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Ökad omsättning
Koncernens omsättning ökade med  

84 MSEK till 940 MSEK. Det motsvarar 
en uppgång med 9,8 % under 2018.

+9,8 % 

ÅRET SOM GÅTT

Rejäl förbättring
Elajos rörelseresultat för 2018 uppgick  

till 38,2 MSEK. Det motsvarar en 
 förbättring med 50,4 MSEK jämfört  

med föregående år.

Stärkt substansvärde
Tack vare den positiva resultatutvecklingen 

under 2018 förbättrades substansvärdet  
till 95,86 SEK. Ökningen uppgick  

till 17,85 SEK eller 22,9 %.

2014 2015 2016 2017 2018

Stärkt eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick  

vid årsskiftet till 106,5 MSEK.  
Det betydde en förbättring med  

19,8 MSEK eller 22,8 %.

20152014 2016 2017 2018

+38,2 MSEK 
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859 medarbetare
Elajokoncernen hade i genomsnitt  

859 medarbetare under 2018, i paritet 
med 2017. Av dessa var 80 kvinnor,  

vilket motsvarar 9,3%.

9,3 % 

Likvida medel ökade 
Koncernens likvid medel uppgick  

vid årsskiftet till 128,1 MSEK, vilket är en 
ökning med 23,6 MSEK, motsvarande 

22,6 %, jämfört med föregående år.

ÅRET SOM GÅTT

Byte till 300 elbilar/laddhybrider 
Under den kommande femårsperioden 
ska Elajo byta sina cirka 300 servicebilar 

till elbilar/laddhybrider. De 20 första 
nya bilarna beställdes under 2018.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelningen  

för 2018 ska uppgå till 45,00 kronor  
per aktie. 

+23,6 MSEK 

5,00

45,00

2017 2018

4,00 3,50

2015 2016

2,00

2014
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Förbättrad  
lönsamhet  
och god  
tillväxt!



Utvecklingen var positiv inom alla affärsområden 
2018, men några höjdpunkter förtjänar att upp-
märksammas lite extra:
• El & Energiteknik, vårt i särklass största affärsom-

råde, fortsätter att förbättra lönsamheten och 
skapa tillväxt. Utvecklingen är mycket glädjande. 
Vi ser att flera av våra marknadsområden tar nya 
positioner, både teknikmässigt och geografiskt.

• Mekanik har lyckats skapa en mer diversifierad 
kundbas. Lönsamheten har förbättrats väsentligt 
under 2018. Utsikterna inför 2019 är mycket 
goda, både vad gäller lönsamhetsutveckling 
och tillväxt. 

• Engineering levererar bästa lönsamheten i kon-
cernen. Affärsområdet har hittat nya marknader 
där kompetensen skapar kundvärde. Inte minst 
har samarbetet med Elajos övriga affärsområden 
varit lyckosamma.

• Etec har med cirka 130 elever full fart i alla 
utbildningar. Diskussionerna kring överlåtande 
av verksamheten till annan part har fortskridit 
och är under första halvåret 2019 inne i sitt 
avgörande skede.

• Technology Solutions har utvecklat en unik  
lösning för avvattning av avloppsslam. Utveck-
lingen har letts av affärsområde Mekanik men 
involverat flera enheter från El & Energiteknik. 
Produkten genomgår under våren sina första 
tester och vi väntar alla med spänning på utfallen.

Vägvinnande strategi
Vi har fortsatt arbetet med implementeringen av 
vår strategi, Elajo 2020. De stora stegen har tagits 
genom lokal förankring, lokalt ägarskap över sin 
affär och med stöd för utveckling av gemen-
samma erbjudanden. Exempel på sådana erbju-
danden är vår digitala plattform System One och 
våra tjänsteerbjudanden inom till exempel energi-
kartläggning.

Vår lönsamhet stärks och vi har god tillväxt. Vi 
har en växande orderstock, som ger oss god fram-
förhållning. Vi ser även att vi förbättrats som 
arbetsplats och arbetsgivare med fler nöjda med-
arbetare, även om vi här måste förstärka vårt pro-
aktiva arbetsmiljöarbete än mer. Vi måste få alla 
medarbetare involverade i dessa högprioriterade 
frågor. Vi har framgångsrikt jobbat med innova-
tion och utveckling inom flera affärsområden, allt 
med syfte att skapa ett större kundvärde och diffe-
rentiera oss på marknaden.

Det fortsatta arbetet med strategin ger oss 
många möjligheter, som samtidigt skapar enga-
gemang bland både kunder och medarbetare. 

Vårt fortsatta arbete att trimma organisationen och implementera vår strategi  
bar frukt under 2018. Vi hade en fortsatt stark lönsamhetsutveckling, där alla 
affärsområden förbättrar sig. Vi ser en balanserad och god tillväxt, som ger  
oss ett bra utgångsläge inför 2019. 

Vi har också genomfört ett koncerngemensamt utvecklingsprojekt, som 
under 2019 går in i faserna pilottester och kommersialisering. Kort och gott:  
Vi är nöjda med 2018 och ser goda möjligheter till fortsatt stärkt lönsamhet  
och tillväxt kommande år.

Det betyder utveckling för både individer och vårt 
företag. Och vi ser samhällets och våra egna utma-
ningar, inte minst inom klimatfrågan och långsiktig 
hållbarhet, med stor öppenhet. Det borgar för 
fortsatt positiv utveckling för Elajo och ger fler  
kunder möjlighet att växa med oss.  

Förvärv och nyetableringar
Vi genomförde två förvärv under årets första tre 
månader. Det ena var Elovation In Sweden AB 
med serviceverksamhet i Mönsterås med omnejd. 
Verksamheten är idag en avdelning inom Mark-
nadsområde Öst i El & Energiteknik. 

Det andra var Lule Mekan AB i Luleå. Företagets 
lokala verksamhet utgör idag avdelning Nord 
inom Mekanik. Lule Mekans kompetens har också 
varit starkt bidragande i vårt utvecklingsprojekt  
för avvattning av avloppsslam. Förvärven har  
på årsbasis tillfört oss cirka 10 MSEK i omsättning, 
men ännu mer värdefullt är den kompetens vi  
fått in i koncernen.

Utveckling
Fler än 15 medarbetare, från flera avdelningar inom 
flera affärsområden, har lyckats med bedriften att 
utveckla vår patenterade och unika lösning för 
avvattning av avloppsslam. Avloppsslam är en stor 
utmaning för samhället. Med dagens teknik är det 
svårt att få avsättning för slammet, som både inne-
håller mycket oönskade ämnen och även en stor 
andel vatten. Med vår teknik tar vi bort i princip allt 
vatten vilket reducerar behovet av transporter av 
slam med upp emot 80 procent. Vi minskar även 
energiförbrukningen jämfört med dagens teknik 
med upp emot 90 procent. Till detta kan läggas 
den enorma miljövinsten i att vi inte tillsätter några 
polymerer i processen. Elajometoden, som vi  
kallar den, gör det möjligt att återvinna fosfor och 
kväve. Nu återstår tester under våren 2019 samt 
kommersialisering.

Men även System One och värdeskapande  
lösningar baserade på plattformen har fortsatt att 
utvecklas. Vi kan konstatera att vi fått en referensbas 
av anläggningar som vi kan vara mycket stolta över. 
Vi ser samtidigt att det växer fram nya möjligheter, 
som kräver innovativt tänkande och nära samverkan 
med våra kunder. Jag har en stark övertygelse att 
System One under många år framöver kommer 
vara en eftertraktad plattform när våra kunder  
fortsätter digitalisera sina verksamheter.

Jonas Kihlberg
Koncernchef och VD
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Vår övergripande finansiella målsättning är minst 8 procent lönsamhet (EBIT) och  
5 procent årlig tillväxt, men tillväxten får aldrig ske på bekostnad av lönsamheten.

Vi ska ha ett operativt kassaflöde som är lika med eller större än EBIT.

Grundläggande strategi,
vision, affärsidé och mål

Elajo ska som teknikföretag alltid ligga i framkant.

Företaget ska driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade  
tekniklösningar i det moderna samhället.

Att tjäna med förtjänst.

Med modern teknik utvecklar, levererar och underhåller Elajo alla tekniska system 
inom infrastruktur, fastighet och industri.

Marknaden ska förses med innovativa lösningar. Hela tiden med fokus på att öka värdet 
på den enskilde kundens anläggningar och därigenom skapa konkurrensfördelar.

Vision

Affärsidé

Mission

Finansiella mål

Värdegrund Engagemang: av medarbetare, kund och samhälle

Elajo erbjuder tydliga karriärvägar och tar tillvara på våra medarbetares kompetens, 
vilja och potential. 

Med Elajos historia av starkt entreprenörskap och genom ett nära samarbete med  
våra kunder driver vi utvecklingen framåt. 

Vi värnar om en hållbar och ansvarstagande utveckling för både människa och miljö.

Utveckling: Elajoandan, vår största tillgång

Vårt engagemang bidrar till en positiv arbetsmiljö där vi aktivt söker lösningar för  
kundens utveckling. 

Våra medarbetares kunskaper, erfarenheter och inställning till arbetet är vår största  
tillgång och ett kännetecken för Elajoandan.

Öppenhet: inkluderande och nyfikna

På Elajo agerar vi professionellt och fördomsfritt mot såväl medarbetare som kunder. Vi 
uppmuntrar till en öppen dialog samt till ett coachande och aktivt ledarskap. 

Vi är nyfikna på ny teknik och kan på så sätt hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning på 
sina nuvarande och framtida utmaningar. 

Globala megatrender är krafter som redan har börjat omforma företag, organisationer 
och ekonomi. I Elajos strategiska arbete fäster vi särskild betydelse vid tre megatrender:
• Urbanisering, med tillhörande utbyggnad av boende och samhällsservice.
• Digitalisering, för övervakning och styrning samt samarbete på distans.
• Klimatförändringar, som kräver nya tekniker och ökad energieffektivitet. 

Strategi
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Koncernorganisation

Elajokoncernen
Elajo, som startades 1958, är idag ett av Sveriges 
ledande el-, mekanik- och energiföretag med 
cirka 860 anställda och en omsättning på drygt 
940 miljoner kronor. Koncernen bedriver verk-
samhet på ett 40-tal orter i södra Sverige. Huvud-
kontoret ligger i Oskarshamn.

Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo 
Invest AB och dotterbolag fördelade på fem 
affärsområden; El & Energiteknik, Mekanik,  
Engineering, Elajo Technology Solutions och  
Elajo Technical Education Center AB (Etec). 

Strategiskt arbetar Elajo med en decentraliserad 
organisation. HR, CFO (ekonomi), Verksamhets- 
utveckling och Affärsutveckling i moderbolaget 
Elajo Invest AB är viktiga funktioner för styrning 
och support till den affärsdrivande organisationen.

Affärsområde El & Energiteknik
Affärsområdet arbetar med en marknadsindelad 
organisation, som ger goda möjligheter att mark-
nadsföra spetskompetensen inom Säkerhet,  
Automation och Klimat. Organisationen ger också 
goda möjligheter för lokalkontoren att fokusera 
på basverksamheten.

El & Energiteknik erbjuder ökad kundnytta 
genom helhetsåtagande, både vad gäller installa-
tioner och service, inom olika teknikområden. 
Affärsområdet levererar totalåtagande/installa-
tionssamordning, energieffektivisering och  
service/teknisk förvaltning. Separata avdelningar 
hanterar projekt, från planering till driftsättning. 

HR

EKONOMI

AFFÄRSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING

Elajo Invest AB

El & Energiteknik

M
ekanik

Etec

Technology Solutions

Engineering
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Affärsområde Mekanik
Affärsområde Mekanik bedriver verksamhet  
inom tre områden:
• Tillverkning
• Service och underhåll
• Projekt
Historiskt har affärsområdet haft betydande  
leveranser till kärnkraftssektorn. Numera söker 
Mekanik nya kundgrupper, företrädesvis sådana 
som ställer höga kvalitetskrav. Mekanik förfogar 
över en modern och välutrustad verkstad på 
5 000 kvadratmeter i Oskarshamn.

Affärsområde Engineering
Affärsområde Engineering har varit en viktig  
leverantör av strålskyddstjänster till den svenska 
kärnkraftbranschen i ett 40-tal år. Stängningen  
av ett flertal kärnkraftverk har påverkat affärs- 
områdets marknadsförutsättningar, men även 
avveckling av kärnkraft kräver strålskyddstjänster. 
Engineering vill spela en viktig roll även under 
avvecklingen. 

Affärsområde Etec
Etec är koncernens utbildningscenter, som bland 
annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymna-
sium sedan 2002. Inom ramen för Yrkeshögskolan 
bedrivs även utbildningen ”Automationsingenjör 
för industri 4.0.

All utbildning vid Etec sker i nära samarbete 
med näringslivet och kommunen, för att kunna  
tillgodose kraven på framtidens tekniker. 

Affärsområde Technology Solutions
Det senaste affärsområdet inom Elajo startade sin 
verksamhet under 2017. Verksamheten är inriktad 
på att utveckla tekniska projekt för kommersiella 
ändamål. Inledningsvis har affärsområdet arbetat 
med utveckling av en ny metod för slamtorkning, 
via egenutvecklad produktionsutrustning. Skarpa 
tester av metoden och utrustningen genomförs 
under 2019.
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Många pusselbitar på plats
– bästa resultat på många år
El & Energiteknik, det i särklass största affärsområdet i Elajo, gjorde 2018  
sitt bästa resultat på åtskilliga år. Helt i linje med förväntningarna, underbyggt  
av en stark byggkonjunktur, en ny teknikorienterad organisation och ökat  
kunskapsinnehåll i leveranserna. Dessutom med en rejäl volymtillväxt med  
oförändrad kostnadsmassa.

Man kan utan överdrift prata om ett skördeår för  
El & Energiteknik, även om 2018 inte ska bli en  
isolerad företeelse. Det handlar snarare om  
ett flerårigt arbete som nu började bära frukt.  
Projektprocessen har utvecklats och ett särskilt 
projektkontor har inrättats för komplexa affärer. 
Affärsområdet har idag betydligt bättre koll både 
 i vilka projekt man ska engagera sig i och följer 
dessutom dem minutiöst under projekttidens gång. 
Mantrat ”lönsamhet före volym” hålls levande.

Parallellt som arbetet med ordning och reda 
successivt utvecklats har även kunderbjudandet 
förfinats. Teknikinnehållet ökar i många leveranser. 
Fler och fler affärer görs dessutom direkt med slut-
kund, vilket gynnar lönsamheten.

Tillväxt på flera fronter
Elajo både framställs och upplevs alltmer som  
ett teknikföretag. Det är också inom områden  
som Säkerhet, Klimat och Automation som affärs-
området växer, även om basverksamheten också 
hade fin utveckling under 2018, vilket bland annat 
förklaras av investeringar både inom industri, 
kommersiella fastigheter och offentlig sektor. I takt 
med den ökande urbaniseringen behövs nya  
skolor och bostäder. Samtidigt gör det faktum  
att befolkningen blir allt äldre, att även samhälls-
servicen behöver byggas ut. 

Säkerhet utvecklas starkast
Säkerhet är det teknikområdet som visar allra  
starkast utveckling under 2018 och med goda för-
hoppningar att den utvecklingen håller i sig även 
framöver. Här erbjuder El & Energiteknik ett flertal 
olika tekniska lösningar för att trygga de miljöer 
som människor vistas i. Våra kunders ökande 
behov av trygghet och säkerhet återspeglas i våra 
erbjudanden. Avancerade inbrottslarm, kamera- 
övervakning (CCTV) och inpasseringssystem är 
frekvent efterfrågade lösningar som El & Energi-
teknik levererar.

30-tal System One-lösningar
Avancerade tekniklösningar kännetecknar även 
System One by Elajo, som lanserades med full 
kraft under 2018. Kortfattat är det en lösning som 
gör det möjligt att från ett och samma gränssnitt 
övervaka och styra alla tekniska system som finns 
inom fastigheter och industrier. Ett 30-tal kunder 
har driftsatt systemet under 2018 och El & Energi-
teknik har för avsikt att förfina och förtydliga system- 
lösningen ytterligare.

På motsvarande sätt arbetar affärsområdet med 
att förbättra sitt erbjudande inom serviceavtal och 
eftermarknad. Detta är en mindre konjunkturkänslig 
del av verksamheten och El & Energiteknik har 
ambitioner att öka omfattningen av serviceavtal, 
som genom olika förbättringar tydligt ska visa att 
de ökar våra avtalspartners konkurrenskraft.  

Etablering i Göteborg
Verksamheten växte på flera sätt under 2018, 
bland annat genom förvärvet av Elovation in  
Sweden AB. 

Det innehöll också en nyetablering i Göteborg, 
där El & Energiteknik gör sällskap med affärsom-
råde Mekanik, som redan fanns på plats. Utöver 
detta så har El & Energiteknik nu ett komplett 
erbjudande vid kontoret i Norrköping, som förstärkts 
med elverksamhet under året. Affärsområdet har 
även ökat sina aktiviteter i södra Storstockholm, 
närmare bestämt Södertälje med omnejd. Mark-
nadsbearbetningen sker tills vidare från kontoret  
i Nyköping.

Stark orderstock
El & Energiteknik går in i 2019 med en stark order-
stock. Under överskådlig tid väntas säkerhets- 
segmentet ha stark tillväxt. Detsamma gäller miljö-
området, som diskuteras alltmer och intensivare  
i många sammanhang. El & Energitekniks tjänster 
inom energikartläggningar – i syfte att sänka energi- 
förbrukningen inom industrin i första hand – möter 
växande efterfrågan. Sammantaget ser framtiden 
ljus ut för El & Energiteknik. 

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK
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El & Energitekniks bidrag till  
rörelseresultatet förbättrades  
med 5,3 MSEK under 2018.

El & Energiteknik omsatte 759 MSEK  
under 2018. Det utgjorde 81 procent  

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning  
ökade med 76 MSEK, vilket  

motsvarar 11,1 procent.

+5,3 MSEK 81 %
2018

2017



Forsmark i en klass för sig när 
affärsområdet ökade tempot
El & Energiteknik kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2018. På i stort sett  
alla 40-talet orter där affärsområdet bedriver verksamhet noterades tillväxt.  
Men ett kontor sticker ut rejält, nämligen lilla Forsmark i Uppland. Expansion  
av den egna personalstyrkan, samarbeten med andra affärsområden i koncernen 
och sprudlande serviceanda har givit fantastiskt resultat, både i fråga om ökad 
omsättning och förstärkt rörelseresultat.

Drivkraften bakom den rekordsnabba tillväxten  
i Forsmark är platschefen Daniel Söderblom. Han 
var med när Elajo – affärsområdena El & Energi- 
teknik och Mekanik – etablerade sig i Östhammar 
2013. Siktet var inställt på att försöka öka affärerna 
och samarbetet med SKB i just Forsmark, några 
mil från Östhammar. 

– Det gick väl ”så där” och vi kände att en eta-
blering i Forsmark vore att föredra för El & Energi-
teknik. 2016 gjorde vi slag i saken och fick hyra ett 
kontor inne på kärnkraftsområdet av Vattenfall.  
Då var vi sju anställda, mig själv inräknad. Två år 
senare har vi drygt 70 personer i arbete här!  
45 av dessa har vi hyrt in från två andra affärs- 
områden i Elajo, Mekanik och Engineering.

Bygger två nya hus
Att kärnkraftsproduktion är på väg ner i Sverige är 
allmänt känt. Men det pågår hela tiden ett rigoröst 
säkerhetsarbete vid verken. Till följd av nya, inter-
nationella säkerhetsbestämmelser byggs nu ett 
par nya, större hus på området. Och det är i dessa 
båda byggen som Elajo fått ständigt växande  
uppdrag under 2018, så även 2019.

– Jag kan väl säga att jag tycker att ”man tackar 
inte nej till jobb”. Åtminstone inte jag, som är  
uppvuxen i en företagarfamilj och också drivit 
egen firma.

– Skanska, som är byggherre för de båda husen, 
sa vid vårt första möte att de i första hand behövde 
en mekaniker och två elektriker. Det är vad som 
vuxit till 70 Elajoaner idag. Som mest har vi varit 
87, säger Daniel Söderblom med ett skratt.

Noterbart är att andelen kvinnor från Elajo  
i detta projekt varit ovanligt hög, vilket renderat 
beröm från uppdragsgivaren. 

Säkra lyft
Det första udda uppdraget som kom i Elajos och 
Daniel Söderbloms väg var snöskottningen runt 

bygget. Det var inte ombesörjt, och Daniel sa kort 
och gott ”det kan Elajo ta hand om”…

Svaret och initiativet uppskattades och ledde 
till fler och fler förfrågningar. Givetvis av sådan  
art som El & Energiteknik samt Mekanik dagligen 
jobbar med, men också annat.

– Ja, eftersom det behövdes kranar till båda 
husbyggena behövdes det också lyftpersonal, 
som sköter kopplingar och signalering så att alla 
lyft blir säkra. Många i Elajo har ju utbildats i detta 
så vi kunde få ihop ett 20-tal man som sköter detta 
åt Skanska. Här finns också mycket montagejobb 
för affärsområde Mekanik. Skanska har dessutom 
upptäckt nya kompetenser i Elajo, som kan 
komma att generera uppdrag som vi annars inte 
skulle ha varit påtänkta för.

Över affärsområdesgränser
Knappast någon annan stans inom Elajo har det 
eftertraktade ”samarbete över affärsområdes- 
gränserna” kommit så långt som i Forsmark. 

– Vi hade ju inte klarat av att ta på oss så många 
och stora uppdrag utan assistans från Mekanik  
och Engineering. Men varje gång jag har frågat 
ledningen så har de svarat att de skulle lösa det  
– och har gjort det. Jag upplever också att de som 
varit här har uppskattat att få jobba tillsammans, 
oavsett vilket affärsområde de tillhör normalt. 

– Man ska nyttja varandras styrkor, anser Daniel 
Söderblom, som också tillägger att han inte drar 
till sig jobb som han inte själv kan tänka sig att 
utföra. Han är i hög grad aktiv i de flesta uppdragen 
i Forsmark.

På den lilla fritid det blir över ser han gärna på 
idrott. Han har själv varit aktiv inom både fotboll 
och ishockey och anser att han är en typisk ”vinnar- 
skalle”. Det han och Elajo åstadkommit i Forsmark 
2018 ger absolut näring åt det påståendet. Och 
fortsättning följer.

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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Jobbtelefonen har gått varm för 

Daniel Söderblom. Som mest 

har han haft 87 Elajoaner syssel-

satta i Forsmark.

Foto: John Ash Redforsen



AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK 

Ljusning på flera fronter
– och lönsamheten på väg
För ett par år sedan tappade affärsområde Mekanik betydande volymer när kärn-
kraftsindustrins beställningar bromsade in kraftigt. Hösten 2017 och hela 2018 
har därför främst betytt fokus på andra branscher för affärsområdet. Arbetet har 
varit framgångsrikt och projektportföljen är angenämt välfylld inför 2019. De 
röda resultatsiffrorna från de två senaste åren förväntas därför bytas mot svarta.

Det såg länge ut som att Mekanik skulle kunna 
vända resultatet redan 2018, men ett större projekt 
blev leveransförsenat, vilket till slut fick en negativ 
resultatpåverkan med 4 MSEK för affärsområdet.

Bättre balans i kundbasen
Uppdragen från kärnkraftsindustrin svarade under 
en stor del av 2000-talet för uppemot 80 procent 
av affärsområdets volymer. Andelen minskade till 
cirka 60 procent under 2018 och prognosen är att 
fördelningen mellan kärnkraft och övrig industri 
ska balansera samtidigt som uppdragen från kärn-
kraftssektorn återigen är på väg upp, tack vare 
uppdrag med avvecklingen. Det innebär samtidigt 
att omsättningstillväxt förväntas för Mekanik.

Nedmontering ger nya uppdrag
Redan under 2018 kunde affärsområdet notera  
ökade uppdrag från kärnkraftsindustrin, framför 
allt i Oskarshamn. Ägaren till OKG bestämde sig 
för att starta avvecklingen vid en av reaktorerna 
redan under detta år, vilket gav åtskilliga uppdrag 
med kapning av interndelar i kärnkraftverket. Vid 
årsskiftet togs ytterligare beslut om en snar start  
av övrig nedmontering, både i Oskarshamn och 
Barsebäck. Affärsområde Mekanik vill gärna vara 
höggradigt involverad i detta arbete. Den lokala 
närvaron i Oskarshamn, plus all den gedigna  
kompetens affärsområdet besitter inom kärnkraft, 
ses som konkurrensfördelar i sammanhanget. 

Under 2018 tecknades ett avtal mellan Mekanik 
och OKG som innebär att Mekanik ansvarar för  
67 procent av underhållet. Detta viktiga kontrakt 
bedöms ge affärsområdet en mycket bra position 
under den fortsatta avvecklingen.

Växande uppdrag hos nya kunder
Parallellt med kärnkraftssektorns delvisa comeback 
via nedmonteringsuppdrag har affärsområde 

Mekanik bedrivit en intensiv marknadsbearbet-
ning, riktad mot andra presumtiva industrikunder. 
Arbetet har resulterat i växande uppdrag från 
exempelvis lastvagnstillverkaren Scania, batteri- 
fabriken Saft i Oskarshamn, Värö Bruk utanför  
Varberg och ESS i Lund.

Mekanik har även lierat sig med andra leve- 
rantörer i närområdet, för att i vissa upphandlingar 
agera tillsammans med en breddad kompetens-
bas.

Stopp som ger bra beläggning
Under 2018 fick affärsområde Mekanik klartecken 
för två större affärer under 2019. Det handlar om 
revisioner vid två stora raffinader – ST1 i Göteborg 
och Preem i Lysekil. Under ett antal veckor stoppas 
produktionen vid raffinaderierna helt, systemen 
ses över och delar byts ut. De båda stoppen kolli-
derar inte i tid, vilket betyder betydande beläggning 
under en stor del av året för Mekaniks vidkom-
mande. Dessutom kommer stoppen att generera 
uppdrag för Mekaniks verkstad i Oskarshamn,  
i form av produktion av utbyteskomponenter  
till de båda raffinaderierna.

Kassetter i ytterligare fem år
Sedan 2014 har affärsområdet svarat för tillverkning 
av kassetter – helt i rostfritt – för mellanlagring av 
uttjänt kärnbränsle åt SKB. Tillverkningen sker i en 
specialbyggd verkstad i Oskarshamn. Ursprungs-
ordern bestod i produktion av ett 50-tal kassetter 
årligen, fram till 2019. Under 2018 skedde en 
omförhandling, som innebär att affärsområde 
Mekanik ska leverera kassetter i ytterligare minst 
fem år. Takten för 2019 har uppjusterats till cirka 
60 kassetter på årsbasis.
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Mekaniks bidrag till rörelseresultatet  
förbättrades med 45,8 MSEK under 2018  

och uppgick till –0,7 MSEK.

Mekanik omsatte 135 MSEK under  
2018, vilket utgjorde 14 procent  

av koncernens omsättning. 

Affärsområdets omsättning  
ökade med 13 MSEK,  

vilket motsvarar 10,7 procent.

+45,8 MSEK 14 % 20182017



Avveckling av kärnkraften ger
nya uppdrag för Engineering
Under 2018 vände omsättningskurvan uppåt igen för affärsområde Engineering. 
För andra året i rad redovisar affärsområdet dessutom ett rejält förbättrat resultat 
– en ökning på drygt 25 procent jämfört med 2017.

Det kan förefalla märkligt, mot bakgrund av att Engineering alltjämt har  
lejonparten av sina uppdrag i just den krympande svenska kärnkraftsindustrin. 
Men även avvecklingen kräver betydande insatser – inte minst av den kompetens 
som Engineering representerar.

Under 2018 var det främst det inledande avveck-
lingsarbetet vid två av de tre reaktorerna i OKG i 
Oskarshamn som lade grunden för flera uppdrag 
åt Engineering. Affärsområdet har bland annat 
varit engagerat i arbetet med uttransport av 
bränsle, radiologisk kartläggning av olika anlägg-
ningsdelar med mera.

100 medarbetare som mest 
Med endast ett 15-tal fast anställda medarbetare  
är Engineering beroende av att kalla in tillfälligt 
anställda i stor omfattning när uppdragstopparna 
kommer. Oftast sker det under den varmare års- 
tiden, när kärnkraftverken traditionellt gör revisioner 
för översyn av anläggningarna. Affärsområdet har 
byggt upp en ”personalreserv” på cirka 85 behovs- 
anställda medarbetare, spridda över landet. Med 
tanke på de stora uppdragen i framför allt Oskars-
hamn under 2018 toppade affärsområdet med 
som mest 100 yrkesarbetare igång samtidigt.

Ett samarbete med El & Energiteknik, som  
skaffat ett betydande uppdrag i Forsmark, gynnade 
också sysselsättningsgraden för Engineering. Här 
har affärsområdet bland annat hjälpt till med lyft-
personal vid nybyggnation av en byggnad.

Färre revisioner, som väntat 
När det gäller de årliga revisionerna vid kärnkraft-
verken följde dessa det som kunnat förutses, det 
vill säga att de fortsätter att minska, både vad gäller 
i antal och i revisionsveckor. Normala revisioner 
under 2018 genomfördes vid Forsmark, Ringhals 
och vid den tredje reaktorn i Oskarshamn. För 
2019 väntar en större revision vid Forsmark. Där 
har Engineering, förutom sedvanliga strålskydds-
uppdrag, även ett samarbete med ISS avseende 
skogränsservice.

Engineerings insatser i samband med revisio-
nerna består i huvudsak av strålskyddsinsatser. 
Mätning och detektering av förekomsten av  

strålning är viktiga uppgifter, likaså att formulera 
skyddsnivå för personalen och att säkerställa  
personlig skyddsutrustning.

Väntar ej med avveckling
I slutet av 2018 bestämde sig ägaren Uniper för  
att tämligen omgående arbeta vidare med den 
avveckling som står för dörren för ett flertal reakto-
rer. Det innebär att det relativt snabbt kommer att 
efterfrågas sådan typ av tjänster som Engineering 
erbjuder, både i Oskarshamn och Barsebäck. I det 
sistnämnda fallet stängdes de båda reaktorerna  
för åtskilliga år sedan – 1999 respektive 2005.  
I Oskarshamn är det reaktorerna 1 och 2 som är 
aktuella att avvecklas. Tidsåtgången för avvecklings- 
processen uppskattas till åtminstone fem–tio år. 
Affärsområdet har, med sin unika kompetens, 
sedan några år tillbaka varit involverad i nära dialog 
med de svenska kärnkraftsaktörerna. Att tempot 
nu hålls uppe även i avvecklingsarbetet uppfattas 
positivt av affärsområde Engineering.

Samarbete inom Elajo
När beskeden om hastig avveckling av delar av 
svensk kärnkraft kom för några år sedan blev det 
uppenbart att Engineering, som historiskt till  
nästan 100 procent haft kärnkraftsindustrin som 
uppdragsgivare, behövde se sig om efter kunder  
i andra branscher. Även om nu kärnkraftsindustrin 
gjort och gör comeback genom den igångsatta 
avvecklingen, vill gärna Engineering bredda sin 
kundbas. En genväg dit är att samarbeta med 
andra affärsområden inom koncernen. Sam- 
arbetet med El & Energiteknik i Forsmark 2018 gav 
mersmak och Engineering hoppas också kunna 
delta, tillsammans med Mekanik, vid ett par större 
revisioner på raffinaderier, som ska genomföras 
under 2019.  

AFFÄRSOMRÅDE ENGINEERING
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Engineerings bidrag till  
rörelseresultatet förbättrades  
med 2,7 MSEK under 2018.

Engineering omsatte 50 MSEK under  
2018. Det utgjorde 5 procent  

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning  
ökade med 11 MSEK,  

vilket motsvarar 28,2 procent.

+2,7 MSEK 5 % 2018
2017



Elajometod för slamtorkning kan 
leda till globalt paradigmskifte
Säg Elajo – och de allra flesta förknippar namnet med elinstallationer av olika 
dignitet, likaså ett nära samarbete med kärnkraftsindustrin. Men koncernen  
vill gärna ha fler ben att stå på. Därför har utvecklingsbolaget Elajo Technology 
Solutions bildats. Bolaget har under 2018 fokuserat på att utveckla en lösning 
för slamavskiljning. Fullskaleanläggning för detta ändamål ska testas vid 
reningsverken i Oskarshamn och Oxelösund under 2019.

Intresset för Elajos lösning är mycket stort. Även 
om utveckling skett under stor sekretess så har 
kontakter tagits på nordiska marknaden, i övriga 
Europa och i Nordamerika. 

Svaret har varit unisont: Den metod och produkt 
som Elajo tagit fram kan leda till ett paradigmskifte 
på en global marknad. En revolution, helt enkelt!

Slamavskiljning utförs vid alla reningsverk,  
världen över. Men den rådande tekniken är långt 
ifrån bekymmersfri. Mängden slam efter avskiljning 
är stor och svår att hantera. Andelen torrsubstans 
når sällan högre än 20–30 procent av det avlopps-
vatten som renas.

Den metod som nu utvecklas av Elajo Techno-
logy Solutions indikerar en möjlig torrsubstans 
över 90 procent.

Svagheter med dagens teknik
I den nu gängse utrustningen vid reningsverk 
används olika tekniker så som centrifugering, 
skruvpress, bältpress med mera för att skilja ut 
torrsubstans från rejektorvattnet.  De flesta av 
dagens tekniker som används för att kunna torka 
eller avvattna slammet förutsätter att man tillsätter 
polyakrylamid – polymerer – i processen. Det leder 
till starkt begränsade användningsmöjligheter  
för slammet efter avvattning. Avsättningen för  
och användningen av slam är starkt begränsad. 
Exempelvis får slammet inte spridas på åkrar där 
människoföda odlas. Om slammet innehåller 
höga halter av metaller återstår att skicka slammet 
till deponi, där transport- och hanteringskostnader 
är betydande för landets kommuner.

Elajometodens fördelar
Elajometoden använder sig av en revolutionerande 
metod, där temperaturförändringar och tryck  
frigör vattnet från slammet. Metoden har en lång 
rad fördelar, exempelvis:
• Energiförbrukningen är långt under befintliga 

lösningar på marknaden. 
• Inga polymerer behöver tillsättas i processen.
• Valmöjligheten för torrsubstansen erbjuds  

i ett brett spektrum. 
• Hög torrsubstans sänker kostnader i transport-

ledet.

Elajos kompetensområden
Det är inte fullt så långsökt som det kan förefalla 
att Elajo Technology Solutions valt att satsa på 
utveckling av just slamavskiljning. Grundidén  
till metoden ingick i förvärvet av Lule Mekan AB 
härom året. Men det är framför allt förmågan att 
kunna styra processen som gör den intressant för 
Elajo. Det kräver avancerade kunskaper inom kyla, 
ventilation och automation, som ju är några av 
koncernens profilerade kompetensområden. 
Överordnat styrsystem i lösningen är System One 
by Elajo. Den fullskaleanläggning som testas  
i Oskarshamn och Oxelösund under 2019 har 
byggts vid affärsområde Mekaniks verkstad i 
Oskarshamn och affärsområde El & Energiteknik 
har utvecklat styrsystem för anläggningen. 

Intresset för försöksanläggningen är mycket 
stort, både nationellt och internationellt. Natur-
vårdsverket har bidragit med finansiering av testet. 

AFFÄRSOMRÅDE TECHNOLOGY SOLUTIONS
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Elajometod för slamtorkning kan 
leda till globalt paradigmskifte

Så ser den ut, pilotanläggningen för 

slamtorkning som Technology Solu-

tions utvecklat. Test i full skala för meto-

den och utrustningen sker både i 

Oskarshamn och Oxelösund under 

2019.
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Fortsatt högt söktryck 
till Elajos egna skola 
2002 antogs de första eleverna till Etec – Elajo Technical Education Center  
– i Oskarshamn. Sedan dess har skolan försett såväl Elajokoncernen som  
det kringliggande näringslivet med över 1 000 välutbildade ungdomar,  
redo för en karriär i elbranschen.

Även 2018 karaktäriserades av högt söktryck både till gymnasie- och  
yrkeshögskoleutbildningarna. Samtidigt har Etec planerat för ytterligare  
en utbildningsvariant i form av konsultledda specialutbildningar, inom  
områden med stor efterfrågan på kompetent personal.

Antalet studerande vid Etec uppgick under 2018 
till 120 styck. Två tredjedelar av dessa gick i någon 
av de tre gymnasieklasserna inom El- och energi-
programmet. Ett 40-tal läste i de båda årgångarna 
av yrkeshögskoleutbildningen Automationsingenjör 
för industrin 4.0.

Gemensamt för utbildningarna är att de allra 
flesta eleverna får jobb mycket snabbt efter avslutad 
utbildning. Efterfrågan på automationsingenjörer 
är extra stor, vilket också resulterat i att Etec fått 
öka intagningen från 20 till 24 studenter.

Utökar med konsultledda utbildningar
Gymnasie- och YH-utbildningarna är stommen i 
Etecs verksamhet. Till och från, beroende på bland 
annat lärartillgång, arrangerar Etec även upp-
dragsutbildningar för företag, vilket bland annat 
skett i större skala till Scania i Oskarshamn. Under 

2018 inledde Etec planeringen för ytterligare en 
utbildningsvariant, där tjänster köps in för konsult-
ledda, kortare utbildningar till vilka flera företag 
kan boka platser. Bland annat kommer det att 
innebära att Etec återkommer med utbildning 
inom hydraulik, där arbetsmarknaden bedöms 
som mycket stark. Andra kortare utbildningar som 
planeras är inom mätteknik – både grund- och 
påbyggnadsutbildningen – E-plan (konstruktion 
inom elteknik) samt Siemens och Rockwellut- 
bildningar. 

Starkt intresse håller i sig
Intresset för Etecs gymnasie- och YH-utbidningar 
är fortsatt mycket starkt. Det tillhör vanligheterna 
att antalet sökande är mer än dubbelt så högt som 
Etec har platser för. Det innebär också att genom-
snittsbetygen för de antagna ligger en bra bit över 
vad som gäller andra liknande skolor. Den omvittnat 
höga nivån på utbildningarna gör sitt till, likaså 
insikten om att det är många som får jobb inom 
kort tid efter avslutade studier vid Etec.

Etec har lyckats etablera ett omfattande sam- 
arbete med det regionala näringslivet, vilket i sin 
tur genererat många och bra praktikmöjligheter 
för elever och studerande. Mycket energi läggs  
på att göra dem väl förberedda för näringslivet.  
I detta ingår bland annat att arbeta med sitt per-
sonliga varumärke – att kunna göra ett gott intryck, 
inte minst när de är ute på praktik. 

AFFÄRSOMRÅDE ETEC
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Etecs bidrag till rörelseresultatet  
var oförändrat under 2018.

Etec omsatte 16 MSEK under  
2018. Det utgjorde 2 procent  

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning  
var oförändrad.

2 % 20182017

Maria Hjelm, utbildningsadministratör 

på Etec, hjälper eleverna i deras arbete 

med att utveckla sitt personliga varu-

märke.



Nye rektorn på Etec sätter 
även lärarna i skolbänken
Lagom till sommarlovet 2018 tillträdde Björn Lekselius som ny rektor för Etec. 
Fast så mycket ”lov” blev det inte.

– Jag hann träffa lärarna, vilket kändes bra inför vad som komma skulle.  
Sommaren ägnade jag i hög utsträckning åt att fundera på hur Etec skulle se  
ut några år framåt i tiden. Det är genomförandet av de tankarna som jag nu  
är i full färd med, säger Björn.

Han har en gedigen skolbakgrund, som tog sin 
början i Upplands Väsby och fortsatte i Småland 
när han flyttade till Kalmar 2005. Där har han  
haft både lärar- och rektorsroller på John Bauer-
gymnasiet, Jenny Nyströmsskolan och allra  
senast på Kunskapsnavet, som är verksamt inom 
vuxenutbildning.

– Jag visste inte så mycket om Etec när rektors-
frågan blev aktuell, men tilltalades direkt av de 
kortare kommunikationsvägarna och därmed 
bättre möjligheter att genomföra förändringar  
i en mindre skola. Det intrycket består efter den 
första terminen här.

En redan bra skola…
Björn Lekselius uttrycker sig stolt över Etec.

– Ja, skolan har verkligen ett välförtjänt, gott 
renommé. Det syns ju även i det mycket väl 
utvecklade samarbetet med regionens näringsliv, 
som engagerar sig i vår verksamhet och erbjuder 
rikligt med bra praktikperioder.

– Det märks också i det höga söktrycket, både 
till gymnasie- och yrkesutbildningen. Dessutom 
kan vi glädja oss åt hög närvaro på lektionerna,  
vilket inte gäller generellt – framför allt inte på 
yrkesutbildningar – på andra skolor. Med hög  
närvaro ökar givetvis möjligheterna att utveckla 
Etec i önskad riktning, för det måste ske i samspel 
med eleverna.

… som kan bli bättre
Även om mycket är bra så kan det alltid bli bättre. 
Lite så kan man sammanfatta Björn Lekselius syn 
på Etec och sitt yrke. Och han arbetar konsekvent  
i den riktningen.

– Jag brinner verkligen för pedagogiken! Vi har 
lärare med toppkompetens inom de områden de 
undervisar i, där finns inte så mycket mer att önska. 
Men vi kan alla bli bättre på att förmedla denna 
kunskap till eleverna, bättre pedagoger helt enkelt.

– Därför ska vi nu arbeta med ett tvåårigt, veten-
skapligt utprövat material av pedagogikgurun och 
professorn Dylan William. 

– Alla ska vara med, både på gymnasie- och 
yrkesutbildningen samt de som arbetar med  
uppdragsutbildning. Vi sätter helt enkelt lärarna i 
skolbänken och de kommer både att lära varandra 
och utav varandra. Spännande!

Lever som han lär
En annan möjlighet med Etec som tilltalade Björn 
Lekselius var möjligheten att själv kunna leda viss 
undervisning. Sex lektionstimmar i veckan under-
visar han därför i samhällskunskap, religion och 
historia.

– I rektorsrollen ingår det pedagogiska ledaran-
svaret. Genom att själv undervisa får jag möjlighet 
att, i skarpt läge, studera vad som fungerar bra  
och mindre bra ur pedagogisk synvinkel. Det ger 
också en mycket god inblick i de utmaningar vi  
har att hantera, både för elever och lärare. 

AFFÄRSOMRÅDE ETEC | FRÅN VERKSAMHETEN
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Björn Lekselius tillträde som ny rektor 

2018. Han deltar som lärare i undervis-

ningen och startar dessutom pedago-

gisk skolning för Etecs lärare. 



Paketering och affärsmodeller 
för nye affärsutvecklingschefen
Det är ”nya tider” för elbranschen. Tjänsteutbudet ökar och präglas av ökat  
kunskapsinnehåll, mer avancerade lösningar. Det ställer också nya krav  
på hur aktörerna ska paketera sina erbjudanden och givetvis även prissätta 
dem. Elajo är inget undantag och under 2018 rekryterades Lars Emilsson  
som affärsutvecklingschef.

Lars Emilsson kommer närmast från Semcon,  
där han arbetade som divisionschef. Företaget 
erbjuder utvecklingstjänster och konsultinsatser 
för stora företag som Volvo, Ericsson och Tetra  
Pak, vilket ställer krav både på rätt paketerade  
och korrekt prissatta erbjudanden.

– Jodå, jag känner igen Elajos marknadssituation. 
Branschen präglas av tradition och det är först  
på senare år som det blivit alltmer uppenbart att 
klassisk timdebitering inte är riktigt gångbar, 
åtminstone inte när det gäller mer avancerade 
tjänster.

Involverar kunderna
Det bästa sättet att komma närmare ett klokare 
värdeerbjudande är att involvera kunderna, menar 
Lars Emilsson.

– Ja, det gäller både paketeringen och affärs-
modellen av våra tjänster. Vi behöver ha en djupare 
och tätare dialog med våra kunder. Det som avgör 
om ett pris uppfattas som rätt är ju det värde som 
våra kunder upplever att de får av Elajos lösningar 
och leveranser. Sedan är det en annan femma att 
till och med kunderna ibland upplever svårigheter 
att göra denna värdering. Det optimala är naturligt- 
vis affärer där både kunden och vi på Elajo känner 
att vi hamnat rätt.

System One – ett typexempel
Under 2018 lanserade Elajo sitt egenutvecklade 
System One by Elajo, en digital plattformsobero-
ende lösning för drift och underhåll, med fastig-
hetsbranschen och industrin som främsta målgrupp. 
Även om Elajo har sålt in lösningen till ett 30-tal 
kunder kom företaget ganska snabbt till insikt  
om svårigheten lyfta fram den unika kundnyttan  
i  erbjudandet.

– Det kan väl beskrivas som ett klassiskt exempel, 
där det hade varit klokare att ta fördjupade diskus-
sioner med presumtiva kunder före lanseringen. 
Nu gör vi om och gör rätt, vilket kommer att gynna 
den fortsatta utrullningen av System One på  
marknaden.

Serviceavtal och slamavskiljning
Det finns fler, rejäla arbetsuppgifter för Elajos nye 
affärsutvecklingschef.

– Ja, El och Energiteknik vill gärna öka sin volym 
när det gäller serviceavtal, så en bättre paketering 
av innehållet i sådana jobbar jag med. Även där  
i direkt dialog med presumtiva kunder.

– Sedan håller nybildade Elajo Technology 
Solutions på att utveckla en ny metod och utrust-
ning för effektivare slamavskiljning. Om testerna 
slår väl ut ska detta ut på marknaden, både nationellt 
och internationellt. Det är en grannlaga uppgift att 
hitta rätt med kundvärde och affärsmodell av en 
sådan innovation, konstaterar Lars Emilsson.

Därför finns Elajo
Ytterligare en uppgift för Lars Emilsson är att  
formulera en beskrivning av Elajos väl förgrenade 
verksamhet.

– Ja, det känns angeläget att vi hittar en bra 
sammanfattning på frågan ”Varför finns Elajo”? 
Den frågan har flera och intressanta svar. Exempel-
vis resulterar vårt arbete till bättre energihållning, 
laddbara transporter och kompletta servicelös-
ningar. Vi har lösningar för att trygga liv och vi  
deltar i hållbar samhällsutveckling – för att nämna 
några exempel. Det är sådant som vi ska ha med 
oss när vi gör affärer, menar Lars Emilsson.

AFFÄRSUTVECKLING
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Lars Emilsson, ny affärsutvecklingschef 

på Elajo, på väg ut på fältet. Lars invol-

verar gärna kunderna i jakten på nya 

affärsmodeller.
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VERKSAMHETSUTVECKLING

Ulrika ser till att Elajos
verksamhet utvecklas
Verksamhetsutveckling och strategiskt inköp.

Så sammanfattas huvuduppgifterna för Ulrika Järvholm. Hon är ny i Elajos 
ledningsgrupp och började i maj 2018. 

– Vår ISO-certifiering gäller för koncernen i sin helhet och kan beskrivas  
som en kvalitetsgaranti, som gör att kunderna ska kunna lita på oss i egenskap 
av leverantör. Det kräver en hel del arbete att hålla certifieringen levande. 
Inte minst i form av internkontroller, som är en av de saker jag ägnar mig åt, 
berättar Ulrika.

Hon kommer närmast från ABB, där hon varit kvalitets-, inköps- och HSE-chef.

Olika slags certifieringar är mer eller mindre en 
förutsättning för att kunna göra affärer med andra 
aktörer i näringslivet. ISO-certifiering av det över-
gripande verksamhetssystemet samt certifiering 
enligt miljöledningssystem betraktas i stort sett 
som ”hygienfrågor” – de krävs och ska finnas, helt 
enkelt.

– Till detta kommer ytterligare ett antal certifie-
ringar för Elajos del, exempelvis för svetsning, 
brandlarm samt inbrott och kyla. Det är verk- 
samheter som är betydelsefulla i vårt tjänste- 
erbjudande.

Bättre projekthantering
En betydande del av Ulrika Järvholms första tid  
i Elajo har använts för arbetet med ett nytt,  
koncerngemensamt projekthanteringssystem.

– Det är ett omfattande arbete att skapa ett 
sådant system, men under 2019 ska det vara i drift. 
Alla anbudsförfrågningar ska in i systemet, för att 
vi både enkelt och säkert ska ha en god överblick 
av beläggning och kunna följa att projekten 
genomförs enligt tidplan. Systemet ska vara till 
stor nytta för projektledarna där de enkelt kan följa 
sitt projekt och nästa steg som ska göras. Det ska 
vara lätt att göra rätt.

Koll på riskerna
Ett annat område som faller inom verksamhets- 
utveckling är koncernens arbetsmiljöarbete.  
Det är allmänt känt att byggbranschen är utsatt.

– Det handlar om att förebygga så långt det 
över huvud taget är möjligt. Vi har nu fokus på att 
medarbetarna ska rapportera in risker så fort de 

observerar sådana, alltså innan det ens hunnit bli 
ett tillbud. Vi har satt upp ett mål om 1 000 önskade 
riskobservationer. Det kan låta mycket, men är  
faktiskt bara en observation per anställd på ett år. 
Vi har en nollvision för olyckor. Alla ska komma 
hem hela från jobbet, det är främsta prioritet.

Utbildar via webben
Även medarbetarna har givetvis ansvar för arbets-
miljöarbetet. Här har internet kommit att bli ett 
smidigt hjälpmedel i arbetsmiljöutbildningen.

– Eftersom vi är så utspridda är det inte helt enkelt 
att samla ihop arbetsstyrkan till utbildningsdagar. 
Därför har vi i stället valt att använda webbutbild-
ningar i ökad utsträckning. Då kan medarbetaren 
själv välja tidpunkt här han eller hon vill gå igenom 
en kurs via sin dator. Vi har bland annat kursmaterial 
i grundläggande arbetsmiljö, asbest och kvarts-
damm, organisatorisk och social arbetsmiljö, för 
självstudier.

Strategiskt inköp
På Ulrika Järvholms arbetsbord ligger också att 
hantera koncernens övergripande inköpsfrågor. 
Så som Elajokoncernen ser ut, med verksamhet  
på 40-talet orter, är det viktigt hitta en bra mix, 
som innehåller både centrala avtal och lokala  
leverantörer vilket ger bäst nytta och lägsta kost-
nad för hela organisationen.

– Vårt mål är att våra leverantörer ska följa  
våra riktlinjer gällande uppförandekoden och 
 hållbarhetsarbete, oavsett om vi har lokala eller 
centrala samarbetsavtal.
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Ulrika ser till att Elajos
verksamhet utvecklas

Verksamhetsutveckling, där bland 

annat Elajos kvalitets- och miljöled-

ningssystem ingår, är tillsammans med 

strategiskt inköp viktiga uppgifter för 

nya VU-chefen Ulrika Järvholm.
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Christian Åberg med sitt 
band Green Valley Orchestra 

svarade för musiken.

Såld Volkswagen 
firades storstilat…
Det var bra att Alf Josefsson sålde familjens Volkswagen 1958. På så vis fick han 
ju ihop till aktiekapitalet i det företag som skulle utvecklas till dagens Elajo.

60 år, fyllda av expansion och entreprenörskap – klart det måste firas!  
I november 2018 samlades över 600 anställda med respektive för att fira  
den alerta 60-åringen.

Stämningen var på topp redan när Elajoaner från 
hela Sverige samlades i Jönköping – där för övrigt 
ett av de första förvärven i Elajokoncernen ägde 
rum. Kvällen på Elmia, där festen hölls, inleddes 
med mingel innan det var dags för gästerna  
att avnjuta en välsmakande trerätters middag: 
Avokadotartar, ryggbiff och tre små desserter  
med tillhörande drycker.

Trotjänare hedrades
Hela jubiléet andades, som sig bör, fest och 
firande. Några av dem som under 2018 gjorde  
sitt 25:e år på Elajo uppvaktades med blommor 
och gåva. De medarbetare och kontor som sprang 
och gick längst vid sommarens Jubileumsjogg  
fick medaljer. Även Årets Elajoan, Anders Karlsson, 
Ljungby, uppmärksammades på jubileumsfesten.

Sofie Gunnarsson från Oskarshamn var festens 
drivna konferencier, som bland annat hade upp-
gift att presentera revyartisten Johan Klintberg,  
för kvällen i rollen som elektrikern ”Elaka Egon”.

Det blev också ett flertal framträdande av sång-
erskan Mollie Minott, bördig från Oskarshamn. 
Mollie kom på andra plats i talangprogrammet 
Idol för några år sedan.

Klackarna i taket
Härlig stämning, god mat, många skratt och nya 
bekantskaper Elajoaner emellan blev signum för 
jubileumsfesten. Dansen till kvällens band, Green 
Valley Orchestra, samt discjockey klingade av först 
efter midnatt, då gästerna bussades hem igen. 
Mycket belåtna, att döma av alla glada och tack-
samma tillrop som arrangörerna fick mottaga.



Mollie Minott,  
skönsjungande  

Oskarshamnstjej.

Sex av årets 25-åringar, 13 totalt, firades.  
Från vänster Johnnie Falk, Niklas Eddeborn,  

Magnus Ilhammar, Johan Carlqvist,  
Lars Johansson och Kjell-Åke Withell

Vinnare i Jubileums-
joggen medaljerades.

Systrarna Ann Josefsson, Josefine  
Josefsson och Renée Josefsson höll tal 

och framförde en hälsning från pappa Alf.

Härligt hav av festglada Elajoaner.

Kvällens konferencier 
Sofie Gunnarsson.



HÅLLBARHET | INLEDNING

Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme  
i den svenska samhällsdebatten. I en internationell 
jämförelse hävdar sig Sverige väl i arbetet för ökad 
hållbarhet. Det gäller inom samtliga fem områden 
som vi har att redovisa vårt arbete inom:
• Miljö
• Sociala förhållanden
• Personal
• Mänskliga rättigheter
• Korruption

På agendan sedan länge
Hållbarhetsarbete har naturligtvis pågått länge 
inom Elajo. Det har redovisats i många tidigare  
årsredovisningar, men inte på så samlat sätt som 
årsredovisningslagen nu föreskriver. 

Det finns definitivt en skillnad i synen på hållbar- 
het idag, jämfört med hur det var för ett eller annat 
årtionde sedan. Då var det nästan bara en renare 
miljö som kännetecknade det som beskrevs som 
ökad hållbarhet. I takt med ökad internationalisering, 
ökad transparens i näringslivet med mera har 
begreppet vidgats till att även innefatta sådant 
som påverkar människornas förutsättningar,  
i arbetslivet och som världsmedborgare.

Det går framåt
Redan 2017 formulerade Elajo handlingsplaner 
och policies med syfte att ge ökad stadga åt håll-
barhetsarbetet vad avser sociala förhållanden, 
personal, mänskliga rättigheter och korruption. 
Under 2018 har vi fattat viktiga beslut om att  
successivt ersätta våra cirka 300 servicebilar  
till el- och laddhybridbilar för att radikalt sänka 
våra koldioxidutsläpp. Utbytet inleddes 2018. 

 
Vi har expanderat våra insatser inom energi- 
kartläggningar, där vi hjälper våra kunder till lägre 
energiförbrukning. Det känns angeläget för oss, 
och intresset ökar starkt.

Våra personalbefrämjande åtgärder har skapat 
mätbar ökad trivsel i företaget. Det har också  
resulterat i personalomsättningen minskat och 
sjukfrånvaron är låg. 

Så – det går framåt även i Elajo, samtidigt som vi 
ödmjukt konstaterar att arbete för ökad hållbarhet 
är en lika angelägen som evig uppgift. 

Jonas Kihlberg, koncernchef

Flera Elajobidrag 
till ökad hållbarhet
Enligt årsredovisningslagen ska alla företag med fler än  
250 anställda – och/eller vissa omsättningsstorlekar – sammanfatta 
sitt hållbarhetsarbete i en särskild redovisning. 

Elajo har nöjet att här, på sidorna 32–40, beskriva vilka bidrag 
koncernen lämnar inom ramen för detta arbete. Mätningar och 
uppföljningar visar att Elajo lämnar flera bidrag till ökad hållbarhet.

Denna hållbarhetsredovisning omfattar Elajo Invest AB och dess dotterföretag.
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Att koncernens cirka 300 servicebilar – bensin- 
eller dieseldrivna – svarar för Elajos största  
negativa miljöpåverkan råder det ingen tvekan 
om. Men nu ska det bli ändring. I den nya bilpolicy 
som formulerades under 2018 slås det fast att  
koldioxidutsläppen ska sänkas i våra direkta  
transporter, som ett led i vårt miljöarbete. 

Konkret innebär det att de flesta servicebilar ska 
ersättas med elbilar eller laddhybrider. Detsamma 
gäller koncernens tjänstebilar. Planen är att hela 

den nuvarande vagnparken ska vara utbytt inom 
en femårsperiod. Utbytet inleddes redan under 
2018, då koncernen beställde sina 20 första elbilar 
och laddhybrider. 

Genomförandet stimuleras av att såväl prestanda 
som priser på elbilar förbättras. Dessutom kommer 
bytet att gynnas av det nya fordonsskattesystemet, 
Bonus-Malus, med lägre skatt på fordon med lågt 
koldioxidutsläpp och högre för fordon som har 
höga utsläpp. 

HÅLLBARHET | MILJÖ

Elajo går i bräschen –
byter till eldrivna bilar
Som el- och energibolag ska Elajo ligga i främsta ledet när det gäller att hushålla 
med energi. Och visst – energisänkande åtgärder placeras högt på agendan. 
Men faktum kvarstår: Den allra största insatsen i fråga om energibesparing  
gör Elajo hos kunderna, som samtidigt sparar pengar.
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Genomsnittligt koldioxidutsläpp per  
Elajofordon minskade – från 2 181 kg  
under 2017 till 2 038 kg under 2018.

Hållbara fakta

• Under 2018 inleddes utbytet 
av bensin- och dieseldrivna 
servicebilar.

• 10 elbilar och laddhybrider 
levererades.

• Merparten av 300 service- 
bilar ska bytas inom fem år.

• Elajos koldioxidutsläpp från 
egna fordon minskade med  
7 procent under 2018, jämfört 
med föregående år.

20182017



Att hjälpa våra kunder att spara energi är det 
största bidraget från Elajo för att minska påverkan 
på klimatet. Det är framför allt tre fakta som gör att 
framför allt industriföretag och fastighetsbolag blir 
mer och mer angelägna om att, med energikart-
läggning som grund, minska sin energiförbrukning:
• Elpriset i Sverige har i det närmaste fördubblats 

det senaste året.
• Klimatfrågan tar allt större plats i samhälls- 

debatten, fler företag vill vara med och ta ansvar.
• Både bidrags- och besparingsmöjligheterna  

är goda.

Kvinnlig konsultduo
Under 2018 beslöt Elajo att bilda en särskild av- 
delning med inriktning på energikartläggning  
och tillhörande tjänsteerbjudanden. Verksamheten 
leds av energiingenjören Sandra Vatn, med place-
ring i Värnamo. Under året anställdes ytterligare  
en energiingenjör, Stina Nyman, som har sin bas  
i Bredaryd. Elajos kvinnliga konsultduo finns där-
med i ett småföretagartätt område, präglat av  
den välbekanta Gnosjöandan. De har dock hela 
Sverige som sitt arbetsfält och samarbetar med 
samtliga 40-talet kontor som Elajo förfogar över.

Stort arbetsfält
En energikartläggning visar hur mycket energi 
som tillförs och används i företaget, samt hur den 
fördelas. Kartläggningen ger också förslag på 
åtgärder för hur energianvändningen kan effektivi-
seras, samt kalkyler på åtgärder och investeringar. 

Vinsterna är dubbla: Driftkostnaderna kan sänkas, 
samtidigt som företagets miljöpåverkan minskar.

En kartläggning och avrapportering kräver som 
regel cirka 200 arbetstimmar för Elajos del. 

– Många gånger stannar inte uppdraget vid en 
kartläggning. Inte sällan får vi även hjälpa till med 
bidragsansökningar, projektledarskap i genom- 
förande med mera, berättar Sandra Vatn.

Klimatsmart by
Ett lite annorlunda uppdrag kom under 2018. 
Näringslivet i Bredaryd och Lanna har tagit initiativ 
till ett projekt benämnt ”Klimatsmart by” och vänt 
sig till Elajo för att få hjälp med genomförandet. 
Industriföretag, fastighetsbolag, offentlig sektor, 
butiker och lantbruk har gått samman för att 
undersöka hur de tillsammans kan minska sin  
klimatpåverkan. Områden som ska undersökas är 
exempelvis möjligheter att samordna transporter, 
likaså energioptimering där man lokalt får avsätt-
ning för eventuell överskottsenergi. Projektet  
drivs med hjälp av EU-bidrag.

 

HÅLLBARHET | ENERGIKARTLÄGGNING

Största miljöinsatsen
görs hos våra kunder
Energibesparing i sådan skala att det motsvarar 136 normalvillors  
energiförbrukning per år.

Så mycket har hållbarhetsorienterade Elajokunder sparat under 2018,  
med hjälp av energikartläggningar och åtgärder som Elajo levererat. 

Efterfrågan på den här typen av tjänster växer snabbt. Med bas  
i småländska Värnamo och Bredaryd har en särskild avdelning bildats,  
för att möta marknadens efterfrågan.

Sandra Vatn, högskoleingenjör inom energi och miljö,  

och Mats Pettersson, elektriker, på inspektionsrunda  

hos industrikund.
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HÅLLBARHET | MILJÖ, CERTIFIERINGAR, ARBETSMILJÖ

Insatserna är många för att skapa en så säker 
arbetsmiljö som möjligt inom Elajo. Koncernen 
har en nollvision för arbetsplatsolyckor. 

Under 2019 har organisationen fokus på att rap-
portera risker för olycksfall, det viss säga i skede 
som ligger före tillbud. Målet är att få in 1 000 risk-
rapporter, vilket motsvarar en rapport per medar-
betare i genomsnitt.

Vi arbetar säkert – eller inte alls. Det är mantrat 
för det samlade arbetsmiljöarbetet i Elajo.

Utbildning, och medarbetarnas engagemang, 
är fundamentala inslag i strävan efter att nollvisio-
nen ska gå i uppfyllelse.

Elajo är certifierat enligt arbetsmiljöstandarden 
OHSAS 18001:2007.

Elajo är certifierat enligt miljöstandarden ISO 
14001:2015. 

Certifieringen och Elajos egen miljöpolicy stöd-
jer oss i vår strävan att arbeta på ett miljöansvars-
fullt sätt och förebygga föroreningar. Vi tar det 
som vår uppgift att även hjälpa våra kunder med 
miljövänliga materialval och energieffektivisering. 

Några praktiska exempel på vad vår miljöpolicy 
föreskriver:
• Vi ska planera verksamheten för optimala  

transportinsatser, ökad effektivitet och minskad 
miljöpåverkan.

• Vi ska använda miljöanpassat och återvinnings-
bart material, med tanke på det naturliga krets-
loppet.

• Vi ska genomföra löpande miljöutbildning för 
de anställda, för att ge dem goda kunskaper 
och vara engagerade i miljöarbetet.

Som ledstjärna för miljöarbetet gäller att Elajo ska 
uppfylla eller överträffa miljökrav enligt lagar, för-
ordningar och internationella överenskommelser.

”Vi arbetar  
säkert – eller 
inte alls!”

Miljöpolicy 
inriktad  
på ökad  
hållbarhet

Återkommande utbildningar för med-
arbetarna, så säkra arbetsmiljöer som 
möjligt, uppmaning om flitig rapporte-
ring av både risker och tillbud och 
engagerade ledare.

Certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö 
är de mest omfattande för Elajos vidkommande. 
Koncernen har ytterligare åtta certifieringar. Här är 
hela listan:
• Kvalitetsstandard: ISO 9001:2015
• Miljöstandard ISO: 14001:2015 
• Arbetsmiljöstandard: OHSAS 18001:2007 
• Svetsning: ISO 3834-2:2005
• Inbrottslarm: SSF 1015
• Brandlarm: SBF 1008:2
• Kyla: Kategori 1 enligt EU-förordning 303/2008
• Trycksättning: Ackreditering enligt ISO 17020 

samt AFS 2006:8
• Kärnkraftsarbeten: Sellihca
• Utförande av stål- och aluminiumkonstruktio-

ner: 1090-1

Elajos tio
certifieringar
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HÅLLBARHET | PERSONAL

För femte året i rad har Elajo genomfört sin med- 
arbetarundersökning ”Great Place to Work”.

Medarbetarna får ta ställning till 61 olika  
påståenden inom fem områden: Trovärdighet, 
respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Undersökningen är anonym och bygger på fri-
villigt deltagande. Under 2018 deltog 76 procent 
av medarbetarna.

Ökar för femte året
Baserat på svaren får Elajo fram ett nöjdhetsindex, 
som närmast kan beskrivas hur väl medarbetarna 
tycker att det är en fantastisk arbetsplats, utifrån de 
fem områden som undersökningen täcker in. 
Detta index har förbättrats successivt varje år. 
Nöjdhetsindex år 2014 låg på 59 procent – för 2018 
har det stigit till 67 procent.

Svaren förblir anonyma på individnivå, men 
varje avdelning får en sammanställning av gruppens 
synpunkter. Det bildar ett bra underlag för arbete 
med förbättringar av olika förhållanden på res- 
pektive arbetsplats.

Ny förmånsportal och ökat friskvårdsbidrag
Sommaren 2018 lanserade Elajo en ny portal,  
Elajo4U, för medarbetarna. Här erbjuds en mängd 

förmåner för Elajomedarbetare, med fler än  
100 erbjudanden från olika leverantörer.

I portalen kan de också boka hur de vill använda 
sitt friskvårdsbidrag, som under året höjdes med 
en tusenlapp till 2 500 kronor per år. Denna hälso-
främjande insats mottogs mycket positivt av med-
arbetarna.

I portalen hittar medarbetarna även uppgifter 
om sin lön, semesterdagar, pensionsavsättningar, 
försäkringar med mera.  

Minskad personalomsättning
I rådande högkonjunktur är det naturligt, i många 
branscher, med hög rörlighet för yrkesarbetare.  
En av flera ledstjärnor för HR-arbetet är därför  
att få medarbetarna att stanna i Elajo, att minska 
personalomsättningen. Detta lyckades under 
2018, när omsättningen minskade från 21 procent  
till 17 procent jämfört med föregående år1.

Noterbart är också att Elajo lyckades minska  
sitt övertidsuttag 2018, trots högkonjunktur, full 
beläggning och mycket stark orderstock.

Sjukfrånvaron i koncernen är alltjämt låg och 
hamnade för 2018 på 3,73 procent, vilket är margi-
nellt lägre än föregående år. För 2019 är målet att 
minska sjukfrånvaron till högst 3,5 procent. 

Elajo som arbetsplats
får allt högre betyg
Medarbetarna är, och förblir, Elajos största tillgång. Det är deras prestationer  
i vardagen – i möten med kunderna – som avgör företagets framgång. Elajo  
satsar därför betydande resurser för att medarbetarna ska trivas, känna del- 
aktighet, engagemang och vilja utvecklas. Flera mätningar under 2018 visar  
på framgång i HR-arbetet.

2014 2015 2016 2017 2018

Nöjdhetsindex totalt

Om undersökningen 

Påståendena i undersökningen 

har fem svarsalternativ:

1. Nästan alltid falskt

2. Ofta falskt

3. Ibland sant/Ibland falskt

4. Ofta sant

5. Nästan alltid sant

Det är endast svarsalternativ  

4 och 5 som genererar ett positivt 

utslag i undersökningen.

 

59
 %

60
 %

61
 %

64
 %

67
 %

1 avser samtliga medarbetare som slutat inklusive pensions-
avgångar, uppsägningar, frivilliga avgångar.
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Hållbara fakta

• Medarbetarenkäten Great Place  
to Work visar ökat Nöjdhetsindex  
från medarbetarna.

• Indexet har förbättrats fem år i rad.
• Personalomsättningen har minskat.
• Övertidsuttaget har minskat.
• Sjukfrånvaron ligger kvar på låg nivå.
• Friskvårdsbidraget som ska främja  

medarbetarnas hälsa, har höjts  
till 2 500 kronor per år.

 

3,73%

Sjukfrånvaron är fortsatt låg. 
Målet är att ligga under 3,5 %. 

 Personalomsättningen  
har minskat från 21 till 17 %.

Friskvårdsbidraget  
höjdes med 1 000 kr. 

2018
2017

2017

2018



Förbättrad jämställdhet
och ökad likabehandling

HÅLLBARHET | LIKABEHANDLING

Jämställdhet är ett mångfacetterat verksamhets-
fält. I den nya planen har Elajo analyserat – och fort-
sätter att följa – utveckling av löner och anställnings- 
villkor, arbetsförhållanden, utbildning/kompetens-
utveckling och möjligheter att förena arbete och 
föräldraskap. Planen tydliggör också företagets 
inställning/nolltolerans till sexuella trakasserier,  
kränkande särbehandling, diskriminering och 
repressalier.

Redan vid rekrytering
Att sträva efter en jämställd arbetsplats, fri från  
diskriminering och kränkande särbehandling är  
ett ständigt pågående arbete.

Attityd till jämställdhet och mångfald är en fråga 
som Elajo stämmer av redan vid rekrytering. Även 
det årliga utvecklingssamtalet är ett verktyg för att 
hålla jämställdhetsfrågan levande. Ett stort ansvar 

vilar också på företagets drygt 100 ledare att  
vid sina personalmöten aktualisera planen och 
arbetet med jämställdhet inom Elajo.

Fler kvinnliga ledare
En större utvärdering av planen för lika rättigheter 
och möjligheter kommer att göras 2020.

Redan under 2018 märks framsteg:
• Medarbetarundersökningen visar på förbättrad 

likabehandling. 
•  Andelen kvinnliga ledare i koncernen har ökat.
• Text- och bildspråk i företagets rekryteringar 

har anpassats för att attrahera en större mång-
fald.

Elajo har som långsiktigt mål att öka andelen  
kvinnor i koncernen, men det låg under 2018  
kvar på knappt 10 procent.

Elajo blir bättre och bättre på jämställdhet, lika behandling av och lika  
rättigheter för medarbetarna. Det framgår med önskvärd tydlighet i den  
årliga medarbetarundersökningen. Arbetet i önskad riktning fick ny näring  
2017, när Elajo antog sin nya plan för lika rättigheter och möjligheter.
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I sakens natur ligger att vi skapar bättre för- 
utsättningar och levnadsvillkor för närmare 
1 000 anställda, som arbetar i Elajo. I form av  
löner, pensionsavsättningar, utveckling och 
allmänt goda anställningsvillkor. För dem betalar 
vi också betydande sociala avgifter, som används 
till samhälleliga insatser. I vår intressentskara  
finns också många leverantörer. Inköp hos dessa, 
av varor och tjänster, skapar också sysselsättning 
och välstånd.

Skola och engagemang
Sedan 16 år tillbaka bedriver Elajo utbildning via 
Etec. På så vis förser vi både oss själva och det  
regionala näringslivet med välutbildad arbetskraft. 
Vi bidrar till utbildningsnivån genom att erbjuda 

bra praktikplatser för ungdomarna. Vi involverar 
andra företag i skolans utveckling, för att på bästa 
sätt skapa ett utbildningsinnehåll som svarar mot 
framtida efterfrågan.

Idrott och integration
Elajo formulerade 2017 en ny sponsringspolicy, 
som väckt stor uppmärksamhet. Policyn har särskilt 
fokus på breddverksamhet, ungdomsverksamhet 
och jämställdhet. Under 2018 resulterade den nya 
policyn bland annat i ett sponsringssamarbete 
med damallsvenska fotbollsföreningen Växjö DFF. 
Föreningen driver bland annat ett integrations- 
projekt för unga flickor av utländsk härkomst,  
som erbjuds hjälp med både läxläsning och  
fotbollsträning i direkt avslutning till skoldagen. 

Sociala förhållanden
– i flera dimensioner
Ett av de områden som ska belysas i Hållbarhetsredovisningen är företagets  
sociala förhållanden. Det är en rubricering för en lång rad åtaganden som  
Elajo gör, med den gemensamma nämnaren att de bidrar till ett gott samhälle 
och ökad välfärd. 

HÅLLBARHET | SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Damallsvenska Växjö DFF sponsras numera av Elajo. Dels för det idrottsliga, dels för att föreningen driver ett integrationsprojekt för unga flickor  

av utländsk härkomst. En gång i veckan träffas de direkt efter skolan, för fika, läxhjälp och spontanfotboll.



HÅLLBARHET | KORRUPTION OCH REVISORNS YTTRANDE

Till bolagsstämman i Elajo Invest AB, org.nr 
556079-4330

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets-
rapporten för år 2018 på sidorna 32–40 och för  
att den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-
tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som  

en revision enligt International Standards on Audi-
ting och god revisionssed i Sverige har. Vi anser  
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för 
vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Oskarshamn den 15 mars 2019
Ernst & Young AB

Sara Johansson  Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande  
avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten

Byggbranschen, där Elajo verkar, har historiskt 
omgetts av rykten om oegentligheter och grå- 
zoneaktiviteter. Elajo har inte figurerat i dessa  
sammanhang, men har ändå – i förebyggande 
syfte – formulerat uppförandekod och inköps- 
policy för koncernen.

Uppföljning och utbildning
God affärsetik är en förutsättning för långsiktig 
framgång för Elajo. Det är därför en uppgift för alla 

anställda att verka för sunda relationer med såväl 
kunder som leverantörer. Uppföljning sker i flera 
kanaler. Det finns möjlighet att påpeka brister i 
den årliga medarbetarenkäten och en särskild  
”visselblåsarfunktion” har etablerats.

Mål för 2019 är att alla anställda ska utbildas  
i vår uppförandekod och affärsetik. Utbildningen 
genomförs lokalt av närmaste chef, med support 
från Affärsstöd i moderbolaget.  

Uppförandekod och policy 
vägledande för affärsetik
Hur Elajo ska uppföra sig i olika affärssammanhang, både som leverantör  
och kund, regleras i koncernens uppförandekod – Code of Conduct  
– samt inköpspolicy. De är en del av koncernens hållbarhetsarbete,  
i syfte att eliminera all form av korruption i vår affärsverksamhet.
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Årsstämma
Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma måndag den 3 juni 2019, kl 14.00 på 
Elajos huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn.

Enklare lunch serveras från kl 13.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 maj 2019 
• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl 12.00 måndag den 27 maj 2019

på något av följande sätt:

Skriv till: Elajo Invest AB, Box 904, 572 29 OSKARSHAMN
Ring på nummer: 0491-76 76 75
Skicka e-mail till: madelen.henriksson@elajo.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 27 maj 2019, genom förvaltares 
försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Utdelning
För verksamhetsåret 2018 föreslår styrelsen en utdelning på 45,00 kr per aktie. Föreslagen avstämnings-
dag för utdelning är onsdag den 5 juni 2019. Utbetalning beräknas ske tisdag den 11 juni 2019.

Oskarshamn den 15 mars 2019

Styrelsen
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Fem år i sammandrag

(MSEK)

2018 2017 2016 2015 2014
Resultatposter
Nettoomsättning 940,3 856,3 923,3 1106,4 1017,5 
Rörelseresultat 38,2 –12,2 9,7 14,8 9,9 
Resultat efter finansiella poster 34,1 –14,8 6,1 10,8 4,3 
Årets resultat 25,3 –11,9 4,2 7,7 2,5 

Balansposter
Anläggningstillgångar 71,0 56,2 61,5 73,1 78,9 
Övriga omsättningstillgångar 197,9 214,1 268,6 275,7 232,3 
Likvida medel 128,1 104,5 92,0 81,3 129,9 
Eget kapital 106,5 86,7 102,6 102,9 97,4 
Avsättningar 80,9 80,0 82,0 82,8 85,0 
Långfristiga skulder 35,2 31,9 26,7 37,3 41,8 
Kortfristiga skulder 174,3 176,1 210,8 207,1 216,9 
Totalt kapital 397,0 374,8 422,2 430,1 441,1 
Sysselsatt kapital 235,4 208,5 228,9 243,7 245,2 

Övrigt
Medeltal antal anställda 859 863 847 987 996
Lönekostnader 343,6 332,4 372,4 448,8 414,5 

Investeringar
Förbättringsutgifter annans fastighet 0,0 0,6 0,0 1,1 1,9
Maskiner och inventarier 2,3 1,2 0,9 3,2 2,8 
Balanserade utgifter för utvecklings-
kostnader

5,5 1,3 0,0 0,0 0,0 

Relationstal 
Vinstmarginal, % 4,1 –1,4 1,1 1,4 1,0
Avkastning på totalt kapital* 10,0 –2,8 2,4 3,5 2,5
Avkastning på sysselsatt kapital*, % 17,4 –5,0 4,4 6,2 4,3
Avkastning på eget kapital*, % 26,2 –12,6 4,0 7,7 2,6
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,4 2,1 2,2 2,5 2,4
Soliditet, % 26,8 23,1 24,3 23,9 22,1
Räntetäckningsgrad, ggr 8,7 –2,7 2,5 3,5 1,7
Tillväxt i fakturering, % 9,8 –7,3 –16,5 8,7 15,4

Elajoaktien
Substansvärde, kr 95,86 78,01 92,30 92,55 87,63
Resultat per aktie, kr 22,79 –10,74 3,74 6,92 2,27
Föreslagen utdelning per aktie 45,00 5,00 3,50 4,00 2,00 

Definitioner
Vinstmarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital: Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättning i relation till genomsnittligt totalt kapital.
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.
Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna. 
Tillväxt i fakturering: Årets nettoomsättning i relation till föregående års nettoomsättning.
Antal anställda: Beräknas genom totalt antal arbetade timmar dividerat med årsarbetstiden (1 920) .
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Elajoaktien

Antal Aktieägare % Antal aktier Aktier %

Aktieinnehav

1–200 103 68,2 % 10 932 1,0 %

201–1 000 30 19,9 % 14 163 1,3 %

1 001–2 000 5 3,3 % 7 090 0,6 %

2 001–5 000 3 2,0 % 7 758 0,7 %

5 001–100 000 8 5,3 % 301 310 27,1 %

100 001– 2 1,3 % 770 249 69,3 %

Totalt 151 100 % 1 111 502 100  %

Antal aktier Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

År

1981 50 000 2,5 MSEK

1983 300 000 15,0 MSEK

1984 400 000 20,0 MSEK

1995 468 251 23,4 MSEK

1999 1 011 502 50,6 MSEK

2000 1 111 502 55,6 MSEK

A-aktier B-aktier Antal aktier Innehav % Röster Röster %

Största aktieägare

Familjen Josefsson 224 998 221 540 446 538 40,2 % 2 471 520 78,8 %

Assemblingruppen 0 418 230 418 230 37,6 % 418 230 13,3 %

Lundström, Åsa 0 67 913 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %

Fransson, Lotta 0 67 913 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %

Nordling, Dag 0 37 000 37 000 3,3 % 37 000 1,2 %

Nilsson, Lars-Erik 0 18 110 18 110 1,6 % 18 110 0,6 %
Ålandsbanken i ägares 
ställe

0 7 100 7 100 0,6 % 7 100 0,2 %

Wulff, Marianne 0 6 000 6 000 0,5 % 6 000 0,2 %

Mörelius, Bo 0 6 000 6 000 0,5 % 6 000 0,2 %

Klaesson, Nils-Arne 0 3 420 3 420 0,3 % 3 420 0,1 %

Övriga 0 33 278 33 278 3,0 % 33 278 1,1 %

Totalt 224 998 886 504 1 111 502 100,0 % 3 136 484 100,0 %

Elajoaktien handlas på Alternativa Listan (www.alternativa.se) som är en del av Pepins Group AB,  
ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Elajo 
Invest AB, organisationsnummer 556079-4330,  
får härmed avge årsredovisning och koncern- 
redovisning för verksamhetsår 2018.

Information om verksamheten
Elajo är ett framträdande företag inom el, mekanik 
och säkerhet med fokus på energieffektivisering, 
miljöförbättringar samt på tekniska innovationer 
med hög kvalité. Inom el, säkerhet, automation, 
mekanik och strålskydd är vi är delaktiga i hela 
processen från rådgivning, konstruktion, projekt-
ledning och genomförande/installation till service- 
åtaganden. 

Inom affärsområdet El & Energiteknik erbjuder 
vi en tekniskt kompetent och erfaren service- 
organisation inom el, kommunikation, brand, 
säkerhet, automation, VVS, ventilation och kyla.  
Vi har kvalificerad sakkunskap avseende fastig-
hets- och industriautomation. Inom brand och 
säkerhet levererar Elajo helhetslösningar och  
våra ingenjörer är certifierade enligt SBF 1008:2. 
El & Energiteknik genomför projekt och installatio-
ner till både industri-, offentliga-, kommersiella- 
och privatkunder där uppdragen kan vara allt  
ifrån enklare installationer till stora effektiviserings- 
projekt och ombyggnationer.

Elajo Engineering AB är marknadsledande 
leverantör av strålskyddstjänster till kärntekniska 
anläggningar. Inom den icke nukleära industrin 
erbjuds drift-, arbetsmiljö- och brandtekniker.

Elajo Mekanik AB levererar lösningar inom 
maskinbyggnationer, rostfria produkter, kolståls-
produkter samt kvalificerad svetsning i rostfritt och 
andra höglegerande material. Till kund erbjuds ett 
helhetsåtaganden där vi är med hela vägen från 
planering till färdig produkt och idrifttagning.  
Prefabricering och modultillverkning sker i 
modern miljö och med avancerad teknik i våra 
verkstäder i Oskarshamn, Göteborg och Luleå. 

På Etec har vi en av marknadens mest moderna 
treåriga gymnasieutbildning inom elteknik och  
vi har ett riksintag. Etec bedriver även en tvåårig 
yrkeshögskoleutbildning inom automation i nära 
samarbete med Elajos övriga verksamhet samt 
uppdragsutbildningar åt externa kunder.

Sammantaget bedriver Elajo en hållbar utveck-
ling av innovativa och kundanpassade lösningar  
i det moderna samhället.

Organisation
Verksamheten är organiserad i fem affärsområden 
och verkar i Sverige. Elajo Technology Solutions 
AB, som är ett helägt dotterbolag till Elajo Invest 
AB, bildades under slutet av 2017 och redovisar 
ingen omsättning för verksamhetsår 2018 och har 
inte heller någon anställd personal.

Koncernledningens huvudkontor är placerat  
i Oskarshamn med stödfunktioner som ekonomi, 
inköp, IT, marknad och HR.

Marknaden
Nettoomsättningen ökade mot föregående år 
med 9,8 procent och efterfrågan bedöms i stort 
fortsatt vara hög på tjänster inom de branscher 
Elajo verkar. Inom affärsområde El & Energiteknik 
råder fortsatt stor efterfrågan mot såväl industrier 
som mot fastigheter och efterfrågan på kvalificerad 
arbetskraft är följaktligen stor.

Engineering har under året påvisat ökade  
intäkter, främst från verksamhet inom kärnkrafts-
segmentet. Ett positivt besked under slutet av 
2018 avseende fortsatt avveckling av delar av 
Oskarshamns kärnkraftverk bäddar för fortsatt 
goda volymer. Marknadsområdet för affärsområde 
Mekanik har ökat i och med en utvidgning mot 
andra segment än kärnkraft, exempelvis inom  
petrokemi. Samtidigt har Mekanik säkrat framtida 
intäkter från verksamhet inom kärnkraftssegmentet 
i och med ett nytt avtal om leverans av bränsle- 
kassetter till kund.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till  
940 MSEK (856 MSEK) och fördelar sig enligt  
följande per affärsområde:

(MSEK) 2018 % 2017 %

El & Energiteknik 759 81% 683 80 %

Mekanik 135 14 % 122 14 %

Engineering 50 5 % 39 5 %

Etec 16 2 % 16 2 %

Technology Solutions 0 0 % 0 0 %

Moderbolaget 21 2 % 17 2 %

Avgår fakturering  
inom koncernen

–41 –4 % –21 –2 %

Summa 940 856
 

Rörelseresultat
Rörelseresultat uppgick till 38,2 MSEK (4,1 procent), 
föregående år –12,2 MSEK (–1,4 procent). Föregå-
ende års underliggande rörelseresultat exklusive 
poster av engångskaraktär uppgick till 32,1 MSEK. 
Se not 3 för beskrivning av 2017 års exceptionella 
kostnader. Inom affärsområde El & Energiteknik 
uppgick rörelseresultatet till 37,8 MSEK (5,0 procent) 
en positiv förändring med 5,3 MSEK. Förbättringen 
kan främst hänföras till följd av en förbättrad pro-
duktivitet samt till en starkare projektmarginal. För 
affärsområde Mekanik uppgick rörelseresultatet 
till –0,7 MSEK, vilket till största del är en effekt av 
nedskrivningar i projekt som initierades innan 
2018 års inledning, men slutfördes under året.
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Affärsområdenas bidrag till rörelseresultatet 
fördelar sig enligt följande:

(MSEK) 2018 2017

El & Energiteknik 37,8 32,5

Mekanik –0,7 –46,5

Engineering 6,0 3,3

Etec –1,5 –1,5

Technology Solutions –0,2 0,0

Moderbolaget –1,5 0,5

Övriga bolag/koncernposter –1,8 –0,5

Summa 38,2 –12,2

Personal
Det genomsnittliga antalet anställda under året var 
859 (863), varav i moderbolaget 20 (18) anställda. 
Av det totala antalet medelanställda var 80 (76) 
kvinnor, varav 12 (13) kvinnor i moderbolaget. 
Löner och andra ersättningar samt fördelningen  
av dessa framgår av not 8.

Likvida medel
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga  
placeringar uppgick vid årsskiftet till 128,1 MSEK 
(104,5). 

Väsentliga risker
Elajo är utsatt för olika sorts risker inom den verk-
samhet som bolaget bedriver, vilka delas upp i 
operativa respektive finansiella risker. De operativa 
riskerna är större än de finansiella riskerna och 
som operativa risker klassificeras konjunkturen, 
anbudsgivningen, kapacitetsutnyttjande, prisrisker 
och vinstavräkning. De finansiella riskerna är kopp-
lade till kapitalbindningen i verksamheten samt till 
kapitalbehovet.

Operativa risker
Operativa risker är risker som uppstår under den 
löpande verksamheten som bedrivs på de mark-
nader där Elajo verkar. Ledningen på de olika 
marknaderna har ansvaret för att identifiera och 
hantera de operativa riskerna. I många fall får de 
stöd i det här arbetet av centrala funktioner som 
har expertis inom specifika funktionella områden 
och som är ansvariga för att utfärda instruktioner 
och riktlinjer för att minska koncernens totala  
riskexponering.

Anbudsgivning
En projektverksamhet påverkas av olika risker i sam-
band med anbudsprocessen, såväl kommersiella 
som produktionsrisker. För att minimera riskerna 
avseende anbudsgivningen arbetar Elajo efter en 
implementerad projektprocess. Projektprocessen 
syftar till att säkerställa att Elajo arbetar på ett stan-
dardiserat sätt, med checklistor och kontrollpunkter, 

inom sina projekt och därigenom kan identifiera ris-
ker och således även prissätta dem.

Kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet påverkas i stor utsträckning 
av marknadens efterfrågan. På kort sikt är det en 
utmaning att kompensera kostnadssidan med en 
nedgång i efterfrågan. Elajo minimerar denna risk 
genom att kontinuerligt följa debiteringsgraden 
inom de olika enheterna samt genom att mellan 
enheterna hantera in- och utlåning utav personal. 
Elajo använder sig även utav underentreprenörer för 
att anpassa utbudet till efterfrågan i produktionen. 

Prisrisker
Oförutsedda variationer på kostnadssidan avseende 
insatsmaterial och underentreprenörer utgör en risk. 
Elajo hanterar denna risk genom att gentemot sina 
kunder använda sig utav lämplig kontraktsform. Där-
till arbetar Elajo centralt med effektiva inköpsrutiner. 

Vinstavräkning
Elajo använder sig utav successiv vinstavräkning 
(SVA) i sina projekt. Vinstavräkningen är baserad 
på färdigställandegrad och till vilken prognos som 
projekt beräknas slutföras på. Elajo gör månatligen 
en bedömning utav projektets utfall och därigenom 
begränsas risken för felaktiga prognoser med 
påföljande missvisande resultat. 

Finansiella risker
Placeringar i värdepapper säkras med hjälp av 
finansiella instrument enligt de riktlinjer som är 
fastlagda i koncernens finanspolicy. En översyn  
av kapitalbehovet och dess fördelning görs på  
årsbasis. De finansiella riskerna bedöms ej som 
betydande.

Miljöinformation
Enligt miljöbalken bedriver koncernen en anmäl-
ningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten avser 
verkstadstillverkning samt transport av miljöfarliga 
ämnen. Den anmälningspliktiga verkstadstillverk-
ningen bedrivs i Oskarshamn. Miljöpåverkan från 
verksamheten påverkar den yttre miljön genom 
buller och luftföroreningar. Samtliga uppmätta  
värden ligger inom de gränser som myndigheterna 
beslutat och bolaget är ej inblandat i någon miljö-
relaterad tvist.

Vad gäller anmälningsplikten avseende transport 
av miljöfarliga ämnen så gäller detta Elajo El & 
Energiteknik AB och avser i huvudsak transport  
av förbrukade lysrör, blybatterier etc. Anmälnings-
plikten fullgörs vart femte år.

Säkerhet, hälsa och miljö
Elajo arbetar aktivt för att ständigt förbättra vår 
arbetsmiljö och minska vår påverkan på den yttre 
miljön. 
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Arbetsmiljöarbetet går under samlingsnamnet 
Säkerhet & Omtanke. Genom utbildningar, tema-
veckor och löpande arbete med riskanalyser ligger 
fokus på både fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
och självklart nollvision gällande arbetsolyckor. 
Allas rätt till en säker arbetsmiljö och vikten av att 
dessa frågor går före allt annat ligger som grund 
till arbetet – ”Vi jobbar säkert eller inte alls!”

Chefer och ledare har en viktig roll i att skapa en 
bra arbetsmiljö. De ska ha rätt utbildning och verk-
tyg för att kunna genomföra detta och på så sätt 
medverka till att Elajo är en attraktiv arbetsgivare, 
nu och i framtiden. Vårt ledarprogram lyfter  
betydelsen av ett bra arbetsmiljöarbete, hur detta 
påverkar vårt resultat och metoder kring hur de 
ska arbeta med dessa frågor.

Elajo påverkar miljön både lokalt och globalt 
och efter att under flera år arbetat främst med 
egen miljöpåverkan och förbättringar gällande 
farligt avfall, kemikaliehantering och transporter så 
har vi nu än mer fokus på produktval och ny teknik 
för att minska miljöpåverkan under installationens 
hela livscykel. Detta innebär att vi skaffar oss  
kompetens för att informera och installera hållbar 
teknik såsom solpaneler, styrsystem och enheter 
för laddning av fordon i syfte att minska våra kunders 
miljöpåverkan. Vi har satt miljömål för 2019 att öka 
denna försäljning och kan på så sätt medverka till 
att globala CO2-utsläpp minskar från elproduktion 
och transportsektorn.

Medarbetare
Koncernens medarbetare står i centrum av orga- 
nisationens utveckling och decentraliserade  
verksamhet. Det är medarbetarnas engagemang, 
öppenhet och förmåga att utvecklas som skapar 
ett starkt Elajo. Att attrahera, behålla och utveckla 
goda ledare och medarbetare har därför hög  
prioritet inom koncernen. 

Bolagen inom koncernen ska sörja för en god 
arbetsmiljö ur fysisk och social synvinkel genom  
att arbeta aktivt med åtgärder i syfte att minimera 
riskerna för skador och ohälsa bland medarbetarna. 

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet  
i syfte att främja planeringen av kompetensut- 
veckling, förebyggande åtgärder inom arbetsmiljö 
och sjukfrånvaro samt ökad jämlikhet. Sjukfrånvaron 
är fortsatt låg inom koncernen. 

Medarbetarnas anställningsvillkor är i huvudsak 
reglerade genom kollektivavtal. Kollektivanställda 
är anslutna till SEF och IF Metall, medan tjänste-
männen är anslutna till Unionen och Ledarna.

Framtida utveckling
Elajo har i och med det strategiska arbetet som 
omsatts i mål och handlingsplaner inom hela orga-
nisationen under 2018 lagt grunden för en positiv 

utveckling av de kommande åren. Samtidigt bedriver 
Elajo ett antal spännande utvecklingsprojekt där 
förhoppningen är att ta nya och stora marknads- 
andelar. I övrigt bedöms marknadsutvecklingen 
och utsikterna för 2019 som goda och Elajo står  
väl rustat inför framtiden.

Ägarförhållande 
Vi hänvisar till sidan 43 om Elajoaktien.

Flerårsöversikt
Vi hänvisar till 5 år i sammandrag, sidan 42.  

Väsentliga händelser
Efter balansdagens slut finns inga väsentliga  
händelser att rapportera.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande: 

(TSEK)

Till aktieägarna utdelas 45,00 kr per aktie 50 018

I ny räkning överförs 63 820

Summa 113 838

Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Elajo Invest AB 
valt att upprätta den lagstadgade hållbarhets- 
rapporten som en från årsredovisningen avskild 
rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats  
till revisorn samtidigt som årsredovisningen.  
Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 32–40  
i detta tryckta dokument.
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning 1,2,3 940 320 856 317 21 147 28 560
Förändring av lager av produkter  
i arbete, färdiga varor, och pågående  
arbete för annans räkning 995 –1 278 0 0
Övriga rörelseintäkter  4 3 145 758 426 555

944 460 855 797 21 573 29 115

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 3 –243 301 –228 173 0 0
Övriga externa kostnader 3, 5, 6 –168 363 –147 382 –2 824 –11 011
Personalkostnader 7,8,9 –476 755 –475 128 –19 967 –17 328
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 10 –17 840 –17 274 –235 –230

Rörelseresultat 3 38 201 –12 160 –1 453 546

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 11 – – –482 0
Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 0 196 0 196
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 352 1 183 338 182
Räntekostnader och liknande resultatposter –4 452 –4 011 –916 –815

Resultat efter finansiella poster 34 101 –14 793 –2 513 109

Bokslutsdispositioner 13 – – 25 680 106
Skatt på årets resultat 14 –8 766 2 851 –5 443 –119

Årets resultat 25 335 –11 942 17 724 96

Resultaträkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 2018 2017 2018 2017
Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 6 436 1 344 1 605 0
Goodwill 15 7 028 807 – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 13 464 2 151 1 605 0

Byggnader & Mark 16 745 649 107 107
Förbättringsutgift annans fastighet 16 4 725 5 726 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 3 823 4 848 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 16 47 333 42 245 1 093 1 142

Summa materiella anläggningstillgångar 56 626 53 468 1 200 1 249

Andelar i koncernföretag 17 – – 123 687 116 538
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 153 154 37 37
Andra långfristiga fordringar 19 750 472 340 434

Summa finansiella anläggningstillgångar 903 626 124 064 117 009

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 70 993 56 245 126 869 118 258

Råvaror och förnödenheter 17 875 19 428 0 0

Summa varulager m.m. 17 875 19 428 0 0

Kundfordringar 163 751 153 981 4 8
Fordringar hos koncernföretag – – 48 048 0
Skattefordran 0 16 075 0 4 016
Övriga fordringar 3 630 5 833 405 475
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 12 627 18 749 1 961 1 767

Summa kortfristiga fordringar 180 008 194 638 50 418 6 266

Kortfristiga placeringar 21 29 903 14 276 29 903 14 276

Kassa och bank 22 98 224 90 215 25 403 67 452

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 326 010 318 557 105 724 87 994

SUMMA TILLGÅNGAR 397 003 374 802 232 593 206 252

Balansräkningar

48

  
E

LA
JO

 2
0

1
8



(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 55 575 55 575 55 575 55 575
Bundna reserver/Reservfond 28 292 20 269 21 659 20 054

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserat resultat –2 658 22 802 96 114 103 181
Årets resultat 25 335 –11 942 17 724 96

Summa eget kapital 106 544 86 704 191 072 178 906

Obeskattade reserver 23 – – 8 500 0

Avsättningar för pensioner 24 76 757 77 540 11 161 11 214
Avsättning för skatter 25 0 421 0 0
Övriga avsättningar 26 4 186 2 057 4 186 1 974

Summa avsättningar 80 943 80 018 15 347 13 188

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27 34 779 31 931 0 0
Andra långfristiga skulder 27 408 0 408 0

Långfristiga skulder 35 187 31 931 408 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 28, 29 11 430 10 245 0 0
Leverantörsskulder 60 633 66 934 2 562 2 317
Skulder till koncernföretag – – 6 950 6 621
Skatteskulder 1 313 0 1 422 0
Övriga skulder 28 683 23 892 2 566 2 270
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 72 271 75 077 3 766 2 950

Summa kortfristiga skulder 174 330 176 148 17 266 14 158

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 397 003 374 802 232 593 206 252

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

2018 2017 2018 2017
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 34 101 –14 793 –2 513 108

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 0

Avskrivningar/nedskrivningar 17 840 17 274 235 230
Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader –205 –67 –10 –192
Nedskrivning andel i koncernbolag 0 0 482 0
Realisationsvinst vid avyttring av kortfristiga placeringar 0 195 0 0
Kursvinster/förluster 49 –43 0 0
Förändringar i avsättningar 925 –2 446 2 159 –688
Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0 34 180 –10 245
Betald inkomstskatt 8 622 –483 –5 1 608

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 61 332 –362 34 528 –9 179

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 1 553 2 510 0 0
Förändring av fordringar –1 445 55 254 -48 167 9 519
Förändring av kortfristiga skulder –3 132 –34 665 1 686 5 850
Förändring av långfristiga skulder 3 256 5 203 408 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 564 27 939 –11 545 6 190

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag –8 042 0 –7 632 –50
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –5 540 –1 344 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –21 640 –15 251 –1 795 0
Försäljning av inventarier 3 128 4 368 14 0
Försäljning av byggnader och mark 0 240 0 240
Lämnat aktieägartillskott 0 0 0 –2 010
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper –277 402 94 91

Kassaflöde från investeringsverksamheten –32 371 –11 584 –9 319 –1 729

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –5 558 –3 890 –5 558 –3 890

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 558 –3 890 –5 558 –3 890

Förändring likvida medel 23 635 12 465 –26 422 571

Likvida medel vid årets början 104 491 92 026 81 728 81 157

Likvida medel vid periodens slut 128 126 104 491 55 306 81 728

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

(TSEK) FÖRVÄRV

2018 2017
Anläggningstillgångar 599 –

Varulager 304 –
Övriga omsättningstillgångar 2 411 –
Likvida medel 2 180 –
Kortfristiga skulder –1 962 –

Utbetald köpeskilling –10 222 –

Likvida medel i de förvärvade bolagen 2 180 –

Påverkan på koncernens likvida medel –8 042 –
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Förändring av eget kapital
 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Bundna reser-
ver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Ingående balans 18-01-01 55 575 20 269 22 802 –11 942 86 704
Förskjutning mellan bundet  
och fritt kapital

0 8 023 –8 023 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 63 0 63

Lämnad utdelning 0 0 –5 558 0 –5 558

Överföring resultat föregående år 0 0 –11 942 11 942 0

Årets resultat 0 0 0 25 335 25 335

Utgående balans 18-12-31 55 575 28 292 –2 658 25 335 106 544

Moderbolaget

Ingående balans 18-01-01 55 575 20 054 103 181 96 178 906

Fond för utvecklingsutgifter 1 605 –1 605 0

Lämnad utdelning 0 0 –5 558 0 –5 558

Överföring resultat föregående år 0 0 96 –96 0

Årets resultat 0 0 0 17 724 17 724

Utgående balans 18-12-31 55 575 21 659 96 114 17 724 191 072



Kommentarer och noter
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredo- 
visningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Klassificering mm
Anläggningstillgångar, avsättningar och lång- 
fristiga skulder består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som för-
väntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen.

För varje balanspost som inkluderar belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom och 
efter tolv månader från balansdagen, lämnas 
denna i not till respektive balanspost.

Bedömningar och uppskattningar
Koncernens leasingavtal gällande bilparken har 
klassificerats som finansiell leasing. Det innebär  
att erlagda leasingavgifter delats upp på avskriv-
ningar och ränta. Kvarvarande skuld enligt leasing-
kontraktet redovisas under rubrik ”skuld till kredit-
institut”. Detsamma gäller för leasingavtalen 
ingångna i samband med energibesparings- 
projekt.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår förutom moder- 
bolaget samtliga dotterbolag, varmed avses de 
bolag som Elajo Invest AB direkt eller indirekt äger 
mer än 50 procent av aktiernas röstvärde. Aktie- 
innehav motsvarande 20–50 procent klassificeras 
som intressebolag och årets resultatandelar mins-
kade med eventuell avskrivning av övervärden 
redovisas på särskild rad i koncernens resultat- 
räkning.

Koncernredovisningen har upprättats enligt  
förvärvsmetoden, vilket innebär att koncernens 
egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital 
och den del av dotterbolagens egna kapital som 
intjänats efter förvärvstidpunkten. Vid intagande 
av utländska dotterbolag i koncernredovisningen 
har omräkning till svenska kronor skett med 
utgångspunkt från balansdagens kurs vad avser 
balansräkningen och med en genomsnittskurs  
vad gäller resultaträkningen.

Intäkter

Försäljning av varor

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget 
fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
redovisar intäkten till nominellt värde (faktura- 
belopp) om företaget får ersättning i likvida medel 
direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt in- 
komsten som intäkt när de väsentliga förmåner  
och risker som är förknippade med ägandet av 
varan har överförts från företaget till köparen.

Ränta, royalty och utdelning    

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning 
redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är för-
knippade med transaktionen och när inkomsten 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag   

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande 
räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i 
balansräkningen upp till det belopp som beräknas 
bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad 
men ej fakturerad intäkt". Företaget vinstavräknar, 
utförda tjänste- och entreprenaduppdrag till fast 
pris i takt med att arbetet utförs, så kallad succesiv 
vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad 
vinst har färdigställandegraden beräknats som 
nedlagda utgifter per balansdagen i relation till  
de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra upp-
draget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och  
fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen 
i posten "Upparbetade men ej fakturerade intäkter" 
eller i posten ”Fakturerade men ej upparbetade 
intäkter”.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder upptas med vissa 
undantag, till upplupet anskaffningsvärde.

Kortfristiga placeringar tas upp till det lägsta  
av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Portfölj-
metoden tillämpas.

I de fall placeringar i utländsk valuta termins- 
säkrats med hjälp av valutaderivat hanteras dessa 
inom ramen för portföljmetoden.

Fordringar har efter individuell prövning upp- 
tagits till belopp varmed de förväntas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta om- 
räknas till balansdagens kurs.

Koncernen har under räkenskapsår 2018 initierat 
ett incitamentsprogram till ledande befattnings- 
havare. Incitamentsprogrammet redovisas som  
en långfristig skuld och omvärdering av denna 
redovisas via årets resultat varje år.

Optionsinnehavarna har erlagt en options- 
premie vilket bedöms motsvara optionernas  
marknadsvärde, baserat på den så kallade Black 
Scholes modellen och vedertagna antaganden 
om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid  
tidpunkten för erbjudandet.

Koncernens incitamentsprogram värderas  
till verkligt värde. Verkligt värde baseras på kon-
cernens resultatutveckling.
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Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan, baserad 
på förväntad nyttjandeperiod. Tillkommande  
utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del  
tillgångens prestanda förbättras i förhållande  
till den nivå som gällde då den ursprungligen 
anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period som de  
uppkommer.

Företaget tillämpar den så kallade "aktiverings-
modellen" avseende internt upparbetade immate-
riella anläggningstillgångar. Metoden innebär att 
samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3  
aktiveras som immateriell anläggningstillgång och 
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjande-
period.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar enligt plan grundas på anläggning-
arnas ursprungliga anskaffningsvärde minskat 
med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning  fördelas linjärt över den beräknade 
tekniska och ekonomiska livslängden.

Följande avskrivningsprocentsatser  
har tillämpats

Balanserade utgifter för 
utvecklingsutgifter 33 %

Goodwill 10–20 %

Maskiner och tekniska 
anläggningar 10–20 %

Inventarier, verktyg  
och installationer 20–33 %

Förbättringsutgifter 
annans fastighet

individuellt efter 
hyreskontraktets längd

Byggnader 4 %

Mark (på innehavet i Elajo 
France SARL) 3 %
 
Goodwill
Goodwill hänförlig till strategiska förvärv avskrives 
linjärt över 5–10 år. Nedskrivning sker vid varaktig 
värdenedgång.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar 
kontrolleras vid varje bokslutstillfälle för att kunna 
konstatera om det finns någon indikation på  
nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde  
som det högsta av nyttjandevärdet och netto- 
försäljningsvärdet. Nedskrivning görs om åter- 
vinningsvärdet understiger det redovisade värdet.

En nedskrivning reverseras om det har skett en 
förändring av beräkningarna som använts för att 
bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs 
endast i den utsträckning som tillgångarnas redo-
visade värde inte överstiger det redovisade värdet 
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, 
om ingen nedskrivning skulle gjorts. Eventuella 
nedskrivningar av goodwill reverseras ej.

Varulager
Varulager har upptagits till lägsta av anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balans-
dagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljnings-
kostnaden. Den valda värderingsmetoden innebär 
att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.  

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till 
vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade 
medlen har använts.

Leasingavtal
Företaget redovisar tillgångar som leasas genom ett 
finansiellt leasingavtal som en materiell anläggnings-
tillgång samtidigt som framtida leasingavgifter 
redovisas som skuld. Vid det första redovisnings-
tillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet 
av framtida minimileaseavgifter och eventuellt 
restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimi-
leaseavgifterna används avtalets implicita ränta. 
Operationella leasingavtal redovisas som en  
kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av er- 
sättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Företagets ersättningar innefattar bland annat 
löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar 
till anställda efter avslutad anställning avser avgifts-
bestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns 
förpliktelser, vare sig legala eller informella, att 
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. 
Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Företaget har inga övriga lång- 
fristiga ersättningar till anställda.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskaps-
års inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån per den skattesats som  
gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram-
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära 
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder 
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samt för övriga skattemässiga avdrag eller under-
skott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan 
betalas med ett nettobelopp.  Uppskjuten skatt 
beräknas utifrån gällande skattesats på balans- 
dagen. Effekter av förändringar i gällande skatte-
satser resultatförs i den period förändringen lag-
stadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras 
till den del det inte är sannolikt att den under- 

liggande skattefordran kommer att kunna realiseras 
inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Not 1 Nettoomsättning per marknad

Koncernen

Geografisk fördelning 2018 2017

Sverige 939 088 850 187

USA 569 3 252

Finland 663 1 398

Norge 0 1 480

Totalt resultatavräknad fakturering 940 320 856 317

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget

2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 5,4% 6,8%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 98,7% 98,7%

Not 3  Exceptionella kostnader

Noten beskriver 2017 års effekt från utfallet i skiljedomen med motparten GE Power Sweden AB.

Koncernen

2018 2017

Nettoomsättning 0 –26 533

Råvaror och förnödenheter 0 –5 882

Övriga externa kostnader 0 –11 902

0 –44 318

Nettoomsättning minskar som en konsekvens av att uppbokade fordringar mot GE Power Sweden AB minskar.
Kostnader för Råvaror och förnödenheter är hänförliga till skiljedomens beslut avseende GE Power Sweden AB:s 
krav på kostnadsersättningar.
Övriga externa kostnader är hänförliga till juridiska ombud och skiljedomsförfarandet. Nämnden ansåg att  
GE Power Sweden AB var vinnande part och tilldömde Elajo Mekanik AB att betala full ersättning för rättegångs-
kostnaderna.  

Not 4  Övriga rörelseintäkter 

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Avyttring av anläggningstillgångar 205 0 10 0

Avyttring av bostadsrätt 0 192 0 192

Övriga rörelseintäkter 2 939 566 416 363

3 145 758 426 555
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Not 5 Leasingavtal – leasetagare

Koncernen

Operationell leasing 2018 2017

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 2 436 1 331
Kostnadsförda hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara 
hyresavtal

19 010 17 274

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal

 Ska betalas inom 1 år 20 282 17 833

 Ska betalas inom 1–5 år 38 498 45 892

 Ska betalas senare än 5 år 12 411 12 569

71 190 76 293

Not 6  Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young AB 2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget 685 597 122 122

Annan revisionsverksamhet 120 168 41 162

Skatterådgivning 0 2 0 2

805 767 163 286

Fidexco Consils, Nice

Revisionsuppdraget 39 35 0 0

Annan revisionsverksamhet 0 11 0 0

Summa 40 46 0 0

Totalt 845 813 163 286

Not 7 Medelantalet anställda

2018 2017

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Moderbolaget

Sverige 20 12 18 13

20 12 18 13

Dotterbolag

Sverige 839 68 845 63

839 68 845 63

Koncernen totalt 859 80 863 76

Not 8 Löner och andra ersättningar

2018 2017

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Moderbolaget 12 148 6 855 (2 835) 11 582 6 230 (3 009)

Dotterbolag 331 499 135 333 (26 878) 320 771 129 852 (26 030)

Koncernen totalt 343 647 142 188 (29 713) 332 353 136 082 (29 039)
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Av Moderföretagets pensionskostnader avser 612 (892) gruppen styrelse och VD.
Av Koncernens pensionskostnader avser 1 466 (1 270) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda:

2018 2017

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 3 631 8 517 4 091 7 491

Dotterbolag 2 554 328 944 1 453 319 318

Koncernen totalt 6 185 337 461 5 544 326 809

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 2 876 (2 616) TSEK.  
Av beloppet utgör 600 (195) TSEK tantiem.
Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har utgått med 710 (275) TSEK.
Bolagets verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och från bolagets sida tolv månader.
Verkställande direktören har avtal om pensionsförmån motsvarande 35 procent utav den fasta lönen.
Ersättning till styrelse ordförande uppgår under 2018 till 425 (575) TSEK varav styrelsearvode 275 (275) TSEK.

Not 9 Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Koncernen Moderbolaget

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelse 25 7 32 5 3 8

Ledande befattningshavare 36 5 41 6 2 8

Totalt 61 12 73 11 5 16

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 10 Av- och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Byggnader 36 1 977 0 0

Förbättringsutgift annans fastighet 1 039 0 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 119 2 128 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 12 440 12 482 235 230

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 448 0 0 0

Goodwill 1 757 686 0 0

17 840 17 274 235 230

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Nedskrivning aktier i dotterblag – – –482 0

0 0 –482 0

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Vinst avyttring värdepapper 0 1024 0 0

Nedskrivning kortfristig placering –97 0 –97 0

Ränteintäkter 449 159 435 182

352 1 183 338 182
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Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

2018 2017

Lämnat koncernbidrag –6 510 –45 280

Erhållet koncernbidrag 40 690 35 035

Återföring från periodiseringsfond 0 10 351

Avsättning till periodiseringsfond –8 000 0

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan –500 0

25 680 106

Not 14 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Aktuell skatt –6 389 –286 –5 349 –5

Aktuell skatt, tidigare år 9 –135 0 0

Skatt på schablonränta P-fond 0 –8 0 –8

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –2 386 3 280 –94 –106

Summa redovisad skatt –8 766 2 851 –5 443 –119

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 34 101 –14 793 23 167 216

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 7 502 –3 254 5 097 48

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill avskrivning 267 198 0 0

Ej avdragsgill nedskrivning 0 0 106 0

Ej bokförd skattepliktig intäkt  
/ej bokförd avdragsgill kostnad

–41 0 –41 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader 1 222 211 188 –33

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 41 0 0 0

Ej skattepliktiga intäkter –225 –5 0 0

Latent skatt/korrigering tidigare års skattekostnader 0 0 94 105

Redovisad skatt 8 766 –2 851 5 443 119

Effektiv skattesats 26 % 19 % 23 % 55 %

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 344 0 0 0

Tillkommande utgifter för utvecklingsarbeten 5 540 1 344 1 605 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 884 1 344 1 605 0

Ingående avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –448 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –448 0 0 0

Utgående redovisat värde 6 436 1 344 1 605 0
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Koncernen

Goodwill 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 339 100 739

Tillkommande goodwill 7 977 0

Avgående goodwill 0 –400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 316 100 339

Ingående avskrivningar –99 532 –99 246

Ackumulerade ned/avskrivningar avgående goodwill 0 400

Årets avskrivningar enligt plan –1 757 –686

Utgående ackumulerade avskrivningar –101 289 –99 532

Utgående redovisat värde 7 028 807

Not 16  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Byggnader och mark 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 099 6 016 107 107

Inköp/försäljning 0 83 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 099 6 099 107 107

Ingående ackumulerade avskrivningar –5 450 –5 336 0 0

Valutakursdifferenser 52 0 0 0

Omklassificering 80 –56 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –36 –58 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –5 354 –5 450 0 0

Utgående redovisat värde 745 649 107 107

Koncernen

Förbättringsutgift annans fastighet 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 18 020 17 818

Utrangeringar –63 –333

Inköp/försäljning 38 535

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 995 18 020

Ingående ackumulerade avskrivningar –12 294 –10 588

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 63 213

Årets avskrivningar enligt plan –1 039 –1 919

Utgående ackumulerade avskrivningar –13 270 –12 294

Utgående redovisat värde 4 725 5 726

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 28 910 29 693

Utrangeringar –2 401 –1 001

Inköp/försäljning 1 084 218

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 593 28 910

Ingående ackumulerade avskrivningar –24 062 –22 856

Omklassificering 12 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 2 401 921

Årets avskrivningar enligt plan –2 119 –2 127

Utgående ackumulerade avskrivningar –23 769 –24 062

Utgående redovisat värde 3 823 4 848
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Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116 304 114 779 2 024 2 024

Utrangeringar -12 005 -12 841 -32 0

Inköp/försäljning 20 520 14 366 190 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 124 819 116 304 2 182 2 024

Ingående ackumulerade avskrivningar –74 058 –70 133 –882 –652

Valutakursdifferenser 0 0 0 0

Omklassificering –68 55 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 9 081 8 462 28 0

Årets avskrivningar enligt plan –12 440 –12 442 –235 –230

Utgående ackumulerade avskrivningar –77 485 –74 058 –1 089 –882

Utgående redovisat värde 47 333 42 245 1 093 1 142

Not 17 Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Eget kapital Årets resultat

Namn

Elajo Engineering AB 100 % 1 000 71 472 8

Elajo Mekanik AB 100 % 10 000 16 933 9 082 1 010

Elajo El & Energiteknik AB 100 % 1 200 000 102 058 16 547 1

Elajo France SARL 100 % 4 000 4 280 243 0

Elajo Technical Education Center AB 100 % 2 800 121 478 5

Elajo Technology Solutions AB 100 % 500 50 1 413 231

Lule Mekan AB* 100 % 500 173 173 47

123 687 1 302

Org.nr. Säte

Namn

Elajo Engineering AB 556139-3397 Oskarshamn

Elajo Mekanik AB 556048-6747 Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB 556139-3384 Oskarshamn

Elajo France SARL 35 375 755 010 Nice, Frankrike

Elajo Technical Education Center AB 556221-6027 Oskarshamn

Elajo Technology Solutions AB 559138-7310 Oskarshamn

Lule Mekan AB* 556898-4222 Oskarshamn

*Lule Mekan AB förvärvades 2018-02-15. Bolaget bedriver industriell service och underhåll samt mekanisk  
verkstadsverksamhet. Tillgångar och skulder i Lule Mekan AB flyttades 2018-05-01 över till Elajo Mekanik AB. 
Nedskrivning av aktierna i Lule Mekan AB och motsvarande uppskrivning av aktierna i Elajo Mekanik AB har  
skett med anledning av detta.
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Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Antal
Nominellt 

värde
Bokfört värde

Koncernen
Moder-
bolaget

AB Haga Industrihotell 150 15 15 –

Industriellt utvecklingscenter i Kalmar AB 300 35 35 35

Kalmar läns industriexpo – 2 2 2

Näringsfastigheter AB 20 20 20 –

Hotell Åsen ek förening – 18 18 –

Garant ekonomisk förening 479 100 48 –

Rikstelegruppen ek förening – – 10 –

Övriga mindre innehav – – 5 –

Totalt andra aktier och andelar 153 37

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående värde 154 470 37 22

Förvärv 0 0 0 15

Avyttring –1 –316 0 0

Utgående värde 153 154 37 37

Not 19 Andra långfristiga fordringar  

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden 472 138

Tillkommande fordringar 278 334

Utgående värde 750 472

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 506 825 506 825

Förutbetalda hyreskostnader 4 505 4 452 661 648

Upplupna provisioner 3 124 2 597 0 0

Upparbetade ej fakturerade arbeten 0 7 461 0 0

Fakturerade ej upparbetade intäkter –3 242 0 0 0

Övrigt 7 735 3 414 793 293

12 627 18 749 1 961 1 767

Koncernen
Fakturerade ej upparbetade intäkter/ 
upparbetade ej fakturerade arbeten

18-12-31 17-12-31

Upparbetade intäkter 400 292 313 297

Fakturerat belopp –403 534 –305 836

Redovisat värde –3 242 7 461
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Not 21 Kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Bokfört värde 29 903 14 276 29 903 14 276

Marknadsvärde 29 903 14 741 29 903 14 741

Not 22 Kassa och bank

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Kassa och bank 98 224 90 215 25 403 67 452

98 224 90 215 25 403 67 452

Not  23 Obeskattade reserver

Moderbolaget

18-12-31 17-12-31

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 500 0

Periodiseringsfond avsatt 2018 8 000 0

8 500 0

Not  24 Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget

Pensioner och liknande förpliktelser 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Belopp vid årets ingång 77 540 79 400 11 214 11 422

Årets avsättningar 213 0 213 0

Under året ianspråktagna belopp –996 –1 860 –266 –208

Under året återförda belopp 0 0 0 0

76 757 77 540 11 161 11 214

Not  25 Avsättning för skatter

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Ingående saldo 421 0

Tillkommande skattefordringar 0 421

Återförda skattefordringar –421 0

0 421

Se även not 14 ”Skatt på årets resultat”.

Not  26 Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående saldo 2 057 2 643 1 974 2 454

Gjorda avsättningar 2 808 –586 2 808 –480

 Under året ianspråktagna belopp –679 0 –596 0

4 186 2 057 4 186 1 974
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Not  27 Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Skulder till kreditinstitut 34 779 31 931 0 0

Övriga långfristiga skulder 408 0 408 0

35 187 31 931 408 0

Koncernen har under räkenskapsår 2018 initierat ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Incitaments-
programmet redovisas som en långfristig skuld och omvärdering av denna redovisas via årets resultat varje år.

Optionsinnehavarna har erlagt en optionspremie vilket bedöms motsvara optionernas marknadsvärde, baserat 
på den så kallade Black Scholes modellen och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta 
vid tidpunkten för erbjudandet.

Koncernens incitamentsprogram värderas till verkligt värde. Verkligt värde baseras på koncernens resultatutveckling.

Not  28 Ställda säkerheter samt förfallotid skulder 

Skuld  
18-12-31

Inom 2–5 år
Senare än 

fem år
Ställd  

säkerhet
Skuld  

17-12-31

Koncernen

Skuld till kreditinstitut 46 209 34 779 0 0 42 176

Moderbolaget

Skuld till kreditinstitut 0 0 0 0 0

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 99 680 99 680 8 600 8 600

Summa ställda säkerheter 99 680 99 680 8 600 8 600

Eventualförpliktelser

Borgen för dotterbolag 0 0 68 451 67 551

Hyresgaranti för dotterbolag 0 0 68 754 74 963

Övriga eventualförpliktelser 2 588 1 551 223 224

2 588 1 551 137 428 142 738

Not  29 Checkräkningskredit  

Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till  0 (0) MSEK. Utnyttjad checkräkningskredit upp-
går i koncernen till 0 (0) MSEK.    

Not  30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Upplupna semesterlöner 34 034 32 504 1 260 959

Upplupna sociala avgifter 12 128 13 720 471 581

Upplupna löner 11 968 16 088 239 713

Övriga poster 14 140 12 765 1 797 697

72 271 75 077 3 766 2 950
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Not  31 Väsentliga händelser efter balansdagens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsåret utgång.

Not  32 Disposition av vinst

Förslag till resultatdisposition:

Moderbolaget

18-12-31 17-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 96 114 103 181

Årets resultat 17 724 96

113 838 103 277

Disponeras så att 

Till aktieägarna utdelas 45,00 kr per aktie 50 018 5 558

I ny räkning överföres 63 820 97 719

113 838 103 277

Not  33 Antal aktier

Antal

18-12-31 17-12-31

A-aktier 224 998 224 998

B-aktier 886 504 886 504

1 111 502 1 111 502
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2019

Sara Johansson
Auktoriserad revisor

Stefan Madeling
Auktoriserad revisor

Jonas Kihlberg
Verkställande direktör

Ann Josefsson

Jens Wikstedt
Styrelseordförande

Renée Josefsson

Johan TorstenssonThomas West

Josefine Josefsson Juan VallejoTomas Franzén

Oskarshamn den 15 mars 2019
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Elajo Invest AB,  
org.nr 556079-4330 

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen  
och koncernredovis-ningen för Elajo Invest AB  
för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 44–64 i detta doku-
ment.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2018 och av dessas finansiella resultat och  
kassaflöden för året enligt årsredovis-ningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast- 
ställer resultaträkningen och balansräkningen  
för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende  
i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen 
och återfinns på sidorna 4–43. Det är styrelsen  
och verkställande direktören som har ansvaret  
för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen  
och koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med  
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisio-
nen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna infor-mation, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig  

felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättas och att de ger en rätt- 
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig  
för att upprätta en årsredovisning och koncern- 
redovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig- 
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och  
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till  
att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga fel- 
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund  
i årsredovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom:   
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncern- 
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig- 
heter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, för-falskning, 
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avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten  
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten  
i styrelsens och verkställande direktörens  
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder anta-
gandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och  
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upp- 
lysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de under- 
liggande transaktionerna och händelserna  
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella infor-
mationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande av- 
seende koncernredovisningen. Vi ansvarar  
för styrning, övervakning och utförande av  
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga  
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera  
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen har vi även utfört en revi-
sion av styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning av Elajo Invest AB för år 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar  
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat  
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget  
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen  
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är  
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse- 
ledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig  

till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktie- 
bolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget  
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust,  
och därmed vårt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget  
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer  
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att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder  
och andra förhållanden som är relevanta för  
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag  
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis- 
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Oskarshamn den 15 mars 2019
Ernst & Young AB

Sara Johansson  Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Styrelse

Kjell-Åke Withell
SEF

Alf Josefsson
Grundare av Elajo

Juan Vallejo
Styrelseledamot Coromatic Group 
AB
Född: 1957
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning: Styrelse- 
ledamot Coromatic Group AB och 
styrelseledamot Qmatic AB
Antal aktier: -

Suppleant Suppleant, arbetstagarrepresentant

Ann Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1958
Titel: Professor, Överläkare
Nuvarande befattning:
CEO Centrum för kirurgi,
ortopedi och cancervård,
Landstinget i Östergötland
Antal aktier: 555 A

Tomas Franzén
Styrelseledamot
Född: 1962
Titel: Civilingenjörsutbildning
Nuvarande befattning: Styrelse- 
ordförande Bonnier News AB, Ad- 
libris AB, Bonnier Broadcasting AB.
Antal aktier: -

Jens Wikstedt
Ordförande
Född: 1958
Titel: BSc. Business and Adminis-
tration
Nuvarande befattning: President 
SB&N, Vice President AAK AB
Antal aktier: - 

Thomas West
Styrelseledamot, arbetstagar- 
representant, Sv Metallindustri- 
arbetareförbundet
Född: 1972
Titel: Svetsare
Nuvarande befattning: Elajo 
Mekanik AB
Antal aktier: -

Johan Torstensson
Styrelseledamot, arbetstagar- 
representant, Sv Elektrikerförbundet
Född: 1959
Titel: Elesktriker
Nuvarande befattning: Elajo El & 
Energiteknik AB
Antal aktier: 40 B

Josefine Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1970
Titel: Fil. Kand
Nuvarande befattning:
VD Confidenca AB
Antal aktier: 555 A

Renée Josefsson
Vice ordförande
Född: 1963
Titel: Civilekonom, DIHR
Nuvarande befattning:
VD Stockholm Gas AB
Antal aktier: 555 A
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Koncernledning

Olle Westerling
CFO
Elajo Invest AB
Född: 1973
Anställd sedan: 2016

Magnus Löfgren
Affärsområdeschef
Elajo El & Energiteknik AB
Född: 1972
Anställd sedan: 2009

Frida Ellingsen
Tf. HR-chef
Elajo Invest AB
Född: 1988
Anställd sedan: 2017

Jonas Kihlberg
VD och koncernchef
Elajo Invest AB
Född:1969 
Anställd sedan: 2017 

Ulrika Järvholm
Verksamhetsutvecklare
Elajo Invest AB
Född: 1966
Anställd sedan: 2018
 

Stefan Ekstrand
Affärsområdeschef/VD
Elajo Mekanik AB
Född: 1973
Anställd sedan: 2017

Mattias Åberg
Affärsområdeschef/VD
Elajo Engineering AB
Född: 1972
Anställd sedan: 2007 

Lars Emilsson
Affärsutvecklingschef
Elajo Invest AB
Född: 1968
Anställd sedan: 2018 

Från vänster:
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Företag och adresser
Moderbolag

Elajo Invest AB
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
invest@elajo.se

El & Energiteknik 

Elajo El & Energiteknik AB 
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
elteknik@elajo.se

Anderstorp 
Box 153, Storgatan 4
334 23 Anderstorp
Tfn 0371-58 74 50
Fax 0371-187 30
anderstorp@elajo.se

Aneby
Industrigatan 1
578 33 Aneby
Tfn 0380-413 00
Fax 0380-452 35
aneby@elajo.se

Borgholm
Box 103,  Hammarvägen 6 
387 22 Borgholm
Tfn 0485-105 40
Fax 0485-122 08
borgholm@elajo.se

Borås
Getängsvägen 29
504 68 Borås
Tfn 033-10 14 10
 
Bredaryd
Industrivägen 12
330 10 Bredaryd
Tfn 0370-37 41 50
Fax 0370-862 60
bredaryd@elajo.se

Eksjö 
Box 186, Kapellvägen 4 
575 22  Eksjö
Tfn 0381-124 10
Fax 0381-123 50
eksjo@elajo.se 

Gamleby  
Odensvivägen 1
594 32 Gamleby
Tfn 0493-517 91
Fax 0493-107 26

Gislaved 
Marielundsgatan 52
332 35 Gislaved
Tfn 0371-100 34, 51 18 39
Fax 0371-146 22
gislaved@elajo.se

Halmstad
Svetsaregatan 5
302 50 Halmstad
Tfn 035-12 18 50

Hultsfred
Norra Oskarsgatan 66
577 39 Hultsfred
Tfn 0495-129 94

Jönköping 
Fridhemsvägen 14 
553 02 Jönköping
Tfn 036-34 91 50
Fax 036-16 02 21

Kalmar
Karlstorpsvägen 16
392 39 Kalmar
Tfn 0480-49 97 80
Fax 0480-856 40
kalmar@elajo.se

Limmared
Vallgatan 2
514 40 Limmared
Tfn 0325-61 80 00
Fax 0325-61 80 01
limmared@elajo.se

Linköping 
Kolfallsgatan 3A
582 73 Linköping
Tfn 013-37 43 00
Fax 013-14 44 20

Ljungby 
Långgatan 18
341 32 Ljungby
Tfn 0372-626 43
Fax 0372-628 16
ljungby@elajo.se

Markaryd  
Södra Århult
285 91 Markaryd
Tfn 0433-719 61
Fax 0433-164 44
markaryd@elajo.se

Motala
Rosendahlsgatan 6  
591 05 Motala
Tfn 0141-550 20
Fax 0141-21 22 45

Mönsterås 
Verkstadsgatan 12 
383 36 Mönsterås
Tfn 0499-101 80, 108 45
Fax 0499-128 50
monsteras@elajo.se

Mörbylånga 
Köpmangatan 12
386 50 Mörbylånga
Tfn 0485-401 10, 415 45
Fax 0485-412 21
morbylanga@elajo.se

Nybro
Jutegatan 2
382 34 Nybro
Tfn 0481-189 29
Fax 0481-168 08
nybro@elajo.se

Nyköping
Box 345, Hantverksvägen 7
611 27 Nyköping
Tfn 0155-20 55 40
Fax 0155-21 88 85
nykoping@elajo.se

Nässjö 
Jönköpingsvägen 1
571 34 Nässjö
Tfn 0380-51 45 00
Fax 0380-758 30
nassjo@elajo.se

Norrköping
Fabriksgatan 27
602 23 Norrköping
Tfn 011-13 82 00
Fax 011-16 89 44

Oskarshamn
Primovägen 1
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 73 40
Fax 0491- 819 37
el.ohamn@elajo.se

Sävsjö
Mejensjögatan 4
576 35 Sävsjö
Tfn 0382-101 01

Tranås 
Ringvägen 10
573 41 Tranås
Tfn 0140-190 95
Fax 0140-189 90
tranas@elajo.se



Ulricehamn 
Maskinvägen 2
523 38 Ulricehamn
Tfn 0321-152 20
Fax 0321-161 24
ulricehamn@elajo.se

Varberg 
Härdgatan 13 C 
432 32 Varberg
Tfn 0340-67 70 95
Fax 0340-67 77 95
varberg@elajo.se

Vetlanda
Box 141, Sågvägen 2
574 22 Vetlanda
Tfn 0383-140 65
Fax  0383-76 14 10
vetlanda@elajo.se

Värnamo  
Ringvägen 63
331 32 Värnamo
Tfn 0370-470 00
Fax 0370-193 12
varnamo@elajo.se

Västervik
Västeråsgatan 3
593 61 Västervik
Tfn 0490-301 90
Fax 0490-308 90
vastervik@elajo.se

Växjö 
Smedjegatan 25
352 46 Växjö
Tfn 0470-70 19 30
Fax 0470-70 19 39
vaxjo@elajo.se 

Östhammar
Forsmarksvägen 
742 94 Östhammar
Tfn 0173-178 00

Mekanik

Elajo Mekanik AB 
Box 904, Förrådsgatan 8
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
Fax  0491-820 29
mekanik@elajo.se 

Göteborg
Bulyckevägen 5
418 79 Göteborg
Tfn 0727-45 04 44 

Östhammar
Lasarettsvägen 10 A
742 34 Östhammar
Tfn 0173-178 00

Luleå
Fabriksvägen 1
972 51 Luleå
Tfn 072-229 63 27

Engineering

Elajo Engineering AB 
Box 904, Förrådsgatan 8
572 29 Oskarshamn 
Tfn 0491-76 76 00
Fax  0491-820 29
engineering@elajo.se

Övriga bolag

Elajo France Sarl
155 Chemin du Villars
Les Hauts de Saint Martin
FR-06140 Tourrettes sur Loup
Tfn  0033-493 24 10 67 

Elajo Technical Education  
Center AB
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 99
info@elajotec.com

Luleå



www.elajo.se


