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Åter över miljardvallen
Koncernens omsättning ökade 
med 113 MSEK till 1 053 MSEK. 

Det motsvarar en uppgång med 12%.

+113 MSK
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ÅRET SO M GÅTT

Substansvärde
Substansvärdet på Elajoaktien för  -

svagades marginellt under året och 
uppgick vid årsskiftet till 89,47 SEK. 

Föregående år var värdet 95,86 SEK.

Eget kapital minskade
Koncernens eget kapital uppgick till 

99 MSEK 2019. Det betydde en 
minskning med 7 MSEK.

Resultatnedgång
Elajos rörelseresultat för 2019 
uppgick till 31,3 MSEK.  Det var 

6,9 MSEK lägre än föregående år.
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Ökat antal medarbetare
Genomsnittligt antal medarbetare 

ökade till 891 under 2019. 
Det betyder en ökning med 32 

medarbetare. Andelen kvinnor är i 
stort sett oförändrad, drygt 9%.

9  % 

Stärkt kassa 
Koncernens likvida medel uppgick 

vid årsskiftet till 142,4 MSEK. 
Det innebar en ökning av kassan 

med 14,3 MSEK under 2019, vilket 
motsvarar 11,2%.

ÅRET SO M GÅTT

Ärofull certifiering
Elajo erhöll under 2019 certifikat från 
Great Place to Work, vilket kortfattat 
betyder att Elajo bedöms av extern 
partner som en ”god arbetsplats”.

Aktieutdelning
Elajos styrelse föreslår stämman 

att utdelningen för 2019 ska uppgå 
till 0 kronor per aktie.

+14,3 MSEK 
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”Jag har varit koncernchef under den 
sista tredjedelen av 2019. Det har räckt 
för att förstå vilket fint och spännande 
företag Elajo är. Överlag är vi väl 
positio nerade efter renodlingen, som 
innebar att vi beslutade att sälja två av 
fem affärsområden under året. Nu är 
det dags att forma en ny strategi. I den 
vill jag se vassare tillväxtplaner och tyd-
lighet i hur vi når våra ekonomiska mål.”

Miljardvallen 
sprängdes – 
fokus på tillväxt 
i ny strategi 

Stefan Svensson tillträdde som ny 

koncernchef och vd för Elajo i september 2019.

Foto: Curt-Robert Lindqvist



Noterbart är att Elajo sprängde miljardvallen i 
omsättning under 2019. I övrigt utvecklades verk-
samheten för koncernen i linje med de senaste 
åren.
• Affärsområde El & Energiteknik, koncernens 

ekonomiska motor, fortsätter att ånga på och 
noterade fortsatt volym- och resultatförbättring. 

• Affärsområde Mekanik har varit framgångsrikt i 
sin primära uppgift, att bredda sin kundbas 
utanför kärnkraften. Tyvärr har inte lönsamhe-
ten hängt med ännu.

• Affärsområde Technology Solutions har fortsatt 
utvecklingen av en ny, revolutionerande frys-
teknisk metod för slamavskiljning. Metoden lig-
ger klockrent i tiden och erbjuder bland annat 
stora miljö- och energivinster för ett globalt 
problem. Under 2020 räknar jag med att vi bör-
jar göra våra första affärer med vår systempro-
dukt, som fått namnet Freeze Dry Unit. Läs mer 
om den på sid 20-21. 

”Elajolöftet” stärker kunder och oss
Det mesta inom El & Energiteknik ser bra ut. 
Omsättningen växer, resultatet likaså. Våra teknik-
områden Klimat, Säkerhet och Automation möter 
stark efterfrågan och vi ser en stabil marknad i när-
tid. Vi börjar det nya året med välfyllda order-
böcker. 

Men även det som är bra kan bli bättre. Under 
2019 har vi förberett lanseringen av Elajolöftet, som 
ska göra oss till den bästa partnern för avtalad ser-
vice och underhåll för våra kunder. Själva löftet 
innebär att vi så långt som möjligt ska skapa en pro-
blemfri vardag för våra kunder, så att de kan foku-
sera på sin kärnverksamhet. I stället för ”brandkårs-
utryckningar” vill vi leverera ett planerat underhåll, 
vilket ger oss bättre möjligheter att skapa förutsäg-
barhet och därigenom styra verksamheten. 

Med andra ord – rätt hanterat stärker Elajolöftet 
både kunderna och oss. Under 2019 har vi drillat 
200 medarbetare i service, under inledningen av 
2020 presenterar vi detta för marknaden. Spän-
nande!

Bra kundbas för Mekanik
Resultatmässigt blev affärsområde Mekanik en 
besvikelse 2019. Det som länge såg ljust ut för-
mörkades under några höst- och vintermånader, 
där resultatet föll under nollstrecket. Huvudplanen 
under de senaste åren för Mekaniks del har varit 
att kompensera befarat bortfall av tjänsteleveran-
ser till kärnkraftsindustrin. På den punkten har 
affärsområdet varit framgångsrikt och det kröntes 
under 2019 med att Mekanik skrev avtal om leve-
ranser till forskningsanläggningen ESS i Lund. ESS 
har förutsättningar att bli affärsområdets största 
kund under några år framöver. Samtidigt kan vi 
konstatera att bortfallet från kärnkraftsindustrin 
blivit mindre än väntat, eftersom Mekanik kommer 
att kunna spela en viktig roll även under avveck-
lingsprocessen. 

Det som inte fungerat som planerat är att skapa 
god lönsamhet i en del av våra nya affärer. Det krävs 
bättre planerings-, affärs- och projektledningsstöd 
och åtgärder har redan vidtagits för att säkerställa 
god lönsamhet framåt även i den nya affären.

Två affärsområden färre
Som led i att renodla Elajokoncernen fattades 
under 2019 beslut om att avyttra två affärsområden: 
Engineering och vårt utbildningsföretag Etec.

Engineering har i huvudsak levererat strål-
skyddstjänster till kärntekniska anläggningar, en 
verksamhet som rimligtvis är i krympande på 
svensk marknad, även om opinionsvindarna svängt 
något på senare tid. 

För Etecs del har en försäljning varit aktuell 
under ganska lång tid. Att bedriva utbildningsverk-
samhet är inte Elajos kärnverksamhet, även om vi 
har intresse av att vi och branschen förses med 
årligt kompetenstillskott. Nu hittade vi en lösning 
där tre medarbetare på Etec tar över. Det känns bra 
och skolan kan genom detta fortsätta sitt viktiga 
uppdrag. 

Dags för ny strategi
2020 är det tredje och sista året i Elajos nuvarande 
strategiperiod. Med tanke på att resultatet förbätt-
rats under senare år är det uppenbart att valet att 
fokusera på de fyra huvudområdena i strategin som 
kunder, basordning, medarbetare och ledarskap 
burit frukt. Självklart ska vi förvalta de framsteg som 
gjorts, men det känns nu angeläget att precisera 
och vässa tillväxtplanerna för koncernen inför den 
nya strategiperioden och skapa tydlighet i hur vi ska 
nå både tillväxt- och resultatmål. Jag ser fram emot 
att leda det här jobbet med min koncernledning 
och att presentera strategiförslaget för styrelsen 
under året.

Medarbetare
Samtidigt som vi ska vässa våra tillväxtplaner har vi 
ett flertal utmaningar runt hörnet. Branschen präg-
las av brist på kompetens. Det vill till att vi är en så 
pass attraktiv arbetsgivare att vi både kan behålla 
dem vi har och samtidigt intressera fler att arbeta 
för Elajo. Vår årliga medarbetarundersökning visar 
på fortsatt växande tillfredsställelse med Elajo som 
arbetsplats. Vi har också noterat ett flertal ”återvän-
dare” under 2019. Det är mycket goda indikationer 
och signaler och ger oss energi att ytterligare öka 
takten i detta viktiga arbete. 

Styrelse och ledning bedömer att följderna av 
covid-19 kommer att ha negativ effekt på bolagets 
resultat 2020. Det handlar dels om påverkan i form 
av att vi inte får leveranser av insatsmaterial i önskad 
utsträckning, dels att vi inte får avsättning av våra 
tjänster och produkter i tidigare planerad omfatt-
ning. 

Vi bevakar utvecklingen noga och vidtar erforder-
liga åtgärder för att begränsa de negativa effekterna.

Stefan Svensson
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.

Så styrs Elajo: 
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

Affärsområde El & Energiteknik
Affärsområdet är det ojämförligt största inom kon-
cernen och svarar för 78 procent av koncernens 
omsättning. El & Energiteknik arbetar med en 
marknadsindelad organisation, som ger goda 
möjligheter att marknadsföra spetskompetensen 
inom teknikområdena Säkerhet, Automation och 
Klimat. Organisationen ger också goda möjlighe-
ter för lokalkontoren att fokusera på basverk-
samheten. 

El & Energiteknik erbjuder ökad kundnytta 
genom helhetsåtagande – både vad gäller instal-
lationer och service – inom olika teknikområden. 

Affärsområdet levererar totalåtagande/installa-
tionssamordning, energieffektivisering och ser-
vice/teknisk förvaltning.

Separata avdelningar hanterar projekt, från pla-
nering till driftsättning. 

Affärsområde Mekanik
Affärsområde Mekanik bedriver verksamhet inom 
tre huvudsakliga områden: 
• Tillverkning
• Service och underhåll
• Projekt
Historiskt har affärsområdet haft betydande leve-
ranser till kärnkraftssektorn. Sektorn kommer att 
ha fortsatt betydelse för Mekanik, som nu tar en 
aktiv del genom uppdrag även i den avvecklings-
process som nyligen inletts.

Samtidigt söker Mekanik nya kundgrupper, 
företrädesvis sådana som ställer höga kvalitets-
krav. Ett påtagligt resultat av detta är avtalet med 
den sameuropeiska forskningsanläggningen ESS i 
Lund, där Mekanik öppnade kontor under 2019.

Affärsområdet förfogar över en modern och 
välutrustad verkstad på 5 000 kvadratmeter i 
Oskarshamn. Nya, större maskininvesteringar har 
beslutats, som ska göra affärsområdet intressant 
som leverantör även till större infrastrukturprojekt.

Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energi-
företag. Antalet anställda uppgår till 891 och koncernens omsättning över stiger 
1 miljard kronor. Koncernen bedriver verksamhet på ett 40-tal orter i södra och 
västra Sverige samt Östhammar och Luleå i norr. Huvudkontoret ligger i Oskars-
hamn. 

Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och dotterbolag för-
delade på fyra affärsområden; El & Energiteknik, Mekanik, Technology Solutions 
och Etec. Det sistnämnda övergår under 2020 till ny ägare.

Strategiskt arbetar Elajo med en decentraliserad organisation. Personal, 
Ekonomi, Sälj- / Affärsutveckling och Verksamhetsutveckling i moderbolaget 
Elajo Invest AB är viktiga funktioner för styrning och support till den affärs-
drivande organisationen. 
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Affärsområde Etec
Etec är koncernens utbildningscenter, som bland 
annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymna-
sium sedan 2002. Utöver detta har skolan genom 
åren bedrivit yrkeshögskoleutbildning. Även upp-
dragsutbildning för företag i regionen har ingått i 
erbjudandet.

All utbildning vid Etec sker i nära samarbete 
med näringslivet och kommunen, för att kunna till-
godose kraven på framtidens tekniker. Det nära 
samarbetet har lett till att skolan haft god tillgång 
till värdefulla praktikplatser för sina elever. 

Under 2019 beslutade Elajo att överlåta skol-
verksamheten till ledningspersonal inom Etec. 
Motivet är att Elajo vill fokusera på sin kärnverk-
samhet, till vilken utbildning inte räknas.

De nya ägarna övertar skolan och driften i bör-
jan av 2020.

Affärsområde Technology Solutions
Det senast tillkomna affärsområdet inom Elajo 
startade sin verksamhet under 2017. 

Technology Solutions har fokus på att utveckla 
tekniska projekt för kommersiella ändamål. Sedan 
affärsområdet bildades har Technology Solutions 
arbetat med utveckling av en ny metod för slam-
torkning, via egenutvecklad produktionsutrust-
ning.  Den metod Elajo utvecklat bygger på frys-
torkning och är överlägsen etablerade metoder 
när det gäller miljövänlighet och ekonomi.

Skarpa tester av metoden och utrustningen har 
genomförts vid reningsverken i Oxelösund och 
Oskarshamn, med gott resultat.

El & Energiteknik

M
ekanik

Etec

Technology Solutions

EKONOMIHR

VERKSAMHETS-
UTVECKLING

ELAJO INVEST AB

SÄLJ- /
AFFÄRSUTVECKLING
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El & Energiteknik ångar på 
– alla nyckeltal förbättrades
Bokslutet för affärsområde El & Energiteknik är angenäm läsning. Samtliga 
nyckeltal förbättrades under 2019, där en stark organisk tillväxt på närmare 
9 procent tydligt visar att affärsområdet har god vind i seglen. Året slutade 
dessutom som det började, med en stark, betryggande orderstock. 

Det är ett mångårigt arbete som nu ger frukt i form 
av både volymtillväxt och gott ekonomiskt utfall. 
Bakom framgångarna döljer sig ett omfattande 
arbete med strävan att skapa en ny kultur i organi-
sationen. Det har också krävt ett nytt ledarskap och 
byte har skett på i stort sett samtliga ledarpositio-
ner inom affärsområdet. För att bli en attraktivare 
arbetsgivare har affärs området etablerat ett syn-
sätt där ökad delaktighet och förståelse är det som 
lägger grunden för bättre prestationer. Det har 
bland annat åstad kommits genom ett förfinat och 
förbättrat informationsflöde i organisationen.

Växande teknikområden
El & Energiteknik är – med affärsområdets kompe-
tens och breda tjänsteerbjudande – väl positione-
rat på marknaden. Basverksamheten El utvecklas 
stabilt och svarar tillsammans med teknikområ-
dena Säkerhet och Automation för den största till-
växten, helt enligt affärsområdets planer. Säker-
hetsområdet anses ha allra störst tillväxtpotential. 
Inte minst det hårdnande klimatet i samhället dri-
ver efter frågan på effektiva säkerhetslösningar. 
Exempelvis blir det fler och fler skolor som installe-
rar system för att skydda sig mot yttre hot.

Inom område Klimat har projektverksamheten 
fått upp farten. Inom El samt Automation fortsätter 
utvecklingen av Service och eftermarknadsaffären, 
med starkt fokus på slutkund och teknikutveckling.

Rekryterade 100-tal medarbetare
Elajo har ju tålmodigt byggts upp under många år 
genom förvärv och därmed etableringar på 
många orter i södra Sverige. Så var dock inte fallet 

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK

2019, trots uppdragstillväxten inom El & Energi-
teknik. Den har i stället klarats av genom en 
ut ökning av medarbetarstyrkan med drygt 
50-talet personer. Det har i sin tur krävt en intensiv 
rekryteringsprocess med ett 100-tal anställningar. 
Positivt i sammanhanget är också att här återfinns 
en hel del återvändare, inte sällan motiverade av 
den förändringsprocess som affärsområdet 
genomgått och alltjämt befinner sig i. 

Etableringen i Göteborg har redan resulterat i 
ett 10-tal medarbetare och affärsområdet kommer 
att framgent etablera och erbjuda flera teknik-
områden på västkusten.

I takt med efterfrågan
Sammantaget kan affärsområdet beskrivas med 
att vara i god takt med hur marknaden ser ut. 
Utgångspunkten för affärsområdet har varit, och 
är, att ha ett erbjudande som inriktar sig på den 
växande urbaniseringen, den allt viktigare klimat-
frågan samt den ökande digitaliseringen.

Urbaniseringen kräver en mängd investeringar 
och installationslösningar i skolor, äldreboenden, 
bostäder med mera. Allt fler industrikunder efter-
frågar energibesparande lösningar för att dra sitt 
strå till stacken för en sundare miljö. Med affärs-
områdets tekniklösning System One kan kunder få 
en mycket effektiv digital lösning för att övervaka 
omfattande och komplexa system.

Parallellt med detta intensifierar El & Energi-
teknik arbetet med att öka antalet serviceavtal. 
Målet är att redan under 2020 öka stocken av fasta 
avtal, främst med stöd av vårt paketerade service-
erbjudande ”Elajolöftet”.  
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El & Energitekniks bidrag till 
rörelseresultatet förbättrades med 

5,7 MSEK under 2019.

El & Energiteknik omsatte 824 MSEK 
under 2019. Det utgjorde 78 procent av 

koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning 
ökade med 65 MSEK, 

vilket motsvarar 8,6 procent.

78 %

2018

2019

+5,7 MSEK 

Elajomedarbetaren 

Hugo Ström utför elinstallation 

för nya bostadsrättslägenheter 

i projektet Snöflingan, Växjö.

Foto: Mats Samuelsson
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Snustillverkaren i Sävsjö
tar det säkra före det osäkra
Visst kan man, med framgång, utmana monopolet. Skruf Snus i småländska 
Sävsjö är ett levande och bra exempel på det. Sedan tiotalet år tillbaka ger man 
Swedish Match en rejäl match! Med ständigt växande volymer vill det till att 
produktionsapparaten fungerar friktionsfritt. Skruf Snus och Elajo har etablerat 
ett mångårigt samarbete för att se till det.

Snustillverkningen i Sävsjö startade i ortens ned-
lagda mejeri i 2000-talets början. 2010 var det 
dags att bygga en större och modernare anlägg-
ning. Den kom att byggas ut i etapper till 2017, 
med Elajo som en viktig partner under hela pro-
cessen.

– Ja, Elajo har varit – och är – en viktig samar-
betspartner för oss. Att öka automatiseringsgra-
den i tillverkningsprocessen har varit en viktig stra-
tegisk fråga. Likaså att hela tiden vara noga med 
underhållet av maskinparken. Växer man som vi 
gjort, med en årlig volymtillväxt kring 20 procent, 
måste man ta det säkra före det osäkra, säger Mar-
tin Räsänen, teknisk chef på Skruf Snus.

Tvåskift och jour
Redan på parkeringsplatsen utanför snusfabriken 
bevisas det nära samarbetet mellan Elajo och 
Skruf Snus. Flera servicebilar från Elajo står parke-
rade på rad:

– Ja, vi har ofta ett 10-tal man på plats här. Våra 
industrielektriker och automationstekniker lever 
med Skruf Snus året om i tvåskift, dessutom har vi 
jourverksamhet under det tredje skiftet. Elajo del-
tar i de flesta automatiseringsprojekten i fabriken. 
Service och underhåll ingår naturligtvis, alltför att 
produktionen ska flyta med högsta effektivitet. Vi 
har också så kallat elarbetsansvar och kontrollan-
svar för elsäkerheten i fabrikslokalerna, berättar 
Björn Lundin, platschef för Elajo i Vetlanda, där 
manskapet utgår ifrån.

Samarbetet startade när den nya fabriken 
byggdes 2010, då Elajo svarade för alla elinstal-
lationerna. Det har utvecklats successivt och 
numera har Skruf Snus och Elajo möten varje 
månad för att lyfta aktuella samarbetsfrågor och 
diskutera olika förbättringsidéer. Ett mycket 
om fattande, gott och värdefullt samarbete, intygas 
av båda parter. Skruf Snus är en av Elajokoncer-
nens största industri kunder.  

120 miljoner dosor snus
Skruf Snus beskrivs, med all rätt, som en fram-
gångssaga. Det som en gång startade i det gamla 
mejeriet har successivt vuxit till en rejäl utmanare 
till Swedish Match. Det faktum att årsproduktionen 
numera ligger på cirka 120 miljoner dosor snus 
talar sitt tydliga språk. Men det är inte bara Sverige 
som företaget riktar blickarna emot.

– Nej, Norge är också en viktig marknad och har 
så varit sedan många år. I år räknar vi med att 
ungefär fyra av tio dosor hamnar på norsk mark, 
berättar Martin Räsänen.

Tobaksfritt i Europa
Svenskt snus har som bekant varit en angelägen 
EU-fråga. Det traditionella svenska snuset har ifrå-
gasatts gång efter annan. Någon export till EU-län-
der är inte tillåten. Däremot är det i sin ordning att 
tillverka och exportera så kallat ”vitt” snus, som 
innehåller nikotin men samtidigt är fritt från tobak. 
Den eran har bara börjat för Skruf Snus del och kan 
komma att betyda nya språng i volymtillväxten.

Skruf Snus har vuxit till att bli Nordens näst 
största tillverkare. Ett av företagets varumärken, 
Knox, är idag Sveriges ledande snusvarumärke. 
Engelska företaget Imperial Brands imponerades 
tidigt av den småländska snusentusiasmen och 
köpte i omgångar företaget. Det har, både för 
grundarna och nuvarande ägarna, utvecklas till en 
affär som mycket väl förtjänar att betraktas som 
just ”fint som snus”!  

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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En del i samarbetet mellan 

Elajo och Skruf Snus är månadsvis 

genomgång av pågående och planerade 

projekt. Snusföretagets tekniske chef 

Martin Räsänen flankeras av Björn Lundin, 

till vänster, och Oscar Cruuse från Elajo. 

Foto: Mats Samuelsson



AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK 

Mycket gick Mekaniks 
väg 2019 – resultatet ändå 
en besvikelse
Det var mycket som utvecklades i önskad riktning för affärsområde Mekanik 
under 2019. En kraftigt ökad omsättning, med två stora underhållsstopp vid 
raffinaderier, investeringar i verkstaden, betydelsefullt flerårigt avtal med 
forskningsanläggningen ESS i Lund, flera nya kunder och en kärnkraftsindustri 
som fick ny vind i seglen. Allt såg bra ut för helårsresultatet tills en kraftig 
inbromsning i leveranserna grusade förhoppningarna de sista två månaderna.

Affärsområde Mekanik har upplevt några minst 
sagt ryckiga år. Det började med aviserade stäng-
ningar av flera kärnkraftverk för några år sedan, vid 
en tidpunkt då 80 procent av affärsområdets 
om sättning härrörde från just detta segment. 
Den primära uppgiften under 2019 har därför varit 
att bredda kundbasen. Mekanik har varit mycket 
framgångsrikt i att skaffa nya kunder och redovisar 
en volymtillväxt på nästan 50 procent för helåret. 
Dessvärre vek resultat under det sista kvartalet, vil-
ket också förklarar resultatnedgången för koncer-
nen i sin helhet 2019.

Arbete på bred front
Affärsområdet har i inledningen av 2020 vidtagit 
flera åtgärder för att öka kontrollen och därmed 
förbättra lönsamheten. En tydligare processtyr-
ning har implementerats. Kontinuerlig uppföljning 
av ekonomin görs, även på avdelningsnivå. Affärs-
områdets återkommande säljmöten riktas tydligt 
mot budget. Styrgrupper bildas för alla större pro-
jekt och arbete för att kvalitetssäkra affärsområ-
dets inköp pågår.

ESS-avtal och raffinaderier 
Under 2019 genomförde den sameuropeiska 
forskningsanläggningen ESS i Lund en upphand-
ling, bland annat av de tjänster som Mekanik kan 
leverera. Redan under 2019 resulterade det i ett 
10-tal kontrakterade uppdrag, men de kommer att 
få resultat mässigt genomslag först 2020. Mer om 
Elajo och ESS på följande sidor.

Under året har Mekanik deltagit med ett stort 
antal medarbetare – egen och inhyrd personal – i 
samband med så kallade revisioner/stopp på väst-
kusten. Det gällde dels raffinaderiet ST1 i Göte-
borg, dels Preem i Lysekil. Förutom arbete på plats 

genererar dessa revisioner även produktion vid 
verkstaden i Oskarshamn. Utvärderingarna gav 
högt betyg åt Mekaniks insatser, vilket bådar gott 
för kommande uppdrag.

Vid sidan av detta har Mekanik skaffat ett antal 
nya lokala och regionala kunder, exempelvis Södra, 
Saft och Scania, i syfte att bredda kundbasen.

Svängig kärnkraftsindustri
När kärnkraftsindustrin aviserade stängningar och 
neddragningar för några år sedan fokuserade 
affärsområdet på att söka uppdrag som skulle 
genereras av själva avvecklingsprocessen. Detta 
har medfört nya tjänsteleveranser, exempelvis 
kapning av interndelar i samband med rivning. 
Mekanik har tecknat ett större underhållsavtal 
med OKG i Oskarshamn och har uppdrag från 
flera aktörer inom kärnkraftsområdet. Affärs-
området har goda förhoppningar om fortsatta 
uppdrag från sektorn, inte minst mot bakgrund av 
att opinionen förefaller ha svängt beträffande 
kärnkraftens betydelse för Sverige.

Sedan 2014 har Mekanik ett mångårigt upp-
drag att tillverka rostfria kassetter åt SKB, för 
mellan lagring av uttjänt kärnbränsle. Uppdraget 
kommer att löpa minst till 2023, med option för 
SKB att förlänga det ytterligare.

Investeringar ökar kapaciteten
Stärkta av den förbättrade kundbasen med många 
nya kunder har Mekanik under 2019 gjort två 
större investeringar vid verkstaden i Oskarshamn. 
Det handlar dels om en vals, dels om en vatten-
skärare, som båda tillhör de större i Europa i fråga 
om kapacitet. Båda utrustningarna ger ökad 
möjlig het för Mekanik att delta som leverantör 
även i större infrastrukturprojekt. 

16

  
E

LA
JO

 2
0

1
9



17

  
E

LA
JO

 2
0

1
9

Mekaniks bidrag till rörelse   -
resultatet försämrades med 

3,2 MSEK under 2019.

Mekanik omsatte 200 MSEK 
under 2019. Det utgjorde 19 procent av 

koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning 
ökade med 65 MSEK, 

vilket motsvarar 48 procent.

2018

2019–3,2 MSEK 

19 %

Affärsområde Mekanik 

har ökat kapaciteten vid 

verkstaden i Oskarshamn, 

bland annat genom investering

 i en vattenskärmaskin.

Foto: Alexander Tobiasson



Elajo deltar i att lösa 
stora samhällsutmaningar
ESS, European Spallation Source, är en gigantisk och spektakulär forsknings-
anläggning som nu växer fram i Lund. 2023 öppnar anläggningen för forskning 
och 2026 ska den vara i full drift med 15 instrument. Till det ska, bland många 
andra, Elajo Mekanik bidra. 

Medarbetaren Kristofer Bard Ahlström fick kämpa 
ordentligt när han författade affärsområdets 100 
sidor långa offert inom upphandlingsområdet 
”Mekaniska installationer och material”. Det höll 
hela vägen, med råge:

– Lite häftigt är det att få vara med att bygga 
ESS,  vars vision är att öppna vägen för forsknings-
genombrott som kommer att bidra till att lösa 
några av vår tids största samhällsutmaningar, 
säger Kristofer.

Efter en omfattande upphandlingsprocess blev 
Elajo Mekanik antagen som leverantör inom det 
angivna kompetensområdet.

– Vår mångåriga erfarenhet från samarbete 
med kärnkraftsindustrin – och dess höga krav på 
leverantörer – var en framgångsfaktor, säger 
Kristofer.

Redan 10-talet uppdrag
I april 2019 etablerade Elajo Mekanik kontor på 
ESS-området i Lund. Lite historiskt i sig, eftersom 
Skåne länge varit jungfrulig mark för koncernen. 
Olika projekt kommer att handlas upp var för sig 
och Elajo Mekanik har fått en mycket bra start.

– Ja, vi har vunnit ett 10-tal uppdrag redan 
under vårt första verksamhetsår. De ska utföras 
under 2020, med start under våren.

– Det allra första uppdraget handlar om att kon-
struera och bygga ett Mock Up-stativ på – 80 ton! 
Det ska vi göra vid verkstaden i Oskarshamn och 
sedan montera på plats i Lund. Stativet skall 
användas till att verifiera komponenterna i mono-
liten – som hyser själva anläggningens hjärta – i 
slutet på en över 500 meter lång accelerator-
tunnel. Det är ett komplicerat uppdrag med flera 

hundra krav som vi skall ta hänsyn till. Elajo har haft 
mellan fem–tio konstruktörer i England för att 
utföra konstruktionsarbetet.

Eldorado för forskare
ESS kommer att bli ett eldorado för forskare från 
hela världen, som på forskningsanläggningen 
kommer att kunna studera material på molekylär 
och atomär nivå, och få unik information som inte 
är möjlig med andra forskningstekniker. Spalla-
tionsprocessen går till så att protoner accelereras 
till i det närmaste ljusets hastighet i en över 500 
meter lång acceleratortunnel för att slå in i ett 
helium kylt roterande målhjul av volfram. I kollisio-
nen med målet frigörs neutroner som leds ut till en 
rad olika experimentstationer.

Ett särskilt forskarråd kommer att avgöra vilka 
forskningsexperiment som ska få genomföras  i 
anläggningen. Årligen kommer uppemot 3000 
forskare från hela världen att utföra sina forsk-
ningsexperiment här. De rön som kommer att 
göras väntas innebära mycket betydelsefulla fram-
steg inom såväl medicin, kemi, fysik, biologi som 
teknik. Kort sagt: ESS blir en av världens modern-
aste forskningsanläggningar.

Mekaniks största kund
– Mycket talar för att ESS, via sina entreprenörer, 

kommer att bli affärsområde Mekaniks värde-
mässigt enskilt största kund under flera år fram-
över. Med uppdrag både här i Lund och för verk-
staden i Oskarshamn. Det är, många gånger om, 
värt det mödosamma arbete som det var att ta 
fram vårt digra offertunderlag, avslutar Kristofer 
Bard Ahlström.

AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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Det var Kristofer Bard Ahlström 

som författade Elajos anbud till ESS. 

Nu leder han koncernens insatser 

på plats i Lund. 

Foto: Peter Kroon



Elajos unika metod 
kan få globalt genomslag
Freeze Dry Unit – så heter Elajos nyutvecklade, unika metod för slam -
avskiljning. 20 medarbetare från Elajos samlade expertkompetens – 
inom kyla, automation, konstruktion och mekanisk tillverkning – har med-
verkat i utvecklingen.

Metoden är revolutionerande och har flera konkurrensfördelar: Den sparar 
energi, minskar miljöpåverkan, sänker kostnader för transporter och möjliggör 
återvinning av näringsämnen och restprodukter.

Under 2019 har metoden genomgått fullskaliga test, med goda resultat.

AFFÄRSOMRÅDE TECHNOLOGY SOLUTIONS | FRÅN VERKSAMHETEN

Inledningsvis såg Elajo vattenreningsverk som 
huvudmarknad. Men att får ner vattenmängden 
och torka slam och slurry är en global utmaning, 
för en rad olika branscher. 

Efter genomförda tester har Elajo kunnat kon-
statera att metoden fungerar även för avskiljning 
av andra typer av slam, vilket lett till att stort 
intresse visats även från marknadssegment som 
mat, bryggeri, pappersmassa och fiskerinäring. 

I ett första skede har affärsområde Elajo 
Tech nology Solutions nu blickarna riktade mot 
Sverige och Europa, men effektivare och miljö-
vänligare slamavskiljning är definitivt en global 
angelägenhet.

Tester och mässa
Utvecklingen av Freeze Dry Unit har skett under ett 
par års tid, under stor sekretess, vid Elajos verkstad 
i Oskarshamn. Under 2019 var det dags att ta ste-
get ut för att testa anläggningen i full skala. Så 
skedde vid två svenska reningsverk, i Oxelösund 
och Oskarshamn. Testerna motsvarande Elajos för-
väntningar och indikerade även möjligheter till att 
öka prestanda och kvalitet ytterligare några snäpp.

Testkörningarna gav också möjlighet att visa 
Freeze Dry Unit i drift för ett stort antal intresse-
rade, presumtiva kunder. 

Internationell lansering
I samma anda valde Technology Solutions att med-
verka vid Aquatech i Amsterdam – en av de 
ledande mässorna i Europa inom detta segment – 
under hösten 2019. Mässan var ett första steg i lan-
seringen av Freeze Dry Unit på den europeiska 
marknaden, med många intresserade besökare i 
Elajos monter. Mässdeltagandet resulterade i ett 
stort antal nya kontakter, för vidare marknads-
bearbetning.

Revolutionerande frystorkning
Som namnet anger bygger metoden på frystork-
ning. Slammet bearbetas i tre steg: Frysning, upp-
tining och torkning och kan ges en torrhetsgrad på 
över 95 procent. Med stigande torrhet minskar 
volymen, vilket radikalt sänker transportkostnader 
och eventuella deponikostnader för slammet. Låg 
temperatur används vid torkningen. Därför går det 
bara åt en tiondel av den energi som många kon-
ventionella, termiska metoder behöver.  

Process utan polymerer
Freeze Dry Unit-metoden kan avvattna och torka 
utan tillsats av polymerer. Det gör att Freeze Dry 
Unit kan användas i flera marknadsområden. Man 
kan exempelvis ta till vara på en restprodukt ur en 
tillverkningsprocess från matindustrin och återan-
vända detta ”före detta avfall” till en ny, värdefull 
produkt. 

Andra fördelar för miljön är att slam med till-
räckligt hög torrsubstanshalt kan monoförbrännas. 
I en efterföljande process kan det begynnande 
bristämnet fosfor tas tillvara ur askan.
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FREEZE DRY UNIT

1. In- och utmatning
Inmatning av slam och utmatning av rejektvatten från 
processen.

2. Frysenhet
Slam fryses under kontrollerad process för att uppnå en 
separation mellan vatten och slampartiklar.

3. Tinaenhet
Slam rör sig in i tinasteget där det mesta av vattnet rinner av.

4. Torkenhet
Slam går in i torksteget där det torkas till önskad 
torrhetsgrad.

5. Hygieniseringssteg
Som ett tillval kan ett sista hygieniseringssteg läggas till. 
Hygien iseringen sker genom att låta slammet upphettas 
över 70 grader Celsius under minst en timme.

6. Processkontrollenhet
En kontrollenhet där Freeze Dry Unit kan övervakas och 
kontrolleras. Freeze Dry Unit kan också drivas på distans 
med säker åtkomst. Trender, analysdata, realtidsdata från 
sensorer etc. kan visas  på en operatörs kontrollpanel.

7. Kompressorer
Redundantkompressorer med effektstyrning.

8. Kyl- och värmemedia
Tankar för att hålla kyl- och värmemedia.

9. Biogasenhet
Som tillval kan Freeze Dry Unit få sin energi från biogas från 
en röt kammare.

1

2 3 4 5
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Ny ägartrio tar över Etec
Samtidigt som en lång epok tog slut blev det starten på en ny.

Så kan man sammanfatta det faktum att Elajo, i egenskap av grundare och 
ägare till utbildningsföretaget Etec, under 2019 tog det definitiva beslutet att 
sälja Etec.

Man kan lugnt konstatera att de nya ägarna kännetecknas av bästa tänkbara 
kompetens, eftersom de utgörs av en trio: Etecs vd, rektor samt IT-ansvarig.

Etec, som startades 2002 av Elajo, har bedrivit 
främst gymnasieskola, yrkeshögskola samt upp-
dragsutbildningar i regionen. Syftet har varit att 
utbilda och vidareutbilda elektriker och andra tek-
niska yrkesgrupper i främst östra Småland. Skolan 
har rönt mycket stor uppskattning, både av elever 
och det kringliggande näringslivet som försetts 
med välutbildade medarbetare tack vare Etec. 
Samarbetet med näringslivet har varit omfattande, 
där företagsrepresentanter också tagit tillvara på 
möjligheter att påverka skolans inriktning i takt med 
marknadens skiftande efterfrågan på kompetens. I 
gengäld har Etecs näringslivspartner varit frikostiga 
med att erbjuda praktikplatser. En win-win-situation 
för såväl elever som blivande arbetsgivare.

2019 ett mellanår
Etec gick in i 2019 väl medvetet om att en process 
om försäljning inletts från Elajos sida. Utbildning 
betraktas inte som en del av företagets kärnverk-
samhet och i den renodling som pågick fanns 
även en försäljning av Etec på dagordningen. I 
avvaktan på då pågående förhandlingar blev 
beslutet att inte ansöka om ny YH-utbildning för 
automationsingenjörer, eller göra något nytt intag 
under 2019.

Det gångna året kan därför beskrivas som ett 
mellanår, men intresset för Etecs gymnasieskola 
präglades av fortsatt starkt söktryck. 28 nya elever 
antogs till utbildning med start hösten 2019. Totalt 
läser ett 80-tal ungdomar i gymnasieskolan, som 
alltjämt är skolans ryggrad.

Rutinerad trio
Det är en minst sagt rutinerad trio av skolans med-
arbetare som nu tar över. Vd är, och förblir, Ylva 
Alexandersson, som arbetat i Etec sedan starten 
2002. Övriga delägare är Björn Lekselius, som är 
skolans rektor och även tjänstgör som lärare. Trion 
kompletteras av Thomas Norström, som är IT-
ansvarig och också tjänstgör som lärare. Thomas 
började på Etec 2007.

Nytt namn
Elajo och Etec kommer även i fortsättningen att ha 
ett nära och gott samarbete, det är parterna helt 
överens om. Företaget har bytt namn till Etec Tek-
nikutbildning AB och förblir hyresgäster hos Elajo 
i Oskarshamn, där utbildnings verksamheten bor 
granne med koncernens huvudkontor.      

 

AFFÄRSOMRÅDE ETEC
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Etecs bidrag till rörelse -
resultatet försämrades med 

2,2 MSEK under 2019.

Etec omsatte 16 MSEK 
under 2019. Det utgjorde 1 procent 

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning 
minskade med 1 MSEK, 

vilket motsvarar –6,3 procent.

2018

2019–2,2 MSEK 

1 %

Nya ägare till utbildningsbolaget 

Etec: Rektor Björn Lekselius, vd 

Ylva Alexandersson och 

Thomas Norström, IT-ansvarig.

Foto: Curt-Robert Lindqvist
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Kunden sökte tre medarbetare
– Daniel levererade ett 90-tal!
Han är en sann entreprenör, Daniel Söderblom, tillika Årets Elajoan 2019. Och 
han har en väl utvecklad näsa för affärer. Från ”ingenting” skaffade han uppdrag i 
lilla Östhammar för som mest över 90-talet Elajomedarbetare under 2018. Under 
2019 minskade antalet något, men toppade på ett 60-tal. Från flera olika affärs-
områden dessutom! Med gott ekonomiskt utfall.

Han minns fortfarande sitt första möte med Skan-
ska, som är byggherre för ett par större husprojekt 
åt SKB i Östhammar.

– De berättade att de gärna tog hjälp av en 
mekaniker och två elektriker från Elajo…

Årets Elajoan ville mycket mer än så. Med egen-
företagande i blodet har han sedan det första 
mötet med Skanska spanat efter nya uppdrag. 
Med ett minst sagt imponerande resultat.

Tänker på framtiden
Medarbetare från tre av Elajos affärsområden har 
rekryterats i omgångar till Östhammar, för att 
genomföra de många affärer som Daniel rott i 
hamn. Det har länge varit ett önskemål att visa upp 
hela bredden i Elajos tjänsteerbjudande, men ing-
enstans har det förverkligats så kristallklart som i 
Östhammar. 

– Byggena ska vara klara i november 2020, så 
det gäller ju att tänka på framtiden samtidigt. Vi 
har redan lyckats skapa överflyttningar för ett 15-tal 
Elajoaner till Vattenfall – och fler ska det bli, menar 
Daniel.

Hans förmåga att lösa ”alla” uppgifter uppskat-
tas inte bara av Elajo. Under 2019 utsågs han till 
montagesamordnare för hela projektet, vilket 
betyder att han arbetsleder även andra firmors 
personal i detta projekt.

Hög andel kvinnor
Åren i Östhammar har inte enbart präglats av hög-
tryck i arbetsuppgifter. Det har också känneteck-
nats av mycket god sammanhållning bland Elajo-
medarbetare från olika affärsområden och orter.

– Många har uttryckt uppskattning över att få 
jobba tillsammans med andra kollegor från kon-
cernen. Vi har haft en fin bredd. Från 18-19-åringar 
till några som till och med passerat pensions-
åldern. Kvinnornas andel av personalstyrkan har 
varit förhållandevis hög. 

– Så mycket kan jag säga att verktygen håller 
längre när kvinnor använder dem, säger Daniel 
med ett leende.

Tackar sina medarbetare
Han känner sig stolt över utmärkelsen ”Årets Ela-
joan”.

– Absolut! Och samtidigt ödmjuk. Det vi 
genomfört i Östhammar hade aldrig gått att göra 
utan en fantastisk personal. Det är det jag har haft, 
det är därför vi har lyckats så bra. Utmärkelsen är 
grädden på moset!

ÅRETS ELAJOAN 2019

24

  
E

LA
JO

 2
0

1
9



25

  
E

LA
JO

 2
0

1
9

DÄRFÖR BLEV DANIEL ”ÅRETS ELAJOAN”
Så här löd motiveringen för utnämningen av 
Daniel Söderblom till Årets Elajoan 2019:

”Daniel har genom en sann entreprenörsanda expanderat Elajos verksamhet i Östhammar. 
Han har aktivt arbetat med att öka samarbetet mellan koncernens olika verksamheter och 
leveransområden, vilket har givit fantastiska resultat. 

Sammantaget gör detta Daniel till en god förebild i vår utveckling och strävan att göra 
affärer mellan våra affärs områden. Daniel har även genom sitt ledarskap medverkat till en ökad 
arbetstrivsel i teamet, förstärkt våra kund relationer och därigenom öppnat upp för den bredd 
som Elajokoncernen kan erbjuda.”   

Till Årets Elajoan 2019 utsågs 

Daniel Söderblom, som har 

sin dagliga gärning vid Elajo 

i Östhammar. Foto: John Ash



HÅLLBARHET | INLEDNING

Sedan några tillbaka föreligger en skyldighet för 
aktiebolag av viss storlek att redovisa sitt hållbar-
hetsarbete inom miljö, sociala förhållanden, per-
sonal, mänskliga rättigheter och korruption. Elajos 
hållbarhetsarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden 
och vi förfinar kontinuerligt våra system, rutiner, 
policies och instruktioner. Allt för att hålla oss i 
framkant när det gäller hållbarhetsfrågor, som 
onekligen växer i angelägenhetsgrad. Elajo har 
också, i årsredovisningar och andra sammanhang, 
redovisat olika insatser inom detta område i 
många år, om än inte så samlat som nu. 

Elajo gör globalt avtryck
Inom miljöområdet har Elajo, inte minst med tanke 
på de branscher vi verkar inom, verkligen möjlig-
het att göra skillnad. Och vi gör det! Läs exempel-
vis om den innovation inom slamhantering 
– Freeze Dry Unit – som vi just nu håller på att lan-
sera. Den kan komma att leda till ett paradigm-
skifte för hur slam ska hanteras i framtiden, världen 
över. Med avsevärt mindre miljöpåverkan än vad 
konventionella metoder hittills erbjudit.
Det är ett typexempel på hur vi vill arbeta, i syfte att 
hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete. På 
hemmaplan är det fler och fler industrikunder som 
vill ha vår hjälp för att effektivisera och därmed 
minska sin energiförbrukning. Det känns bra att vi 
får använda vår specialistkunskap för energikart-
läggningar med just sådant syfte.   

Det går framåt
Elajo formulerade för tre år sedan handlingsplaner 
och policies för att ge ökad stadga åt hållbarhets-
arbetet vad avser sociala förhållanden, personal, 
mänskliga rättigheter och korruption. 

Under 2019 började vi i större skala att ersätta våra 
cirka 300 servicebilar till el-, gas- och laddhybrid-
bilar för att minska våra koldioxidutsläpp. Cirka en 
tredjedel av bilparken byttes under detta året.
Årets medarbetarundersökning visar med önsk-
värd tydlighet att vårt HR-arbete är framgångsrikt. 
Medarbetarnas samlade intryck av Elajo har inte 
varit bättre än så här, sedan undersökningarna 
startade.
Mycket tyder på att vi är på rätt väg. Men vi har en 
evig vandring framför oss, med ökad hållbarhet 
som ett lika angeläget som självklart mantra.  

Stefan Svensson
Koncernchef och VD

Elajo kan göra skillnad
– och gör det också!
För oss i Elajo är det en självklarhet att ta ansvar för och engagera 
oss i det samhälle vi påverkar med vår verksamhet. Och ja – vi 
bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Vi levererar mängder av 
lösningar som sänker energiförbrukning. Vi utvecklar produkter 
som kan förbättra miljön världen över. Välkommen att ta del av vår 
hållbarhetsredovisning här på sidorna 26-36.

Denna hållbarhetsredovisning omfattar Elajo Invest AB och dess dotterföretag.
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Slamavskiljning är ett globalt bekymmer. Det be ror 
främst på att konventionella processer innebär:
• att mikroplaster (polymerer) tillförs i slam-

avskiljningen
• att processerna kräver stora mängder energi 

med tillhörande utsläpp av växthusgaser
• att både energianvändning och kostnader för 

transporter i omhändertagandet är betydande.

Stort intresse
Freeze Dry Unit löser ovanstående problem. Det 
visades med önskvärd tydlighet när Elajo tog steget 
ut på marknaden 2019 för att testa anläggningen 
vid reningsverken i Oxelösund och Oskarshamn:
• Eftersom metoden bygger på frystorkning 

behövs inga mikroplaster tillsättas i processen.
• Energiåtgången minskar radikalt jämfört med 

konventionella metoder.

• Eftersom slammet kan ges en torrsubstans på 
över 95 procent minskar både energibelastning 
och kostnader för transporter mellan renings-
verk och avsättning – med upp till 80 procent.

Återvinna fosfor
En extra bonus med Freeze Dry Unit är att meto-
den ger möjlighet att ta tillvara fosfor, som är ett av 
de primära näringsämnena vid odlingar världen 
över. Torrt slam kan förbrännas och urlakning av 
fosfor blir därmed möjligt. Elajo kan således bidra 
till en cirkulär ekonomi för fosfor och ett alternativ 
för slam, som inte annars skulle kunna användas 
på grund av föroreningar.

Nu startar en spännande marknadsföringsresa 
för Freeze Dry Unit, med ett snabbt upparbetat 
intresse från såväl svenska som internationella 
kunder.

HÅLLBARHET | MILJÖ

Elajos största bidrag till ökad
hållbarhet redo för lansering
Elajos största insatser inom miljöområdet återfinns i de energibesparande 
lösningar vi levererar till våra kunder på den svenska marknaden. 
Men med Freeze Dry Unit – Elajos egenutvecklade metod för slamavskiljning – 
kan vi komma att göra en hållbarhetsinsats av betydligt högre dignitet.
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Under 2019 testades Freeze Dry Unit i skarpt läge, 

bland annat av den här besättningen vid reningsverket i Oxelösund.



Kontinuerligt arbete med information och utbild-
ning, för alla medarbetare, är de viktigaste insat-
serna för att öka säkerheten. Att göra medarbe-
tarna ännu mer delaktiga, genom att flitigt rappor-
tera risker, är ett annat inslag för ökad säkerhet. 
Under 2019 var målet att få in 1 000 riskobservatio-
ner. Det kom att stanna vid 731, som har bidragit till 
att presumtiva olyckor kunnat undvikas.

För att höja takten i riskobservationer har fokus 
på olika riskområden skiftat under året. Bland ett 

10-tal riskområden kan nämnas skärskador, arbete 
på hög höjd, brand och säkerhet, personlig 
skyddsutrustning och stress.

Arbetsmiljövecka
I maj 2019 genomförde Elajo en koncernövergri-
pande arbetsmiljövecka med temat ”Min roll för att 
skapa en säker arbetsplats”. Under veckan genom-
fördes 105 arbetsmiljöronder, från vilka bland 
annat 128 riskobservationer rapporterades. 

Totalt har Elajo elva olika certifikat, där kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljöcertifikaten väger tyngst. 
Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-
certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 
18001 genom KIWA Inspecta. Det är ett kombine-
rat certifikat av så kallad multisitetyp. Det betyder 
att resultatet av en genomförd revision påverkar 
alla enheter, inte enbart den eller de enheter som 
omfattats av revisionen.

Kortfattat är ISO 9001 en internationell stan-
dard, som syftar till att uppfylla våra kunders krav 
och öka deras tillfredsställelse. På motsvarande 
sätt är ISO 14001 inriktat på att företaget hela tiden 
arbetar för att förbättra sitt miljöarbete.

OHSAS 18001 hjälper oss att arbeta systema-
tiskt med arbetsmiljöfrågorna.

Elva certifikat
Utöver de koncernövergripande certifieringarna 
ovan innehar Elajo även certifikat som är nödvän-
diga för att få utföra specialistuppdrag åt kund. 
Nytt för 2019 är certifieringen inom ”Utrymnings-
larm med Talat meddelande”. Här är hela listan 
över Elajos samtliga certifieringar:

HÅLLBARHET | ARBETSMILJÖ, CERTIFIERINGAR

Fokus på riskobservationer

Elajos 11 certifieringar

Många av Elajos arbetsuppgifter kännetecknas av riskfyllda miljöer och arbets-
moment. Ofta är det många aktörer och ett högt tempo. 

Att systematiskt arbeta för en bra arbetsmiljö, ökad säkerhet och god hälsa 
faller sig därför helt naturligt. Elajos motto i sammanhanget sammanfattar inställ-
ningen på ett lika enkelt som tydligt sätt: ”Vi arbetar säkert – eller inte alls!”

Att inneha olika certifikat, där extern part kontrollerat att företaget lever upp till 
angivna förväntningar, bidrar till både kvalitet och kontroll på vad och hur företa-
get levererar. I avsaknad av certifikat är risken uppenbar att man inte godkänns 
som leverantör i olika offert- och upphandlingssituationer. 

Kvalitetsstandard: ISO 9001:2015
Miljöstandard ISO: 14001:2015 
Arbetsmiljöstandard: OHSAS 18001:2007 
Svetsning: ISO 3834-2:2005
Inbrottslarm: SSF 1015
Brandlarm: SBF 1008:2
Utrymningslarm med Talat meddelande: SBF 2018:1 
Kyla: Kategori 1 enligt EU-förordning 303/2008
Trycksättning: Ackreditering enligt ISO 17020 samt AFS 2006:8
Kärnkraftsarbeten: Sellihca
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner: 1090-1

2017 2017 20182018 20192019

2017: 15,10
2018: 10,47
2019: 10,95

*) Antal olyckor /
 miljon arbetade 
timmar

Riskobservationer / TillbudArbetsskade frekvens*

2017: 181
2018: 132
2019: 731

28

  
E

LA
JO

 2
0

1
9



HÅLLBARHET | MEDARBETARE

Ett bärande inslag i den certifiering Elajo erhöll är 
resultaten från den årliga medarbetarunder-
sökningen. Där svarar medarbetarna på frågor 
inom fem olika områden: Trovärdighet, respekt, 
rättvisa, stolthet och kamratskap.

Utöver detta har en stor kulturinventering 
gjorts av företagets processer, arbetssätt och ruti-
ner för att åstadkomma en samlad bild av Elajo 
som arbetsplats.

Värdegrundsarbete
Det var med stor stolthet som Elajo tog emot 
beskedet om uppnådd certifiering. Det har blivit 
möjligt genom ett kontinuerligt förbättringsarbete 
där alla – medarbetare, ledare och partners – 
bidragit till att lyfta både lokala och centrala för-
bättringar under åren. Certifieringen är också ett 
kvitto på att värdegrundsarbetet med fokus på 
öppenhet, engagemang och utveckling alltmer 
präglar Elajos företagskultur. Arbetet har bland 
annat fått genomslag i allt lägre personalom-
sättning.

Från 2019 års medarbetarundersökning kan vi 
exempelvis utläsa en stark förbättring av området 
”kommunikation”. Elajo har bland annat produce-
rat fem filmer under året, i syfte att inspirera och 
informera alla medarbetare.

Fler än någonsin deltog
Den certifiering som Elajo erhöll från Great Place 
to Work varar inte för evigt. Certifikatet gäller 
under 12 månader. Arbetsplatsstudien baserar sig 
på över 30 års forskning och analys.

Deltagandet i medarbetarundersökningen är 
frivilligt. 2019 var det högsta deltagandet någon-
sin, med 81 procent svarsfrekvens.

Elajo
certi fierat
som en bra
arbetsplats
Elajo är en bra arbetsplats – det har 
företaget numera certifikat på.
Under 2019 tilldelades Elajo ”Great 
Place to Work”, som grundar sig på en 
internationell standard för utvärdering 
av arbetsplatser.

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Mål 
2019

Utfall
2019

Mål 
2019
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2019

Utfall 
2019

Utfall 
2019
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Trust Index Great Place to work

Svarsfrekvens Great Place to work
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HÅLLBARHET | MEDARBETARE

Internutbildningar inom Elajo fortsätter att utveck-
las. Flera sådana är webbaserade, vilket gör det 
möjligt och smidigt att delta på samtliga orter runt 
om i koncernen. Totalt deltog medarbetarna under 
10 000 utbildningstimmar 2019.

Två nya kurser – Organisatorisk och social 
arbetsmiljö samt Asbest & kvartsdamm – lansera-
des under året. Större interna utbildningsinsatser 
har gjorts inom projektkunskap och service, det 
sistnämnda inom ramen för ”Elajolöftet”, som lan-
seras under 2020.

Friskvårdsbidrag
Samtliga medarbetare erbjuds årligt friskvårdsbi-
drag. Det kan användas i företagets förmånsportal 
Elajo4U. I denna finns över 800 förmånliga frisk-
vårdsalternativ att välja bland. I portalen finns även 

65 förmåner inom livsstil, exempelvis hjälp i hem-
met, rådgivning och matlösningar.

Grundat på en positiv syn på hälsoaktiviteter 
har företaget sponsrat Elajolag som tävlat i Stafett-
vasan, lokala hockeymatcher, löptävlingar med 
mera.

Bättre rehabilitering
Under 2019 har ett nytt systemstöd för rehabilite-
ring implementerats. Med hjälp av det kan chefer 
både kvalitetssäkra och hantera rehabiliteringsfrå-
gor effektivare. Stödet ger också signaler om 
ohälsa tidigt, varför snabbare och bättre insatser 
kan göras. Systemet tillgodogör också att företa-
get bättre kan säkra känsliga data enligt GDPR och 
sekretesslagstiftning. 

Under det gångna året har chefer, ledare och 
skydds ombud utbildats i en ny, intern webutbild-
ning i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). 
Kränkande särbehandling är ett av utbildningens 
block. Ambitionen är att samtliga anställda i kon-
cernen ska ha genomfört utbildningen under 
2020.

Tydliga framsteg
Den årliga medarbetarundersökningen är ett 
annat verktyg i koncernens arbete för jämställdhet 
och likabehandling. Resultatet från 2019 års under-
sökning visar tydligt att medarbetarna upplever att 
Elajo fortsätter att förbättra sig inom likabehand-
ling, utifrån flera synvinklar.

Vill bli fler kvinnor
Ett av Elajos likabehandlingsmål är att på sikt ha en 
20-procentig andel kvinnor i sin organisation. I 
nuläget är andelen knappt hälften, 9 procent. 
Branschen är starkt mansdominerad och tyvärr är 
det fortfarande få kvinnor som söker sig till de 
yrken vi representerar. Kvinnoandelen i Elajo lig-
ger i paritet med förhållandena i branschen.

Positivt är att det under året skett tillsättningar i 
Elajo som gjort att det nu finns kvinnliga elektriker 
och säkerhetstekniker på fler orter än tidigare, 
likaså att andelen kvinnliga chefer i Elajo har ökat.

10 000 utbildningstimmar 
stärker konkurrenskraften

Likabehandling 
– lika självklart som angeläget

Medarbetarna är Elajos viktigaste resurs. För att främja deras personliga 
utveckling är utvecklingssamtal och planerad utbildning viktiga verktyg. 
Insatser för medarbetarnas välmående är andra exempel för att skapa en 
hälsosam arbetsplats.

Elajo fortsätter att sträva efter att vara en jämställd arbetsplats, helt fri från 
diskriminering och kränkande särbehandling. En särskild plan, i syfte att nå 
målet, har utvecklats och ska utvärderas under 2020. Internutbildning är ett 
av verktygen som koncernen använder. 
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Andel kvinnliga 
medarbetare 

Andel kvinnor 
i koncernledning 

Andel 
kvinnliga chefer 

Andel 
kvinnor i styrelsen

37,5% 37,5%15%9%

Avser förhållande 2019-12-31

Elajo strävar efter att öka andelen 

kvinnor i organisationen. 

En som redan valt elektrikeryrket 

är Hanna Claesson, Ljungby.    

Foto: Mats Samuelsson (även omslagsfoto)



HÅLLBARHET | MEDARBETARE

Med ökande konkurrens om kompetent arbets-
kraft har HR-arbetet både externt och internt 
fokus. Totalt tog Elajo emot 2 200 ansökningar om 
anställning under 2019.

Interna karriärer
Samtidigt stimuleras intern rörlighet, både mellan 
orter och olika teknikområden. Parallellt görs 
interna karriärer, där exempelvis elinstallatörer 

Elajos attraktionskraft
blir allt viktigare
Högkonjunkturen skapade ökad rörlighet på arbetsmarknaden 2019. 
Branschen lider av generell kompetensbrist för växande, kvalificerade teknik-
uppdrag.  För att möta dessa båda utmaningar intensifierade Elajo sitt HR-arbete. 
Bevisligen på ett bra sätt, eftersom hela 144 nyrekryteringar gjordes under året!

utvecklar sin kompetens för att arbeta med säker-
hetstekniska uppgifter. Att stimulera interna karriä-
rer är en viktig uppgift i HR-arbetet inom överskåd-
lig tid.

Elajo ser att rekryteringsbehovet växer för med-
arbetare med ingenjörskompetens och eftergym-
nasial utbildning. En väg att nå dessa är att erbjuda 
exjobb, vilket skedde under 2019 och resulterade i 
en anställning.

32

  
E

LA
JO

 2
0

1
9



HÅLLBARHET | MILJÖ

2017 20172018 20182019 2019

Koldioxidutsläpp Antal miljöbilar

Det finns flera förklaringar till industrins starkt väx-
ande efterfrågan på experthjälp. Först och främst 
att energipriset stigit och knappast tenderar att gå 
tillbaka. Företagen blir också mer och mer ange-
lägna att ta sitt miljöansvar. Till detta kommer att 
staten via olika bidrag stimulerar företag som för-
bättrar sin hushållning med energi.

Lika många cyklar, med mindre energi
Det är nu tre medarbetare – i Värnamo, Bredaryd 
och Jönköping – som arbetar på energiavdel-
ningen. Under 2019 betydde deras utredningar att 
kundföretagen tillsammans sparade så mycket 

energi som motsvarar årsförbrukningen i 273 
normal villor. 

En kund som Skeppshultscykeln klarar numera, 
med Elajos hjälp, samma produktionsvolym med 
20 procent lägre energianvändning. Företaget 
Laserkraft i Bredaryd har blivit 10 procent energi-
effektivare tack vare Elajos insatser.

Fortsätter växa
Ambitionen för Elajos energiavdelning är att fort-
sätta växa och kunna ta på sig uppdrag inom en 
större del av koncernens verksamhetsområde. 
Genom att nu vara representerade på tre orter har 
ett första viktigt steg tagits i den riktningen.     

En femårsplan upprättades, där så gott som samt-
liga av företagets cirka 300 servicebilar och tjäns-
tebilar ska vara elbilar eller laddhybrider senast 
2023. 

Det blev en rivstart för aktiviteten redan 2019, 
när företaget bytte ut 73 av bilarna. Totalt fanns det 
därför vid utgången av året nästan 100-talet Elajo-
bilar som kan beskrivas som miljövänliga.

Elajo fattade sitt strategiska beslut innan det så 
kallade Bonus-malus systemet infördes, vilket ger 
rejäl ekonomisk stimulans för miljövänligare bilal-
ternativ. Det bidrog till ökat tempo i utbytespro-
cessen. 

En ny bilpolicy togs fram under 2019. I denna är 
ett av koncernens miljömål – att sänka koldioxidut-
släppen i våra direkta transporter – förankrat.

Genomsnittligt koldioxidutsläpp per Elajofordon 
fortsätter minska. Från 2 038 kg 2018 till 1 915 kg 
2019, vilket motsvarar 6 procent.

Elajos kartläggningar skapar 
lönsam energihushållning

Laddhybrider och elbilar
minskar koldioxidutsläpp

Det finns ett starkt sug hos många industriföretag att se över och effektivisera sin 
energianvändning. Elajo besitter mycket kunskap inom området och startade där-
för 2018 en separat energiavdelning, med rötterna i den industritäta Gnosjöregio-
nen. Avdelningen är Elajos ojämförligt största bidrag till bättre energihushållning.

Under 2018 fattade Elajokoncernen ett strategiskt beslut för att – i ord och hand-
ling – minska företagets negativa miljöpåverkan. Det handlade specifikt om för-
nyelse av företagets flotta av servicebilar och tjänstebilar, som ansågs släppa ut 
oförsvarligt mycket koldioxid.
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HÅLLBARHET | SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Det mest näraliggande exemplet är givetvis att vi 
skapar bättre förutsättningar och levnadsvillkor för 
våra närmare 1 000 anställda. Vi värnar om att 
erbjuda goda anställningsvillkor och möjligheter 
till både personlig och yrkesmässig utveckling i 
deras arbetsvardag. Vi betalar marknadsmässiga 
löner och gör avsättningar till deras pensioner.  Vi 
betalar också betydande sociala avgifter, som 
kommer till nytta i olika samhälleliga insatser. 
Bland våra intressenter finns också många leveran-
törer. Inköp hos dessa, av varor och tjänster, skapar 
också sysselsättning, löner, pensioner och väl-
stånd. Den här typen av bidrag till samhällets 
utveckling ligger i företagandets natur. 

Egen gymnasieskola
Elajo har en lång och fin tradition när det handlar 
om engagemang i samhällsutveckling. Det har 
bland annat tydliggjorts i att företaget bedrivit en 
skolverksamhet under många år via det egna 
utbildningsföretaget Etec. Genom dess gymnasie-
utbildning av elektriker, kompletterad med 
yrkeshögskole utbildningar, har vi årligen försett 
oss själva och andra industriföretag med uppskat-
tad, välutbildad arbetskraft. Elajo kommer förvisso 
att överlämna ägarskapet för Etec under 2020 då 
det inte längre omfattas av företagets kärnverk-
samhet, men har markerat att vi månar om företa-
gets fortlev nad.

Hållbarhet via sponsring
Ett annat område där Elajo numera väger in hållbar-
hetsaspekter är i företagets sponsringsåtaganden. I 
den nya sponsringspolicy som antogs för några år 
sedan betonar vi att Elajo förväntar sig att fören-
ingar som vill ha sponsring ska ha särskilt fokus på 
breddverksamhet, ungdomsverksamhet och jäm-
ställdhet. Det visar att vi även indirekt kan verka för 
likabehandling, rättvisa och ökad jämställdhet.

En av de föreningar som blivit föremål för Elajos 
sponsring är damallsvenska fotbollslaget Växjö 
DFF. Det var inte föreningens idrottsliga meriter 
som var avgörande för samarbetet. Vi uppskattade 
att föreningen bland annat drivit ett integrations-
projekt för unga flickor av utländsk härkomst, som 
erbjuds hjälp med både läxläsning och fotbollsträ-
ning i direkt avslutning till skoldagen. 

Lokalt förankrad
Sponsringsverksamheten inom koncernen är 
lokalt förankrad, vilket innebär att respektive kon-
tor – som känner sin marknad – har del av den 
årliga potten. Från huvudkontorsnivå hanteras en 
del större projekt där Oskarshamn under 2019 
begåvades med ett elitserielag i ishockey. Här 
finns också framgångsrika fotbolls- och inneban-
dylag. Gemensamt för dessa är att de bedriver sin 
verksamhet i linje med Elajos sponsringspolicy. 
Vid olika informationsträffar har policyn gåtts ige-
nom med företrädare för föreningslivet, med både 
respektfullt och förstående mottagande. 

Elajos roll i samhället 
När man talar om sociala förhållanden i hållbarhetssammanhang är det ett 
begrepp som täcker ett vidsträckt område – både internt och externt. Vi tolkar 
det som olika åtaganden för Elajos del, i syfte att bidra till bland annat ökad väl-
färd och ett godare samhälle. Vi tar vårt samhällsansvar i många olika skepnader.
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HÅLLBARHET | UPPFÖRANDEKOD

Riskerna med korruption och bristande affärsetik är 
många. Om otillbörlig påverkan sker vid våra inköp 
kan det exempelvis leda till att de varor och tjänster vi 
köper in inte uppfyller våra kvalitetskrav. Eller att de 
inte är producerade enligt våra högt ställda krav på 
arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan.

Riskerna för korruption
får aldrig underskattas

Syftet med uppförandekoden är att lägga en tydlig 
grund för Elajos etik- och korruptionsarbete, de 
höga krav vi ställer – både på oss själva och dem vi 
arbetar med. Här beskrivs hur vi ser på bemö-
tande, extern representation, rättvis konkurrens 
och sunda affärsprinciper. Koden tar även upp frå-
gor som inte har direkt koppling till antikorruption. 
Det handlar exempelvis om säkerhet och trygghet 
på arbetsplatsen, lika rättigheter och möjligheter i 
Elajo, ansvarsfull marknadsföring, mångfald och 
inkludering.

Etiskt beslutsfattande
Kunskap om och inblick i uppförandekoden är en 
angelägenhet för samtliga medarbetare i Elajo. Ett 
flertal workshops, titulerade ”Uppförande och 
etiskt beslutsfattande”– ska därför genomföras 
under de närmaste åren.

I den årliga medarbetarenkäten finns möjlighet 
för medarbetarna att påpeka upplevda brister 
inom uppförande och etik.     

Kunskap om affärsetik
redan vid introduktion
Under våren 2019 beslutade Elajos styrelse om en uppdatering av koncernens 
Code of conduct, även benämnd uppförandekod. 

Alla chefer har tagit del av den nya koden och samtliga medarbetare ska de 
närmaste åren delta i informationsmöten om den. Dessutom är koden numera 
ett obligatoriskt inslag i Elajos introduktionsprogram.

Ordet ”korruption” är starkt värdeladdat. Ofta förknippas det med politiska 
utvecklingar på hög nivå, men faktum är att det även för företag som Elajo är av 
yttersta vikt att vi agerar etiskt och driver ett ambitiöst antikorruptionsarbete.

Riktad utbildning 
Elajos mål inom affärsetik och antikorruption är att 
kontinuerligt öka medarbetarnas kunskap. Det sker 
genom utbildning inom de områden som är särskilt 
relevanta, baserat på branscherfarenhet, för respek-
tive grupp: Försäljning, inköp och marknadsföring. 
Medarbetare inom dessa områden får därför riktad 
information och utbildning om Elajos affärsetiska rikt-
linjer. Det gäller även i fråga om regler för konkurrens-
hämmande aktiviteter, antikorruption och marknads-
föring. Utbildningen genomförs lokalt, av närmaste 
chef, med support från Affärsstöd i moderbolaget. 
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Till bolagsstämman i Elajo Invest AB, org.nr 
556079-4330

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-
porten för år 2019 på sidorna 26-35 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

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

in riktning och omfattning som en revision enligt 
Internatio nal Standards on Auditing och god 
revisions sed i Sverige har. Vi anser att denna gransk-
ning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Oskarshamn den 16 mars 2020
Ernst & Young AB

Sara Johansson  Franz Lindström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande  
avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten
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Årsstämma
Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma tisdag den 2 juni 2020, 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 2020 dels anmäla sin 
avsikt att delta i årsstämman senast kl 12.00 onsdag den 27 maj 2020 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 2020, genom för-
valtares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.
 
Utdelning
Mot bakgrund av covid-19 föreslår styrelsen att det inte lämnas någon utdelning för 
verksamhetsåret 2019.
 

Oskarshamn den 16 mars 2020
 
Styrelsen
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Fem år i sammandrag

(MSEK)

2019 2018 2017 2016 2015
Resultatposter
Nettoomsättning 1 052,9 940,3 856,3 923,3 1106,4 
Rörelseresultat 31,3 38,2 –12,2 9,7 14,8 
Resultat efter finansiella poster 49,8 34,1 –14,8 6,1 10,8 
Årets resultat 42,9 25,3 –11,9 4,2 7,7 

Balansposter
Anläggningstillgångar 72,5 71,0 56,2 61,5 73,1 
Övriga omsättningstillgångar 215,3 197,9 214,1 268,6 275,7 
Likvida medel 142,4 128,1 104,5 92,0 81,3 
Eget kapital 99,4 106,5 86,7 102,6 102,9 
Avsättningar 81,1 80,9 80,0 82,0 82,8 
Långfristiga skulder 38,8 35,2 31,9 26,7 37,3 
Kortfristiga skulder 210,9 174,3 176,1 210,8 207,1 
Totalt kapital 430,2 397,0 374,8 422,2 430,1 
Sysselsatt kapital 234,7 235,4 208,5 228,9 243,7 

Övrigt
Medeltal antal anställda 891 859 863 847 987
Lönekostnader 369,1 343,6 332,4 372,4 448,8 

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

3,7 5,5 1,3 0,0 0,0 

Relationstal 
Vinstmarginal, % 3,0 4,1 –1,4 1,1 1,4
Avkastning på totalt kapital* 7,7 10,0 –2,8 2,4 3,5
Avkastning på sysselsatt kapital*, % 13,6 17,4 –5,0 4,4 6,2
Avkastning på eget kapital*, % 41,7 26,2 –12,6 4,0 7,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,4 2,1 2,2 2,5
Soliditet, % 23,1 26,8 23,1 24,3 23,9
Räntetäckningsgrad, ggr 10,9 8,7 –2,7 2,5 3,5
Tillväxt i fakturering, % 12,0 9,8 –7,3 –16,5 8,7

Elajoaktien
Substansvärde, kr 89,47 95,86 78,01 92,30 92,55
Resultat per aktie, kr 38,61 22,79 –10,74 3,74 6,92
Föreslagen utdelning per aktie 0,00 45,00 5,00 3,50 4,00

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

1–200 102 68 % 10 512 0,9 %

201–1 000 30 20 % 14 433 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 % 301 460 27,1 %

100 001– 2 1,3 % 770 249 69,3 %

Totalt 150 100 % 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 18 260 18 260 1,6 % 18 260 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 33 128 33 128 3,0 % 33 128 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 värdepappers -
bolag 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 koncernredovis-
ning för verksamhetsår 2019.

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 
och mekanik är vi delaktiga i hela processen från 
rådgivning, konstruktion, projektledning och 
genomförande/installation till serviceåtaganden. 

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 fastighets- 
och industri automation. Inom brand och säkerhet 
levererar Elajo helhetslösningar och våra ingenjö-
rer är certifierade enligt SBF 1008:2. El & Energi-
teknik genomför projekt och installationer till 
både industri-, offentliga-, kommersiella- och 
privat kunder där uppdragen kan vara allt ifrån 
enklare installationer till stora effektiviserings-
projekt och ombyggnationer.

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. Pre-
fabricering och modultillverkning sker i modern 
miljö och med avancerad teknik i våra verkstäder i 
Oskarshamn, Göteborg och Luleå. 

Etec driver en av marknadens mest moderna 
treåriga gymnasieutbildning inom elteknik. Etec 
har även bedrivit yrkeshögskoleutbildning samt 
uppdragsutbildningar åt externa kunder. Etecs 
verksamhet har i början av 2020 överlåtits till tre 
ledande medarbetare vid företaget. 

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

Organisation
Verksamheten var vid årets utgång organiserad i 
fyra affärsområden och verkar i Sverige: El & Ener-
giteknik, Mekanik, Technology Solutions och Etec.

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

Marknaden
Nettoomsättningen ökade mot föregående år 
med 12,0% . Efterfrågan bedöms i stort fortsatt 
vara hög på tjänster inom de branscher Elajo ver-
kar. Inom affärsområde El & Energiteknik råder 
fortsatt stor efterfrågan från såväl industrier som 

fastigheter. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft 
är följaktligen stor.

Engineering har under året avyttrats.
Kundbasen för affärsområde Mekanik har fort-

satt att breddas i och med en utvidgning mot 
andra segment än kärnkraft, exempelvis inom 
petro kemi. Mekanik har säkrat framtida intäkter 
inom kärnkraftssegmentet, bland annat genom ett 
förlängt avtal om leverans av bränslekassetter.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 053 
MSEK (940 MSEK) och fördelar sig enligt följande 
per affärsområde:

(MSEK) 2019 % 2018 %

El & Energiteknik 824 78 % 759 81 %

Mekanik 200 19 % 135 14 %

Engineering* 33 3 % 50 5 %

Etec 15 1 % 16 2 %

Technology Solutions 0 0 % 0 –

Moderbolaget 39 4 % 33 4 %

Avgår fakturering  
inom koncernen

–58 –6 % –53 –6%

Summa 1 053 940
 

Rörelseresultat
Rörelseresultat uppgick till 31,3 MSEK (3,0 %), före-
gående år 38,2 MSEK (4,1 %). Inom affärs område 
El & Energiteknik uppgick rörelseresultatet till 
43,5 MSEK (5,3 %) en positiv förändring med 
5,7 MSEK. Förbättringen kan främst hänföras till  
förbättrad produktivitet, starkare projektmarginal 
och volymökning. 

Affärsområdenas bidrag till rörelseresultatet för-
delar sig enligt följande:

(MSEK) 2019 2018

El & Energiteknik 43,5 37,8

Mekanik –3,9 –0,7

Engineering* 3,6 6,0

Etec –3,7 –1,5

Technology Solutions –1,5 –0,2

Moderbolaget –1,6 –1,5

Övriga bolag/koncernposter –5,0 –1,8

Summa 31,3 38,2

*) t.o.m. 2019-09-02
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Personal
Det genomsnittliga antalet anställda under året var 
891 (859), varav i moderbolaget 23 (20) anställda. 
Av det totala antalet medelanställda var 82 (80) 
kvinnor, varav 12 (12) kvinnor i moderbolaget. 
Löner och andra ersättningar samt fördelningen av 
dessa framgår av not 7.

Likvida medel
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga 
placeringar uppgick vid årsskiftet till 142,4 MSEK 
(128,1 MSEK).

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 opera-
tiva riskerna är större än de finansiella riskerna. 
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 risk-
exponering.

Anbudsgivning

En projektverksamhet påverkas av olika risker i 
samband med anbudsprocessen, såväl kommersi-
ella som produktionsrisker. För att minimera ris-
kerna avseende anbudsgivningen arbetar Elajo 
efter en implementerad projektprocess. Projekt-
processen syftar till att säkerställa att Elajo arbetar 
på ett standardiserat sätt, med checklistor och kon-
trollpunkter, inom sina projekt och därigenom kan 
identifiera risker 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 avse-
ende insatsmaterial och underentreprenörer utgör 
en risk. Elajo hanterar denna risk genom att gente-
mot sina kunder använda sig utav lämplig kon-
traktsform. Därtill arbetar Elajo centralt med effek-
tiva 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 månat-
ligen en bedömning utav projektets utfall och däri-
genom 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 års-
basis. De finansiella riskerna bedöms ej som bety-
dande.

Miljöinformation
Enligt miljöbalken bedriver koncernen en anmäl-
ningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten avser 
verkstadstillverkning samt transport av miljöfarliga 
ämnen. Den anmälningspliktiga verkstadstill-
verkningen bedrivs i Oskarshamn. Miljöpåverkan 
från verksamheten påverkar den yttre miljön 
genom buller och luftföroreningar. Samtliga upp-
mätta värden ligger inom de gränser som myndig-
heterna beslutat och bolaget är ej inblandat i 
någon miljörelaterad tvist.

Vad gäller anmälningsplikten avseende trans-
port 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. 

Arbetsmiljöarbetet går under samlingsnamnet 
”Säkerhet & Omtanke”. Genom utbildningar, tema-
veckor och löpande arbete med riskanalyser lig-
ger fokus på både fysisk och psykosocial arbets-
miljö och självklart nollvision gällande arbets-
olyckor. Allas rätt till en säker arbetsmiljö och vik-
ten 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. Vår ledarutveckling lyfter 
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be tydelsen 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 far-
ligt 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 kom-
petens för att informera och installera hållbar tek-
nik 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 organi-
sationens utveckling och decentraliserade verk-
samhet. 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 prio-
ritet 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 ris-
kerna för skador och ohälsa bland medarbetarna. 

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet i 
syfte att främja planeringen av kompetensutveck-
ling, 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, Byggnads och IF Metall, medan 
tjänstemännen är anslutna till Unionen, Sveriges 
Ingenjörer och Ledarna.

Framtida utveckling
Elajo har i och med det strategiska arbetet som 
omsatts i mål och handlingsplaner inom hela orga-
nisationen under 2019 stärkt grunden för en posi-
tiv utveckling under de kommande åren. Samtidigt 
bedriver Elajo ett antal spännande utvecklingspro-
jekt där förhoppningen är att ta nya och stora 
marknadsandelar. Vi har mött nya och svår-
bedömda utmaningar i form av coronapandemin 
och covid-19. Negativ volym- och resultatpåverkan 
har varit tydlig redan under första kvartalet 2020. 
Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar erforder-
liga åtgärder för att dämpa negativa effekter.

Ägarförhållande 
Vi hänvisar till sidan om Elajoaktien.

Flerårsöversikt
Vi hänvisar till 5 år i sammandrag.

Väsentliga händelser
I september avyttrades dotterbolaget Elajo 
Engineering AB och i inledningen av 2020 har 
dotterbolaget Etec Teknikutbildning avyttrats.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande:

(TSEK)

I ny räkning överförs 105 559

Summa 105 559

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 återfinns på sidorna 
26–35 i detta tryckta dokument.
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 1,2 1 052 901 940 320 38 535 33 439
Förändring av lager av produkter 
i arbete, färdiga varor, och pågående  
arbete för annans räkning 216 995 0 0
Övriga rörelseintäkter  3 4 143 3 145 386 426

1 057 260 944 460 38 921 33 865

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –268 102 –243 301 0 0
Övriga externa kostnader 4, 5 –237 672 –168 363 –16 336 –15 116
Personalkostnader 6, 7, 8 –496 192 –476 755 –23 728 –19 967
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 9 –24 029 –17 840 –493 –235

Rörelseresultat 31 265 38 201 –1 636 –1 453

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 10 22 779 0 27 146 –482
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 766 352 788 338
Räntekostnader och liknande resultatposter –5 027 –4 452 –1 716 –916

Resultat efter finansiella poster 49 783 34 101 24 582 –2 513

Bokslutsdispositioner 12 0 0 21 760 25 680
Skatt på årets resultat 13 –6 862 –8 766 –4 400 –5 443

Årets resultat 42 921 25 335 41 942 17 724

Resultaträkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 2019 2018 2019 2018
Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 9 436 6 436 1 808 1 605
Goodwill 14 900 7 028 – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 10 336 13 464 1 808 1 605

Byggnader och mark 15 722 745 107 107
Förbättringsutgift annans fastighet 15 3 777 4 725 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 3 239 3 823 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 15 53 242 47 333 1 012 1 093
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 625 0 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 61 605 56 626 1 119 1 200

Andelar i koncernföretag 16 0 0 120 209 123 687
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 153 153 37 37
Andra långfristiga fordringar 18 412 750 1 818 340

Summa finansiella anläggningstillgångar 556 903 122 064 124 064

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 72 506 70 993 124 991 126 869

Råvaror och förnödenheter 16 408 17 875 0 0

Summa varulager mm 16 408 17 875 0 0

Kundfordringar 164 044 163 751 125 4
Fordringar hos koncernföretag – – 49 926 48 048
Övriga fordringar 5 556 3 630 1 869 405
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 29 352 12 627 2 500 1 961

Summa kortfristiga fordringar 198 864 180 008 54 420 50 418

Kortfristiga placeringar 20 17 940 29 903 17 940 29 903

Kassa och bank 21 124 500 98 224 39 282 25 403

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 357 712 326 010 111 642 105 724

SUMMA TILLGÅNGAR 430 218 397 003 236 633 232 593

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 55 575 55 575 55 575 55 575
Bundna reserver/Reservfond 31 765 26 687 20 054 20 054
Fond för utvecklingsutgifter 1 808 1 605 1 808 1 605

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserat resultat –32 619 –2 658 63 617 96 114
Årets resultat 42 921 25 335 41 942 17 724

Summa eget kapital 99 450 106 544 182 996 191 072

Obeskattade reserver 22 – – 14 900 8 500

Avsättningar för pensioner 23 74 610 76 757 11 111 11 161
Övriga avsättningar 24, 25 6 461 4 186 2 979 4 186

Summa avsättningar 81 071 80 943 14 090 15 347

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 37 627 34 779 0 0
Andra långfristiga skulder 26 1 171 408 1 171 408

Långfristiga skulder 38 798 35 187 1 171 408

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27, 28 14 108 11 430 0 0
Leverantörsskulder 88 544 60 633 2 280 2 562
Skulder till koncernföretag - – 12 469 6 950
Skatteskulder 1 282 1 313 1 498 1 422
Övriga skulder 31 980 28 683 3 441 2 566
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 74 985 72 271 3 788 3 766

Summa kortfristiga skulder 210 899 174 330 23 476 17 266

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 430 218 397 003 236 633 232 593

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 49 783 34 101 24 582 –2 513

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar 24 029 17 840 493 235
Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader 760 –205 0 –10
Nedskrivning andel i koncernbolag 0 0 3 121 482
Realisationsvinst vid avyttring koncernföretag –26 211 0 –30 267 0
Kursvinster/förluster 0 49 0 0
Omräkningsdifferens 18 0 0 0
Förändringar i avsättningar 128 925 –154 2 159
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 3 482 0 0 0
Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0 28 160 34 180
Betald inkomstskatt –6 893 8 622 –4 324 –5

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 45 096 61 332 21 611 34 528

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 1 467 1 553 0 0
Förändring av fordringar –33 672 –1 445 –4 002 -48 167
Förändring av kortfristiga skulder 48 141 –3 132 6 134 1 686
Förändring av långfristiga skulder 3 611 3 256 763 408

Kassaflöde från den löpande verksamheten 64 643 61 564 24 506 –11 545

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag 0 –8 042 0 –7 632
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 –5 540 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –30 050 –21 640 –616 –1 795
Försäljning av inventarier 0 3 128 0 14
Försäljning av byggnader och mark 0 0 0 0
Försäljning dotterbolag 29 399 0 29 519 0
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper 338 –277 –1 478 94

Kassaflöde från investeringsverksamheten –313 –32 371 27 427 –9 319

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –50 018 –5 558 –50 018 –5 558

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –50 018 –5 558 –50 018 –5 558

Förändring likvida medel 14 313 23 635 1 916 –26 422

Likvida medel vid årets början 128 127 104 491 55 306 81 728

Likvida medel vid periodens slut 142 440 128 126 57 222 55 306

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

(TSEK) FÖRVÄRV

2019 2018
Förvärv av verksamhet

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

Försäljning av dotterbolag

Omsättningstillgångar –14 728 -
Likvida medel –891 -

Kortfristiga skulder 11 541 -

Erhållen köpeskilling 30 290 -

Förändring av eget kapital
 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Ingående balans 19-01-01 55 575 28 292 –2 658 25 335 106 544
Förskjutning mellan bundet  
och fritt kapital

0 5 282 –5 282 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 4 0 4

Lämnad utdelning 0 0 –50 018 0 –50 018

Överföring resultat föregående år 0 0 25 335 –25 335 0

Årets resultat 0 0 0 42 921 42 921

Utgående balans 19-12-31 55 575 33 573 –32 619 42 921 99 450

Moderbolaget 0

Ingående balans 19-01-01 55 575 21 659 96 114  17 724 191 072

Fond för utvecklingsutgifter 203 –203 0

Lämnad utdelning 0 0 –50 018 0 –50 018

Överföring resultat föregående år 0 0 17 724 –17 724 0

Årets resultat 0 0 0 41 942 41 942

Utgående balans 19-12-31 55 575 21 862 63 617 41 942 182 996
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Kommentarer och noter
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3):

Klassificering mm
Anläggningstillgångar, avsättningar och långfris-
tiga 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 moderbola-
get samtliga dotterbolag, varmed avses de bolag 
som Elajo Invest AB direkt eller indirekt äger mer 
än 50 % av aktiernas röstvärde. Aktieinnehav mot-
svarande 20–50 % klassificeras som intressebolag 
och årets resultatandelar minskade med eventuell 
avskrivning av övervärden redovisas på särskild 
rad i koncernens resultaträkning.

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna 
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och 
den del av dotterbolagens egna kapital som intjä-
nats efter förvärvstidpunkten. Vid intagande av 
utländska dotterbolag i koncernredovisningen har 
omräkning till svenska kronor skett med utgångs-
punkt från balansdagens kurs vad avser balansräk-
ningen 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 (fakturabe-
lopp) om företaget får ersättning i likvida medel 
direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkom-
sten som intäkt när de väsentliga förmåner och ris-
ker 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 företa-
get kommer att få de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen och när inkom-
sten 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, s.k. 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 uppdra-
get. Skillnaden mellan redovisad intäkt och faktu-
rerade 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. Portföljmeto-
den tillämpas.

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

Fordringar har efter individuell prövning upptagits 
till belopp varmed de förväntas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas 
till balansdagens kurs.

Koncernen initierade ett incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare under räkenskapsår 2018. 
Incitamentsprogrammet 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 s.k. Black Scholes modellen och ved-
ertagna antaganden om bland annat volatilitet och 
riskfri ränta vid tidpunkten för erbjudandet.

Koncernens incitamentsprogram värderas till verk-
ligt värde. Verkligt värde baseras på koncernens resul-
tatutveckling.

48

  
E

LA
JO

 2
0

1
9



Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan, baserad 
på förväntad nyttjandeperiod. Tillkommande utgif-
ter läggs till anskaffningsvärdet till den del till-
gångens prestanda förbättras i förhållande till den 
nivå som gällde då den ursprungligen anskaffa-
des. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period som de uppkommer.

Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodel-
len" avseende internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samt-
liga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras 
som immateriell anläggningstillgång och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

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 ned-
skrivningsbehov. Om någon sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som 
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinnings-
värdet 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 avskriv-
ning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Eventu-
ella nedskrivningar av goodwill reverseras ej.

Varulager
Varulager har upptagits till lägsta av anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-
gen. 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 anlägg-
ningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter 
redovisas som skuld. Vid det första redovisningstill-
fället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet 
av framtida minimileaseavgifter och eventuellt rest-
värde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimilease-
avgifterna används avtalets implicita ränta. Opera-
tionella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersätt-
ningar som företaget lämnar till de anställda. Före-
tagets ersättningar innefattar bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersätt-
ningar till anställda efter avslutad anställning avser 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassifi-
ceras planer där fastställda avgifter betalas och det 
inte finns förpliktelser, vare sig legala eller infor-
mella, att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. Övriga planer klassificeras som förmåns-
bestämda pensionsplaner. Företaget har inga 
övriga långfristiga 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 gäl-
ler per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redo-
visning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt 
denna redovisas uppskjutna skatteskulder och upp-
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skjutna skattefordringar på temporära skillnader 
som uppstår mellan bokförda respektive skattemäs-
siga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan 
betalas med ett nettobelopp.  Uppskjuten skatt 
beräknas utifrån gällande skattesats på balansda-
gen. Effekter av förändringar i gällande skattesat-
ser resultatförs i den period förändringen lagstad-
gats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till 

den del det inte är sannolikt att den underlig-
gande skattefordran kommer att kunna realiseras 
inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggningstill-
gång 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 2019 2018

Sverige 1 051 488 939 088

USA 0 569

Finland 1 413 663

Totalt resultatavräknad fakturering 1 052 901 940 320

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget

2019 2018

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

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 99,0% 98,7%

Not 3  Övriga rörelseintäkter 

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Avyttring av anläggningstillgångar 0 205 0 10

Lönebidrag 2 605 2 457 0 0

Hyresintäkter 435 482 386 416

Utebliven tilläggsköpeskilling 1 103 0 0 0

4 143 3 145 386 426

Not 4 Leasingavtal – leasetagare

Koncernen

Operationell leasing 2019 2018

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 1 271 1 207
Kostnadsförda hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara 
hyresavtal

19 916 19 010

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal

 Ska betalas inom 1 år 20 387 20 282

 Ska betalas inom 1–5 år 58 662 38 498

 Ska betalas senare än 5 år 11 684 12 411

90 733 71 190
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Not 5  Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young AB 2019 2018 2019 2018

Revisionsuppdraget 633 685 122 122

Annan revisionsverksamhet 287 120 248 41

Skatterådgivning 0 0 0 0

920 805 370 163

Fidexco Consils, Nice

Revisionsuppdraget 41 39 0 0

Annan revisionsverksamhet 0 0 0 0

Summa 41 40 0 0

Totalt 961 845 370 163

Not 6 Medelantalet anställda

2019 2018

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Moderbolaget

Sverige 23 12 20 12

23 12 20 12

Dotterbolag

Sverige 868 70 839 68

868 70 839 68

Koncernen totalt 891 82 859 80

Not 7 Löner och andra ersättningar

2019 2018

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Moderbolaget 14 767 8 651  (3 622) 12 148 6 855 (2 835)

Dotterbolag 354 338 141 659 (26 735) 331 499 135 333 (26 878)

Koncernen totalt 369 105 150 310 (30 357) 343 647 142 188 (29 713)

Av Moderföretagets pensionskostnader avser 939 (f.å. 612) gruppen styrelse och VD.
Av Koncernens pensionskostnader avser 1 634  (2 078) gruppen styrelse och VD.
Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda:

2019 2018

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 3 273 11 494 3 631 8 517

Dotterbolag 2 338 352 000 2 554 328 944

Koncernen totalt 5 611 363 494 6 185 337 461

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 1 846 (2 876) TSEK.  
Av beloppet utgör 160 (600) TSEK tantiem.
Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har utgått med 160 (710) TSEK.
Bolagets verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och från bolagets sida tolv månader.
Verkställande direktören har avtal om pensionsförmån motsvarande 20 procent utav den fasta lönen.
Ersättning till styrelse ordförande uppgår under 2019 till 387 (425) TSEK varav styrelsearvode 387 (275) TSEK.
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Not 8 Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Koncernen Moderbolaget

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelse 14 6 20 4 3 7

Ledande befattningshavare 25 5 30 4 2 6

Totalt 39 11 50 8 5 13

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 9 Av- och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Byggnader 37 36 0 0

Förbättringsutgift annans fastighet 983 1 039 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 959 2 119 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 14 243 12 440 262 235

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 679 448 231 0

Goodwill 6 128 1 757 0 0

24 029 17 840 493 235

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Avyttring av dotterbolag 22 779 – 30 267

Nedskrivning aktier i dotterbolag – – –3 121 –482

22 779 0 27 146 –482
Se även not 16 ”Specifikation av andelar i koncernföretag”. 

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Vinst avyttring värdepapper 0 0 0 0

Nedskrivning kortfristig placering 37 –97 37 –97

Ränteintäkter 729 449 751 435

766 352 788 338

Not 12 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

2019 2018

Lämnat koncernbidrag –12 320 –6 510

Erhållet koncernbidrag 40 480 40 690

Återföring från periodiseringsfond 0 0

Avsättning till periodiseringsfond –6 300 –8 000

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan –100 –500

21 760 25 680
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Not 13 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Aktuell skatt −4 305 –6 389 –4 065 –5 349

Aktuell skatt, tidigare år −710 9 –159 0

Skatt på schablonränta P-fond −9 0 –9 0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader −1 892 –2 386 –167 –94

Förändring skattesats 54 0 0 0

Summa redovisad skatt –6 862 –8 766 –4 400 –5 443

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 49 783 34 101 46 341 23 167
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats, 21,4 % 
(föregående år 22 %)

10 654 7 502 9 917 5 097

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill nedskrivning –5 267 0 21

Övriga ej avdragsgilla kostnader 2 595 1 222 1 101 362

Ej skattepliktiga intäkter –7 489 –225 –6 953 –131

Uppskjuten skatt / felperiodisering skattekostnad –741 −2 386 159 0

Övrigt 11 0 9 0

Redovisad aktuell skatt 5 024 6 380 4 233 5 349

Effektiv skattesats 10 % 19 % 9 % 23 %

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 884 1 344 1 605 0

Tillkommande utgifter för utvecklingsarbeten 3 678 5 540 434 1 605

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 562 6 884 2 039 1 605

Ingående avskrivningar –448 0 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –678 –448 –231 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 126 –448 –231 0

Utgående redovisat värde 9 436 6 436 1 808 1 605

Koncernen

Goodwill 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 108 316 100 339

Tillkommande goodwill 0 7 977

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 316 108 316

Ingående avskrivningar –101 289 –99 532

Nedskrivning –4 418 0

Årets avskrivningar enligt plan –1 709 –1 757

Utgående ackumulerade ned/avskrivningar –107 416 –101 289

Utgående redovisat värde 900 7 028
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Not 15  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Byggnader och mark 19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 099 6 099 107 107

Inköp/försäljning 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 099 6 099 107 107

Ingående ackumulerade avskrivningar –5 354 –5 450 0 0

Valutakursdifferenser 15 52 0 0

Omklassificering 0 80 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –37 –36 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –5 377 –5 354 0 0

Utgående redovisat värde 722 745 107 107

Koncernen

Förbättringsutgift annans fastighet 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 995 18 020

Utrangeringar –216 –63

Inköp/försäljning 36 38

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 815 17 995

Ingående ackumulerade avskrivningar –13 270 –12 294

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 216 63

Årets avskrivningar enligt plan –983 –1 039

Utgående ackumulerade avskrivningar –14 037 –13 270

Utgående redovisat värde 3 777 4 725

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 27 593 28 910

Utrangeringar –2 595 –2 401

Inköp/försäljning 1 349 1 084

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 347 27 593

Ingående ackumulerade avskrivningar –23 769 –24 062

Omklassificering 25 12

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 2 595 2 401

Årets avskrivningar enligt plan –1 958 –2 119

Utgående ackumulerade avskrivningar –23 107 –23 769

Utgående redovisat värde 3 239 3 823
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Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 124 819 116 304 2 182 2 024

Anskaffningsvärden sålt dotterbolag –40 0 0 0

Utrangeringar –17 313 –12 005 –158 –32

Inköp/försäljning 24 986 20 520 182 190

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 451 124 819 2 206 2 182

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

Avskrivningar sålt dotterbolag 40 0 0 0

Omklassificering 0 –68 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 12 479 9 081 158 28

Årets avskrivningar enligt plan –14 243 –12 440 –262 –235

Utgående ackumulerade avskrivningar –79 209 –77 485 –1 193 –1 089

Utgående redovisat värde 53 242 47 333 1 012 1 093

Not 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Eget kapital Årets resultat

Namn

Elajo Mekanik AB 100 % 10 000 13 821 7 058 6

Elajo El & Energiteknik AB 100 % 1 200 000 102 058 16 822 11

Elajo France SARL 100 % 4 000 4 280 247 0

Etec Teknikutbildning AB 100 % 2 800 0 3 482 4

Elajo Technology Solutions AB 100 % 500 50 3 353 242

120 209 263

Org.nr. Säte

Namn

Elajo Mekanik AB 556048-6747 Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB 556139-3884 Oskarshamn

Elajo France SARL 35 375 755 010 Nice, Frankrike

Etec Teknikutbildning AB 556221-6027 Oskarshamn

Elajo Technology Solutions AB 559138-7310 Oskarshamn

Koncernen

Andelar i koncernföretag 19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 123 687 116 538

Tillkommande 3 000 7 631

Avgående -3 356 0

Nedskrivning -3 121 -482

Utgående redovisat värde 120 209 123 687

2019-09-02 avyttrades det helägda dotterbolaget Elajo Engineering AB, 556139-3397. Se även not 10 "Resultat från 
andelar i koncernföretag". Lule Mekan AB, 556898-4222, upplöstes genom fusion 2019-07-12 och har uppgått i Elajo 
Invest AB. Lule Mekan ABs nettoomsättning och rörelseresultat som ingår i moderbolagets resultaträkning för tiden före 
fusionens registrering uppgår till 5 tkr.

Tillgångar och skulder i Lule Mekan AB vid fusionstillfället:

Kassa och bank 59

Latent skattefordran 144

Upplupna kostnader -35

Nettotillgångar 168
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Not 17 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

2019 2018 2019 2018

Ingående värde 153 154 37 37

Förvärv 0 0 0 0

Avyttring 0 –1 0 0

Utgående värde 153 153 37 37

Not 18 Andra långfristiga fordringar  

Koncernen

19-12-31 18-12-31

Ingående anskaffningsvärden 750 472

Tillkommande fordringar 161 278

Amorteringar, avgående fordringar –499 0

Utgående värde 412 750

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 996 506 996 506

Förutbetalda hyreskostnader 4 378 4 505 675 661

Upplupna provisioner 3 440 3 124 0 0

Upparbetade ej fakturerade arbeten 11 015 0 0 0

Fakturerade ej upparbetade intäkter 0 –3 242 0 0

Övrigt 9 522 7 735 829 793

29 352 12 627 2 500 1 961

Koncernen
Fakturerade ej upparbetade intäkter/ 
upparbetade ej fakturerade arbeten

19-12-31 18-12-31

Upparbetade intäkter 20 001 400 292

Fakturerat belopp –8 986 –403 534

Redovisat värde 11 015 –3 242
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Not 20 Kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Bokfört värde 17 940 29 903 17 940 29 903

Marknadsvärde 17 940 29 903 17 940 29 903

Not 21 Kassa och bank

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Kassa och bank 124 500 98 224 39 282 25 403

124 500 98 224 39 282 25 403

Not  22 Obeskattade reserver

Moderbolaget

19-12-31 18-12-31

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 600 500

Periodiseringsfond avsatt 2018 8 000 8 000

Periodiseringsfond avsatt 2019 6 300 0

14 900 8 500

Not  23 Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget

Pensioner och liknande förpliktelser 19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Belopp vid årets ingång 76 757 77 540 11 161 11 214

Årets avsättningar 493 213 493 213

Under året ianspråktagna belopp –2 640 –996 –543 –266

74 610 76 757 11 111 11 161

Not  24 Avsättning för skatter

Koncernen

19-12-31 18-12-31

Ingående saldo 0 421

Tillkommande skattefordringar 0 0

Återförda skattefordringar 0 –421

0 0

Se även not 13 ”Skatt på årets resultat”.
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Not  25 Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Ingående saldo 4 186 2 057 4 186 1 974

Gjorda avsättningar 3 975 2 808 493 2 808

Under året ianspråktagna belopp –1 700 –679 –1 700 –596

6 461 4 186 2 979 4 186

Not  26 Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen 19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Skulder till kreditinstitut 37 627 34 779 0 0

Övriga långfristiga skulder 1 171 408 1 171 408

38 798 35 187 1 171 408

Koncernen initierade under räkenskapsår 2018 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  27 Ställda säkerheter samt förfallotid skulder 

Skuld  
19-12-31

Inom 2–5 år
Senare än 5 

år
Ställd  

säkerhet
Skuld  

18-12-31

Koncernen

Skuld till kreditinstitut 51 735 37 627 0 0 46 209

Moderbolaget

Skuld till kreditinstitut 0 0 0 0 0

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

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 66 024 68 451

Hyresgaranti för dotterbolag 0 0 89 729 68 754

Övriga eventualförpliktelser 1 492 2 588 222 223

1 492 2 588 155 975 137 428

Not  28 Checkräkningskredit  

Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till  0 MSEK (föregående år 0 MSEK).  
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Not  29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

Upplupna semesterlöner 34 621 34 034 1 317 1 260

Upplupna sociala avgifter 12 484 12 128 483 471

Upplupna löner 8 792 11 968 999 239

Övriga poster 19 088 14 140 989 1 796

74 985 72 271 3 788 3 766

Not  30 Väsentliga händelser efter balansdagens slut

I inledningen av 2020 har dotterbolaget Etec Teknikutbildning avyttrats. 
Styrelsen och ledning bedömer att helårsresultatet 2020 kommer att påverkas negativt till följd av covid-19. 

I vilken utsträckning beror dels på hur länge pandemin kommer att pågå, dels hur lång tid det sedan kommer ta 
innan marknaden fungerar normalt igen. Vi bevakar utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att i möjligaste 
mån begränsa dess effekter.

Not  31 Disposition av vinst

Förslag till resultatdisposition:

Moderbolaget

19-12-31 18-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 63 820 97 719

Förändring fond för utvecklingsutgifter –203 –1 605

Årets resultat 41 942 17 724

105 559 113 838

Disponeras så att 

Till aktieägarna utdelas 0 kr per aktie 0 50 018

I ny räkning överföres 105 559 63 820

105 559 113 838

Not  32 Antal aktier

Antal

19-12-31 18-12-31

A-aktier 224 998 224 998

B-aktier 886 504 886 504

1 111 502 1 111 502
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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 koncernredovisningen för Elajo Invest AB  
för år 2019. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 40-60 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 årsredovisningslagen. 
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 4–39. 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 information, 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, förfalskning, 
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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 2019 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 16 mars 2020
Ernst & Young AB

Sara Johansson  Franz Lindström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Styrelse

Ann Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1958
Titel: Medicinsk 
rådgivare, Region 
Östergötland
Antal aktier: 555 A

Tomas Franzén
Ordförande
Född: 1962
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning: 
Styrelseordförande i
TietoEVRY Corp, Bonnier 
News Group AB och 
Sappa Holding AB. 
Styrelseledamot i Dustin 
AB och Hydroscand AB
Antal aktier: 50 st

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

Alf Josefsson
Suppleant,
grundare av Elajo

Kjell-Åke Withell
Suppleant, 
SEF arbetstagar-
representant

Johan Torstensson
Styrelseledamot, arbets-
tagarrepresentant, 
Sv Elektrikerförbundet
Född: 1959
Titel: Elektriker
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

Suppleant Suppleant

Juan Vallejo 
Styrelseledamot
Född: 1957
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning:
Styrelseledamot
Qmatic AB, Fingerprint
cards AB, Tagmaster AB
Antal aktier: -

64

  
E

LA
JO

 2
0

1
9



Anna Heyman
Affärsområdeschef
Elajo Mekanik AB
Född: 1972
Anställd sedan: 2019

Stefan Svensson
Koncernchef och VD
Född: 1965
Anställd sedan: 2019

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

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

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

Koncernledning

Stefan Ekstrand 
VD Elajo Technology 
Solutions AB
Född: 1973
Anställd sedan: 2017
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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

Västbo
Stegvägen 22
332 92 Gislaved
Tfn 0371-58 74 50
anderstorp@elajo.se
gislaved@elajo.se

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

Borgholm
Box 103, Kungsgårdsvägen 14
387 36 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

Göteborg
Norra Ågatan 26 C
431 35 Mölndal
Tfn 031-48 00 80

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
Joelsgatan 15
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
Kupégatan 2
573 40 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

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


