om ca 300 kilo.

Måltider

Vå kaffekonsumtion är beräknad utifrån inköp 
av kaffebönor till kontoren. Snacks är till stor 
del frukt som levereras till kontoren varje vecka, 
därtill en skattad mängd övriga snacks.

Mat består dels i gemensamma frukostar på 
kontoren, dels luncher för arbetsmöten och 
kundbesök samt ett antal restaurangbesök.  
Andelen vegetariska måltider är låg.
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Hållbar finansiell utveckling

Alla företag har en viktig roll i att skapa en håll-
bar utveckling genom att leverera värdeskapan-
de tjänster för sina kunder och genom att skapa 
arbetstillfällen och skatteintäkter för samhället, 
endast så kan välfärd byggas. Bara företag med 
en sund tillväxt och lönsamhet kan över tid ta det 
ansvaret. Hållbar tillväxt och lönsamhet uppnås 
inte heller på bekostnad av företagets miljömäs-
siga eller sociala ansvar, och inte heller genom 
oetiska affärsmetoder och korruption. Elvenite 
vill vara en långsiktigt värdefull partner för våra 
kunder, en god arbetsgivare och en pålitlig skat-
tebetalare. 

Elvenites tillväxt uppgick till 13,6% under 2021 
och vår lönsamhet förbättrades kraftigt med en 
EBIT på 16,3 MSEK (8,8 MSEK år 2020). 

Elvenite kommer därför att betala skatter för 
22,0 Mkr för verksamhetsåret 2021 (16,4 MSEK 
år 2022).

Finansiell utveckling 2020 2021

Nettoomsättning, MSEK 91,8 104,3

Försäljningstillväxt % - 13,6

EBITDA, MSEK 9,3 16,6

EBITDA - marginal % 10,2 16,0

Rörelseresultat,EBIT,MSEK 8,8 16,3

Rörelsemarginal, EBIT % 9,6 15,6

Antal anställda 70 78
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Pensionsparande på Elvenite

Att pensionsspara hållbart påverkar mer än att 
sluta äta kött. Det var en av lärdomarna vi fick 
med oss under en inspirationsföreläsning med 
Max Mathiesen som analyserat våra pensions-
placeringar.

Att spara hållbart är något merparten önskar 
men även något som kan vara svårt att få till.  
I många fall på grund av att det finns för mycket 
information att ta del av som är svårtolkad och 
man är rädd att avkastningen får ta stryk av de 
fördelar som hållbarhetsaspekten ger. Under 
föregående år började FN ta fram riktlinjer som 
företag skall hålla sig till för att underlätta tolk-
ningar och jämförelser vid bland annat de här 
valen.

Vad kan vi som anställda själva göra för att 
påverka? Först och främst kan man se till att be-
stämma vilken strategi man önskar följa i de här 
valen. Vill man välja fonder som utesluter vissa 
branscher helt, eller välja en roll som ger möj-
lighet till påverkan av bolagets fortsatta håll-
barhetsval. Det är bra att veta inför möte med 
pensionsrådgivare för att ge dem rätt förutsätt-
ningar att finna det pensionssparande som bäst 
matchar individens önskemål.

När analys har gjorts på det pensionskapital som 
vår personal har i nuläget kan man bland an-
nat se att 47% av våra fonder släpper ut mindre 
koldioxid än riktmärket. Och 66% av vårt inne-
hav finns inom hållbarhetsfokuserade fonder. 
Det här är siffror som vi kan följa upp och se vår 
utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi ges 
också möjlighet att inspirera på individnivå i 
företaget för att åstadkomma förbättring.
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