
Klart att din IT  
ska vara hållbar.  
Det heter ju IT-miljö.
Vårt arbete är att se till att din verksamhet får IT-lösningar som 
gör att ditt arbete flyter smidigare i vardagen. Och vi levererar. 
För att kunna göra det är vi alltid noga med att förstå dina  
unika utmaningar, möjligheter och förutsättningar. Då kan  
vi utveckla en riktigt bra IT-lösning – som håller i längden.



Hur man startar i en superkrasch och 
kommer ut starkare på andra sidan.

Elicit startade 1999. Vilket kan tyckas lite otajmat, med tanke på 

den kris som skakade IT-branschen 2001. Men det finns två saker 

som skiljer oss från många kollegor i branschen. Och som gjorde 

att vi växte genom krisen.

För det första har vi alltid haft en pragmatisk in-

ställning till branschen. Vårt jobb är helt enkelt att 

förbättra och effektivisera din verksamhet genom 

bästa möjliga IT-lösning. En IT-lösning som levereras 

i tid. Tekniken har inget egenvärde; din verksamhet 

kommer alltid först.

För det andra har vi odlat en stark företagskultur 

från dag ett. Eftersom den aldrig kan bli bättre än 

medarbetarna, är vi väldigt noga i vår rekrytering. 

Givetvis har alla universitetsutbildning. Men det 

räcker inte att vara tekniskt duktig, alla medarbe-

tare ska också ha förmågan att förstå våra kunders 

verksamhet. Dessutom ser vi till att de som jobbar 

hos oss trivs. Vi har en låg personalomsättning (rik-

tigt låg för att vara i vår bransch) och följaktligen 

både unga hungriga vargar och gamla rävar.

Om du slår ihop inställningen och kulturen  
får du våra fem grundprinciper:

1.  Människan kommer först.

2.  Vi vill göra skillnad – det är levererat  

resultat som räknas.

3.  Ärlighet, etik & moral.

4.  Anpassningsbarhet & förändrings-

benägenhet.

5.  Strävan att alltid bli bättre, en lärande  

organisation.

De ligger till grund för allt vi levererar; systemut-

veckling genom specialistkompetens i en IT-kon-

sult inom .NET, Open Source, apputveckling och 

verksamhetsanalys (BA). Eller helhetsåtagande vid 

nyutveckling och förvaltning av IT-system.

Vi har stor erfarenhet och kunskap inom nyutveck-

ling av IT-stöd. Här tar vi ett helhetsgrepp där vi 

inledningsvis tillsammans med kunden sätter spel-

planen och genom workshops tar oss fram genom 

behovsanalysen.

Utvecklingen sker sedan iterativt, med täta avstäm-

ningar mot kund för att säkerställa att vi är på rätt 

väg samt att behoven blir uppfyllda. Efter leverans 

kommer förvaltningsfasen, där vi jobbar med att 

underhålla (och gradvis utveckla) systemet.

Vår kompetens och våra teknikområden.

• Roller: Business analysts (BA), projektledare, 

systemutvecklare (front end och back end), 

arkitekter.

• Tekniker: .NET, Open Source, webb, appar,  

systemintegration, molnlösningar

• Verksamhetskunskap: inom en mängd olika bran-

scher, exempelvis fastighet, fordon, transport.

Hållbar IT – ett filosofiskt perspektiv

I IT-branschen eskalerar utvecklingen, dels tekniskt 

men även när det gäller hur vi människor väljer att 

använda tekniken. Konsekvensen blir att det hela 

tiden uppstår fenomen som man inte kunnat förut-

spå. SMS var från början tänkt som ett verktyg för 

affärsmän, inte för att tonåringar skulle skicka digi-

tala lappar. Och den snabba utvecklingen smittar av 

sig på övrig verksamhet som mer och mer blir be-

roende av ett fungerande och uppdaterat IT-stöd.

”It is not the strongest of the 
species that sur vive, nor the 
most intelligent – it is the  
one that is most adaptable  
to change.”

Charles Darwin



Waste – resursslöseri

Inom IT ser vi mycket resursslöseri. Företagen 

investerar enorma pengar i IT-stöd som sedan inte 

nyttjas; kravställer, specificerar, utvecklar och köper 

programvaror som sällan används till 100 %. Detta 

kan bero på att man inte riktigt vet vad man faktiskt 

behöver, inte ställer upp de önskade effekterna av in-

vesteringen eller helt enkelt struntar i frågan om hur 

man får verksamheten att använda det på rätt sätt.

Resultatet blir då att verksamheten är utrustad med 

fel verktyg för uppgiften och till slut hittar egna 

vägar för att lösa behoven. För de verkliga behoven 

finns ju hela tiden kvar och måste hanteras på kon-

tor, lager, verkstadsgolv eller i lastbilshytter.

När det kommer till att investera i IT är det faktiskt 

enklare, det finns metoder och angreppssätt för att 

optimera sitt IT-stöd. Och för att minimera waste.

• Bestäm vilka effekter du vill få ut och investera 

med det som ledstjärna.

• Utveckla tillsammans med verksamheten och låt 

den bidra till utvecklingen.

• Gör klart det viktigaste först och driftsätt tidigt, 

lyssna sedan på användare.

• Jobba iterativt och utvärdera efter hand.

• Förändra löpande.

• Ha en stark systemorganisation och referens-

grupper.

 

Då bygger du ett IT-stöd som lever och utvecklas 

och med stor säkerhet kommer att vara uppskattat  

hos användarna, ge den önskade effekten och  

garanterat vara mer resurssnålt. Ett IT-stöd som 

kontinuerligt anpassar sig till din verklighet. En  

digital konkurrenskraft.

Det kallar vi hållbar IT.

2 AFFÄRSFORMER
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Systemutveckling SystemförvaltningVerksamhetsanalys
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Resurskonsulting Helhetsåtagande

3 TJÄNSTER

Utmärkelser, certifieringar och annat.

UC Riskklass 5. Bara 5 % av Sveriges företag har er-

hållit lägsta riskklass 5 år i rad av UC. Vi är ett av dem.

NKI 98 %. Chansen att du blir nöjd är alltså  

väldigt god.

Microsoft Gold-certifierade sedan 2008.

NMI 97 %. Ligger alltid högt, vilket avspeglas i  

placeringarna hos Great Place to Work.

Great Place to Work. Fyra (2008), sexa (2009) och 

trea (2012).

Gasellföretag. Vi utsågs till Gasellföretag av  

Dagens Industri 2004, 2005 och 2006.

Newcomer of the Year. Utsedda av Business  

Region Göteborg 2005.

Companipriset. Vinnare 2013 med motiveringen: 

”Elicit utmärker sig genom den kvalitet de levere-

rar och den företagskultur som de medvetet och 

strukturellt odlar. Med det är Elicit ett föredöme för 

andra företag och en värdig vinnare av Göteborgs 

Companipris 2013.”

European Business Awards. National Champion 

inom kategorin om bästa kundfokus 2014.
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...Är att förvandla utmaningar till affärsmöjligheter och konkur-

rensfördelar med hjälp av IT. Genom lyhörd systemutveckling 

och effektiv systemintegration skapar vi nya verktyg som får våra 

kunder att växa, bli effektivare och mer lönsamma.

Att förstå kunden och deras speciella behov och villkor är A och 

O för att lyckas göra bra IT-lösningar. Vi arbetar med att leverera 

ledande expertkunskaper inom:

</>
</>

Verksamhetsanalys Systemutveckling Systemförvaltning
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