
Det ble i 2015 gjennomført flere tiltak 
for å forenkle organisasjonsstrukturen i 
EVRY. I 2016 har det vært jobbet med 
ulike vekstinitiativer,  bygge kompetanse, 
fokusere ressurser og videreutvikle en 
prestasjonskultur. Det er definert tre 
nøkkelstrategier for å levere på selskapets 
ambisiøse mål og rigge selskapet for 
videre organisk vekst: 

 > Etablere lederteam med fokus 
på kommersiell og operasjonell 
dyktighet 

 > Bygge en profitabel, konkurranse-
dyktig og fremtidsrettet infrastruktur

 > Modernisere selskapets kjernebank-
plattform for å skape et fremtidig 
vekstpotensial

Alle disse tre områdene er det levert på: 
EVRY har en ny konsernledelse, og har 
inngått viktige strategiske partnerskap 
som gir robuste og fremtidsrettede infra-
strukturløsninger. Samtidig satses det 
tungt på utvikling av neste generasjon 
kjernebank og betalingsløsninger.  For 
å være en attraktiv partner for kunder 
og sikre vekst har EVRY også jobbet 
med å tiltrekke seg talenter. En rekke 
dyktige medarbeidere både innenfor 
teknologi og ledelse har kommet på 
plass i 2016. Sammen med optimali-
sering av kostnadsstrukturen har dette 
vært et grunnleggende element i EVRYs 
virksomhetsplan.

TYDELIG ANSVAR I  NY STRUKTUR
En forenkling av organisasjonen og økt 
effektivitet ved sammenslåingen av divi-
sjonene Industries Norway og Regions 
Norway har vært viktig. Synergier 
gjennom implementering av en ny og 
forenklet driftsmodell i Sverige er også 
realisert. For å harmonisere driften og 
øke effektiviteten har det blant annet 
vært en reduksjon i antall svenske 
juridiske enheter. Selskapets salgs- og 
administrasjonskostnader er redusert 
ved å effektivisere stabs- og støttefunk-
sjoner på konsern- og divisjonsnivå.

EVRY har fått en mer strømlinjeformet 
virksomhetsmodell ved å redusere 
antallet markedsenheter til tre (EVRY 
Financial Services, EVRY Norge og 
EVRY Sverige), og gjøre disse ansvarlig 
for kundedialog og -utvikling. Som et 
ledd i omstillingen av EVRY er det lagt 
vekt på tydelig ansvarsdeling og  
etablering av en prestasjonskultur. Etter 
å ha gjennomført flere organisatoriske 
grep i 2015 har virksomheten i langt 
større grad å rettet fokus mot kunder  
og marked i 2016. Dette har resultert i  
tydelige forbedringer på lønnsomhet  
og kunde- og medarbeidertilfredshet.

Vårt fundament

Det er iverksatt en rekke initiativer for å styrke EVRYs 
fundament i 2016. De viktigste grepene har vært 
organisatoriske, og har allerede gitt positiv effekt.
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Etter å ha gjennomført flere organisatoriske 
grep har virksomheten i langt større grad rettet 
fokus mot kunder og marked i 2016.



PARTNERSKAP FØR ØKT  
I NNOVASJON OG UTVIKLING
Teknologiutviklingen skjer i raskt tempo 
og gjør egenutvikling til en krevende og 
risikofylt oppgave. I kombinasjon med 
at EVRY på infrastrukturområdet ikke 
oppnådde tilstrekkelig konkurransekraft, 
ble en partnerskapsmodell besluttet 
som hovedstrategi. EVRY har nå 
etablert strategiske samarbeidsavtaler 
innen skytjenester med IBM, Microsoft, 
Google og Amazon Web Services. 
Dette har redusert selskapets risiko- 
eksponering. EVRY tilbyr nå verdens-
ledende teknologi og prosesser for 
overgang til skybaserte løsninger på 
kundenes premisser. I 2016 etablerte 
EVRY enheten Cloud Services for å 
ytterlig styrke satsningen på skytjenester. 

RI SIKOREDUSERENDE TILTAK
Det er viktig for EVRY å ha god oversikt 
og kontroll over risikoeksponeringen og 
evne til å styre basert på dette. EVRYs 
overordnede mål for risikostyring er å 
identifisere og måle risikoer. Dette dan-
ner basis for korrekte beslutninger. Ved 
å grundig vurdere selskapets risikoer i 

beslutningsprosessen skal kontroll og 
styring sikre verdiskaping. Risikostyring 
er integrert i selskapets styringsmodell 
og i den finansielle rapporteringen. 
Sentrale risikoer som forretningsenhetene 
selv anser som vesentlige følges opp 
gjennom konsernledelsens regelmes-
sige gjennomgang av forretningsom-
rådene og de finansielle nøkkeltallene. 
Operasjonelt er målet å integrere 
systematisk risikostyring i konsernets 
forretningsprosesser, samt støtte våre 
kunders risikostyring i deres verdikje-
der og verdikonstellasjoner. EVRY har 
etablert et risikostyringsverktøy for å 
støtte prosessen og sikre sporbarhet 
og aggregering av respektive risiko-
bilder. Verktøyet inneholder, i tillegg 
til aggregerte risikobilder, detaljert 
informasjon om sårbarhet, hvilke risikoer 
sårbarhetene påvirker og hvilke tiltak 
organisasjonen har valgt å implemente-
re for å redusere uakseptable risikoer. 
Linjeledere vil enkelt kunne følge opp 
status på implementerte tiltak og raskt få 
oversikt over prioriterte oppgaver.

ETIKK 
EVRYs forretningsetiske retningslinjer 
(Code of Conduct) er definerte rammer 
for hvordan ansatte skal forholde seg til 
kunder og samarbeidspartnere, medvir-
ke til et godt og inkluderende arbeids-
fellesskap, sikre mangfold, og bidra til 
en høy miljøstandard. Retningslinjene er 
tilgjengelige på konsernets hjemmeside 
og intranett. Ledere og medarbeidere 
på alle nivåer i selskapet går i forbindel-
se med medarbeider- og utviklingssam-
talen årlig gjennom de forretningsetiske 
retningslinjene. 

ANTIKOR R U PSJON 
EVRY arbeider aktivt for å bekjempe alle 
former for korrupsjon. Gjennom e-læ-
ring og skolering trenes de ansatte til å 
opptre i tråd med konsernets retnings-
linjer. Dette gjelder gaver, reiser og an-
dre ytelser. Herunder hvordan ta tydelig 
avstand fra alle former for smøring og 
bestikkelser. Compliance-enheten i 
selskapet jobber proaktivt med bevisst-
gjøring og holdningsskapende arbeid 
for å sikre etterlevelse. Denne enheten 
gir også råd hvis ansatte lurer på om et 
forhold eller en gave kan være ulovlig. 
EVRY har etablerte varslingsordninger 
og rutiner for å håndtere mistanker om 
korrupsjon i egen virksomhet. I 2016 
mottok EVRY flere varslinger. Ingen av 
dem gjaldt korrupsjon. 

ANSVAR LIGHET OG BÆR EKR AFT I 
LEVER ANDØR KJEDEN
EVRY har satt en høy standard for 
etisk leverandøradferd og for hvor-
dan våre ansatte skal samhandle med 

leverandører. Selskapets innkjøpspolicy 
og innkjøpsprosesser skal sikre at ansatte 
utøver prinsipper som likebehandling, 
rettferdig konkurranse, antikorrupsjon 
og åpenhet i grensesnittet med leveran-
dører. Leverandørene som skal inngå i 
EVRYs leverandørkjede, både nasjonalt 
og internasjonalt, må forplikte seg til 
å følge selskapets retningslinjer innen 
flere områder: Menneskerettigheter, et 
ansvarlig arbeidsmiljø slik det er nedfelt 
i den internasjonale arbeidsorganisasjo-
nens ILO sin erklæring, HMS, arbeid mot 
menneskehandel, antikorrupsjon, sosialt 
ansvar og arbeid for et bærekraftig 
miljø. Ved å signere på EVRYs Supplier 
Conduct Principles forplikter leverandø-
ren seg til disse retningslinjene, samtidig 
som de også skal speile retningslinjene 
videre til sine underleverandører. I 
løpet av 2016 har EVRYs krav ført til at 
større norske bedrifter har fått etablert 
liknende prinsipper og speilet disse ned 
i leverandør- og distribusjonskjeden. 

Det stilles strenge miljøkrav til resir-
kulering, rensing, lavt energiforbruk 
og miljøsertifisering. Ved tildeling av 
kontrakter er miljømessige evalue-
ringskriterier en viktig faktor. EVRY er 
tilsluttet en internasjonal database der 
leverandørene må fornye sin kvalifise-
ring hvert år ved å detaljert bekrefte at 
bedriftens praksis følger og oppfyller 
nevnte retningslinjer og prinsipper. Ut 
fra denne foregår det en syklisk rappor-
tering. Basert på en vurdering av risiko 
relatert til bransje og i hvilket marked 
eller kontinent selskapene opererer i, har 
EVRY mandat til å gjennomføre en mer 

dyptgående revisjon. Alvorlige brudd 
på retningslinjene gir i henhold til EVRYs 
kontraktmessige betingelser rett til å 
bryte en leverandøravtale.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
EVRYs immaterielle rettigheter inkluderer 
firmakjennetegn, varemerker, domene-
navn, forretningshemmeligheter, data-
baser og proprietær kildekode beskyttet 
av opphavsrett. 

Selskapets varemerker er registrert hos 
det norske Patentstyret og beskyttet i 
henhold til gjeldende lover om opphavs-
rett. EVRYs navn og logo er registrert 
i Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Storbritannia, Latvia, Ukraina og India. 
Navn og logo på EVRYs verdiforslag 
«Digital Advantage» er registrert i Norge 
og til behandling i andre jurisdiksjoner 
der EVRYs navn er registrert. EVRY 
eier også varemerket Bekk Consulting. 
Varemerket Buypass eies gjennom et 
fellesforetak med Norsk Tipping.

EVRY ER SERTIFISERT ETTER FØLGENDE STANDARDE R:

EVRY Norway     2018 - 11
EVRY Operations    2018 - 11
EVRY Financial Services Operations   2019 - 11

EVRY Norway    2018 - 11
EVRY Operations     2018 - 11
EVRY Financial Services Operations   2019 - 11

EVRY IOS Enterprise, Sweden   2018 - 11

EVRY Financial Services    2017

ISO 9001; 2015

ISO 27001; 2013

ISO 14001; 2015

PCI DSS

Kontinuerlig forbedring er en viktig del av EVRYs styringssystemer. Kundenes tilbake-
meldinger om kvalitet blir målt og etterfulgt i egne kundeundersøkelser. EVRY har  
også en egen prosess for kundeklager med rapportering til øverste ledelse. Det siste  
året har systematisk arbeid med kvalitet gitt gode resultater og antall kritiske hendelser 
er redusert.

EVRY tilbyr nå verdensledende teknologi 
og prosesser for overgang til skybaserte 
løsninger på kundenes premisser.
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EVRY opererer i et markedssegment 
med hurtig utvikling og er nødt til å 
tilpasse seg rask teknologiutvikling og 
nye kundekrav. EVRY fikk en ny opera-
sjonell modell i 2016, og vil foreta årlige 
justeringer for å tilpasse selskapet etter 
markedets behov. Organiseringen har 
blitt betydelig forenklet ved at Global 
Delivery er integrert i forretningsområ-
dene EVRY Financial Services, EVRY 
Norge og EVRY Sverige. Den svenske 
forretningsenheten er blitt mer mar-
kedstilpasset gjennom 2016. Den har 
også fått en mindre komplisert drifts-
modell. Divisjonene Industries Norway 
og Regions Norway ble slått sammen 
i 2015. Sammenslåingen har bidratt til 
forenklinger og synergier i Norge som 
har gitt positive utslag i 2016. 

VIKTIGE SATSNINGER 
I tillegg til organisatoriske forenklinger er 
det i 2016 iverksatt flere spennende sats-
ninger. De fleste virksomheter vurderer 
en overgang til skytjenester. For å utnyt-
te økt etterspørsel etter rådgivning og 
tjenester knyttet til nettskyen ble Cloud 
Services etablert i 2016. EVRY ønsker å 
utnytte sin erfaring fra infrastrukturområ-
det og kombinere dette med leveranse 
av ledende teknologi for skytjenester. 
Med denne intensiverte satsningen er 
EVRY i posisjon til å bistå virksomheter i 
transformasjonen fra tradisjonell IT-drift 
og over til dynamiske og skalerbare 
skytjenester. 

EVRY inngikk i 2016 et samarbeid med 
selskapet Method. Formålet var  

å etablere et strategisk designmiljø under 
navnet EVRY Strategic Design Lab. Den 
nye enheten forener kunnskapsmiljøer 
innenfor ledelsesrådgivning, tjeneste-
design, kundeopplevelse og digitale 
løsninger. Målet er å hjelpe virksomheter 
med å skape bedre kundeopplevelser, 
innovasjon og økt konkurransekraft. 
Dette miljøet skal realisere vekst- 
muligheter ved å tilpasse produkter og 
tjenester til den digitale kunden. 

OPER ASJONALISERING AV  
SAMAR BEIDET MED IBM
Som en del av selskapets partnerstrategi 
inngikk EVRY og IBM et unikt og langsiktig 
samarbeid om basis driftstjenester i 
2015. Samarbeidet har ført til etablering 
av nye skyløsninger i verdensklasse 
for det nordiske markedet. EVRY har i 
forbindelse med samarbeidet foretatt 
en vesentlig forenkling av selskapets 
organisasjon og kostnadsstruktur.  
Det er blant annet gjennomført en 
konsolidering av EVRYs infrastruktur- 
virksomhet, både relatert til datasentre 
og programvare.

IBM-avtalen trådde i kraft i desember 
2015, med operasjonalisering i 2016. 
Dette er blitt godt mottatt av kunde-
ne og samarbeidet anses som svært 
vellykket. Det er etablert metodikk for 
flytting av kunder til IBM, med en egen 
governance-struktur. Avtalen innebærer 
at EVRY går fra å være driftsleverandør 
til å følge opp avtalen med IBM og  
levere verdiøkende tjenester.  

Operasjonell utvikling

EVRY har lagt bak seg et år med betydelig operasjonell 
utvikling. Fra store organisatoriske endringer til mindre tiltak 
som oljer maskineriet. Dette har bidratt til å bedre selskapets 
lønnsomhet betraktelig.
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EVRY ønsker å utnytte sin erfaring fra 
infrastrukturområdet og kombinere dette med 
leveranse av ledende teknologier for skytjenester.



EVRY har i 2016 opprettholdt og  
forbedret driftskvaliteten for kunder. 

Opprinnelig gjaldt IBM-avtalen EVRYs 
storkunder, men i 2016 utvidet EVRY 
og IBM samarbeidet til å også inkludere 
regionale kunder/SMB-kunder i Norden. 

ØKT UTNYTTELSESGRAD
Utnyttelsesgraden hos EVRYs konsulenter 
har hatt en markant forbedring i perioden 
fra 2015 til 2016. Denne har økt fra 74,4 
til 82,4 prosent. EVRY har markedstilpas-
set organisasjonen og satset på tjenester 
med god etterspørsel. Utviklingen viser 
at markedet har stor etterspørsel etter 
EVRYs kompetanse, og dette har bidratt 
positivt til selskapets lønnsomhet i 2016.

ØKT INNS L AG AV O FFS H O RI NG
Gjennom flere hundre oppdrag har 
EVRYs globale leveransesentre utviklet 
unik kompetanse og innsikt i det nordiske 
markedet. I tillegg har våre leveranse-
sentre i India og Ukraina mer enn 20 års 
erfaring med både Fortune 100-selska-
per og SMB-kunder i Nord-Amerika og 
i Europa. Dette drar vi nytte av i våre 
nordiske leveranser. Kundene får en mer 
smidig forretningsdrift og økt skalerbar-
het gjennom kostnadseffektive leveran-
semodeller. Det har vært en målsetting 
å øke innslaget av offshoring-tjenester, 
noe EVRY har lykkes med i 2016. 

REDUSE RTE 
ADMINIS T RAS J O N S KOS TN ADE R
Markedet EVRY opererer i er internasjo-
nalt og konkurranseutsatt med et stort 
prispress. Det er avgjørende å forenkle 
den administrative delen av selskapet 
og ikke ha for høye stabskostnader for 
å sikre lønnsomhet. EVRY har hatt en 
markedsorientert utvikling med økt 
kundefokus. EVRY er i dag mer strøm-
linjeformet og tilpasningsdyktig enn for 
få år siden. Administrasjonskostnader 
(SG&A) i prosent av omsetning ble for 
2016 redusert med 1,2 prosentpoeng 
mot 2015. Reduksjon har både vært på 
konsern- og divisjonsnivå.

INFORMAS J O NS S I K K E RH E T
I 2016 har mediene rapportert om flere 
alvorlige sikkerhetshendelser. EVRY 

jobber for å ligge i forkant av utviklin-
gen og med å iverksette preventive 
tiltak. I trusselvurderinger blir bruk av 
datanettverkoperasjoner og cybersik-
kerhetstrusler trukket frem av Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet og Politiets 
sikkerhetstjeneste som områder med 
stort skadepotensiale. EVRY har en 
betydelig rolle i å drifte samfunnskri-
tiske systemer i alle sektorer. Det er en 
klar forventning om at vi leverer sikker 
og stabil drift, og det jobbes tett med 
leverandører og kunder. Gjennom et 
systematisk informasjonssikkerhetsar-
beid har EVRY iverksatt nødvendige 
tiltak for å beskytte konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. Brudd på 
informasjonssikkerheten kan få betyde-
lige konsekvenser for både kundene og 
oss. Vi er godt rustet for å møte et stadig 
økende trusselnivå gjennom systematisk 
informasjonssikkerhetsarbeid både mot 
kunder og internt. EVRY ser viktigheten 
av økt kompetanse på informasjons-
sikkerhetsområdet. Vi har som mål å 
bidra til et kompetanseløft internt og 
i samfunnet generelt. For å bidra til 
økt kompetanse samarbeider vi med 
utdanningsinstitusjoner og fagnettverk. 
EVRY har et utstrakt sikkerhetssamar-
beid med nasjonale og internasjonale 
virksomheter og myndigheter innen 
informasjonssikkerhetsområdet. 

P E RS O N V E RN 
EVRY har fokus på personvern i rollen 

som databehandler for kunder og har 
iverksatt arbeid for å være i samsvar 
med den nye Personvernforordningen 
fra EU (GDPR) som iverksettes 25. mai 
2018. EVRY har ansatt et eget person-
vernombud og har etablert plan og tiltak 
for å imøtekomme denne ordningen. Vi 
har også satt personvern på agendaen 
for våre kunder. Dette gjennom et eget 
program hvor kunder og andre interes-
senter får den hjelpen de har behov for. 
Gjennom vår virksomhet har vi også et 
større samfunnsansvar innen informa-
sjonssikkerhets- og personvernområdet. 
Dette utøves blant annet ved foredrag, 
kronikker og aktiv dialog med aktører 
innen informasjonssikkerhetsområdet. 
EVRY er blant annet sentral samarbeids-
partner med IT-sikkerhetskonferansen 
HackCon.

KLIMA OG MILJØ 
EVRY er og skal være en viktig del 
av løsningen på verdens klima- og 
miljøutfordringer. Formålet er å bidra 
til et lavutslippssamfunn og samtidig 
redusere egne utslipp av klimagasser. 
De siste fem årene har EVRY redusert ut-
slippene av klimagasser med 50 prosent. 
Pågående tiltak skal bidra til å redusere 
dagens nivå med ytterligere 30 prosent. 

Vi jobber systematisk og langsiktig med 
å redusere vår klimapåvirkning til et 
absolutt minimum. De viktigste interne 
tiltakene er energieffektivisering, digital 

samhandling, reisereduksjon, sunn inn-
kjøpspolitikk og avfallshåndtering med 
høy grad av gjenbruk og gjenvinning. 

I 2016 satt EVRY CSR- og miljøarbeidet 
inn i en større sammenheng. FN har 
definert 17 tusenårsmål. EVRY bidrar til 
å nå disse målene både gjennom egen 
virksomhet og leveranser til kunder. Vi 
fokuserer spesielt på miljø- og samar-
beidsmålet. Våre miljøutslipp er konti-
nuerlig redusert de siste årene. EVRY 
har iverksatt tiltak som tilfredsstiller 1,5 
gradersmålet slik det er definert av FN 
og verdens ledere. 

EVRY konsoliderer datadriften som inne-
bærer flytting fra eldre datasentre til et 
ny toppmoderne datasenter på Fet. Her 
er det tatt i bruk et helt nytt og innovativt 
luftkjølingssystem som fjerner avfallsvar-
me fra maskinvaren. Et luftkjølingssys-
tem i verdensklasse kombinert med 
EVRYs bruk av moderne lavenergiserve-
re, gjør dette til et av de mest energief-
fektive og bærekraftige datasentrene i 
verden. Effektiviteten av datasentre må-
les i PUE (Power Utilization Efficiency). 
EVRYs nye datasenteret har en PUE-
faktor på 1,1. Til sammenligning har et 
tradisjonelt datasenter en PUE på 1,8–2. 

Siden 2013 har EVRY utarbeidet et 
klimaregnskap og rapportert dette til in-
vestortiltaket Carbon Disclosure Project 
(CDP). Dette har gitt selskapet en langt 

bedre og mer helhetlig rapportering. 
EVRY oppnådde toppnivået A på vur-
deringene i 2016. EVRY er den eneste 
virksomheten i Norge med karakteren A, 
én av 14 i Norden og én av 193 i verden. 
CDP sier: «En høy score signaliserer 
at selskapet måler, verifiserer og styrer 
sitt karbonutslipp, for eksempel ved å 
oppnå utslippsreduksjon gjennom å 
implementere program i leverandørled-
det, så vel som i egen virksomhet». 

Vi er et globalt selskap og samhandling 
mellom faggrupper på tvers av lande-
grenser er viktig for å oppnå forret-
ningsmessig suksess. Samhandlingen er 
hovedsakelig digital, og bare unntaksvis 
reiser medarbeidere fysisk mellom 
EVRYs lokasjoner.  
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Klimautslippene er halvert på fem år og EVRY 
ligger under 1,5 graders målet

EVRY oppnådde toppnivået A på 
vurderingene i 2016. EVRY er den eneste 
virksomheten i Norge med karakteren A, 
én av 14 i Norden og én av 193 i verden. 

Utnyttelsesgrad på 
EVRYs konsulenter
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Det er avgjørende for EVRY å være tett 
på kundene. Dette er viktig for å utvikle 
verdiøkende tjenester som gjør at våre 
kunder skal tilby sine kunder mer attrak-
tive produkter og tjenester – og bedre 
brukeropplevelser. 

EVRY ønsker å bruke selskapets res-
surser på det som bygger kundeverdi. 
Det digitale skiftet vi nå står i, skaper 
en rekke muligheter. Mange kunder 
er usikre på hva de bør og kan gjøre. I 
dette landskapet ønsker EVRY å være en 
god rådgiver. Dette fordrer at selskapet 
ligger i tet teknologisk og er tett på kun-
dene. Historisk har bransjen vært opptatt 
av egne produkter og tjenester. EVRY 
er intet unntak, men er nå på god vei 
for å snu dette tankesettet. Det handler 
om å gå i dialog med kundene på deres 
premisser, med utgangspunkt i hvilke 
digitale muligheter som finnes. 

For å lykkes med denne tilnærmingen, 
har de tre C-ene blitt introdusert i EVRY: 
«Customer centricity», «Collaboration» 
og «Cultural change». Disse illustrerer 
endringsreisen som kreves for å gå fra 
et tradisjonelt IT-tjenesteselskap til en 
tilbyder av digital transformasjon. 

FOR B EDRET KUNDETILFREDSHET 
Det er jobbet målbevisst for å bedre 
kunders tilfredshet gjennom 2016, noe 
som belønnes med en solid fremgang i 
siste kundeundersøkelse. Totalt for kon-
sernet har kundetilfredsheten økt fra 69 
poeng i 2012 til 77 poeng i 2016. Dette 
er EVRYs beste resultat noensinne med 
solid fremgang i alle forretningsenheter. 
Det er spesielt god fremgang i EVRY 
Financial Services som har økt fra 73 til 
77 poeng det siste året. 

Tilbakemeldingen fra kundene viser 
at EVRY er blitt mer inspirerende og 
enklere å samarbeide med. Med «Be 
inspiring” og “Collaborate” som to av 
EVRYs kjerneverdier, er dette et tegn på 
at det jobbes verdibasert og målrettet. 
EVRYs evne til å inspirere, jobbe tett 
med kunder, være en pålitelig samar-
beidspartner og tilby stabile tjenester 
har bidratt til den positive fremgangen. 
EVRY har ambisjon om ytterligere vide-
reutvikling og forbedring. Proaktivitet 
og i størst mulig grad være relevant for 
kundene anses som essensielt. 

Kundesentrisk utvikling

En av EVRYs nøkkelstrategier er å bli et mer kundesentrisk 
selskap. Det har vært gjennomført organisatoriske og 
markedsmessige initiativer for dette, som har gitt solide 
utslag både i form av nye kontrakter og en positiv utvikling i 
kundenes tilfredshet.
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Det er jobbet målbevisst for å bedre 
kunders tilfredshet gjennom 2016, 
noe som indikeres med en solid 
fremgang i siste kundeundersøkelse. 



B R ANSJEKOMPETANSE
EVRY har inngående kompetanse på 
kundenes bransjesegmenter. Det har 
vært en økt satsning på å utvikle bredden 
og dybden i selskapets bransjekompe-
tanse i 2016, med en målsetting om å 
tilby ledende bransjetilpassede total- 
løsninger. EVRY har tatt segmenter der 
selskapet allerede har en solid posisjon 
og jobbet med å ytterligere forsterke 
disse. Et eksempel på dette er innen sak 
og arkiv for offentlig sektor, der oppkjø-
pet av Gecko ytterligere har forsterket 
og modernisert et område der EVRY 
allerede var ledende.

De organisatoriske endringene EVRY 
har gjennomført har bidratt til å støtte 
vertikalsatsningen. EVRY er markeds-
leder innen en rekke bransjer og satser 
særlig på bank og finans, stat, kommune, 
helse, forsikring, produksjonsbedrifter, 
energi, olje og gass, handel og logistikk, 
dagligvarehandel, primærnæringer og 
transport og logistikk. 

OPPKJØP STYR KER  EVRYS 
KU NDETILB U D
EVRY har i 2016 gjennomført flere opp-
kjøp for å styrke selskapets leveranser, 
tilby mer helhetlige tjenester og gi 
økt kundeverdi. Kjøpet av IT Nor, som 
leverer hele produktporteføljen til UNIT4 
inkludert lønn- og regnskapstjenester, 
har styrket EVRYs posisjon som Norges 
ledende ERP-miljø. Gjennom kjøpet av 
Gecko befester EVRY posisjonen som 
Norges ledende leverandør av nett-
skybaserte saksbehandlingssystemer. 
Saksbehandling er selve kjerneproses-
sen i offentlig sektor og med cirka 30 
nye medarbeidere fra Gecko kan EVRY 
tilby kundene enda bedre løsninger. 

Med oppkjøpet av NetRelations, som 
også fant sted i 2016, har EVRY vesentlig 
forsterket sin kompetanse og leveran-
sekraft av digitale tjenester i Sverige. 
EVRY er med dette kjøpet ledende på 
et område som er strategisk viktig for 
kundene. Et dedikert team, som teller 
flere enn 400 medarbeidere, jobber 
sammen med EVRYs kunder for å utvikle 
innovative tjenester som gir høy verdi. 
EVRY tilbyr spesialistkompetanse innen 
digital forretningsutvikling, strategi, 
experience design, prosjektledelse og 

teknisk kompetanse til å implemente-
re løsninger for kunder i det svenske 
markedet.  

SAMFU NNSBETYDNINGEN AV  
EVRYS LEVERANSER
EVRY står bak en rekke virksomhets- 
kritiske løsninger til næringsliv og 
offentlige virksomheter innen stat og 
kommune. Over fem millioner menn- 
esker i Norden bruker EVRYs tjenester 
hver eneste dag. Med kundeleveranser 
som er av stor samfunnsmessig betyd-
ning er vi avhengig av tette kunderela-
sjoner og gode og robuste systemer og 
prosesser. EVRY ivaretar kunder, sam-
funnsoppgaver, miljøet og de ansatte 
på en god måte. Som kunde av EVRY er 
man trygg på at tjenestene kommer fra 
et bærekraftig og robust selskap. 

GJØR  KUNDENE MER 
MILJØVENNLIGE
EVRY arbeider med utgangspunkt i FNs 
tusenårsmål målbevisst med å redusere 
selskapets klimapåvirkning. Det viktigste 
bidraget i klimasaken oppnås gjennom 
digitaliserings- og samhandlingsprosjekter 
ute hos selskapets kunder. Med cirka  
10 000 kunder i Norden er dette 
bidraget betydelig. EVRY digitaliserer 
kunders virksomhetsprosesser og tilbyr 
miljøvennlige løsninger som gir positive 
utslag på deres klimapåvirkning. Det er 
særlig i tilknytning til reduksjon av papir 
og reiser/transport at EVRY bidrar.

I tillegg til løsninger som bidrar til et lav-
utslippssamfunn, leverer EVRY løsninger 
som øker deltakelsen i demokratiske 
prosesser, er inkluderende og bidrar til 
bedre helse.
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  2016
  2015
  2014
  2013
  2012

Kundetilfredshet
77

75

73

70
69

EVRY

Andel vunnede 
kontrakter

53 %
2016

49 %
2015



EVRYs kultur inspirerer til at man skal være modig og fokusere 
på idéer og innovasjon, uten å være redd for å feile. Vi ønsker å 
være en forretningspartner som utfordrer og bringer ambisiøse, 
men realistiske idéer til bordet. I omstillingen av EVRY er det 
lagt vekt på i større grad å etablere en prestasjonskultur. Denne 
tar utgangspunkt i å skape økt kundeverdi og bedre forretnings-
messige resultater. 

ATTR AKTIV AR B EIDSPLASS FOR ANSATTE  
OG NYE TALENTER 
Det å utvikle og beholde talenter er kritisk for EVRY. Selskapets 
ambisjoner på vegne av kunder er ambisiøse, noe som gjen-
speiles i selskapets interne ambisjoner. I tillegg til selskapets 
visjon og verdier har EVRY arbeidet frem et nytt verdiforslag for 
de ansatte: «Shape The Future Today». 

Dette definerer EVRY som organisasjon og hva de ansatte i 
selskapet gjør, og definerer også viktige aspekter ved EVRYs 
kultur. Selskaper er nødt til å bli digitale for å opprettholde og 
styrke sin konkurransekraft. Deres evne til å overleve i fremti-
den er avhengig av evnen til å forme fremtiden i dag. Og her 
ønsker EVRY å være en sentral partner for sine kunder. EVRY 
har behov for å tiltrekke seg ny kompetanse og dyktige talenter, 
og det nye verdiforslaget snakker også til denne målgruppen. 
Verdiforslaget reflekterer således muligheten til å forme karrie-
ren og fremtiden i dag.

AR B EIDSMILJØ OG MEDAR B EIDERTILFREDSHET
EVRY skal være en attraktiv arbeidsplass – og arbeidsmiljøet i 
konsernet er godt. Medarbeidertilfredsheten blir målt kvartals-
vis. Resultatene skal behandles i alle EVRYs styrende organer 
samt medarbeider- og ledergrupper på alle nivåer. Sentrale 
temaer i medarbeidermålingen er arbeidsmiljøet, ansattes mot-
ivasjon, engasjement, ledelse, omdømme og etterlevelse av 

Medarbeidere og kultur

Et høyt engasjement blant ansatte er en forutsetning for å 
lykkes som virksomhet. EVRY har gjennom 2016 arbeidet 
bevisst med dette og har hatt en positiv utvikling gjennom 
hele året med tanke på engasjement og hvordan selskapet 
presterer. Det har vært jobbet aktivt med å etablere en 
sterkere prestasjonskultur med nærhet til kundene og  
økt samhandling.  

Universums oversikt over Norges 
mest attraktive arbeidsplasser i 2016: 

IT ANSATTE 

1. Google
2. Microsoft
3. FINN.no
4. Telenor
5. DNB
6. BEKK* 
7. EVRY
8. Forsvaret
9. Knowit
10. Visma 

IT STUDENTER

1. Google 
2. Microsoft 
3. BEKK* 
4. Telenor 
5. Forsvaret 
6. EVRY 
7. Accenture 
8. DNB 
9. FINN.no 
10. Sopra Steria

*Datterselskap av EVRY

EVRY lanserte verdiforslaget 
«Shape The Future Today»  

for eksisterende og  
potensielle ansatte i 2016  

– og lykkes i kampen  
om talentene.
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Det å utvikle og beholde talenter 
er essensielt for EVRY. Selskapets 
ambisjoner på vegne av kunder er 
ambisiøse, noe som også må speiles 
 i selskapets interne ambisjoner.



Norge:

Sverige:

Latvia:

India:

Ukraina:

Norden: 

Sykefravær

3,4 %

3,4 %

3,1 %

2,0 %

1,1 %

3,4 %

3,4 %

3,0 %

3,1 %

1,4 %

1,2 %

3,3 %

2015                     2016

Snittalder

39 år                  39 år

2015              2016

Norge:

Sverige:

Norden: 

Konsern: 

Kvinneandel

25 %

28 %

26 %

28 %

25 %

26 %

25 %

26 %

2015                     2016

Norge:

Sverige:

Norden: 

2015                     2016

Kvinneandel   
ledere

23 %

29 %

25 %

24 %

27 %

25 %

selskapets verdier. Resultatene fører til konkrete forbedringstiltak 
i EVRYs handlingsplaner. Det har blitt jobbet målrettet med 
dette i 2016, og det er oppnådd en positiv utvikling til tross for 
et år med betydelig omstilling. I selskapets medarbeiderunder-
søkelse har de ansattes totalscore økt fra 75,3 i fjerde kvartal 
2015 til 80,1 i fjerde kvartal 2016. Alle målingsområder har en 
god utvikling gjennom året. Særlig stolthet, som lå lavere enn 
ønsket i fjerde kvartal 2015, har hatt en solid fremgang fra 66,4 til 
75,1 i fjerde kvartal 2016. 

ME DARBE I DE RUT V I K L I N G
EVRY har etablerte prosesser og systemer for utvikling av de 
ansatte. Dette er innarbeidet i en årlig syklus med medarbeider- 
og utviklingssamtaler i første og tredje kvartal, der innplassering 
i selskapets karrieremodell kalibreres, personlige mål settes og 
kompetansepåfyll avtales. I tillegg til intensiv læring i krevende 
oppdrag og prosjekter, foregår mer formell læring og sertifi-
seringer via et bredt tilbud fra EVRY Academy. Her tilbys kurs 
levert av både interne og eksterne til alle ansatte, både i klasse-
rom og som e-læring.

Vårt mål er å beholde og videreutvikle de ansatte til å vokse 
sammen med bedriften. Vi har etablerte prosesser som sikrer 
dette forankret i selskapets driftsmodell. Videre fremheves en 
kultur der vi vektlegger at alle ansatte er betrodde kunnskaps-
medarbeidere hvis utvikling og mestring er vesentlig for EVRYs 
suksess internt og eksternt. Vår organisasjonskultur skal være 
vårt fremste konkurransefortrinn og krever kontinuerlig og syste-
matisk oppmerksomhet for å kunne være i front.

L I K E S TI L L I N G O G DE MO G RAFI
EVRY har på konsernnivå mer enn 2 500 kvinnelige medarbeidere, 
som samlet utgjør 28 prosent av arbeidsstokken. Selskapet 
er et av Nordens største arbeidsplasser for kvinner innen IT. 
Kvinnelige medarbeidere utgjør 25 prosent av arbeidsstokken i 
Norge og 28 prosent i Sverige. Kvinnelige og mannlige arbeids-
takere har lik tilgang til samme type stillinger. Kjønnsfordelingen 
gjenspeiler seg også blant lederne, med en kvinneandel på 
23 prosent i Norge og 29 prosent i Sverige. Det er innarbeidet 
personalmessige retningslinjer slik at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avanse-
ment og rekruttering. Gjennomsnittslønnen for kvinnene er 
noe lavere enn for menn. Kvinners årslønn i prosent av menns 
årslønn er 92,7 prosent. Dette gjenspeiler gjennomsnittsalde-
ren, og dermed ansienniteten, som er noe lavere blant kvinnene 
enn menn. Ved rekruttering legges det vekt på å tiltrekke seg 
godt kvalifiserte medarbeidere av begge kjønn. Konsernets 
medarbeidere har betydelig erfaring og gjennomsnittsalderen 
er 39 år. 

I 2016 besto EVRYs konsernledelse av totalt 11 personer, 
hvorav to kvinner. Styret i EVRY AS hadde en kvinneandel på 30 
prosent.

SYKEFR AVÆR  OG ULYKKER
EVRY arbeider systematisk og langsiktig med helse, miljø og 
sikkerhet. Innsatsen rettes først og fremst mot forebyggende 
arbeid, slik at sykefraværet holdes lavest mulig, og at skade på 
liv, helse, miljø og materielle verdier unngås. Risikoen for akutte 
skader og brann er svært lav. Det forebyggende helsearbeidet 
omfatter tidlig innsats ved begynnende plager, et sunt kosthold 
i EVRYs kantiner og aktive bedriftsidrettslag.

INKLUDER ENDE AR B EIDSLIV
EVRY tilstreber et godt og inkluderende arbeidsfellesskap fritt 
for diskriminering av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, 
alder, funksjonshemming eller nasjonal eller etnisk opprinnel-
se. Konsernets norske del har inngått avtale om Inkluderende 
Arbeidsliv for å styrke fokuset på arbeidsmiljøtiltak, forebyggen-
de sykefraværsarbeid og mangfold. Konsernet samarbeider 
med Telenor Open Mind og tilbyr jevnlig praksisplasser for 
personer med funksjonsnedsettelser.

MENNESKER ETTIGHETER
Den viktigste menneskerettigheten for EVRYs ansatte er knyttet 
til personvern. EVRY har som behandlingsansvarlig for egne 
personopplysninger fokus på dette. Vi har iverksatt arbeid for  
å være i samsvar med den nye Personvernforordningen fra  
EU (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018. EVRY støtter FNs  
menneskerettighetsdeklarasjon med tilhørende konvensjoner. 
Selskapet legger spesielt vekt på å sikre medarbeideres grunn-
leggende rettigheter slik disse er nedfelt i ILOs kjerne- 
konvensjoner. EVRYs etiske retningslinjer er i tråd med FNs 
Global Compact som ble signert av CEO Björn Ivroth i 2016. 
Det forplikter selskapet til å jobbe for ti grunnleggende prinsipper 
for arbeidstakernes rettigheter, miljø og sosialt ansvar. EVRYs 
leverandører skal også tilfredsstille de standardene EVRY selv 
har på alle områder knyttet til samfunnsansvar. 
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