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Highlights 2022

Sveriges 5e bästa arbetsplats 

2022 blev vi utsedda till Sveriges 5e bästa  
arbetsplats i kategorin medelstora företag av 
Great Place To Work. 

Läs mer på sida 16

Nytt forskningsprojekt för att behandla 
fröer med artificiell intelligens

Vi har under året tillsammans med Lantmännen 
BioAgri fått forskningsanslag för att använda 
Machine Learning för att effektivisera fröanalys-
processen. 

Läs mer på sida 11

Vinnare av innovationspris 
för hållbara samhällen

Vi vann Compares Innovationspris – för smarta 
och hållbara samhällen, och fick motta priset 
inför en fullsatt bankettsal på näringslivsgalan 
100° Karlstad.

Läs mer på sida 12



I en värld som står inför aldrig tidigare skådade utmaningar från klimatför-
ändringar och resursbrister har livsmedelsindustrin en viktig roll i att forma 
en mer hållbar framtid. 

Som tech-konsulter i den här branschen möter vi dagligen behovet hos fö-
retag att anpassa sig och utvecklas mot mer hållbara, effektiva och skalba-
ra metoder. Den ökande efterfrågan på miljövänliga produkter och proces-
ser från konsumenter driver förändringen mot en grönare ekonomi.

I spjutspetsen för denna förändring är livsmedelsindustrin, som måste hitta 
sätt att minska sin påverkan på miljön, spara resurser och minimera sitt 
avfall. Behovet av hållbara lösningar har aldrig varit större och livsmedels-
sektorn måste gå i täten för att hitta lösningar på vår tids största frågor.

Årets hållbarhetsrapport speglar vårt engagemang för dessa värderingar. 
Genom vårt arbete med företag inom livsmedelsbranschen har vi på egen 
hand sett vilka framsteg som kan göras när företag i allt större utsträckning 
anammar och kämpar för hållbarhet. Möjligheterna är oändliga, från att 
minska koldioxidutsläpp till att minska matsvinn.

När vi ser på framtiden är det tydligt att livsmedelsindustrin måste fortsätta 
att utvecklas för att möta kraven från en föränderlig värld. Vi är övertyga-
de om att vi genom att arbeta tillsammans kan skapa en smartare och mer 
hållbar framtid för alla.

Förord - Den livsviktiga 
livsmedelsindustrin
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Vi gör livsmedelsindustrin 
smartare. 

Vår expertis inom Affärssystem, Business 
Insights, Datadrivna beslut, Artficiell Intelligens, 
Machine Learning, Support och Strategiska
partnerskap skapar tillväxt och utveckling hos 
Skandinaviens största livsmedelsbolag.
 
Vårt mål är att vara hela livsmedelssystemets 
bästa partner för digital transformation, därför 
ifrågasätter vi det kända, utforskar det okända 
och hittar innovativa lösningar genom konstant 
lärande och kunskapsbyggande.

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.

121,4 MSEK
 

Omsättning

89
 

Anställda

90 Ton
 

klimatkompenserade 
utsläpp

Siffror 2022
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Några av våra fantastiska kunder



Trender inom
livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin utvecklas ständigt. 
När konsumenterna blir mer medvetna om hur 
deras val av mat påverkar miljön, svarar indu-
strin med nya hållbara initiativ och teknologier.

Växtbaserade alternativ

Växtbaserade alternativ är fortfarande en av de 
snabbast växande trenderna, eftersom konsu-
menter söker efter mer hållbara och hälsomed-
vetna alternativ. Från växtbaserade köttalterna-
tiv till mejerifri mjölk och ost, dessa produkter 
är inte bara bättre för miljön utan erbjuder också 
konsumenterna läckra alternativ med ett lättare 
koldioxidavtryck.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomin är ett förhållningssätt till 
ekonomisk tillväxt som prioriterar att minska 
avfallet och maximera resurseffektiviteten. Inom 
livsmedelsindustrin innebär detta att man måste 
ta till sig metoder som kompostering, minskat 
matsvinn och återanvändning av biprodukter för 
andra ändamål.

Smarta förpackningar

Smarta förpackningar är en annan växan-
de trend i branschen, där företag investerar i 
förpackningslösningar som minskar avfallet, 
förbättrar produktens hållbarhet och ger kon-
sumenterna mer information om sina livsmed-
elsval. Från biologiskt nedbrytbara förpackning-
ar till sensorer som spårar färskhet på produkter 
hjälper smarta förpackningar industrin att 
minska sin miljöpåverkan.

Samanfattning

Mat- och dryckesindustrin ligger i framkant när 
det gäller hållbarhet och innovation, med nya 
trender som dyker upp hela tiden. Oavsett om 
det är växtbaserade alternativ, den cirkulära 
ekonomin eller smarta förpackningar, anammar 
företag hållbara metoder för att möta kraven 
från medvetna konsumenter och minska deras 
påverkan på miljön.
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Resultat hållbarhetsmål 2022

Här redovisar vi kort de mål vi inom hållbarhet  har arbetat mot 
under 2022. Vi berättar vad vi gjort, sätter betyg för hur pass 
väl vi nått målet och kommenterar utfallet.

Genomföra minst fyra 
klimatnyttoanalyser med kunder.

Nyckelresultat

1. Utbilda våra medarbetare i hållbarhet
2. Göra metodiken för klimatnyttoanalyser tydligare
3. Presentera att vi erbjuder klimatnyttoanalyser på mässor och 
för kunder

Kommentar

Vi har presenterat klimatnyttoanalyser för flera kunder som har 
gett positiv respons, dessvärre har vi inte genomfört någon ana-
lys. Tröskeln för att genomföra analyserna har helt enkelt varit 
för stor. 2023 fokuserar vi därför på genomförbarhet.

Tydligt visa vad vi gjort under 2022 
för att öka vårt handavtryck,  

samt minska fotavtryck.
Nyckelresultat 

1. Mäta utsläpp och kompensera för dessa i ett klimatcertifierat 
projekt
2. Genomföra väsentlighetsanalys med leverantörer 
4. Förbättra vår datainsamling
5. Presentera vår hållbarhetsrapport för kunder och nyanställda
6. Ta fram en tydligare strategi och mål för vårt interna håll-
barhetsarbete

Kommentar

Hållbarhetsområdet har lyfts och bakats in tydligare i Elvenites 
syfte och vision. Vi har genomfört en väsentlighetsanalys bland 
våra leverantörer. Vi har även förbättrat datakvalitén kopplat till 
pendlingresor.

Arbeta med nudging för 
att skapa hållbara vanor

Nyckelresultat

1. Tydligt visa på skillnaden mellan hållbara/icke hållbara 
alternativ
2. Utveckla arbetet kring aktiva hållbara val

Kommentar

Här har stort fokus riktats under 2022 då dessa aktiviteter upp-
skattas mycket hos de anställda. Under 2022 har vi internt haft 
två hållbarhetsutmaningar. Under året har vi i utbildningssyfte 
varje månad delat hållbarhetstips i vårt intranät och i tipsen 
bakat in statiskt och beräkningar på vad olika val gör för skillnad.

1. 2.

3.



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 2023

1. Alla projekt som startas 2023 ska ha dokumenterade hållbarhetsnyttoeffekter

2. Minska vårt fotavtryck och öka vårt handavtryck  

3. Skapa mer hållbara vanor genom att genomföra minst två utmaningar 
 eller utbildningar under 2023
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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! 

Hållbarhetsutbildning för alla 
inom CombinedX

Under 2022 lanserade CombinedX en  
hållbarhetsutbildning. Syftet var att höja 
kompetensnivån hos medarbetarna på 
respektive bolag.

Medarbetaren ska efter utbildning kunna på-
verka genom att lyfta hållbarhetsfrågor i 
utvecklings- och kundprojekt, och vilja bidra till 
en mer hållbar värld genom sitt dagliga arbete. 

Utbildningen ger en introduktion till hållbarhet, 
tar upp miljöutmaningar, huvudsektorer och 
lösningar inom dessa, digital hållbarhet,  
cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter, risker 
och möjligheter, agenda 2030 och klimat-
nyttoanalyser.

Riktlinjer

Gemensamma riktlinjer inom CombinedX är:

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.



HÅLLBARHET I 
PRAKTIKEN



Lantmännen och Elvenite inleder 
forskningsprojekt för att behandla 

fröer med artificiell intelligens

Vi har under året tillsammans med Lantmännen BioAgri fått forskningsan-
slag beviljat för att använda Machine Learning för att effektivisera fröana-
lysprocessen inför ThermoSeed-behandling. Analysen, som för närvaran-

de tar ett par veckor att slutföra, består av att provbehandla utsäde med 
ThermoSeed och utvärdera utsädets skjutkraft och bekämpningseffekt för 

att fastställa den optimala behandlingen.

ThermoSeed är en miljövänlig metod för utsädesbehandling där vatten 
och värme används för att bekämpa utsädesburna växtskadegörare. Varje 

utsädesparti behandlas med en individuellt optimal intensitet. Utsädespar-
tier har olika egenskaper och varje parti måste därför analyseras innan den 

optimala behandlingen kan genomföras.

Lantmännen har använt ThermoSeed för fröbehandling sedan 2008 och har 
samlat in och sparat data från varje behandlat fröparti genom alla år. Den 

explorativa pilotstudien syftade till att använda den insamlade datan för att 
bygga en prediktionsmodell som kan förutsäga den optimala behandlings-

intensiteten för olika utsädespartier utan att göra försöksbehandlingar. 
Pilotprediktionsmodellen som byggdes i studien visade hög noggrannhet i 
att förutsäga den optimala behandlingsintensiteten för ett specifikt utsäde, 

och projektet har nu beviljats medel för att under 2023 fortsätta utforska 
och utveckla metoden med hjälp av AI och Machine Learning. 11



Elvenite vinner innovationspris på 
näringslivsgalan 100 °  Karlstad

Vi vann Compares Innovationspris – för smarta 
och hållbara samhällen. Utmärkelsen delades ut 
med motiveringen:

”Med hjälp av teknik, data och nyfikenhet bidrar 
Elvenite till en bättre värld. Genom att analysera 
data och effektivisera processer skapas värde 
och insikter för en bättre och mer hållbar värld.”

Genom att analysera data och effektivisera pro-
cesser bidrar Elvenite till en sundare livsmed-
elsindustri. Det har bland annat resulterat i att 
deras kunder har kunnat minska användningen 
av bekämpningsmedel på åkrarna, liksom att 
motverka matsvinnet för slutprodukten. 
Elvenite visar också hur data och digital teknik, 
bokstavligt talat, har blivit en vital del av vår 
näringskedja.
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Klimatnyttoanalys

Vad är det?

En klimatnyttoanalys är en utvärdering av den 
positiva och negativa påverkan som ett projekt 
har på miljö och klimat. Den tar hänsyn till både 
direkta och indirekta effekter, vilket möjliggör en 
övergripande förståelse av projektets miljöpå-
verkan. Målet med en klimatnyttaanalys är att 
identifiera förbättringsområden och implemen-
tera hållbara lösningar för att minska projektets 
koldioxidavtryck och minimera dess påverkan på 
miljön.

Och varför ska du göra det?

Med denna analys får du en omfattande förstå-
else för den direkta och indirekta klimatpåver-
kan av dina IT-relaterade projekt, vilket gör att 
du kan fatta välgrundade beslut för att minska 
deras miljöavtryck.

En klimatnyttaanalys hjälper dig att vidga dina 
perspektiv och titta på den fulla effekten av ditt 
projekt, inklusive dess indirekta effekter. Detta 
gör att du kan identifiera förbättringsområden 
och implementera hållbara lösningar.

Att genomföra en klimatnyttaanalys borde vara 
ett naturligt steg i varje projektförstudie. Du 
kommer att minimera din miljöpåverkan, visa 
ditt engagemang för hållbarhet och företagsan-
svar och fatta välgrundade beslut som positivt 
påverkar både planeten och ditt resultat. Allt 
enligt målen för  agenda 2030.



Den enkla vägen mot 
en hållbar livsmedelsindustri

Elvenite har under 2022 gått in i ett projekt 
(Truedig) tillsammans med CTF (Centrum för 
Tjänsteforskning) på Karlstads universitet där 
vi tillsammans med forskaren Siri Jagstedt 
identifierar goda exempel på initiativ och 
utmaningar för att uppnå en hållbar 
livsmedelsindustri. 

Hållbarhetsarbete framhävs idag som viktigt i 
de flesta organisationer, där arbete genomförs 
på flera olika nivåer och utifrån olika perspek-
tiv.  Media och forskning har traditionellt ofta fo-
kuserat på större hållbarhetsinitiativ, inte minst 
med utgångspunkt i tekniska framsteg med för-
väntad stor effekt. Inom ramen för forsknings-
projektet identifierar vi nu även gräsrotsinitiativ, 
där vi tittar på vad som karaktäriserar de olika 
typerna av initiativ, vad som påverkar deras ini-
tiering och spridning, och inte minst undersöker 
utmaningar kopplade till delning av data såväl 
mellan som inom initiativen.  
I och med detta önskar vi bidra till ett breddat 
perspektiv på hållbarhetsarbete genom att be-
lysa hur kompletterande initiativ – större, cen-
tralt drivna initiativ, och mindre lokala gräsrotsi-
nitiativ – kan skalas upp och spridas såväl inom 
organisationen som i värdekedjan. 

Elvenite stöttar projektet med kompetens, 
relevanta frågeställningar för organisationer 
inom livsmedelsindustrin idag samt ett stort 
kontaktnät. Vår förhoppning är att arbetet ska 
resultera i konkret vägledning som är lätt att 
ta till sig av livsmedelsindustrin och som vi kan 
använda för att hjälpa dem till en mer hållbar 
livsmedelsindustri. Projektet pågår även under 
början av 2023 och resultatet kommer att 
presenteras närmare sommaren.

BI-lösning för miljödata

Vi är stolta över att ha levererat en innovativ och 
hållbar lösning till vår kund, en ledande global 
leverantör av avancerade material och sys-
temlösningar inom områdena energi, miljö och 
industriell produktion. Med över 7 000 anställda 
i 29 länder och en stark tradition av hållbarhet 
och innovation, är de en föregångare inom sin 
bransch när det gäller att minska sin miljöpåver-
kan och skapa en mer hållbar värld.

För att uppnå sina ambitiösa klimatmål 2030 och 
öka transparensen och kontrollen över sin håll-
barhetsdata, valde de att samarbeta med oss för 
att skapa en Power BI-applikation som bygger 
på data från deras rapporteringssystem för mil-
jödata. Genom att använda denna lösning kan 
man nu noggrant analysera och rapportera sin 
avfallshantering, energiförbrukning, återvinning 
och utsläpp på en enklare och mer effektiv nivå.
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...Det är inte så hårt och tävlingsinriktat, alla är 
måna om att man ska lära sig och utvecklas, helt 
utan prestige. Jag har alltid vart social och gillat 
att prata med människor, men har blivit ännu 
mer av en problemlösare sen programmet. Jag 
är bättre på att lösa problem och fullfölja saker, 
säger Robin Jarnberg, som precis avslutat trai-
neeprogrammet och nu är en del av vårt integra-
tionsteam.

- Traineeprogrammet var väldigt kul och det var 
extra skönt att starta sin karriär tillsammans 
med några andra. Vi blev som ett eget litet team 
där vi kunde stötta och hjälpa varandra vilket vi 
fortfarande gör idag, 2 år senare. Att börja som 
trainee direkt efter studierna var en bra start då 
jag kom in snabbt i bolaget och fick variera tiden 
med utbildningar i exempelvis kommunikation 
och ledarskap. I början behövde man ganska 
mycket hjälp och hade inte så mycket egen kon-
takt med våra kunder. Allt eftersom tiden gick 
fick jag mer ansvar och kände att jag växte in i 
rollen. Idag känner jag mig behövd både av kun-
derna och av kollegorna i företaget säger Amina 
Berrabia, Business Analyst.

Under 2022 examinerades 7 traineer på Elvenite 
och 13 totalt inom CombinedX. Nu under 2023 är 
det dags för en ny kull.

Hållbar tillväxt med 
eget traineeprogram.

Sen några år tillbaka har vi ett eget traineepro-
gram tillsammans med syskonbolagen inom 
CombinedX. Under sex månader får de nyutexa-
minerade studenterna arbeta i våra olika spe-
cialområden med både kundprojekt och interna 
projekt. De får också ytterligare utbildning för 
att främja personlig utveckling som förbere-
delse för sin framtida roll som konsult.

Vår ambition är att vara ett företag där både de 
med lång erfarenhet och juniorer med blandad 
kompetens och perspektiv trivs och utvecklas 
tillsammans. Vi behöver växa och tänka på fram-
tiden för att undvika framtida kompetensbrist. 
Samtidigt är det extra kul att kunna erbjuda unga 
akademiker en flygande start i sin karriär.

- Traineeprogrammet för mig bestod av mycket 
nytt, det var kul och lärorikt. Vi fick ta oss an nya 
utmaningar i nya miljöer som vi inte fått testa 
tidigare vilket gör att man verkligen känner att 
man utvecklas hela tiden. Jag hade höga för-
väntningar och har inte ångrat mig en sekund. 
Traineeprogram kan lära en massvis av saker, 
men det känns som att här får man mer hjälp och 
blir utvecklad som person...
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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 också lyckats 
riktigt bra med. I år placerade vi oss som 5:e 
bästa arbetsplats i Sverige.

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 fjärde 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. 16



Resultat från vår 
medarbetarundersökning

Vi genomför även vår egen medarbetarunder-
sökning för att hålla koll på våra medarbetares 
välmående. Undersökningen följer förändringar 
över tid, så resultaten jämförs mot tidigare år. 
Frågorna är relaterade till den fysiska arbets-
miljön samt det fysiska och psykiska måendet. 
Undersökningarna ger en möjlighet att anonymt 
lyfta ämnen och frågor som kan vara svåra att ta 
upp personligen. Även i denna undersökning är 
resultaten mycket bra. 

För 2022 uppnådde vi ett totalt genomsnitt på 
4,48 av 5. Resultatet visar att våra medarbetare 
har stort förtroende för organisationen och att 
rättvisa och ledarskap är viktiga fokusområden 
som vi fortsätter utveckla. Resultaten rappor-
teras alltid tillbaka till medarbetarna, positiva 
resultat lyfts fram för att stärka, motivera och 
inspirera. Det är en av de viktigaste delarna i 
medarbetarundersökningar – att se till att med-
arbetarna vet och känner att resultatet tas om 
hand och att det leder till handling. Baserat på 
resultaten vidtar vi åtgärder för att förbättra om-
råden, men framför allt fokuserar vi på att ytter-
ligare stärka och utveckla det som redan är bra.
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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.

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.

2022 slog klassfotbollen återigen rekord med 
252 deltagande lag och över 4000 barn som 
under året spelat klassfotboll.



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. 

Under 2022 genomfördes vår traditionsenliga 
majutmaning. Några av utmaningarna var; 
cykla till jobbet, ha en vegetarisk dag och ta ett 
utomhusbad. Vi sammanfattade årets majutma-
ning med att ha genomfört så många som 700 
aktiviteter(!). Under december månad genom-
förde vi en hållbar julkalender med extra fokus 
på mentalt välmående och julstämning under en 
annars stressig och mörk
period för många. Julkalendern innehöll ett 
skojigt uppdrag per arbetsdag med allt ifrån 
skönsång, tid för reflektion, hjälpa någon okänd 
och visa tacksamhet till de i sin närhet.

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 (46%) som män 
och i ledningsgruppen är fem av nio kvinnor. För 
att jämföra, var könsfördelningen inom IT- och 
telekombranschen 2022, 38 % kvinnor mot 62 % 
män enligt Nyckeltalsinstitutet. 

2022 tog vi fram undersökningen ”Unga kvinnor 
och IT 2022” tillsammans med Insight Intelli-
gence, Blekinge Tekniska Högskola, KPMG och 
Tietoevry. 

Den visar att intresset för IT ökar ju mer det 
konkretiseras, varpå en av slutsatserna är att 
det bristande intresset för IT inte nödvändigtvis 
handlar om ett bristande intresse för IT i sig - 
utan för kvinnornas bild av vad IT är. Vi måste 
börja förklara samhällsnyttan som tekniska 
yrken bidrar till. Förklara hur de lösningar vi ar-
betar med påverkar och förändrar samhället och 
miljön. Under 2022 har faktiskt andelen kvinnor 
i branschen generellt ökat något, så sakteliga 
blir det bättre i branschen och vi är stolta över 
att kunna säga att vi bidrar till förändringen och 
ligger i framkant av utvecklingen.
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Fotavtryck 2022 

CombinedX och Elvenite redovisar enligt standarden Greenhouse gas 
protocol (GHG). GHG-protokollet är en världsledande standard som många 

bolag använder för att mäta, hantera och rapportera utsläpp av direkta- 
och indirekta växthusgaser. Utsläppen är indelade i olika 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 verk-

samheter kan vara delaktiga i ett och samma utsläpp. Scope 1 omfattar 
direkta växthusgasutsläpp. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp i form av 

inköpt energi från externa leverantörer. Scope 3 omfattar indirekta utsläpp 
utöver inköpt energi.

Växthusgasutsläpp 2022 Scope 1,2,3 
- ton CO₂e utsläpp

Kommentar

Mellan 2021 och 2022 har utsläppen minskat från drygt 200 ton utsläpp för 
2021 och till 90 för 2022. Stor anledning till minskningen är förbättring i da-
takvalité från pendlingsresor, förr året hade vi en svarsfrekvens på ca. 50% 

och i år på 100%. Vi ser att utsläpp från tjänsteresor även minskat och det 
beror på att vi 2021 hade ett projekt med en kund på annan ort dit många 
resor utfördes med bil då tågförbindelserna var sämre. Mest utsläpp ge-
nererar våra inköp då vi är i kraftig tillväxtfas och behöver bygga om våra 
kontor för att rymma fler elveniter har vi köpt in en hel del teknik och ut-

rustning till nyanställda. Utsläpp per anställd 2021 var 2,67 ton och 1,00 ton 
för 2022. Vår ambition är att varje år minska andelen utsläpp per anställd 

med målet att per anställd inte överskrida 1 ton CO2. Enligt klimatforskare 
och experter krävs det att varje person i världen minskar sina koldioxid-

utsläpp till ca 2 ton per år för att begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5–2 grader Celsius.

* Beräkningen har skett med hjälp av schablonsiffror
    från Zero missions gratisverktyg.



Vi klimatkompenserar för alla 
våra utsläpp 

I år har vi beslutat oss för att kompensera våra 
utsläpp i Zero Missions projekt, ”Siaya, Kenya” 
vilket är ett energiprojekt.

 I det här projektet distribueras energieffektiva 
spisar till den kenyanska landsbygden. Genom 
att byta ut de traditionella spisarna mot nya, mer 
energieffektiva spisar, minskas vedåtgången 
med hela 40-50 procent, vilket skyddar de lokala 
skogarna. Skogarnas ekosystem är mångfunk-
tionella och bidrar med flera samhällsviktiga 
funktioner.

De nya spisarna bidrar även till en stor hälsoför-
bättring då inomhusmiljön i hemmet förbättras 
radikalt. Det här påverkar främst kvinnor och 
barn positivt, då det är de som tillbringar mest 
tid i den miljön. Kapitalet för inköpen av spisarna 
kommer främst från spar- och lånegrupper där 
de flesta leds av kvinnor. Genom det här projek-
tet stärks alltså kvinnans roll i samhället och ger 
dem en större möjlighet till påverkan. 
Projektet skapar även arbetstillfällen i och med 
att spisarna produceras lokalt.

90 ton 
Totalt klimatkompenserat utsläpp
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Hållbar finansiell utveckling

Alla företag har en viktig roll i att skapa en 
hållbar utveckling. Bara företag med en sund 
tillväxt och lönsamhet kan över tid ta det an-
svaret. 

Hållbar tillväxt och lönsamhet uppnås inte heller 
på bekostnad av företagets miljömässiga eller 
sociala ansvar, och inte heller genom oetiska 
affärsmetoder och korruption. Vi vill vara en 
långsiktigt värdefull partner för våra kunder, 
och en god arbetsgivare.

Elvenites tillväxt uppgick till 16,5% under 2022 
och vår lönsamhet förbättrades med en EBIT på 
16,4 MSEK (16,3 MSEK år 2021). 

Elvenite kommer att betala skatter och avgifter 
för 30,0 Mkr för verksamhetsåret 2022 (22,0 
MSEK år 2021).

Finansiell utveckling 2022 2021

Nettoomsättning, MSEK 121,4 104,3

Försäljningstillväxt % 16,5 13,6

EBITDA, MSEK 16,6 16,6

EBITDA - marginal % 13,7 16,0

Rörelseresultat,EBIT,MSEK 16,4 16,3

Rörelsemarginal, EBIT % 13,5 15,6

Antal anställda 89 78
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När analys har gjorts på det pensionskapital som 
våra anställda har i nuläget kan man bland annat 
se att 91% av våra fonder släpper ut mindre kol-
dioxid än det globala indexet. Ser man till håll-
barhetsklassificeringen av vårt totala fondinne-
hav, så återfinns i princip 100 procent (99,9%) 
inom hållbarhetsfokuserade fonder. 93% ligger 
i artikel 8 – fonder som främjar miljörelaterade 
eller sociala egenskaper och 7 procent i artikel 
9 - fonder som har hållbara investeringar som 
mål. Vi följer fondportföljens utveckling ur ett 
hållbarhetsperspektiv och ser även här en möj-
lighet att inspirera på individnivå i företaget för 
att åstadkomma förbättring.
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Att pensionsspara hållbart
påverkar mer än att sluta äta 
kött.

Pensionskapitalet utgör en stor del av världens 
samlade kapitalmarknad. Med tanke på storle-
ken så finns också möjlighet för oss att påverka. 
Det gör vi genom att välja att investera i pro-
dukter som bidrar eller tar hänsyn till hållbar 
utveckling. Vi som anställda kan själva påverka 
genom att först och främst välja vilken strategi 
man önskar följa i sitt sparande. Man kan välja 
fonder som utesluter vissa bolag, marknader el-
ler sektorer helt, eller tvärt om - välja in fonder 
utifrån miljörelaterade eller sociala egenska-
per? Alternativt kan man välja att anta en påver-
kande roll och använda sitt inflytande som ägare 
för att skapa förändring. 



Hållbarhetsteamets reflektioner om 2022

Årets hållbarhetsrapport skildrar ett arbete vi och hela företaget är stolta 
över. Som företag håller vi alltid hållbarhet högt, oavsett om det handlar 
om en konferens som ska planeras eller ett stort projekt ute hos någon av 
våra kunder. Under året har vi tydligt märkt hur hållbarhet blir en än vik-
tigare del på Elvenite, både i ledningen, hos den enskilda medarbetaren 
och ute hos våra kunder.

En av de viktigaste lärdomarna vi tar med oss ifrån året är vikten av inn-
ovation och kreativitet i relation till att arbeta med hållbarhet i ett snabbt 
expanderande företag. Det är lätt hänt att hållbarhet blir något som en liten 
grupp i ett bolag sysslar med på egen kammare, utmaningen blir då att 
involvera alla medarbetare utan att det blir till en ”tråkig” och ”jobbig” sak 
som man tjatar om. Därför har vi lagt stort fokus under året på att nudgea 
och sprida kunskap om hållbarhet för att sakta men säkert höja grundnivån 
och medvetenheten hos alla våra kollegor. 

Det kan handla om att dela enkla tips och roliga fakta i våra interna kanaler 
eller att helt enkelt hålla föreläsningar över en lunch. I år genomförde vi två 
större ”utmaningar”, en i maj och en i december. Utmaningarna är enklare 
uppdrag kopplade till hållbarhet där medarbetarna kan samla poäng till 
en större belöning eller en gemensam rolig aktivitet vid slutet av månad-
en. Det uppskattas mycket av våra medarbetare och är ett bra sätt att få in 
hållbarhetstänket utan att det blir tråkigt.

Nästa år ser vi mycket fram emot att genomföra fler klimatnyttoanalyser. I 
år har kunderna vi presenterat det för vart väldigt positiva, vilket är kul. Vi 
har också sett över hur vi kan sänka tröskeln för att genomföra själva ana-
lysen, idag är den lite väl hög för att vi verkligen ska komma ifrån presenta-
tion till genomförande i så många avseenden vi hade önskat.

Insamlingen av data har också varit en stor del i vårt arbete under året. I 
år har vi kollat mer på vilka leverantörer vi använder oss av. Vi har ett stort 
nätverk av leverantörer idag så att bara samla in all data har varit en ut-
maning i sig, men nu när vi väl fått in datan är det kul att se att de flesta tar 
hållbarhet på stort allvar.

Det  viktiga arbetet fortsätter under 2023, målen är satta och vi ser fram 
emot att nå dem. 

Hållbarhetsteamet, Elvenite
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