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ENVIMA HÅLLBARHETSÅRET 2021

   var ett speciellt år på 
   många sätt, för oss på 
Envima var det ett jubileumsår då vi 
firade 20 år som bolag. Ett firande som 
fick skjutas upp ett antal gånger för 
att pandemin satte krokben både för 
medarbetarresa och kundfestligheter. 
Men under hösten fick vi ändå chansen 
och kunde åka med alla kollegor upp 
till vackra Höga kusten för att konferera, 
vandra och umgås. 

Det har hänt mycket i samhället under 
de 20 år som vi funnits, inte minst inom 
hållbarhetsområdet. Med glädje ser 
vi ett ökat intresse och behov av de 
frågor som ligger oss varmt om hjärtat 
och det är många som delar vår vision 
om ”en hållbar framtid”. Längre fram i 
redovisningen berättar vår ägare och 
medgrundare Anders Johansson om 
hur han ser på de gångna åren och 
framtiden. 

Vi ser fram emot att fortsätta bidra  
till våra kunders hållbarhetsresa  
många år framöver.  

2021
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ENVIMA HÅLLBARHETSÅRET 2021

ANNA AXELSSON, VD

Det är nu ett drygt år sedan vi satte vår vision – ”en hållbar framtid”.  
En vision som ger alla oss medarbetare kraft och energi att fortsätta jobba 
med det vi brinner för, nämligen att stötta, inspirera och driva på i våra 
kunders hållbarhetsresor. 

För att driva vårt dagliga arbete i riktning mot vår vision har vi under året 
utgått ifrån tre strategiska inriktningar: Ökad synlighet – moderniserat  
kunderbjudande – attraktiv arbetsgivare.

För att nå vår vision behöver vi vara tydliga i vår kommunikation, bli mer 
synliga och nå ut med vårt erbjudande. Det har handlat om att öka vår  
närvaro i sociala kanaler bland annat genom att lyfta kunder och med- 
arbetare, men också att se över våra budskap, vår grafiska profil och  
våra huvudmålgrupper. 

En tät och nära dialog med våra kunder för att ständigt skapa affärsnytta 
och ha rätt erbjudande är också viktigt. Förutom alla dagliga möten med 
kunder valde vi därför att komplettera med en kvantitativ kundundersök-
ning för att ge oss en bra utgångspunkt i hur våra kunder uppfattar våra 
tjänster och vad de ser behov av framöver. Den gav oss värdefull input i  
de produktutvecklingsprojekt som satts i gång under året och som kommer 
att presenteras mer längre fram i redovisningen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är kanske mest avgörande för oss som 
konsultföretag. Vi vill vara en plats där alla medarbetare trivs, kan utvecklas 
och känna glädje. Under året har vi satsat mycket på att bygga vidare på 

vårt team och är glada att den medarbetarundersökning som genomfördes 
i höstas gav kvittot på att vi är på mycket god väg.

Dessa tre strategier tillsammans ger oss en tydlig riktning framåt där alla 
medarbetare är engagerade och delaktiga. 

Så trots ytterligare ett pandemiår kan vi se tillbaka på 2021 som ett positivt 
år utifrån att vi fortsatt haft ett fin tillväxt, gjort ett bra resultat och har 
både nöjda medarbetare och nöjda kunder. 

Det är med stolthet och glädje vi här presenterar vår 6:e hållbarhets- 
redovisning. För oss är redovisningen en viktig del i vårt hållbarhetsarbete 
och ett utmärkt sätt att säkerställa att vi lever som vi lär. Den är förstås 
också vårt styrmedel för att ta ansvar för att uppnå de mål och genomföra 
de aktiviteter vi valt ut för att bidra till vår vision: ”en hållbar framtid”.  
För första gången vågar vi helt släppa det fysiska formatet och väljer en  
heldigital variant, med fördelen att vi också kan erbjuda fördjupande  
hänvisningar och klickbara sidospår.

Vi hoppas att vi kan ge dig som läser både en inblick i vår verksamhet och 
inspirera dig till att jobba med ditt eget hållbarhetsarbete. Vi är nyfikna på 
vad du tycker - har du frågor eller tankar hör gärna av dig till någon av oss!
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Vill du få kontakt med mig? Klicka här.
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En hållbar framtid!
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På uppdrag av styrelsen och i samarbete med medarbetarna 
genomfördes under hösten 2020 ett visionsarbete som 
mynnade ut i ett antal formuleringar kring hur vi vill bidra till 
en bättre värld.  Det senaste årets händelser med pandemi, 
extremväder och olika larmrapporter stärker oss i att vi har 
hittat en position där vi verkligen kan göra skillnad. 

VÅR VISION uttrycker vad vi vill se och vad vi kan bidra 
till både som företag och som anställda. Det 
är en vision som kan uppfattas som både 
svåruppnåelig och självklar och inget 
som vi ensamma kan uppnå. Men vi 
välkomnar alla aktörer att jobba mot 
denna viktiga vision tillsammans med 
oss och vi utmanas av att sträcka oss 
bortom oss själva. Vi är överens om 
att för att uppnå en hållbar framtid 
måste vi också arbeta för en hållbar 
nutid, dvs arbetet med omställning 
sker här och nu. 

VÅR MISSION klargör hur Envima specifikt bidrar 
för att uppnå vår vision. Vårt allra största bidrag för att 
uppnå en hållbar framtid handlar om vår kompetens. Alltså 
att genom vårt kunnande få våra kunder att göra bättre 
val och hållbara affärer. Men vi nöjer oss inte med att vara 
kompetenta utan för oss är också engagemanget och  
inspirationen viktig. Genom vårt engagemang vill vi inspirera 
våra kunder att också engagera sig mer än vad lagen kräver, 
mer än vad de från början tror att de behöver och kan.  

Vi gör det lilla extra, vi lever som vi lär och vi vill påverka 
alla våra intressenter att vässa sig i sitt hållbarhetsarbete.

VÅR AMBITION beskriver vad vi  vill skapa för oss själva 
i relation till andra. I vårt visionsarbete har vi identifierat 
vår kultur och ”Envima-andan” som något viktigt, något 
speciellt och något som vi bör måna om. Därför kopplar 
vi vår ambition till begreppet attraktiv arbetsgivare. Detta 

är en ambition som tvingar oss att ständigt förbättra 
oss som arbetsgivare både gentemot befintliga 

medarbetare och framtida kollegor. Med en fast 
övertygelse om att ett företag med välmående 
medarbetare också drar till sig kunder och 
affärer sätter vi här ner foten kring att aktivt 
arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke.

VÅR ROLL är beskrivningen av hur vi vill bidra 
i olika samarbeten. Vi besitter en bred kom-

petens inom hållbarhetsområdet som gör att vi 
förstår uppdraget, ser kundens behov och är att-

raktiva att samarbeta med. Vi delar gärna med oss 
av vår kompetens och som mindre aktör på marknaden 

ser vi fördelar både för medarbetare och kunder i att hitta 
partners som kompletterar vårt erbjudande. I en föränder-
lig värld ställs höga krav på förändringstakt, flexibilitet och 
lyhördhet. Genom att vara innovativa och moderna vill vi 
hantera inte bara de behov som finns nu utan även framtida 
behov. Det gör vi bland annat genom att knyta till oss  
strategiska samarbetspartners.

ENVIMAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

VÅR VISION, MISSION, AMBITION OCH ROLL VIS ION

En hållbar framtid.

MISS ION

Genom kompetens och  
engagemang inspirerar  
vi till handling och skapar
tillsammans med våra  
kunder hållbara affärer.

Envima ska vara den mest  
hängivna och personliga  
arbetsgivaren för miljö -  
och hållbarhetskonsulter,  
som skapar värde både för 
medarbetare och kunder.

AMBITION

Vi är din engagerade,  
personliga och självklara  
samarbetspartner inom  
miljö och hållbarhet.

ROLL
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Hållbarhet som vi ser det

Att jobba med hållbarhet handlar om att inse vilken påverkan vi som individer och organisationer 
har idag och hur vi alla kan göra skillnad genom att tänka om och nytt och samverka för en hållbar 
framtid. Alla bör bidra med det de gör bäst och omställningen behöver ske nu. Genom att vi 
i våra olika roller som samhällsaktörer skapar förutsättningar för en långsiktig överlevnad för 
ekosystem, samhällen, verksamheter och människor bygger vi samtidigt upp riskmedvetenhet, 
smarta integrerade processer, nya produkter och tjänster, samarbeten, varumärke, lojala medar-
betare och kundnöjdhet – inte fy skam på kortare sikt heller! Det är det vi kallar hållbara affärer 
– affärer för en hållbar framtid och en hållbar nutid. 

Envima kan göra skillnad på två sätt. Dels genom att vi som miljö- och hållbarhetskonsulter - 
med kompetens, engagemang och inspiration - stöttar våra kunder och samarbetspartners att 
åstadkomma förändring och göra skillnad i sin tur. Och dels, genom att samtidigt leva som vi lär 
i vår egen verksamhet, föregå med gott exempel, ta modiga hållbara beslut och längs vägen 
lära oss saker vi kan föra vidare. 

ENVIMAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

SOCIAL 
HÅLLBARHET

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

EKOLOGISK  
HÅLLBARHET
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Begreppet hållbarhet utgår ifrån att ett hållbart samhälle behöver individer och organisationer 
som befinner sig i balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna ekologi, samhälle och ekonomi. 
”Hållbarhetstårtan” visar att ekologisk hållbarhet sätter basen för vad som är hållbart på den 
här planeten - först när vi håller oss inom de planetära gränserna finns förutsättningar att uppnå 
även social och ekonomisk hållbarhet. De övre tårtlagren blir inte hållbara om de undre lagren 
inte är på plats. 



GENOM ÅTAGANDET FÖRBINDER VI OSS ATT:

Mänskliga rättigheter 

PRINCIP 1:  Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter 
 inom sfären för företagens inflytande

PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i  
 kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva 
 förhandlingar 

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete 

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning  
 och bestickning

REDOVISNING ENLIGT GLOBAL COMPACT

UN Global Compact omfattar 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbets-
rättsliga frågor, miljö och antikorruption. Principerna är riktade mot företag och 
baseras på internationellt vedertagna konventioner.

Envima har åtagit sig att arbeta efter principerna, att årligen redogöra för sina 
framsteg på området samt att främja FN:s globala hållbarhetsmål.
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LINA HELMERSSON 
Miljö- & hållbarhetskonsult
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Vi har i de redovisande avsnitten av vår hållbarhetsredovsining angett vilka av 
Global Compacts principer som är relevanta för oss inom respektive redovisande 
avsnitt. Vill du veta mer om Global Compact? Klicka här. 

Behöver ni stöd i ert hållbarhetsarbete? Kontakta mig. Klicka här.

Idag ökar hållbarhetskraven på alla organisationer, även för små och medelstora företag. Kunder, 
finansiärer och andra intressenter har ökade förväntningar på att företagen ska ta ansvar för sin 
påverkan och verka som aktiva samhällsaktörer. 

Det har under det senaste året blivit alltmer uppenbart att vår kompetens behövs och också efterfrågas 
alltmer inom både generella och mer specifika hållbarhetsfrågor. Det har blivit påtagligt att vi är i en 
position där vi kan göra skillnad både nu för kunden, och långsiktigt för en hållbar framtid – precis 
som vi vill!

”Insikten om att vi behövs ökar”

https://www.unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org
mailto:lina.helmersson%40envima.se?subject=


Är det möjligt att lösa klimatkrisen, att avskaffa extrem fattigdom, att främja 
fred och rättvisa och även minska ojämlikheter och orättvisor i världen?  
Kan vi uppnå dessa fantastiska saker till år 2030? 

2015 sa 193 av FN:s medlemsländer ja till detta när Agenda 2030 antogs, vilket 
är den mest ambitiösa överenskommelsen någonsin för hållbar utveckling.  
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar utveckling. Vi på Envima arbetar med de globala målen varje dag, 
hos våra kunder och i vår egen verksamhet. De globala målen är ett effektivt 
verktyg för att försäkra oss om att vi minimerar vår negativa påverkan och 
maximerar vår positiva påverkan. 

Vi har visualiserat våra prioriteringar genom att skapa en måltavla (se nästa 
sida), ju fler cirklar ett mål sträcker sig över, desto tydligare jobbar vi med målet. 
Arbetet med Globala målen är en kontinuerlig process där vi ser över våra 
prioriteringar årligen och håller måltavlan levande. Under 2021 anslöt Envima 
också  till SDG Ambition Accelerator - ett sex månaders utvecklingsprogram 
arrangerat av Global Compact Network Sweden, för att accelerera implementering 
och integration av de globala målen i vår egen verksamhet.

Envima och  
de globala  
hållbarhetsmålen

Vill du veta mer om de globala hållbarhetsmålen? Klicka här.

ENVIMAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
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Det är givande att få vara en del av arbetet med de globala målen och även roligt att 
få hjälpa andra på sin hållbarhetsresa. Under 2021 försenades arbetet med Globala 
målen i världen på grund av coronapandemin, men på Envima får jag möjlighet att 
vara en del i att driva arbetet framåt. Visste ni förresten att ett mål inte kan anses 
vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för alla? Agenda 2030 är till för alla världens  
länder och ingen ska lämnas utanför.

”När är ett mål uppfyllt?”

Vill ni ha hjälp med att kartlägga er verksamhet mot de globala målen? 
Kontakta mig. Klicka här.

CECILIA LARSSON 
Miljö- & hållbarhetskonsult

https://www.globalamalen.se
mailto:Cecilia.Larsson%40envima.se?subject=
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Envimas globala  
måltavla
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      INDIREKT PÅVERKAN: 

De här målen bidrar vi till indirekt 
och ska ta hänsyn till i vår  
verksamhet.  

1

      HUR VI ARBETAR: 

De här målen bidrar vi till 
genom våra arbetssätt och 
samarbeten. 

2

       PRIO: 

De här delmålen har vi valt att fokusera 
 vårt utvecklingsarbete på just nu, eftersom vi 
ser att vi har stor möjlighet att påverka frågan.

4

De olika cirklarna på måltavlan visar  
att Envima relaterar till de globala  
målen på fyra olika plan:

        VAD VI GÖR: 

De här målen bidrar till vår  
kärnverksamhet till kontinuerligt 
genom våra kunduppdrag.

3

Målområdet har en mycket tydlig deadline genom 1,5-gradersmålet till 2030 
som vi alla behöver verka för att uppnå. Detta delmål kopplar tydligt såväl till 
våra kunduppdrag som vårt interna hållbarhetsarbete. Vi jobbar för att halvera 
våra egna koldioxidutsläpp till 2030 - men också för att minska utsläppen 
indirekt genom digitala verktyg och tjänster, strategiskt arbete, kunskaps-
spridning osv. till våra kunder.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och  
den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller  
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser  
samt tidig varning. 

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella 
företag, att införa hållbara metoder och att integrera  
hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

I detta delmål ligger mycket av hela vår grundidé kring hållbara affärer och 
strategiskt hållbarhetsarbete. Vi jobbar i våra kunduppdrag med att skapa 
förståelse, struktur och strategier i verksamheternas hållbarhetsarbete och 
att stärka dem i sin kommunikation och redovisning av arbetet. På samma sätt 
försöker vi leva som vi lär i vårt eget strategi- och kommunikationsarbete. 

3.4 Genom förebyggande insatser och behandling
minska det antal människor som dör i förtid av icke  
smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 
psykisk hälsa och välbefinnande.

Detta delmål kopplar bl.a. till fortsatt arbete med ISO 45001 hos våra kunder 
och oss själva. Under senare tid har Envima även riktat mycket internt fokus, 
delvis på grund av pandemin, på välmående medarbetare, beläggning,  
hemarbete och arbetsmiljö. 
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Vi och vår omvärld
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När alltfler frågor inom ett brett hållbarhetsspektrum 
lyfts och diskuteras, lagstiftas och standardiseras, 
drivs och förväntas drivas, stärker det också oss i 
att Envima verkligen kan göra skillnad - att vi behövs 
och efterfrågas. 

2021 har varit ett år präglat av fortsatt pandemi,  
extremväder och olika larmrapporter runtom i världen. 
Halvvägs till 2030 och uppfyllandet av FN:s globala  
hållbarhetsmål, har publicering av ytterligare en  
IPCC-rapport och en ny klimatkonferens i Glasgow  
påtalat det brådskande behovet av omställning  
i världen. 

Vi uppfattar att alltfler fått upp ögonen för allvaret i 
situationen, tar tag i frågorna och försöker bidra i rätt 
riktning. Efterfrågan på strukturerat och strategiskt 
hållbarhetsarbete har varit märkbar, samtidigt som 
många verksamheter också djupdyker i sakfrågor 
såsom klimatberäkningar, hållbarhetsbesked för  
biobränslen och kemikaliefrågor. 

Lagstiftningen inom miljö- och hållbarhetsområdet blir 
allt bredare och specifik och kräver aktivt arbete med 
tolkning och tillämpning. Under året har vi sett exempel 
på detta gällande bland annat konfliktmineraler, vissel- 
blåsning, producentansvar och hållbarhetsrapportering. 

Behovet av revisioner är också stort inom till exempel 
lagefterlevnad, leverantörsled och ledningssystem. 
Klimatarbetet har blivit mer konkretiserat hos många 
verksamheter genom modiga målsättningar, beräk-
ningar, rapportering och kommunikation av arbetet. 

Generellt upplever vi att fler vill ta tag i sitt hållbarhets-
arbete, ofta med FN:s globala hållbarhetsmål som 
verktyg. Samverkan och samarbeten för att tillsammans 
kunna göra skillnad känns också mer förekommande 
och hoppingivande! 

Kanske är det en effekt av den ”tillsammans-kultur” 
som uppstått inom näringslivet och mellan olika sektorer 
under pandemiåren. Risk- och omvärldsanalys har 
blivit högprioriterat i alla verksamheter under pandemin 
och kanske kommer vi se detta tydligare och mer 
självklart även framöver i alla branscher med tanke  
på det skakiga världsläget den här våren. 

Analyser som vi även måste vara beredda på att möta 
mer av framöver är frågor som informationssäkerhet, 
demokratiska rättigheter och naturkatastrofer. 

En annan tendens som möjligen kan hänga ihop med 
pandemins effekter är att personalfrågor och anställdas 
välmående på och utanför jobbet lyfts mer.
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VIKTIGA OMVÄRLDSFAKTORER 2021

Varje år uppdateras Envimas intressent- och 

omvärldsanalys med viktiga omvärldsfaktorer 

för oss och våra intressenter. Dessa faktorer 

väger vi in i prioriteringen av hållbarhets-

aspekter och vårt strategiska arbete framåt:

• Aktivt klimatarbete
• Cirkulära affärsmodeller
• Energi- och resursanvändning
• Globala målen som verktyg
• Hållbarhetsredovisning
• Informationssäkerhet
• IT och digitalisering
• Lagstiftning och lagefterlevnad
• Omvärldsbevakning
• Pandemins effekter i näringslivet
• Personalfrågor
• Revision
• Samverkan i hållbarhetsfrågor
• Strukturerat och strategiskt  
 hållbarhetsarbete



VÅRA INTRESSENTGRUPPER
• Organisationen
• Kunder
• Samarbetspartners
• Utlagda processer
• Leverantörer 
• Bank- och försäkringsbolag
• Branschen
• Samhället

VÄSENTLIGHETSANALYS
Genom att analysera våra intressenter och vår omvärld identifierar vi  
våra hållbarhetsaspekter och för att veta vad vi bör fokusera på har  
vi gjort en väsentlighetsanalys. Vad är avgörande för oss och våra  
intressenter? På kort och lång sikt? Ur risk- och möjlighetsperspektiv?

ENVIMAS PRIORITERADE  
HÅLLBARHETSOMRÅDEN
•  Klimatpåverkan
•  Planetära resurser
• Arbetsvillkor
•  Arbetsmiljö
• Mänskliga rättigheter
•  Korruption
•  Hållbar tillväxt
•  Produkter och tjänster

Behöver ni hjälp i juridiska frågor? Kontakta mig. Klicka här.
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VI OCH VÅR OMVÄRLD

I en föränderlig värld och i en bransch där alltmer händer allt fortare är det avgörande 
för Envima att ha örat mot marken och jobba aktivt med omvärldsbevakning och 
dialog med våra intressenter. 

Vi vill vara tidigt ute och erbjuda trovärdiga produkter och tjänster som efterfrågas. 
Kunder, samarbetspartners, styrelse och vårt nätverk i branschen ger oss ständigt 
nya spaningar som är viktiga att väga in för att säkra att vi driver både vårt eget 
och våra kunders arbete i rätt riktning. Våra strategiska inriktningar handlar också 
om att utveckla dialogen på olika sätt genom ökad synlighet, ett moderniserat 
kunderbjudande och att vara en attraktiv arbetsgivare. 

”Vi vill vara tidigt ute”

GÖRAN SJÖBLOM 
Miljörättsjurist

Vi redogör för arbetet med våra prioriterade hållbarhetområden 
i redovisningens tre avsnitt för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Hållbarhetsredovisningen ger oss en bra överblick 
över var och hur dessa prioriterade hållbarhetsområden hanteras 
i vår verksamhet.

mailto:goran.sjoblom%40envima.se?subject=


Hållbar resurshantering
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Vi vill verka för en hållbar framtid både inom vår egen verksamhet  
och mot vår omvärld. Det är i vårt externa arbete vi har de största  
möjligheterna att verka för en hållbar resurshantering. 

Vi har tagit fram 3 fokusområden för vårt klimatarbete:  
1. Minskad negativ klimatpåverkan från vår egen verksamhet
2. Minskad negativ klimatpåverkan från vår externa verksamhet
3. Kompensation för kvarvarande utsläpp

Vi har tidigare följt upp våra koldioxidutsläpp i treårsperioder. 2021 tog vi 
beslutet att minska våra utsläpp för varje år. Det slutgiltiga målet är att vi till 
2030 ska halvera våra fossila utsläpp utifrån 2019 års utsläpp på grund av. 
att vi klassar 2019 som ett normalår till skillnad från 2020). För 2021 har vi 
för första gången valt att göra våra beräkningar själva i verktyget SimaPro. 
Det ger oss en bättre insyn i beräkningarna med möjlighet till anpassningar 
utifrån vår egen verksamhet, något vi vill förbättra ytterligare
till kommande år.

Vår största klimatpåverkan kommer från våra transporter, därför har vi jobbat 
aktivt i flera år med att välja mer hållbara transportmedel. Vi ser också 
att en relativt betydande negativ klimatpåverkan kommer från vår digitala 
utrustning och lagring av data. Vi vill därför arbeta mer aktivt med att ställa 
högre krav på den tekniska utrustning vi använder samt våra leverantörers 
serverhallar. 

Vi kopplar vårt arbete till det globala delmålet 13.3 som bland annat  
handlar om att förbättra medvetenheten och kapaciteten för begränsning 
av klimatförändringar.

ENVIMAS FOSSILA CO2–UTSLÄPP (TON PER ANSTÄLLD)
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Jämfört med föregående år har vi en liten minskning av våra koldioxidutsläpp per anställd, vilket 
till stor del beror på att pendlingsresor med kollektivtrafik ökat samtidigt som resor med bil har 
minskat. Våra utsläpp per anställd har minskat med 36 % jämfört med referensåret för vårt mål 
(2019) men under både 2020 och 2021 har vi levt i en pandemi vilket har påverkat vårt resande.  
Vi ser en svagt nedåtgående trend mot vårt satta mål för 2030.



De utsläpp vi genererar har vi valt att kompensera för i klimat- 
kompensationsprojekt. Vi är medvetna om att klimatkompen-
sation är problematiskt, därför vill vi arbeta mer aktivt med att 
granska de projekt vi väljer att säkerställa att de är både socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbara. 

För att säkerställa minskning av våra utsläpp arbetar vi för 
ett hållbart nyttjande av planetära resurser. Med det menar 
vi bland annat att vi undviker att köpa nyproducerat i form av 
kontorsmöbler, teknisk utrustning med mera. Envima är en liten 
beställare av produkter och tjänster men vi utvärderar våra nya 
leverantörer och gör regelbundet leverantörsutvärderingar för 
att säkerställa att de lever upp till våra krav.  

Vi vet att vi inte gör störst skillnad skillnad genom att minska vår 
resursanvändning och våra egna utsläpp, utan att den största 
skillnaden kan ske hos våra kunder, samarbetspartners och  
leverantörer. Därför har vi under året arbetat aktivt med att 
sprida vår kompetens genom bl.a. workshops/utbildningar och 
genomföra livscykelanalyser och hållbarhetsredovisningar till 
våra kunder. Detta kopplar vi bl.a. till det globala delmålet 12.6 
om att uppmuntra företag att arbeta enligt hållbara metoder). 

Under året har vi sett ett stort ökat intresse för genomförande 
av livscykelanalyser och EPDer (Environmental Product Decla-
ration – miljövarudeklarationer), ett bevis på att det blir allt 
viktigare att vara transparent med sin miljöpåverkan. 

ENVIMAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
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HÅLLBAR RESURSHANTERING

Några klimatpåverkande  
aktiviteter 2021:

• 2 medarbetare har behövt göra en flygresa 
 under året (transporter via flyg arbetar vi aktivt 
 med att undvika i största möjliga mån). 

• Påverkan från våra pendlingsresor har minskat 
 med 56% jämfört med föregående år. Det kan 
 bero på att vi i större utsträckning åkte bil till  
 jobbet under 2020 på grund av pandemin,  
 men under 2021 börjat återgå mer till kollektiv- 
 trafik igen. 

•  Vi har fortsatt arbeta hemifrån och ha möten  
 på distans i stor utsträckning. 

•  De nya datorer vi köpt in under året har varit 
 TCO-märkta (internationell hållbarhetscertifiering  
 för IT produkter) 

Förklaring av poster i diagrammet:
• Produktion av energibärare inkluderas i beräkningarna för andra poster. 
 Med produktion av energibärare menas produktion av den energi som vi 
 förbrukat under året.
•  IT inkluderar användning av bärbara datorer, skärmar och mobiler samt 
 tillverkning vid nyinköp.



HÅLLBAR RESURSHANTERING
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HÅLLBARA AFFÄRER

THEREZ BÖRLING 
Miljö- & hållbarhetskonsult

Under året har vi slagits av larmrapporter från IPCC som ännu tydligare än tidigare 
påtalat att det är bråttom nu! Även om det gör oss dystra så jobbar vi hårdare än 
någonsin på att minska våra egna utsläpp och påverka våra kunder, samarbetspart-
ners och leverantörer att göra detsamma. 

Vi är glada över att vi under året har jobbat fram vår klimatstrategi som visar hur vi 
ska tackla de här frågorna – internt som externt – och att vi tagit beslutet att halvera 
våra egna utsläpp till 2030 i enlighet med Parisavtalet.

Globala delmål  
som vårt arbete  
2021 bidragit till

Vi jobbar enligt Global 
Compacts principer om 
miljö (nr 7-9)

0,78
Ton CO2 per anställd (0,81 ton 2020)

Totalt utsläpp för 2021 i  ton CO2  (12,9 ton 2020)

10,98
Ton CO2 vi kompenserat för: 10,98*2   
(26 ton 2020)

22
Gold standard-märkt projekt vi kompenserat i

TERRACLEAR - LAO
”Nu jobbar vi hårdare än någonsin”

Vill ni bolla er klimatstrategi? Kontakta mig. Klicka här.

Vill ni läsa mer om projektet? Klicka här.

Ton CO2 per omsatt krona ((0,84 ton 2020)

0,65

mailto:therez.borling%40envima.se?subject=
https://marketplace.goldstandard.org/products/terraclear-clean-water-access-families-laos
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Hållbara vimor och samhälle
Envima har som ambition att påverka samhället i en hållbar och positiv 
riktning, genom vår egen verksamhet i samarbeten och tillsammans med 
våra kunder. Envima är, och vill fortsätta vara, en arbetsplats som är  
utvecklande, inkluderande och trygg. Vi har möjlighet att styra vår  
egen tid och vi trivs med våra kollegor och arbetsuppgifter. 

För att ta reda på hur våra medarbetare mår genomfördes en utförlig 
medarbetarundersökning under hösten 2021. Resultatet var mycket positivt 
med en eNPS (employee Net Promotor Score) på 85, där max är 100.  
Totalindex som baserades på samtliga frågor gällande trivsel, ledarskap 
och mitt arbete blev 5.3 på en skala 1–6. Påståenden som ”I mitt arbete får 
jag användning av mina talanger och styrkor” på 5.5 och ”Jag trivs med 
mina kollegor” på 5.7 på samma skala var några av de påståendena med 
högst poäng. Detta fantastiska resultat kopplar vi ihop med det globala 
målet 8 och delmålet 8.8 om arbetsvillkor. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är för oss mycket viktigt och vi försöker 
därför finna nya sätt att förbättra vår arbetsmiljö. Vi har därför tagit fram 
ett nytt verktyg vi kallar Vima-tempen som lanseras för våra medarbetare 
under 2022. Då arbetsbelastningen varierar under året har vi som ambition 
att mäta och se om det är mer eller mindre stressfyllt under olika månader. 
Vima-tempen går ut på att varje medarbetare månadsvis besvarar 3 frågor 
som är kopplade till välmående på arbetsplatsen. Dessa frågor besvaras 
anonymt men det ges en möjlighet att gå igenom frågorna på månadsvisa 
avstämningar med närmsta chef. 



Envima är främst verksamma på den svenska marknaden där god kunskap i det 
svenska språket är ett grundkrav. Dessvärre sätter dessa faktorer ofta käppar i 
hjulet i strävan efter en mer interkulturell arbetsplats. Detta är dock något vi arbetar 
aktivt med vid alla rekryteringsprocesser där vi försöker nå ut till fler och via nya 
plattformar. 

FN:s Globala mål för en hållbar utveckling uppnås endast om vi arbetar tillsammans. 
Därför har vi inlett flertalet nya samarbeten under året. Dessa samarbeten rör alla 
tre dimensioner av hållbarhet och kopplar an till det globala delmålet 17:16 om just 
partnerskap. Under 2021 har vi inlett ett mycket uppskattat samarbete med Linköpings 
stadsmission och vi har även som ambition att påbörja ett samarbete med  
Stockholms stadsmission under 2022.
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HÅLLBARA VIMOR OCH SAMHÄLLE

Vi är certifierade enligt ISO 45001 för systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket ger en tydlighet 
i processer och kommunikation, skapar trygghet för personalen och påverkar arbetsmiljön 
på ett positivt sätt. Vi kopplar detta till det globala delmålet 3.4 som bland annat handlar 
om säker arbetsmiljö, psykisk hälsa  
och välbefinnande.

Likt 2020 präglades även 2021 av restriktioner och hemarbete till följd av corona- pandemin. 
Dock lättade restriktionerna något under hösten och vi kunde övergå till det så kallade ”nya 
normala”. På Envima har alla anställda möjlighet att arbeta både på kontoret och hemifrån 
vilket har skapat en flexibilitet även när restriktionerna lättat. Flertalet medarbetardagar 
skedde på distans men under hösten fick vi trots allt till vår årliga konferensresa som 2021 
bar av till Höga Kusten. Efter en produktiv tågresa spenderade vi helgen med  
teambuilding, vandring och även ett besök vid ett vindkraftverk. 

På Envima arbetar vi löpande i enlighet med Global Compacts principer om  
mänskliga rättigheter, såväl i vårt interna arbete som i våra kunduppdrag. Vi har  
genomfört flertalet utbildningar med koppling till social hållbarhet under året  
och internt satsade vi cirka 30 timmar per anställd under 2021 för att höja vår  
kompetens på hållbarhetsområdet. Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet  
med jämställdhet och mångfald, där vår VD Anna Axelsson bland annat deltog  
i en utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för ledare. 

Vid rekryteringsprocesser strävar vi efter att skapa ett interkulturellt samman- 
hang på arbetsplatsen och vi välkomnar alltid kompletterande erfarenheter och  
synsätt för att berika Envimas fortsatta utveckling. Personalstyrkan har en god  
balans gällande ålder och kön men en bit kvar gällande mångfald kopplat till  
etnicitet. Detta arbete kopplar vi till det globala delmålet 10.2 om inkludering. 
 I vår bransch är det mest unga kvinnor med svenskfödda föräldrar som söker  
jobb som miljö- och hållbarhetskonsulter. 

Vill du läsa mer om ISO 45001?  Klicka här.

Vill du  läsa mer om vårt samarbete med Linköpings stadsmission?  Klicka här.

https://www.sis.se/iso-45001/
https://envima.se/nyheter/envima-inleder-samarbete-med-linkopings-stadsmission/


EMELIE JOHANSSON 
Miljö- & hållbarhetskonsult

ENVIMAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

Vi jobbar enligt Global 
Compacts principer om 
mänskliga rättigheter  
och arbetsrätt (nr 1-6)

Globala delmål 
som vårt arbete 
2021 bidragit till
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En attraktiv arbetsgivare för mig är en arbetsgivare som står upp för sina värderingar 
och värnar om sina anställdas utvecklingsmöjligheter och välmående. Det roligaste 
med att jobba på Envima är att få vara en del av ett kunnigt team som med lyhörd-
het och ett tillåtande klimat varje dag arbetar mot ett gemensamt mål - att hjälpa 
våra kunder med alla möjliga typer av miljö- och hållbarhetsfrågor. 

När jag sökte jobbet på Envima var det den sammanvägda helheten av tre aspek-
ter som kändes viktigt för mig. Dels att företagets värderingar och vision överens-
stämde med mina egna, vidare var intressanta arbetsuppgifter med utvecklingsmöj-
ligheter en viktig parameter. Till sist värdesätter jag även ett gott ledarskap och en 
trevlig gemenskap. 

7,5
Genomsnittlig anställningstid år 
(7,8 år 2020)

85
0

Arbetskador 
(2 stycken 2020)

eNPS-värde
(Ingen mätning 2020) 

Anställda fördelning i % 
(56 % kvinnor och 44 % män 2020)

64 36

”Envima värnar om utveckling och välmående”
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Vill du veta mer om hur det är att jobba på Envima? Kontakta mig. Klicka här.

mailto:emelie.johansson%40envima.se?subject=
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Hållbara affärer
Långsiktig överlevnad handlar om att skapa en organisation som är lönsam 
över tid där kunder, medarbetare och samarbetspartners samverkar och 
skapar mervärde för alla intressenter. På så sätt blir det hållbara affärer  
inte bara för enskilda verksamheter utan för hela samhället. 

Envimas tillväxtmål var under bokföringsåret en omsättningsökning på 5 % 
och en vinstmarginal på 10 % samtidigt som nöjda kunder och nöjda med-
arbetare alltid ska vara i fokus. Båda dessa mål uppnåddes. Omsättningen 
steg från rån 15,3 miljoner kronor till 17,0 miljoner kronor,  vilket motsvarar en 
ökning på 11 %. Till stor del handlar det om att vi lämnade ett något tyngre 
coronaår bakom oss med lägre omsättning än förväntat. Vinstmarginalen 
hamnade på 12 %. 

Under september månad fattades ett strategiskt tillväxtbeslut om att öka  
tillväxten de kommande 5 åren och fördubbla antalet anställda för att accelerera 
vårt bidrag till en hållbar framtid. Det innebär att ett nytt ägardirektiv togs 
fram med ett mål på att öka omsättningen med 15 % per år och ha vinst- 
marginal på 7 %. Detta är vad vi kommer mätas mot under innevarande  
bokföringsår och glädjande nog har det inletts på ett mycket bra sätt.  

Nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och bidra 
till vår vision. För att riktigt ta tempen på våra kunders behov och uppfattning 
om oss som leverantör valde vi att under året genomföra en omfattande 
kundundersökning där samtliga kunder som gjort affärer med oss de senaste 
3 åren deltog i en webbenkät. 

18
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HÅLLBARA AFFÄRER

Det var med stor glädje vi fick ta del av både den höga svarsfrekvensen 45 % 
och vårt fina NPS-värde 53. För att uppmuntra fler till att lägga 5 minuter till 
att besvara enkäten valde vi att skänka 50 kronor för varje slutförd enkät till 
vår partner Linköpings Stadsmission. Det blev totalt 3 900 kronor som vi vet 
gör stor skillnad i en mycket viktig verksamhet. 

Net Promotor Score (NPS) är ett värde som beskriver sannolikheten att  
respondenten rekommenderar Envima till andra och alla värden över 0  
bedöms vara bra, över 30 är mycket bra och når man över 50 är det  
”enastående”. Vårt värde 2021 var 53, vilket vi är otroligt glada för! Vi är  
så stolta över att kunna ha långa relationer med våra kunder som också  
är så viktiga ambassadörer. 

På frågan kring vilka hållbarhetsfrågor våra kunder tycker är viktigast är  
klimat, cirkularitet, resursanvändning, transporter och energibesparing  
ämnen som hamnar i topp. 

Revisioner, lagstiftning och lagefterlevnad liksom processtyrning, ledningssystem 
och hållbarhetsstrategi är områden där våra kunder ser ökat behov framöver. 
Det är områden där vi på Envima redan har hög kompetens och förstås ytterligare 
kommer att stärka upp vårt erbjudande. Detta kopplar vi till delmål 12.8 om att öka 
människors kunskap och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni och är förstås något som många delar av vår verksamhet bidrar till. 
Med utgångspunkt från vår policy och vision sätter vi årligen mål för vår produkt- 
och tjänsteutveckling. Vi ser det som en förutsättning för framtida tillväxt att  
ständigt utveckla våra erbjudanden. 

Under 2021 har vi arbetat med att utveckla vårt erbjudande inom det strategiska  
hållbarhetsarbetets olika delar, vi har inlett ett samarbete med TUC Yrkeshögskola 
för undervisning i hur man tar fram en hållbarharhetsredovisning, vi har utvecklat 
vårt erbjudande av olika hållbarhetsworkshops och och genomfört hållbarhetspejling 
tillsammans med vår samarbetspartner Identx. Vi har också inlett ett samarbete 
med Implema kring att med systemstöd mäta och analysera relevanta hållbarhets-
data. Alla dessa delar styr tydligt mot delmål 12.6 som pekar på vikten att uppmuntra 
företag att införa hållbara metoder för att mäta och integrera hållbarhetsinformation 
i sin rapportering.

Vi har sedan tidigare lyft fram frågor kring antikorruption och mänskliga rättigheter 
som viktiga att belysa och vi arbetar hela tiden i enlighet med både Agenda 2030 
och Global Compacts riktlinjer. I våra interna rutiner och policys finns dessa viktiga 
aspekter också med. Tyvärr har vi under 2021 inte arbetat så aktivt som vi önskat 
med detta och vi vill under 2022 ytterligare se över om och i så fall hur vi tydligare 
kan få genomslag inom dessa områden. 
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HÅLLBARA AFFÄRER
Omsättning miljoner kronor
(15,3 MSEK 2020)

17

Vi jobbar enligt Global  
Compacts principer om 
anti-korruption (nr 10)

Globala delmål  
som vårt arbete 2021  
bidragit till
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PETER FRÄNNGÅRD 
Miljö- & hållbarhetskonsult

Att få jobba med så många olika kunder och uppdrag gör mitt arbete både  
spännande och utvecklande fortfarande efter 15 år som konsult. 

Här på Envima är vi bortskämda med långa kundrelationer där flera känns som  
vänskapsrelationer. Jag är noga med att alltid lyssna in och förstå kundens behov  
för att hitta lösningar som är effektiva och prickar rätt, oavsett om det handlar om  
en arbetsmiljöutbildning eller en resa mot att certifiera sig i någon av standarderna. 

Vårt höga NPS-värde är ett kvitto på att våra kunder gärna återvänder och  

Vinstmarginal %
(15 % 2020)

12
Nya kunder 
(42 stycken 2020)

47”Med kunden i fokus”

Antal medarbetare 
(16 stycken 2020)

14

Har ni behov av att ert ledningssystem uppfyller förväntningarna enligt en ISO-standard? 
Kontakta mig. Klicka här.

mailto:peter.franngard%40envima.se%20?subject=


Det är bråttom nu!
Att tiden börjar rinna ut och att arbetet med att skapa en hållbar framtid 
brådskar har vi verkligen blivit påminda av under det gångna året. Både 
IPCC-rapporten och FNs globala klimatkonferens COP 26 ger tydliga 
bevis på att omställningen går alltför långsamt. Samtidigt har också stora 
förändringar skett, förändringar som ingen trodde skulle vara möjliga för 
bara ett par år sedan, detta i pandemins spår. Nu står vi inför ytterligare 
utmaningar i vår omvärld med ett spänt säkerhetsläge som ställer mycket 
av klimatarbetet i fokus. Det är så tydligt hur vi alla är en den del av den 
globala ekonomin och befinner oss på samma planet. Men även här har 
gemensamma positiva krafter överraskat med att hantera svåra utmaning-
ar och sluta upp för de värden kring demokrati, yttrandefrihet och jäm-
ställdhet som vi vill se i en hållbar framtid.

För vår del lägger vi i ytterligare en växel inför 2022. Vi arbetar kontinu-
erligt med vårt interna klimatarbete, där vi fortsätter se över våra avtryck 
och nagelfara hur vi ska kompensera på bästa sätt. Lika viktigt är förstås 
att löpande försöka hitta sätt att följa upp och mäta effekter av vårt arbete 
ute hos kund där vi verkligen vill inspirera och göra skillnad. Men det själv-
klaraste och tydligaste sättet att öka vårt bidrag är att nå ut till fler och 
det gör vi genom vår planerade tillväxtresa där vi avser att bli dubbelt så 
många anställa inom 5 år. Vi ser att våra tjänster efterfrågas och behövs 
och vi ska göra allt vi kan för att hitta fler kompetenta och drivna kollegor 
som delar vår vision.

Vi hoppas du vill fortsätta följa våra steg mot visionen – en hållbar framtid!

Exempel på mål och aktiviteter Envima jobbar med under 2022:

Hållbar resurshantering:
• Uppfylla delmålet om att halvera vårt CO2utsläpp till 2030  
 (1,06 ton CO2/anställd 2022)
• Ta fram resepolicy och inköpspolicy
• Fasa ut Envimas tjänstebilar
• Lyfta och diskutera klimatfrågan i fler uppdrag

Hållbara vimor och samhälle:
• Anställa ytterligare medarbetare och vara 17 anställda vid årsskiftet
• Medarbetarundersökningen ska bibehålla sin höga eNPS på 85
• Ha en språktränarpraktikant
• Utveckla vår onboarding- och rekryteringsprocess

Hållbara affärer:
• Starta upp Envimas nätverk för miljö och hållbarhet i Stockholm
• Fortsätta erbjuda och utveckla produkter och tjänster för att stödja 
 kundernas hållbarhetsarbete
• Ha en nära relation med våra kunder och genomföra två  
 kvalitativa kundundersökningar
• Utveckla vårt arbetssätt för en strukturerad omvärldsbevakning
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ENVIMAS RESA

2021

2001
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Envimas resa startade 2001 i Linköping där vi öppnade vårt första kontor.  
I början var det främst traditionella miljökonsultuppdrag som till exempel  
tillståndsprövningar enligt miljöbalken, miljöledningssystem och olika utredningar  
som vi jobbade med. Flera av våra första kunder är med oss än idag vilket  
stärker vår tro på långsiktiga relationer. Efterfrågan på våra tjänster har  
succesivt ökat vilket vi mött med flera kompetenta vimor* som bidragit till  
vår utveckling. Vi öppnade kontor i Stockholm och tog fram egenutvecklade  
webverktyg, till exempel Miljöparagrafen för lagbevakning. Att leva som vi lär  
har alltid varit viktigt och vi är certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö 
sedan 2003 och har upprättat vår egen hållbarhetsredovisning sedan 2016. 

Verksamheten har successivt breddats så att vi numera är miljö- och  
hållbarhetskonsulter och har kompletterat de traditionella miljökonsultuppdragen 
med tjänster inom bland annat strategiskt hållbarhetsarbete. 

Vår verksamhet har präglats av delaktighet, kompetens och engagemang  
vilket bidragit till att nå dit vi är idag. Att gå från ord till handling i hållbarhets- 
frågan har aldrig varit viktigare än nu och jag ser fram emot att följa Envimas  
fortsatta arbete mot av visionen ”En hållbar framtid” de kommande 20 åren!   

ANDERS JOHANSSON 
Miljö- & hållbarhetskonsult
Ägare
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* En vima, flera vimor.

Vill du få kontakt med mig? Klicka här.

mailto:anders.johansson%40envima.se?subject=


Med vår sjätte hållbarhetsredovisning i ordningen vill vi ge er en inblick i Envimas verksamhet och vårt hållbarhetsarbete  
under 2021. Vår förhoppning är att ni uppskattar innehållet och också blir inspirerade att göra er egen hållbarhetsredovisning.  
Ett arbete som vi är övertygade om kommer att medföra en ytterligare förbättring av ert miljö- och hållbarhetsarbete,  
precis som det gjort för oss. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller förslag på förbättringar.

Häng med oss på hållbarhetsresan!


