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ÅRET SOM GÅTT

Lägre substansvärde
Elajos substansvärde uppgick  

vid årsskiftet till 78,01 SEK, vilket  
innebar en minskning med  
14,29 SEK eller 15,5 procent.

Omsättning
Elajo omsatte 856 MSEK Under 2017, 

vilket innebar en minskning med  
67 MSEK jämfört med föregående år.

Skiljedom påverkade resultatet
Elajos rörelseresultat för 2017 uppgick  

till –12,2 MSEK. Det underliggande  
rörelseresultatet, exklusive exceptionella 

kostnader, uppgick till 32,1 MSEK.

863 anställda
Elajokoncernen hade i genomsnitt 

 863 anställda under 2017, vilket mot-
svarar en ökning med 16 anställda. 

Koncernen hade 76 kvinnliga anställda, 
vilket motsvarar 8,8 procent.

2014 20142013 20132015 20152016 20162017 2017

–12,2 MSEK 8,8 % 
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Ökade likvida medel
Elajos kassa ökade under året till  

104,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 
en ökning med 12,5 miljoner kronor 

eller 13,6 procent.

ÅRET SOM GÅTT

System One by Elajo
Vår egenutvecklade IoT-plattform för 
att digitalisera teknik inom fastigheter 

och industrier lanserades under hösten.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelningen  

för 2017 ska uppgå till 5,00 kronor  
per aktie. 

Minskad omsättning
Omsättningen minskade delvis  

beroende på skiljedomen, delvis 
genom fokus på lönsamhet före volym.

+13,6 % –7,3 % 
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Men först måste jag städa undan den besvikelse 
som nådde oss i slutet av februari 2018, då utfallet 
från skiljedomsförhandlingarna blev klart. Bak-
grunden är att Elajo Mekanik AB i början av 2013 
skrev ett avtal med GE Power Sweden AB om att 
utföra arbeten i samband med byte av generator  
på Forsmarks kärnkraftverk, reaktor 3. Arbetena 
skulle utföras under 2014 men blev på grund av 
förseningar med GE Power Sweden ABs leverans 
av generator utförda först under sommaren och 
hösten 2015. 

Projektet kantades av många förseningar,  
konstruktionsändringar och otaliga störningar. 
Projektet slutfördes tekniskt och installationsmäs-
sigt under hösten 2015, varpå förhandlingar mellan 
parterna om slutuppgörelse vidtog. Parterna kom 
ej överens och Elajo valde att påkalla skiljedoms-
förfarande. 

Domen ger Elajo betydligt lägre ersättning än 
vad vi förväntat oss. Vi avslutar och slutavräknar 
projektet i 2017 års bokslut för Mekanik och det får 
en negativ effekt på rörelseresultatet motsvarande 
44 MSEK. 

Två företagsförvärv
Domen har inte någon påverkan på Elajos likviditet, 
som är fortsatt mycket stark. Elajo står starkt rustade 
med en god kassa och stark balansräkning trots 
förlusten. Förlusten kommer inte att påverka vår 

Bästa resultatet sedan 2011
– och mycket nytt på gång!
Det är med stor glädje jag konstaterar att Elajo presterade sitt bästa  
underliggande rörelseresultat på sju år. Alla våra affärsdrivande dotterbolag  
har förbättrat sin operativa lönsamhet under 2017. 

Visst har vi haft draghjälp av det goda marknadsläget inom både byggindustrin 
och basindustrin, men det är också tydligt att våra strategiska val väsentligt bidra-
git till den positiva utvecklingen.

strategi och våra planer, där vi redan slutfört två 
företagsförvärv – Lule Mekan AB och Elovation 
Sweden AB – efter att domen tillkännagavs. Sedan 
2015 har vi en projektprocess som bland annat 
hjälper oss att göra korrekta riskbedömningar och 
reservationer i våra anbud och kontrakt. Vi lägger 
projektet bakom oss och tar med oss den dyr-
köpta lärdomen in i framtiden!

Våra affärsområden
Låt mig fortsätta med en kort sammanfattning av 
den positiva utvecklingen som vi sett i våra fyra 
affärsområden:
• El & Energiteknik är koncernens ekonomiska 

lokomotiv. Den goda utvecklingen från 2016 
höll i sig och förstärktes 2017. Den starkare eko-
nomin har möjliggjort ett flertal utvecklings- 
insatser som vi redan kunnat se effekter av, men 
ännu mer kommer att se under kommande år. 

• Inom Mekanik ser vi ett tydligt trendbrott med 
lönsamhet i basaffären. Särskilt under andra 
halvåret, då vi efter goda säljinsatser kunde  
välkomna flera nya kunder. 

• Engineering har god balans i finanserna. Verk-
samheten är stabil med god framförhållning. 

• Etec har, i och med förnyat förtroende från YH-
myndigheten att driva utbildning av automa-
tionsingenjörer flera år framöver, skapat bättre 
förutsättningar att balansera verksamheten. 

20172016201520142012

2013

32,1

–12,2*

9,79,99,9

–10,5

14,8

Rörelseresultat 
2012–2017

* I februari 2018 meddelades skilje-
dom i ett uppdrag Elajo Mekanik 
utförde 2013–2015. Elajo förlorade, 
vilket ger en negativ effekt på cirka 
44 MSEK på rörelseresultatet för 2017.
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Strategi
Vi har under året arbetat med att forma en ny  
strategi, med arbetsnamnet Elajo 2020. 

Arbetet har bland annat utmynnat i en ny vision, 
som på ett mer tydligt sätt vägleder oss till vilka 
affärer och utvecklingsinsatser vi ska välja. Arbetet 
har fått en positiv respons i organisationen. När  
vi gick in i 2018 fanns det tydliga mål på alla orter 
och enheter. Ett nytt strukturerat arbetssätt för 
implementering och utvärdering av affärsplanerna 
samt coaching på alla ledningsnivåer för bästa 
resultat, är andra inslag i den nya strategin. 

Våra kunder har en central plats i strategin.  
Vi vill samarbeta ännu närmare med dem för att 
bidra till en bättre utveckling av deras verksamhet, 
öka deras effektivitet och hjälpa till att göra kun-
dernas kunder ännu mer nöjda. 

Egen produktutveckling är ett konkret exempel 
på vad vår nya strategi bidragit till. För att hantera 
våra egenutvecklade produkter och lösningar – 
och eventuella immateriella rättigheter och licen-
ser – har vi under december 2017 startat ett nytt 
bolag, Elajo Technology Solutions AB.

Hållbarhet
Vi har valt att publicera vår hållbarhetsredovisning 
som en del i årsredovisningen, sidorna 30–39. Vårt 
hållbarhetsarbete är uppbyggt kring fem hörn- 
stenar, där vi inom varje område har mål och akti-
viteter som stödjer vår utveckling. Områdena är 
miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 
rättigheter och korruption. Inom alla områden 
finns tydliga policies och riktlinjer för att stödja  
vår verksamhet i deras dagliga beslut. För att 
stärka vårt arbete inom hållbarhet har vi under  
året bland annat antagit en plan för likabehandling, 
en ny sponsringspolicy, en omarbetad policy för 
etik och affärsmoral, som är en uppförandekod  
för oss själva.

Engagemang
Vi vill så klart att våra medarbetare ska känna ett 
starkt engagemang för Elajo och våra kunder. För 
att det ska bli än mer tydligt, som en viktig del i vår 
värdegrund, jobbar vi med att öka vår attraktivitet 
som arbetsgivare. Vi har förtydligat målbilder och 
förväntningar på våra enheter och medarbetare. 
Vi har ökat öppenheten i vår feedback och mål-
uppföljning. Elajo är mer synligt i sociala medier,  
vi skapar tydligare målbilder i team och för  
individer, vi ökar vår kommunikation och  
återkoppling. 

Vi planerar för en tydligare paketering  
och visualisering av den anställdes för- 
måner i ett enkelt och lättåtkomligt  
användargränssnitt.

Utveckling
Vi har utvecklat vår första egna produkt  
med stor potential, System One, som  
beskrivs närmare på sidan 14. Det ställer  
krav på oss att även utveckla vårt sätt att sälja  
och leverera våra nya tjänster och produkter.  
Det i sin tur ställer nya krav på vår kompetens inom 
affärsutveckling, försäljning och leverans av nya 

digitaliserade tjänster. Vi behöver kort och gott 
kontinuerligt utveckla vår verksamhet, våra tjänster 
och produkter och sist men inte minst vår individu-
ella kompetens.

Öppenhet
Vi uppmuntrar till en öppen dialog och ett 
coachande ledarskap. Vi är nyfikna på ny teknik, 
vilket bidragit till att ge oss ett öppet förhållnings-
sätt till våra kunders behov. Med ett närvarande 
och transparent ledarskap vill vi ge våra  
medarbetare möjlighet att växa, ta större  
ansvar och bidra till att våra kunder ser  
ett än större värde i våra leveranser. 

Kort och gott: Att ”tjäna med  
förtjänst”!

Jonas Kihlberg

Koncernchef och VD
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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.

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.

Vision, mission, mål och
värdegrund visar vägen

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.

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. 
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Koncernorganisation

Elajokoncernen
Elajo, som startades 1958 och firar 60-årsjubileum 
2018, är idag ett av Sveriges ledande el-, mekanik- 
och energiföretag med drygt 850 anställda och  
en omsättning på närmare 900 miljoner kronor. 
Koncernen bedriver verksamhet på ett 40-tal orter 
i södra Sverige. Huvudkontoret ligger i Oskars-
hamn.

Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo 
Invest AB och dotterbolag fördelade på fyra affärs-
områden; El & Energiteknik, Mekanik, Engineering 
och Elajo Technical Education Center AB (Etec). Vi 
har ett nystartat bolag, Elajo Technology Solutions, 
sedan december.

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

HR CFO

Elajo Invest AB

El & Energiteknik

M
ekanik

Engineering

Etec

Technology Solutions
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Affärsområde El & Energiteknik
Affärsområdet var till och med 2017 organiserat  
i två regioner, väst och öst. Dessa har slopats till 
förmån för en ny marknadsindelad organisation, 
som ger bättre möjligheter att marknadsföra vår 
spetskompetens inom Säkerhet, Automation och 
Klimat. Den nya organisationen ger också bättre 
möjligheter för lokalkontoren att fokusera på  
basverksamheten.

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

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

Affärsområde Engineering
Affärsområde Engineering har varit en viktig  
leverantör av strålskyddstjänster till den svenska 
kärnkraftbranschen i ett 40-tal år. Stängningen  
av ett flertal kärnkraftverk har kraftigt påverkat 
affärsområdets marknadsförutsättningar. Även 
avveckling av kärnkraft kräver dock strålskydds-
tjänster och Engineering vill spela en viktig roll 
även under avvecklingsperioden. Parallellt med 
detta söker affärsområdet nya kunder och har 
också ambitionen att exportera sin mångåriga  
och unika kompetens inom kärnkraftssektorn. 

Affärsområde Etec
Etec är koncernens utbildningscenter, som bland 
annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymna-
sium sedan 2002. Inom ramen för Yrkeshögskolan 
bedrivs även utbildningen ”Automationsingenjör 
för industri 4.0”, med nya intagningar även 2018.
All utbildning vid Etec sker i nära samarbete med 
näringslivet och kommunen, för att kunna tillgodose 
kraven på framtidens tekniker. Det nära samarbetet 
med näringslivet skapar också goda möjligheter 
till praktikplatser för eleverna.

Etec erbjuder också omfattande uppdrags- 
utbildningar till företag i regionen. 
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Största affärsområdet
visar fortsatta förbättringar
El & Energiteknik är Elajos i särklass största affärsområde, både sett till omsättning 
och antal medarbetare. Det är därför särskilt tillfredsställande att konstatera att 
den positiva resultatutvecklingen för affärsområdet fortsätter. Ett flerårigt arbete 
med att förbättra priser, produktivitet och processer fick bra genomslag 2017. Det 
arbetet fortsätter, parallellt med att affärsområdet erbjuder alltmer avancerade 
lösningar, högre upp i värdekedjan, till kunderna.

El & Energiteknik har identifierat tre teknikområden 
där den största tillväxten kan förväntas i framtiden: 
Säkerhet (där även brand numera ingår), Automa-
tion samt Klimat. Samtliga dessa områden visar 
redan på stark efterfrågeökning. Affärsområdet 
har också utvecklat en egen, spännande produkt  
– System One – som på ett bra sätt symboliserar 
Elajos ambitionsnivå. System One presenteras 
närmare på nästa uppslag.

Lönsamhet i hela organisationen
El & Energiteknik har under ett antal år haft en 
regionbaserad organisation, väst och öst. Under 
2017 har båda regionerna nått en god lönsam-
hetsnivå, med bidrag från merparten av resultat-
enheterna. Flera orter som tidigare har dragits 
med utmaningar har levererat goda resultat. Det 
är en viktig förklaring till affärsområdets resultat- 
utveckling. Lönsamhet före volym gäller alltjämt, 
vilket gör att El & Energiteknik omsorgsfullt väljer 
vilka projekt man ska engagera sig i. 

Slopar regionindelning
Ett större strategiarbete har genomförts under 
2017 för att analysera och forma morgondagens 
Elajo. För att leva upp till den nya strategin har 
beslut fattats om att slopa den tidigare region- 
indelningen för El & Energiteknik till förmån för  
en marknadsindelad organisation från och med 
2018. Det sker till förmån för en organisation som 
ger mer utrymme för de ”nya” teknikområdena  
att växa, samtidigt som lokala affärsverksamheter 
kan ha större fokus på kärnverksamheten.

Mer teknik, fler slutkunder
Den nya organisationen svarar på ett bra sätt mot 
de senaste årens utveckling för El & Energiteknik, 
där det är uppenbart att teknikinnehållet växer. 
Samtidigt gör affärsområdet allt fler affärer direkt 
med slutkunder, vilket är positivt för lönsamheten. 
En annan trend är att affärsområdet i ökad takt  
förflyttar sig från att ha varit singelleverantör till  

att numera i ökad utsträckning leverera koncept- 
och systemlösningar. Målet är att framöver kunna 
paketera tekniklösningar för kunderna på ett ännu 
attraktivare sätt.

Positiv framtidsbild
El & Energiteknik har draghjälp av den starka bygg- 
konjunkturen i Sverige, som ännu inte visat tecken 
på att mattas. Den får sin näring av tilltagande 
urbanisering. Vi blir också fler invånare i Sverige 
och lever längre, vilket i sin tur ger skjuts åt inves-
teringar inom såväl skolor som äldreboenden. Vi 
noterar samtidigt att konsultbranschen har fortsatt 
hög efterfrågan på arbetskraft, vilket stärker den 
positiva konjunkturbilden.

Sett till våra prioriterade teknikområden är det 
Säkerhet som visar snabbast tillväxt. Det hänger 
samman med samhällets ökade behov av säkerhet 
inom alla miljöer som vi människor vistas i. Både 
företag och privatpersoner är angelägna om att  
se om sitt hus, vilket driver efterfrågan på inbrotts-
larm och inpasseringssystem, likaså CCTV, det  
vill säga olika lösningar för kameraövervakning. 
Hållbarhetslösningar inom energi och klimat, 
exempelvis energikartläggningar och solenergi- 
investeringar, är andra områden där vi förväntar 
oss tillväxt. Ökad automatisering inom industrin  
skapar också nya affärsmöjligheter för Elajo.

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK

Rörelseresultat 2012–2017

2012 2013 2014 2015

2016 2017
–19,2

–11,7

23,1

32,5

–0,5 –1,3
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El & Energitekniks bidrag till  
rörelseresultatet förbättrades  
med 9,4 MSEK under 2017.

El & Energiteknik omsatte 683 MSEK  
under 2017. Det utgjorde 79,8 procent  

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning  
minskade med 12,5 MSEK, vilket  

motsvarar 1,8 procent.

+9,4 MSEK 79,8 % 20172016



System One by Elajo sänker
kostnader och ökar intäkter 
I nästan alla fastigheter och industrier finns system för övervakning av olika  
funktioner – inte minst inom säkerhet. Problemet har varit att systemen inte  
kommunicerat med varandra. Nya ”System One by Elajo” ändrar på det  
– kunderna sparar tid och pengar och kan effektivisera sin verksamhet.  
Gensvaret från marknaden har följdriktigt varit mycket positivt.

System One lanserades på en fastighetsmässa i 
Göteborg 2017. Det väckte stor uppmärksamhet 
och kunder som ville utnyttja den digitala tekniken 
på ett smartare sätt var många. Redan under det 
första kvartalet 2018 är System One installerat och 
driftsatt hos flera kunder. Intresset är stort och 
drivs av möjlighet till kostnadsbesparingar och 
intäktsutveckling.

Många års erfarenhet
Elajo firar 60-årsjubileum i år. Under alla dessa år 
har företaget byggt upp kompetens och erfarenhet 
och under senare år även byggt stora, komplexa 
system inom olika teknikområden. I System One 
samlas allt under ett och samma tak, med full funk-
tionalitet, för att göra det enklare och effektivare 
för våra kunder.

Förstudie lägger grunden
Ett optimalt system för drift och underhåll – så pre-
senterar Elajo sin nya lösning. I praktiken går det 
till så att Elajo genomför en förstudie hos kunden. 
Anläggningarnas styrsystem – och deras möjlig- 
heter att kommunicera med varandra – analyseras, 
liksom IT-infrastrukturen. Kunden får förslag på hur 
säkerheten och effektiviteten kan förbättras med 
hjälp av System One.

Effektiv säkerhetsförvaltning
Energibesparande åtgärder lockar flest kunder. 
De som kommit långt i sitt energiarbete kan enkelt 
integrera sina befintliga system för att få total över-
blick över anläggningens alla teknikområden. En 
eftertraktad del av System One är möjligheten till 
lastbalansering. Det finns stora summor att spara 
genom att hålla ner effekttopparna utan att göra 

avkall i produktionen, särskilt i anläggningar  
med högspänningsabonnemang.

Efter hantering och optimering av energi- 
systemen följer möjligheten till en effektivare  
förvaltning av kundernas säkerhet-, brand-, el-  
och klimatanläggningar. Rapporter genereras  
av systemet när det är dags att byta exempelvis  
en brandlarmsdeckare. Att kunna hantera alla  
sina anläggningar mobilt i ett gemensamt system, 
även om de är geografiskt utspridda, är viktigt  
för våra kunder. 

Säkrare processer, mindre energi
System One kan med fördel också användas för att 
digitalt övervaka och därmed säkra produktions-
processer. Systemet är skalbart och fungerar därför 
lika bra i mindre som större och mer komplicerade 
processer.

Det starkaste argumentet för att investera  
i System One är att optimera företagets drift  
och underhåll. För att nå dit behöver flera system 
kommunicera med varandra. Med den digitala 
teknikens hjälp – och System One – kan med- 
arbetares tid användas till mer värdeskapande 
arbete, när system och installationer kan sköta  
det som tidigare betraktats som ”manuellt”.

Kan även öka intäkter 
I System One kan man enkelt också lägga till 
intäktsskapande funktioner, exempelvis för ladd-
stationer, bokning av lokaler, tennisbanor, poolbilar 
eller vad det månde vara. Det speglar på ett bra 
sätt System Ones mångsidighet. Man kan börja i 
liten skala och sedan successivt bygga in nya funk-
tioner när behov och möjligheter uppenbarar sig.  

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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System One by Elajo är en egen-

utvecklad lösning, som hjälper 

kunderna att både sänka sina 

kostnader och öka intäkterna. 

Systemet är redan driftsatt hos 

ett flertal kunder och intresset 

för lösningen – som innebär att 

olika styrsystem i fastigheter 

och industrier kan kommunicera 

med varandra – är mycket stort.



AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK 

Framgångsrikt sökande
efter nya kundsegment
Det stora tappet av uppdrag till kärnkraftsindustrin under 2016 blev besvärligt  
för affärsområde Mekanik. Svallvågorna höll i sig även under 2017, som blev 
ytterligare ett år med röda siffror. Men det ljusnar vid horisonten. Exklusive de 
exceptionella kostnaderna från skiljedomen var det sista kvartalet för helåret 
positivt och orderböckerna börjar fyllas på med nya kundsegment.

Under året har Elajo Mekanik erhållit utfallet från 
skiljedomen med motparten GE Power Sweden 
AB. Domen innebar en negativ effekt på rörelse- 
resultatet om –44,3 MSEK. 

Stängning av tre kärnkraftverk och beslut om 
att inte återstarta ett fjärde har ställt affärsområde 
Mekanik inför betydande utmaningar de senaste 
två åren. Eftersom 80 procent av affärsområdets 
intäkter tidigare, under en följd av år, kommit från 
just kärnkraftssektorn fanns det bara en väg att välja: 
Att så snart som möjligt hitta nya kundsegment  
för att få avsättning inom huvudverksamheterna 
tillverkning, service och underhåll samt projekt.

Söker krävande kunder
Den långa närvaron inom kärnkraftssegmentet har 
”fostrat” affärsområde Mekanik – på mycket gott 
men i viss mån även ont. Uppdragen, i betydande 
volymer, har varit återkommande och krävt måttliga 
försäljningsinsatser. Som leverantör till den här 
branschen har Mekanik samtidigt tvingats svara 
upp mot högt ställda krav – både maskin- och 
kompetensmässigt. När affärsområdet nu startat 
sitt sökande efter nya typer av kunder har det där-
för varit naturligt att i första hand bearbeta kunder 
med liknande kravbild samt uppdrag med högt 
teknikinnehåll.

Islossning hösten 2017
Rejält ökade marknadsinsatser under framför allt 
andra halvåret 2017 har givit resultat. En ny, bredare 
prospektbas har börjat byggas upp för Mekanik. 
Antalet förfrågningar har ökat markant. Bland nya 
kunder återfinns bland annat Scania i Oskarshamn, 

IKEA i Hultsfred och Preem i Göteborg. Samtlig 
personal har engagerat sig i jakten på nya kunder 
för att öka beläggningen i den 5 000 kvadratmeter 
stora och moderna verkstaden i Oskarshamn.

Utveckla egna produkter
Förutom ökad kundbearbetning har affärsområdet 
också initierat egen produktutveckling, något som 
inte varit prioriterat tidigare. I sökandet efter nya 
framtidsmöjligheter kunde man konstatera att för-
säljningen av den egenutvecklade slanghållaren  
i rostfritt stål – för exempelvis läkemedels- och livs-
medelsindustrin – utgör en förvisso liten, men  
lönsam affär. Flera tankar om egna produkter för 
serietillverkning har vuxit fram och kan komma att 
ge ett värdefullt tillskott framöver.

Know-how på export
Trots beslutade neddragningar har Mekanik fort-
farande en del uppdrag till kärnkraftssektorn. Till 
detta hör tillverkning av högkvalitativa kassetter 
för mellanlagring av uttjänt kärnbränsle. Årstakten 
på produktionen ligger på 50 st kassetter, som  
tillverkas i en separat verkstadslokal för att åstad-
komma maximal kvalitet på de färdiga produkterna.

Det mångåriga arbetet vid svenska kärnkraft-
verk för affärsområdets bränsletekniker har givit 
dem kompetens inom många sorters reaktorer 
från olika tillverkare, olika typer av bränsle samt 
mellanlagring. Kompetensen håller hög nivå även 
med internationella mått, vilket givit årliga upp-
drag vid kärnkraftverk i främst USA och Finland. 
Affärsområdet kommer nu att bearbeta andra 
europeiska länder för att sälja detta know-how.  
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Mekaniks rörelseresultat uppgick till  
–46,5 MSEK. Det underliggande rörelse- 

resultatet, exklusive exceptionella kostnader, 
uppgick till –2,2 MSEK för helåret.

Mekanik omsatte 122 MSEK under 2017,  
vilket utgjorde 14,2 procent av koncernens 

omsättning. Skiljedomen innebar en negativ 
effekt på omsättningen motsvarande  

26,5 MSEK.

Affärsområdets omsättning  
minskade med 38 MSEK,  

vilket motsvarar 23,8 procent.

–46,5 MSEK 14,2 % 20172016



Ugnar, pannor och fackla
gjordes tip-top hos Preem
Under hösten 2017 stängde Preem sitt raffinaderi – Preemraff – i Göteborg under 
sex veckor. Hela anläggningen skulle ses över och gås igenom under stoppet. 
Elajo Mekanik var en av de leverantörer som Preemraff valde för uppdraget. 
Totalt engagerade uppdraget bortemot ett 80-tal medarbetare från Mekanik  
och är ett av affärsområdets största, av det här slaget, på västkusten.

Uppdraget är minst sagt komplext, både när det 
gäller att planera bemanning och självklart också 
själva genomförandet.

– För den här typen av uppdrag rekryterar och 
kompletterar vi från en resursbank vi har med 
yrkesfolk som föredrar projektanställningar. De 
kommer från praktiskt taget hela Sverige – arbets-
ledare, svetsare, rörmontörer, montörer… Vi har 
också ett bra samarbete med en industriskola  
i Karlstad, berättar Markus Andersson, resurs- 
planerare på Elajo Mekanik i Göteborg.  

Arbete måndag–lördag
Under det sex veckor långa stoppet arbetade 
Elajo Mekanik med underhåll av ett 10-tal ugnar 
och pannor samt en förvärmare. Plus kronan på 
verket – Preemraffs 78 meter höga ”fackla”.

– Att få ta hand om den är alltid lite speciellt. 
Tilläggas kan att medarbetarna måste klättra upp 
hela vägen – någon skylift är inte tillåten. Över 
huvud taget är det mycket klättrande under de här 
uppdragen, vilket gör att våra anställda uppmanas 
att vara extra noga med sin hälsa. Det faktum att 
de arbetar sex dagar i veckan under sex veckor 
kräver definitivt uthållighet. Men det klarade 
gänget med bravur, säger Markus Andersson.

Sex arbetslag
Elajo arbetade med sex arbetslag på raffinaderiet. 
Varje lag bestod av arbetsledare med drygt 
10-talet medarbetare, med minst två svetsare  

och två rörmontörer i varje lag. Alla rör ska öppnas  
samt stängas med kontrollerad momentdragning 
och hydraulisk segdragning.

Projektledning av hälsa, miljö och säkerhet 
under uppdraget sköttes av Elajo Engineering. 
Mekanik svarade för planering och rapportering, 
kontrollorgan och dokumentation av all svetsning.

Skydd och säkerhet i fokus
Under hela arbetet hade Elajo starkt fokus på 
skydd och säkerhet. På den punkten sammanföll 
Preemraffs strikta krav och regler väl med Elajos 
motsvarande, höga ambitioner.

– Det fungerade mycket bra, även med tillbuds-
rapportering. Vi kunde genomföra hela vårt upp-
drag utan några allvarliga incidenter och ingen 
sjukfrånvaro på grund av olycksfall rapporterades, 
berättar Markus Andersson.

Gott renommé
Detta är det första uppdraget som Elajo Mekanik 
utfört åt Preemraff. Slutresultatet var positivt, vilket 
båda parter kunde konstatera i uppföljningssamtal. 
Mekanik har gjort liknande revisioner i branschen 
tidigare, framför allt till St1-raffinaderiet i Göteborg. 
Det finns inte särskilt många aktörer i petroleum-
branschen, varför gott renommé, skapat genom 
väl utfört arbete, är viktigt för framtida uppdrag. 
Den insats som Mekanik utförde åt Preemraff  
i Göteborg hösten 2017 har redan resulterat i nya 
förfrågningar.

AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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Hösten 2017 genomförde Preemraff i 

Göteborg en turnover. Raffinaderiet 

stängdes under sex veckor för att åter-

ställas i bästa skick. Elajo Mekanik del-

tog med drygt 80-talet man och ser-

vade ett 10-tal pannor, ugnar samt raffi-

naderiets 78 meter höga ”fackla”.



Förbättrat resultat trots
att uppdragen minskade
För affärsområde Engineering präglades 2017 främst av en fortsatt  
anpassning av kostnaderna, i takt med att uppdragsvolymerna från  
kärnkraftssektorn minskade. Det har affärsområdet lyckats väl med.  
Trots ett intäktsbortfall på ytterligare cirka 15 miljoner kronor kunde  
Engineering redovisat ett bättre resultat 2017 än föregående år.

Den viktigaste inkomstkällan för affärsområde  
Engineering har i många år varit stora arbetsinsatser 
i samband med de årliga revisioner som utförts vid 
de svenska kärnkraftverken. Uppemot ett 100-tal 
medarbetare, till största delen behovsanställda, 
utför säkerhetsarbete i samband med de flesta  
av dessa planerade driftstopp. Det handlar bland 
annat om att mäta och detektera förekomst av 
strålning. Även säkerställande av personlig skydds-
utrustning och skyddsnivå för personal – så de inte 
utsätts för oönskad stråldos – ingår i affärsområdets 
uppdrag.

Från 52 till 36 revisionsveckor
I takt med att svenska kärnkraftverk tas ur drift 
minskar naturligtvis även behovet av årligen  
återkommande revisioner.   

Under 2017 medverkade affärsområdet vid 
36 revisionsveckor, att jämföras med 52 föregående 
år. Det betydde, i arbetsinsats, en nedgång med 
cirka 110 revisionsdygn. Omsättningsmässigt 
betydde det ett inkomstbortfall på 15 miljoner  
kronor jämfört med föregående år. Det har kom-
penserats med sänkta kostnader, mer uthyrd  
personal under icke revisionstid, samtidigt som  
ej planerade uppdrag tillkom under ett par  
snabbstopp under året.

Deltar i demonteringen
Neddragningen inom kärnkraftssektorn i Sverige 
går snabbt. När nu beslutade stängningar är 
genomförda kommer det bara att finnas sex  
reaktorer i drift: Tre i Forsmark, två i Ringhals och 
en i Oskarshamn. För affärsområde Engineering 
finns det dock goda möjligheter att få uppdrag 
även under perioden av demontering, som givet-
vis också kräver strålskyddsinsatser.

Elajo Engineering har servat kärnkraftssektorn  
i cirka 40 år och har byggt upp en betydande och 

uppskattad kompetens. Utmaningen är nu att 
behålla så mycket som möjligt av den kompe- 
tensen, även i en vikande marknad. Det kan utan 
tvekan beskrivas som en nödvändighet, för  
branschen i sin helhet, att detta kunnande inte  
går förlorat.

Radiologisk kartläggning inledd
Affärsområdet har under 2017 fört en dialog med 
aktörerna på den svenska marknaden. Den har 
rönt framgång och bland annat initierat starten av 
radiologiska kartläggningar inför den kommande 
demonteringen. Ingen vet med exakthet hur länge 
den kommer att pågå, men uppskattningsvis 
åtminstone i intervallet fem–tio år. Elajo Engineering 
deltar i det förberedande arbetet med sin specialist-
kompetens. Affärsområdet gör därför bedöm-
ningen att uppdragsvolymerna totalt sett ska öka 
under 2018, trots fortsatt nedgång i antal revisioner.

Uppdrag utanför Sverige
Under 2017 har Engineering haft uppdrag under 
revision på det finska kärnkraftverket TVO. Avsikten 
inför 2018 är att återigen bidraga med personal på 
de finska kärnkraftverken. Även andra utländska 
marknader bearbetas för att hitta uppdrag som 
kan passa Engineerings verksamhet.

Söker nya branscher
Anpassning av kostnader, till följd av krympande 
uppdragsvolymer, har präglat mycket av Enginee-
rings verksamhet under 2017. Under senare delen 
av året har en mer systematisk bearbetning av 
andra marknadssegment inletts. Engineering 
söker sig nu aktivt mot branscher med liknande, 
höga krav som kärnkraftssektorn ställer. Exempel 
på sådana kunder återfinns bland annat inom  
petroleum-, pappers- och kemiska industrier.

AFFÄRSOMRÅDE ENGINEERING
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Engineerings bidrag till  
rörelseresultatet förbättrades  
med 1,9 MSEK under 2017.

Engineering omsatte 39 MSEK under  
2017. Det utgjorde 4,6 procent  

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning  
minskade med 14 MSEK,  

vilket motsvarar 27 procent.

+1,9 MSEK 4,6 % 20172016



Förnyat förtroende ger
fler automationsingenjörer
Intresset från ungdomar att utbilda sig vid Etec, Elajo Technical Education  
Center, håller i sig. 2017 präglades av högt söktryck till de utbildningar som  
skolan erbjuder. Även från det omgivande näringslivet känns trycket – och  
alldeles särskilt efterfrågan på automationsingenjörer. Glädjande nog har Etec 
redan fått godkänt för fortsatta antagningar till denna yrkesutbildning 2018.

Etec håller traditionsenligt Öppet Hus på sen- 
hösten, där de som ska göra sina studieval framåt 
vårkanten får möjlighet att bekanta sig med skol-
miljön på Etec. Både föräldrar och blivande  
studenter strömmade till i november 2017, för  
att se lokalerna samt träffa elever och lärare.  
Motsvarande evenemang föregående år ut- 
mynnade i starkt söktryck och färre än hälften  
– elever med högsta betygen – kunde välkomnas 
till 2017 års utbildningar.

Gymnasie- och yrkeshögskola
Etec hade efter 2017 års antagningar 126 studenter 
i undervisning. 80 av dem gick den treåriga gymna-
sieskolan, 46 utbildade sig till ”Automationsingenjör 
för industri 4.0” på Yrkeshögskolan. Den sistnämnda 
utbildningen är tvåårig, men kommer från och 
med 2018 att förlängas med ytterligare en månad.

Efterfrågan på automationsutbildning är 
mycket stor. Etec undersökte under 2017,  i sam-
band med ansökan, regionens framtida behov  
av den här kompetensen. Enkäten visade ett 
behov av att årligen rekrytera drygt 50-talet  
automationsingenjörer, vilket ska jämföras med  
de 24 platser som Etec kan erbjuda. 

Utbildning som skapar jobb
Det stora intresset för att söka sig till Etec beror  
till stor del på skolans goda renommé. De allra 
flesta får jobb direkt efter avslutad utbildning. 
Detta beror framför allt på kopplingen mellan 
teori och praktik. Målet är att elever och studenter 
skall nå inte bara kunskap, utan också en god  
kompetens. Genom ett stort mått av praktik ute  

på företagen ges även goda möjligheter att knyta 
värdefulla näringslivskontakter.

Etec har sedan många år öppnat sina dörrar  
för näringslivet och bjuder in dem att påverka 
utbildningens innehåll genom deltagande i såväl 
ledningsgrupp som programråd. Genom det nära 
samarbetet skapas efterfrågestyrd utbildning.

Tidigare elever blir lärare
Etec ”exporterar” inte bara elever till näringslivet. 
Ibland händer det att någon student kommer  
tillbaka till sin skola efter ett antal år i yrkeslivet  
och tar jobb som lärare. Hösten 2017 blev det klart 
att tre före detta studenter skulle komma tillbaka 
till Etec som lärare. Kombinationen att de dels har 
utbildat sig på Etec, dels varit ute och omsatt sina 
kunskaper i praktiken, gör dem givetvis extra 
intressanta som lärarresurser på skolan.

Uppdragsutbildningar
Vid sidan av den traditionella utbildningen  
på gymnasie- och yrkeshögskolenivå erbjuder 
Etec också uppdragsutbildningar, skräddarsydda 
för företag. Våren 2017 var fulltecknad, främst 
genom fortsatta utbildningsuppdrag för Scania 
och OKG. Även långväga kunder som Boliden  
i Skellefteå har tagit hjälp av Etec för utbildning 
inom reglerteknik.

Etec kommer att ta fram en- och tredagars- 
utbildningar inom IoT, Internet of Things, för att 
introducera och förbereda företagsledningar för 
vad det snabbt växande automationsinslaget, på 
massor av områden, kan komma att föra med sig.    

AFFÄRSOMRÅDE ETEC
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Etecs bidrag till rörelseresultatet  
försvagades med 0,7 MSEK  

under 2017.

Etec omsatte 16 MSEK under  
2017. Det utgjorde 1,8 procent  

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning  
minskade med 2 MSEK,  

vilket motsvarar 12,6 procent.

–0,7 MSEK 1,8 % 20172016

De har alla tre fått sin grund-

utbildning hos Etec. Efter 

några år ute i arbetslivet kom 

de 2017 tillbaka som lärare på 

Etec: Nils-Johan Holgersson, 

Simon Björklund och Joel 

Ringberg.



Uppfräschad miljö ska
skapa bättre studieresultat 
Trivseln är god bland studenterna på Etec. Det har belagts i flera attityd- 
undersökningar. Men 16 års verksamhet har satt sina spår. Under 2017 har  
därför lokalerna renoverats och nya möbler har köpts in. Samtidigt har nya  
tankar fått genomslag, allt i syfte att skapa en ännu bättre studiemiljö  
– och därmed studieresultat – för studenterna.

Etecs investering i en fräschare skolmiljö kostade 
drygt en halv miljon kronor. 

Uppfräschningen har haft sin utgångspunkt i 
fyra ledord:
• Kreativitet
• Flexibilitet
• Trygghet
• Hållbarhet

Grupprum ersattes
En påtaglig förnyelse är det faktum att flera tidigare 
grupprum nu har försvunnit och i stället involverats 
i den allmänna, öppna miljön. En fördel med det 
är att eleverna blir mer eller mindre ständigt 
sedda, vilket skapar trygghet samtidigt som  
lösningen i sig motverkar utanförskap.

Lätt att flytta runt
Mycket av det tidigare möblemanget hade gjort 
sitt efter 16 år. Det har nu ersatts av moderna,  
ungdomliga möbler som är lätta att flytta, av 
modell pilatesbollar och T-pallar. Med studenternas 
egen kreativitet kan det därför lätt skapas nya  
och tillfälliga studie- och mötesplatser i lokalerna.

De nya möblerna har valts utifrån ett hållbar-
hetsperspektiv.

– Visst är de moderna och snygga. Men lika  
viktigt för oss är att de håller hög kvalitet och  

fungerar i ett längre perspektiv. Vi predikar ju  
för ett långsiktigt hållbart samhälle. Då måste vi 
även visa att vi menar allvar när vi gör en sådan här 
förändring av skolmiljön, säger Ylva Alexandersson, 
vd och rektor för Etec.

LED-belysning
I samma anda har naturligtvis byte till LED-belysning 
varit ett naturligt val. Målet har varit att skapa en 
belysning som alltid ger rätt styrka åt ljuset i studie- 
miljön – oavsett yttre påverkan. För att säkerställa 
det kommer studenterna själva kallas in som 
experter. De kommer helt enkelt att få uppdraget 
att själva svara för programmering av belysnings-
systemet. Ett skarpt uppdrag i undervisningen, 
med andra ord.

Ordning och reda
Både lärare och studenter har uttryckt sitt gillande 
över den uppfräschade miljön. ”På köpet” kan 
man också notera förbättringar när det gäller  
ordning och reda. 

– Uppenbarligen tar de flesta ett större ansvar 
för ordning och reda när miljön runt omkring 
inbjuder till det. Det märks bland annat vid fika- 
platser och middagsbord. Trevligt att se, tycker 
Ylva Alexandersson.

AFFÄRSOMRÅDE ETEC | FRÅN VERKSAMHETEN

24

  
E

LA
JO

 2
0

1
7



Kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet var led- 

orden för den upprustning som Etecs lokaler genomgick 

under 2017. Nytt, fräscht möblemang och borttagning av 

grupprum med mera ska bidra till bättre studieresultat.



– Vi tyckte inte det var särskilt konstigt att vi blev 
inbjudna, eftersom vi båda genomgått koncernens 
ledarutbildning. När det drog ihop sig till pris- 
utdelning och vd sa att två skulle få priset så  
gick tankarna åt ett helt annat håll. Det blir nog 
”dom”…, tänkte vi.

Om Madeleine och Lillemor blev lite långa  
i ansiktet när det avslöjades att det var de två  
som var Årets Elajoaner så övergick det snabbt  
i en behaglig känsla:

– Elajo är en stor koncern med många anställda, 
så det är verkligen en ära att få den här utmärkelsen, 
tycker de båda.

Riktiga trotjänare
Utmärkelsen Årets Elajoan kan man bara få om 
någon eller några av koncernens medarbetare 
gör en nominering. Sedan är det koncern- 
ledningen som gör det slutliga valet varje år.

– Den arbetsgången gör ju utmärkelsen ännu 
roligare. Jag tror att vi som varit med lite längre  
i företaget värderar den ännu högre än de unga 
och nya, säger Madeleine Algotsson.

Och länge har de varit med. Madeleine i 23 år 
och Lillemor i 21! Riktiga trotjänare, med andra ord. 

Likartade uppgifter
Lillemor Löfgren är personaladministratör på 
affärsområde Mekanik, Madeleine på affärsområde 
Engineering. Arbetet innebär bland annat att  
koordinera verksamheten för Elajos bränsletekniker, 

montörer och svetsare respektive strålskydds- 
tekniker. Plus all övrig personaladministration.

– Vi har varit kollegor så länge att vi kan avlasta 
varandra när och om det blir extra mycket att göra 
för någon av oss, eller när någon av oss behöver 
vara ledig.

Förutom flexibilitet och omsorg om ”sina”  
medarbetare kännetecknas både Lillemor och 
Madeleine av ett starkt engagemang för Elajo, 
framgår det i motiveringen.

Får fira i Frankrike
På Ledarforum fick de ära, diplom och blommor. 
Nu kröns utmärkelsen med en vecka på Elajos 
gård i Frankrike en vecka i sommar. Utöver det har 
Madeleine Algotsson och Lillemor Löfgren kunnat 
glädja sig åt många glada tillrop och gratulationer 
på arbetsplatsen.  

 
Motiveringen:
”Årets Elajoaner 2017 ser alltid till Elajos bästa 
genom att utföra sina arbetsuppgifter med stort 
engagemang och noggrannhet samt genom att 
alltid finnas tillgängliga att hjälpa till. De är alltid 
lika måna om att allt ska flyta på och fungera för så 
väl medarbetare som bolaget i stort. För sitt enga-
gemang och hjärta för Elajo utnämns Madeleine 
Algotsson, Elajo Engineering, & Lillemor Löfgren, 
Elajo Mekanik, till Årets Elajoaner 2017.”

”Årets Elajoan” blev två
– och båda är kvinnor
De båda personaladministratörerna Madeleine Algotsson och Lillemor  
Löfgren blev under 2017 inbjudna till det årliga Ledarforum som Elajo arrangerar. 
Föga anade de att dagen skulle sluta med en rejäl överraskning – de båda fick 
nämligen dela på hedersutmärkelsen ”Årets Elajoan”.

ÅRETS ELAJOAN
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Årets Elajoan 2017 är två till antalet: Kollegorna Lillemor Löfgren, Mekanik, till vänster i bild och Madeleine Algotsson, Engineering. Båda arbetar som 

personaladministratörer inom respektive affärsområde.   



Service från koncernkontoret
stöder affärsverksamheten
En liten men effektiv organisation, vars huvudsakliga uppgift är att ge stöd  
åt affärsverksamheten på ett 40-tal orter.

Så kan man beskriva Elajos koncernkontor. Gruppen benämns Affärsstöd  
och består av IT, ekonomi, inköp, lön, HR, växel samt Information och Marknad.

Affärsstöd i sin nuvarande form skapades för en 
handfull år sedan. Grundtanken var att de funktioner 
inom Elajo som bäst lämpade sig för samordning 
skulle organiseras på ett och samma ställe. Därmed 
kunde affärsområdena helt och fullt koncentrera 
sig på sin kärnverksamhet: De dagliga affärerna.

Ekonomi med mera
Koncernens ekonomiska angelägenheter hanteras 
av medarbetarna på ekonomiavdelningen. Men 
det handlar långt ifrån enbart om ”debet och kredit”. 
Avdelningen har även det koncernövergripande 
ansvaret för inköp, däribland avtal med större leve-
rantörer. Extern information till myndigheter sköts 
av avdelningen, likaså intern information om policies 
och regelverk. Elajos växel återfinns också här.  
En funktion för verksamhetsutveckling kommer 
under 2018 att knytas till avdelningen.

Full fart på HR-sidan
Koncernen befinner sig i planerad tillväxt och har 
ett betydande rekryteringsbehov framför sig. Det 
avspeglar sig på koncernens HR-avdelning, som 
under 2017 anställt en HR-partner med extra fokus 
på rekryteringsfrågor. Ett nytt, digitalt rekryterings-
system har implementerats, där det bland annat är 
möjligt för befintliga och presumtiva medarbetare 
att prenumerera på lediga tjänster i koncernen eller 
dela med sig till sina vänner på sociala media.

Ledarutveckling
Att ha bra ledare och medarbetare är fundamentalt 
för Elajo. Ett 100-tal chefer har redan gått igenom 

utvecklingsprogrammet för ledare och ytterligare 
en grupp startas upp under 2018.

HR-avdelningen ser till att medarbetarsamtal 
genomförs med samtliga medarbetare årligen. 
Här hanteras även den årliga enkäten ”Great Place 
to Work”, där uppnådda resultat kommuniceras  
ut till avdelningarna.

400 samtal per månad
Inom Affärsstöd finns också koncernens IT-avdel-
ning, som ger support till alla IT-användare inom 
Elajo. Under en normalmånad kommer det in cirka 
400 supportsamtal. IT-avdelningen är också med 
som expertis i samband med implementering av 
nya system eller annat som påkallar IT-kunnande. 
En viktig uppgift på senare tid har varit att förbereda 
Elajo för GPDR, den nya dataskyddsförordningen. 

Hemsida och marknadsmaterial
Elajos övergripande ansikte utåt skapas också  
av medarbetare på Affärsstöd. Dels i form av kon-
cernens hemsida, men också i form av diverse 
marknadsföringsmaterial.

Ett par gånger om året genomför Affärsstöds 
medarbetare studieresor, som innebär att man 
träffar dem som i den dagliga verksamheten 
använder och har nytta av den service som Affärs-
stöd erbjuder. Då sker ett fruktbart idéutbyte. Att 
goda idéer sprids inom koncernen är en annan  
av Affärsstöds viktiga uppgifter.

AFFÄRSSTÖD
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Avdelningen Affärsstöd på Elajos huvud-

kontor ger övriga koncernen stöd och  

service inom IT, ekonomi, inköp, lön, HR, 

växel samt Information och Marknad.  



HÅLLBARHET | INLEDNING

Naturligtvis har hållbarhetsperspektivet funnits länge inom Elajo,  
vilket också kunnat utläsas i tidigare årsredovisningar, om ej på ett 
samlat och systematiskt sätt. Med start detta året kompletterar vi den 
finansiella informationen med att redogöra för hur vi på olika sätt 
hanterar hållbarhetsfrågor inom koncernen. Nya policies och riktlinjer 
har beslutats under 2017, för att ytterligare öka vårt hållbarhetsfokus 
och skapa bättre möjligheter att mäta och följa upp arbetet.

Fem områden
Det är fem områden inom vilka vi förväntas redovisa vårt  
hållbarhetsarbete enligt årsredovisningslagen:
• Miljö
• Sociala förhållanden
• Personal
• Mänskliga rättigheter
• Korruption

Hållbarhet – ett vidare begrepp
Hållbarhetsfrågor har länge förknippats med företagens miljöpå- 
verkan vid utsläpp, buller, transporter, emballageförbrukning och 
liknande. Men begreppet är ju betydligt vidare än så. Omsorgen  
om medarbetare och kunder – och ett sunt, hållbart uppförande 
gentemot dem – är också fundamentalt för en hållbar utveckling. 

Att som företag även engagera oss i  utvecklingen på de orter  
där vi finns bidrar också till en hållbar utveckling – för oss i Elajo, 
orternas föreningsliv och det omgivande samhället. Vi har under 
2017 skapat nya handlingsplaner inom Elajo som visar vägen.  
Jag är övertygad om att dessa, och uppföljningen av dem,  
kommer att stärka vårt hållbarhetsarbete.
 

Jonas Kihlberg, koncernchef

Denna hållbarhetsredovisning omfattar Elajo Invest AB och dess dotterföretag.

Elajo & Hållbarhet
Från och med 2017 ska alla företag med fler än  
250 anställda, en balansomslutning på över  
175 MSEK  eller en nettoomsättning överstigande 
350 MSEK även presentera en hållbarhetsredo- 
visning. Elajo uppfyller samtliga dessa kriterier.
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Elajos miljöpolicy är inriktad på att företaget ska 
drivas på ett miljöansvarsfullt sätt samt förebygga 
föroreningar. Policyn betyder i praktiken bland 
annat att Elajo ska:
• sträva efter att ständigt förbättra och effektivisera 

verksamheten i enlighet med egna miljömål 
samt att ge våra kunder förslag på helhetslös-
ningar som en del mot ett hållbart samhälle.

• planera verksamheten för optimala transport- 
insatser, ökad effektivitet och minskad miljö- 
påverkan.

• använda miljöanpassat och återvinningsbart 
material, med tanke på det naturliga kretsloppet.

• genomföra löpande miljöutbildning för  
de anställda i syfte att förse dem med goda  
kunskaper och därmed vara engagerade  
i miljöarbetet.

Övergripande gäller att Elajo ska uppfylla eller 
överträffa miljökrav enligt lagar, förordningar  
och internationella överenskommelser.

Elajo är certifierat enligt miljöstandarden  
ISO 14001:2004. 

HÅLLBARHET | MILJÖ

Negativ miljöpåverkan från Elajos sida finns främst 
i utsläpp från våra service- och tjänstebilar.

 Totalt har företaget cirka 300 servicebilar,  
fördelade på det 40-tal orter i södra Sverige  
där verksamheten bedrivs. Ett första steg till för-
bättringar tas under 2018, då det första 10-talet 
eldrivna servicebilar köps in. 

Intresset för eldrivna fordon ökar starkt. Både 
prestanda och priser förbättras successivt, varför 
det känns naturligt för Elajo – som föregångare  
i eltekniska branschen – att successivt fortsätta 
utbytet mot en eldriven fordonspark. 

Elajo har, förutom certifieringar för miljö- och 
arbetsmiljöarbetet, även specifika certifikat  
för att möta marknadens krav:
• Svetsning: ISO 3834-2:2005
• Inbrottslarm: SSF 1015
• Brandlarm: SBF 1008:2
• Kyla: Kategori 1 enligt EU-förordningen 

303/2008
• Trycksättning: Ackreditering enligt ISO 17020 

samt AFS 2006:8
• Kärnkraftsarbeten: Sellihca

Miljöpolicy visar vägen

Framtidens 
servicebilar 
är eldrivna

Certifiering 
inom flera  
områden
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HÅLLBARHET | ENERGIKARTLÄGGNING

Under senare år har Elajo tagit in energikartläggning 
och energibesparing som separata tjänster i sitt 
utbud. Verksamheten leds från kontoret i Värnamo, 
med många uppdrag från det företagstäta Småland 
och ”Gnosjöandan” in på knutarna. För drygt 1,5 år 
sedan var Sandra Vatn nybakad högskoleingenjör 
inom energi och miljö. Idag är hon Elajos frontfigur 
mot hållbarhetsmedvetna företagskunder som  
vill minska sin energiförbrukning. Sandras konsult-
tjänster har hittills resulterat i energibesparing 
motsvarande 60 normalvillors energiförbrukning 
per år.

Stöd som stimulerar
– Jag har hittills gjort ett 10-tal kartläggningar på 
olika företag och ser att efterfrågan ökar. Det beror 
på ett växande hållbarhetsagerande från företagen, 
men stimuleras också av attraktiva bidragsmöjlig-
heter. Det finns klart uttalade miljömål, både  
internationellt och nationellt vad gäller minskat 
koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet, 
berättar Sandra Vatn.

200 arbetstimmar
Elajo erbjuder energikartläggningar, som i korthet 
går ut på att visa vart den energi tar vägen som 
kommer in i en fabrik. Ibland är det maskinparken 
som slukar mest, i andra fall belysning, uppvärmning, 
kompressorer, ventilationsutrustning eller annat 

som är ”bovar”. Variationerna mellan olika företag 
och verksamheter är stor. Elajo genomför faktiska 
mätningar på olika ställen för att bena ut hela energi- 
flödet. Åtgången för en kartläggning och avrappor-
tering kan beräknas till cirka 200 arbetstimmar.

Åtgärdsförslag och kalkyl
– När vi har svart på vitt lämnar vi ett åtgärdsförslag 
till kunden. Här bidrar vi även med kunskaper om 
vilka bidrag som kan sökas och vi hjälper även till 
med ansökningar om kunden vill. Självklart kan 
Elajokoncernen också svara för genomförandet av 
de investeringar som kunden väljer att genomföra, 
säger Sandra Vatn.

I vissa fall vill kundföretagen även ha långsiktig 
energisupport av Elajo. Då tecknas avtal om energi- 
ansvar, där Elajo kontinuerligt följer och rapporterar 
om hur energiförbrukning och annat utvecklas.

Inom hela Elajo
Hittills har Småland, och särskilt området kring  
Värnamo, dominerat Elajos hållbarhetsinriktade 
arbete med energikartläggningar. Med tanke på 
det snabbt stigande intresset hos kunderna väntas 
erbjudandet successivt växa inom hela koncernens 
verksamhetsområde.  

– Vi sparar mest energi 
ute hos kundföretagen
Som el- och energibolag ska Elajo ligga i främsta ledet när det gäller att hushålla 
med energi. Och visst – energisänkande åtgärder placeras högt på agendan. 
Men faktum kvarstår: Den allra största insatsen i fråga om energibesparing  
gör Elajo hos kunderna, som samtidigt sparar pengar.
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HÅLLBARHET | ENERGIKARTLÄGGNING

Bara på ett år har energikartläggningar  

för företagskunder i Värnamoområdet  

resulterat i besparingar motsvarande  

60 normalvillors årliga energiförbrukning. 

Sandra Vatn och hennes kollega, elektrikern 

Mats Pettersson, har bråda dagar.
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HÅLLBARHET | PERSONAL

Att sträva efter en jämställd arbetsplats är ett ständigt 
pågående arbete. Undersökningar, analyser och 
åtgärder samt uppföljning och utvärdering är de 
verktyg som Elajo använder. Personal- och fackliga 
möten är samverkansforum för dessa frågor. Jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor ska även tas upp 
vid de årliga medarbetarsamtalen.

Innehåll i planen
Den nyligen antagna planen täcker flera  
analyserade områden:
• Arbetsförhållanden
• Förena arbete/föräldraskap
• Rekrytering och befordran
• Utbildning / kompetensutveckling
• Sexuella trakasserier 
• Kränkande särbehandling
• Löner och anställningsvillkor

Målbilder 2017–2020
I planen anges konkreta målbilder för perioden 
fram till och med 2020. Beträffande arbetsmiljö 
gäller nolltolerans för kränkande bilder samt  
politiska eller rasistiska budskap på arbets- 
platserna. När Elajo tecknar avtal om nya lokaler 
ska det alltid finnas förutsättning för två omkläd-
ningsrum. Ny rutin för beställning av arbetskläder 
ska införas, för att bättre tillgodose kvinnors  
behov i sammanhanget. 

Elajo ska skapa möjligheter för alla medarbetare 
att kunna förena arbete, föräldraskap och fritid. 
Föräldraledighet får inte påverka karriärmöjlig- 
heter eller löneutveckling negativt.

Medarbetarsamtalet
Elajo avser att stämma av attityd till jämställdhet 
och mångfald redan vid rekrytering. Det årliga 
medarbetarsamtalet har en viktig funktion i jäm-
ställdhetsarbetet. Här ska alla medarbetare 
uppmuntras till kompetensutveckling, genom 
individuella planer. 

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund 
av könsdiskriminering ska inte förekomma på 
arbetsplatsen. Information om detta ska finnas  
i Elajos medarbetarguide, likaså information om 
hur man ska agera om det ändå inträffar.

Alla ska veta
För ett framgångsrikt arbete med den nya planen 
krävs att alla medarbetare blir medvetna om vad 
som gäller. Ett stort ansvar för förankringen ligger 
på företagets drygt 100 chefer. Stöd i informations-
spridningen får de genom personalmöten, intra- 
nätet, vd-information, personaltidning, tv-skärmar 
och informationstavlor.

Planen och måluppfyllelsen ska utvärderas 2020.

Ny plan för lika rättigheter
och möjligheter vid Elajo
Under 2017 har Elajo beslutat om en plan för lika rättigheter och möjligheter 
inom koncernen. Syftet är att – med målinriktade insatser – få organisationen, 
arbetssätt och lönebildning att präglas av jämställdhet. Ett övergripande  
mål är att andelen kvinnliga anställda ska öka från dagens knappt 10 procent  
till det dubbla år 2020.
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Frida Ellingsen anställdes under 

2017 som HR-partner i Elajo och 

tillhör koncernens Affärsstöd.



HÅLLBARHET | PERSONAL

De årliga medarbetarsamtalen är viktiga för företa-
get att fånga upp hur medarbetarna trivs med sina 
jobb, samtidigt som det ger koncernens ledare 
väsentlig information om vad som kan göras bättre 
för att öka nöjdhet och engagemang. Medarbetar-
samtalen anses fundamentala för Elajo och 
ledarna tar detta uppdrag på största allvar. Det 
resulterade i nästan 100-procentigt genomför-
ande under året: 99 procent av antalet anställda 
genomförde ett medarbetarsamtal med sin chef 
under 2017.

Frivilligt och anonymt
För att fånga upp medarbetarnas uppfattning  
om Elajo som arbetsplats genomförs årligen även 
en enkät, ”Great Place to Work”. Undersökningen 
bygger på frivilligt deltagande och är anonym,  
i så motto att enskilda svar inte kan utläsas. Där- 
emot görs en sammanställning avdelningsvis,  
för att resultatet ska kunna användas till fortsatta 
diskussioner och vidare utveckling av avdelningens 
verksamhet.

Två av tre mycket nöjda
I enkäten ställs ett 60-tal frågor där medarbetaren 
ska ange på en skala från ett till fem, där fem är 
bästa betyg, hur de upplever olika förhållanden  
på sin arbetsplats. När alla resultat ställts samman 
får Elajo fram ett nöjdhetsindex i form av hur stor 
andel som gett betyget fyra eller fem. När den  
första undersökningen gjordes 2014 blev resultatet 
59 procent – 2017 slutade det på 64 procent. Att så 
många som 548 av koncernens 850 medarbetare 
deltog i enkäten ger statistisk signifikans. I stort 
sett två av tre svarande ger således Elajo ett bra 
betyg som arbetsplats. 

Ambitionen är att fortsätta med den positiva 
trend som vi ser från våra mätningar. Vi vill kort 
sagt vara en arbetsgivare som erbjuder våra  
medarbetare ”The greatest place to work”.

Great Place to Work
visar på växande nöjdhet
Medarbetarna är Elajos största tillgång. Det är deras möte med kunderna och 
prestationerna i vardagen som avgör företagets framgång. Att medarbetarna är 
nöjda, att de stannar kvar i företaget samt vill utvecklas i sitt arbete är därför högt 
prioriterade HR-frågor inom Elajokoncernen.

2014

59
 %

60
 %

61
 %

64
 %

2015 2016 2017

Nöjdhetsindex totalt

Om undersökningen 

Påståendena i undersökningen 

har fem svarsalternativ:

1. Nästan alltid falskt

2. Ofta falskt

3. Ibland sant/Ibland falskt

4. Ofta sant

5. Nästan alltid sant

Det är endast svarsalternativ  

4 och 5 som genererar ett positivt 

utslag i undersökningen.
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HR-chefen Sofia Arbin är nöjd. 

Både med ett nära nog hundra-

procentigt genomförande av 

medarbetarsamtalen 2017 och 

att Elajos medarbetare är alltmer 

nöjda med sin arbetsgivare. 

Nöjdhetsindex enskilda exempel

2014 20142015 20152016 20162017 2017

”Det här är en fysiskt säker 
arbetsplats.”

”Allt sammantaget, skulle jag 
säga att det här är en mycket  

bra arbetsplats.”

74
 %

76
 %

76
 %

79
 %

67
 %

67
 %

72
 %

64
 %



HÅLLBARHET | SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

I den nya policyn framhålls bland annat att:
”Elajos varumärke ska förknippas med jäm-

ställdhet. Elajo vill främja ett aktivt föreningsliv  
där ungdomar ska ges full möjlighet att samverka 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller samhällsklass.”

Policy som tar avstånd
Som en konsekvens av ovanstående tydliggörs 
även när Elajo avstår från sponsring.

– Elajo väljer att avstå från sponsring av verksam-
heter som inte ligger i linje med våra värderingar. 
Vi följer de riktlinjer som Riksidrottsförbundet har 

och policyn ska genomsyra all form av sponsring 
som Elajo bedriver, såväl lokalt som centralt, säger 
Jonas Kihlberg, koncernchef.

På alla orter
Den nya policyn kommer att innebära att Elajo  
väljer ut ett 10-tal föreningar i Oskarshamn, där 
huvudkontoret finns. Sponsringen baseras på  
respektive förenings engagemang i barn- och 
ungdomsidrott, jämställdhet och integration  
inom idrotten. Motsvarande anpassning ska  
göras på det 40-talet orter i södra Sverige där 
Elajo bedriver sin verksamhet.  

Elajos sponsringspolicy 
präglas av hållbarhet
Det finns flera sätt för företag att konkretisera sitt hållbarhetsarbete.  
Ett är att låta det påverka hur arbetet med sponsring bedrivs. Elajo antog  
mot den bakgrunden en ny sponsringspolicy 2017, som bland annat syftar  
till att stimulera jämställdhet och integration. 
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HÅLLBARHET | KORRUPTION

Elajos uppförandekod är en del i koncernens  
hållbarhetsarbete och ger tydlig vägledning för 
hur medarbetarna ska uppföra sig i olika affärs-
sammanhang, både som kund och leverantör. 
Detta för att Elajo ska erhålla oinskränkt förtroende 
och uppfattas som en, i alla avseenden, bra affärs-
partner. Koden har sin utgångspunkt i det faktum 
att korruption, trolöshet och bedrägeri snedvrider 
konkurrensen, leder till högre kostnader, förstör 
förtroende från kunder och leverantörer och där-
med äventyr vår konkurrenskraft och långsiktigt 
även våra arbetstillfällen.

Representation, gåvor och mutor
Elajos medarbetare får inte ge eller ta emot gåvor, 
tjänster, underhållning eller andra ”lockbeten” 
som inte är i enlighet med allmän affärspraxis.  
Ej heller om de har ett oskäligt värde och kan 
betraktas som muta eller gentjänst. Gällande  
lagar ska följas.

På motsvarande sätt är det otillåtet att – direkt 
eller indirekt – utlova, be om, kräva eller acceptera 
mutor eller andra otillbörliga förmåner för att 
behålla en kund eller säkra en affär.

Val av leverantörer
Uppförandekoden föreskriver vidare att Elajo  
ska utvärdera och välja leverantörer efter deras 

förmåga att leverera sina tjänster på affärsmässigt 
riktiga grunder. De ska också ha förmåga att möta 
kraven i Elajos egen uppförandekod.

Redan på ekonomiska grunder verkar Elajo  
för att regelbundet inhämta flera anbud, i syfte  
att motverka ensidigt beroende.

Neutral samtalspart
Medarbetare uppmanas att rapportera beteenden 
som avviker från uppförandekoden till närmaste 
chef eller – om det finns anledning att tro att det 
inte får någon effekt – till nästa chefsnivå. Elajo har  
i detta sammanhang också utsett en neutral tjänst 
på moderbolaget, som samtalspart i frågor som 
berör uppförandekoden. 

Information om koden ska spridas till samtliga 
anställda och ingå i introduktionen av nya med- 
arbetare i koncernen.

Fler områden
Elajos uppförandekod omfattar även arbetsför- 
hållande, miljö och samhällsengagemang. Inom 
arbetsförhållande finns riktlinjer för hälsa och 
säkerhet, lika möjligheter, droger och alkohol,  
trakasserier och mobbning, löner, arbetstid, 
tvångsarbete, föreningsfrihet och barnarbete. 

Elajos uppförandekod
främjar sunda affärer
Elajo verkar i byggbranschen – en bransch som, dessvärre, historiskt  
omgetts av rykten om oegentligheter och gråzoneaktiviteter. Även om Elajo  
varit förskonat från incidenter har företagsledningen, i förebyggande syfte, 
under 2017 formulerat en uppförandekod för sina anställda. 
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Till bolagsstämman i Elajo Invest AB, org.nr 
556079-4330

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets-
rapporten för år 2017 på sidorna 30–39 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

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

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

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Oskarshamn den 23 mars 2018
Ernst & Young AB

Sara Johansson  Stefan Madeling
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 5 juni  2018, 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 29 maj 2018
• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl 12.00 onsdag den 30 maj 2018  

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 30 maj 2018, genom förvaltares 
försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Utdelning
För verksamhetsåret 2017 föreslår styrelsen en utdelning på 5,00 kr per aktie. Föreslagen avstämnings-
dag för utdelning är fredag den 8 juni 2018. Utbetalning beräknas ske onsdag den 13 juni  2018.

Oskarshamn den 23 mars 2018

Styrelsen
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Fem år i sammandrag

(MSEK)

2017 2016 2015 2014 2013
Resultatposter
Nettoomsättning 856,3 923,3 1106,4 1017,5 882,0 
Rörelseresultat –12,2 9,7 14,8 9,9 –10,5 
Resultat efter finansiella poster –14,8 6,1 10,8 4,3 –14,4 
Årets resultat –11,9 4,2 7,7 2,5 –10,4 

Balansposter
Anläggningstillgångar 56,2 61,5 73,1 78,9 71,0 
Övriga omsättningstillgångar 214,1 268,6 275,7 232,3 252,7 
Likvida medel 104,5 92,0 81,3 129,9 79,8 
Eget kapital 86,7 102,6 102,9 97,4 94,9 
Avsättningar 80,0 82,0 82,8 85,0 86,7 
Långfristiga skulder 31,9 26,7 37,3 41,8 36,5 
Kortfristiga skulder 176,2 210,8 207,1 216,9 178,1 
Totalt kapital 374,8 422,2 430,1 441,1 403,6 
Sysselsatt kapital 208,9 228,9 243,7 245,2 219,1 

Övrigt
Medeltal antal anställda 863 847 987 996 963
Lönekostnader 332,4  372,4 448,8 414,5 392,5 

Investeringar
Fastigheter 0,6 0,0 1,1 1,9 7,7
Maskiner och inventarier 1,2 0,9 3,2 2,8 2,7 

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

Elajoaktien
Substansvärde, kr 78,01 92,30 92,55 87,63 85,35
Resultat per aktie, kr –10,74 3,74 6,92 2,27 –9,34
Föreslagen utdelning per aktie 5,00 3,50 4,00 2,00 0,00

* Kapitalet (totalt kapital, eget kapital och sysselsatt kapital) ingår med ett genomsnitt av de senaste 24 månaderna.

Definitioner
Vinstmarginal: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter 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 45 30,8 % 4 727 0,4 %

201–1 000 16 11,0 % 8 239 0,7 %

1 001–2 000 2 1,4 % 3 046 0,3 %

2 001–5 000 1 0,7 % 3 420 0,3 %

5 001–100 000 4 2,7 % 171 187 15,4 %

100 001– 2 1,4 % 770 249 69,3 %

Svenska förvaltare 76 52,1 % 150 634 13,6 %

Totalt 146 100 % 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 224 998 219 960 444 958 40,0 % 2 469 940 78,7 %

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 35 970 35 970 3,2 % 35 970 1,1 %

Nilsson, Lars-Erik 0 16 190 16 190 1,5 % 16 190 0,5 %
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 37 808 37 808 3,4 % 37 808 1,2 %

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

Elajoaktien handlas på Alternativa Listan (www.alternativa.se) som är en del av Pepins Group AB,  
ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.
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Förvaltningsberättelse
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Elajo Invest AB 
valt att upprätta den lagstadgade hållbarhets- 
rapporten som en från årsredovisningen avskild 
rapport. Hållbarhetsredovisningen återfinns på 
sidorna 30–39 i detta tryckta dokument. 

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

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

Elajo Engineering AB är marknadsledande  
leverantör av strålskyddstjänster till kärntekniska 
anläggningar och inom den icke nukleära industrin 
erbjuds drifttekniker, arbetsmiljötekniker samt 
brandtekniker.

Elajo Mekanik AB levererar lösningar inom 
maskinbyggnationer, rostfria produkter, kolståls-
produkter eller 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 vår verkstad i 
Oskarshamn. 

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

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

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

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

Exceptionella kostnader
Efter balansdagens slut har utfallet av skiljedomen 
avseende tvisten med GE Power Sweden AB med-
delats. För ytterligare information hänvisas till not 3. 

Sammantaget belastades 2017 års rörelseresultat 
med en kostnad om –44,3 MSEK som är hänförligt 
till utfallet av skiljedomsförhandlingarna gällande 
det projekt som initierades under år 2013 och slut-
fördes under år 2015. Kontraktssumman med 
huvudentreprenören GE Power Sweden AB  
uppgick totalt till 18 MSEK medan slutligt anspråk 
från Elajo uppgick till 57 MSEK.

Tidigare års reserveringar har gjorts med  
samlad expertis efter bästa bedömning.

Det underliggande rörelseresultatet, exklusive 
ovanstående exceptionella kostnad om –44,3 
MSEK uppgick för koncernen till 32,1 MSEK. Utfallet 
av skiljedomen har inte påverkat koncernens kassa- 
flöde negativt under 2017.

Förvaltningsberättelsen beskriver fortsättnings-
vis det faktiska utfallet inklusive exceptionella 
kostnader.

Exceptionella kostnader redovisas i not 3.

Marknaden
Marknadsförhållandena inom Mekanik och Engi-
neering har under år 2017 stabiliserats och under 
hösten visat på en positiv utveckling. Effekter från 
ett intensifierat förändringsarbete har föranlett 
ökade intäkter inom andra segment än kärnkraft, 
exempelvis inom petrokemi.

Elajos fakturering minskade totalt sett med 7,3 % 
och för affärsområde Mekanik och Engineering 
minskade omsättningen sammantaget med 25 %. 
Marknaden för El & Energiteknik bedöms vara  
fortsatt god.

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

(MSEK) 2017 % 2016 %

El & Energiteknik 683 80 % 696 75 %

Mekanik 122 14 % 160 17 %

Engineering 39 5 % 53 6 %

Etec 16 2 % 18 2 %

Technology Solutions 0 0 % 0 0 %

Moderbolaget 17 2 % 14 2 %

Avgår fakturering  
inom koncernen

–21 –2 % –18 –2 %

Summa 856 923
 

44

  
E

LA
JO

 2
0

1
7



Rörelseresultat
Rörelseresultat uppgick till –12,2 MSEK (–1,4 %),  
vilket är en försämring med 21,9 MSEK mot före- 
gående år. Inom affärsområde El & Energiteknik 
uppgick rörelseresultatet till 32,5 MSEK (4,8 %) en 
positiv förändring med 9,4 MSEK. Förbättringen 
kan främst hänföras till effektiviseringar på omkost-
nadssidan, en starkare projektmarginal till följd  
av en förbättrad projektprocess samt att resultatet 
påverkas positivt av en ökad produktivitet.

Affärsområdenas bidrag till rörelseresultatet 
fördelar sig enligt följande:

(MSEK) 2017 2016

El & Energiteknik 32,5 23,1

Mekanik –46,5 –11,7

Engineering 3,3 1,4

Etec –1,5 –0,8

Technology Solutions 0,0 0,0

Moderbolaget 0,5 –1,0

Övriga bolag/koncernposter –0,5 –1,3

Summa –12,2 9,7

Personal
Det genomsnittliga antalet anställda under året var 
863 (847), varav i moderbolaget 18 (19) anställda. 
Av det totala antalet medelanställda var 76 (66) 
kvinnor, varav 13 (13) kvinnor i moderbolaget. 
Löner och andra ersättningar samt fördelningen av 
dessa framgår av not 8.

Likvida medel
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga  
placeringar uppgick vid årsskiftet till 104,5 MSEK 
(92,0 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 operativa 
riskerna är större än de finansiella riskerna och 
som operativa risker klassificeras konjunkturen, 
anbudsgivningen, kapacitetsutnyttjande, prisrisker 
och vinstavräkning. De finansiella riskerna är kopp-
lade till kapitalbindningen i verksamheten samt  
till kapitalbehovet.

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

Anbudsgivning
En projektverksamhet påverkas av olika risker i sam-
band med anbudsprocessen, såväl kommersiella 
som produktionsrisker. För att minimera riskerna 
avseende anbudsgivningen arbetar Elajo efter en 
implementerad projektprocess. Projektprocessen 
syftar till att säkerställa att Elajo arbetar på ett stan-
dardiserat sätt, med checklistor och kontrollpunkter, 
inom sina projekt och därigenom kan identifiera  
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 avseende 
insatsmaterial och underentreprenörer utgör en 
risk. Elajo hanterar denna risk genom att gentemot 
sina kunder använda sig utav lämplig kontrakts-
form. Därtill arbetar Elajo centralt med effektiva 
inköpsrutiner. 

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

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

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

Vad gäller anmälningsplikten avseende trans-
port av miljöfarliga ämnen så gäller detta Elajo El & 
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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 ligger 
fokus på både fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
och självklart nollvision gällande arbetsolyckor. 
Allas rätt till en säker arbetsmiljö och vikten av att 
dessa frågor går före allt annat ligger som grund 
till arbetet – ”Vi jobbar säkert eller inte alls!”

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

Elajo påverkar miljön både lokalt och globalt 
och efter att under flera år arbetat främst med 
egen miljöpåverkan och förbättringar gällande 
farligt avfall, kemikaliehantering och transporter så 
har vi nu än mer fokus på produktval och ny teknik 
för att minska miljöpåverkan under installationens 
hela livscykel. Detta innebär att vi skaffar oss kom-
petens för att informera och installera hållbar teknik 
såsom solpaneler, styrsystem och enheter för ladd-
ning av fordon i syfte att minska våra kunders miljö-
påverkan. Vi har satt miljömål för 2018 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 
riskerna för skador och ohälsa bland medarbetarna. 

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

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

Framtida utveckling
Elajo har i och med det strategiska arbetet som 
genomförts inom hela organisationen under 2017 
lagt grunden för en positiv utveckling av de kom-
mande åren. Målsättningen framåt är tydlig och 
utmaningen är att realisera strategin och de affärs-
planer som formulerats. Marknadsutvecklingen 
bedöms fortsatt som god och Elajo står väl rustat 
inför framtiden.

Ägarförhållande 
Vi hänvisar till sidan 43 om Elajoaktien.

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

Väsentliga händelser
Efter räkenskapsårets utgång har utfallet av skilje-
domen avseende tvisten med GE Power Sweden 
AB meddelats. Utfallet påverkar årets resultat efter 
skatt negativt med  31,4 MSEK.  Utfallet betraktas 
som en exceptionell kostnad och redovisas i not 3.

Elajo Invest AB förvärvade per den 15 februari 
2018 100 % av aktierna i Lule Mekan AB.

Elajo El & Energiteknik AB förvärvade per den  
7 mars 2018 100 % av aktierna i Elovation in Sweden 
AB.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande: 

(TSEK)

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie 5 558

I ny räkning överförs 97 719

Summa 103 277

Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 1,2,3 856 317 923 346 28 560 25 555
Förändring av lager av produkter  
i arbete, färdiga varor, och pågående  
arbete för annans räkning –1 278 836 0 0
Övriga rörelseintäkter  4 758 7 320 555 3 240

855 797 931 502 29 115 28 795

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 3 –228 173 –239 727 – 0
Övriga externa kostnader 3, 5, 6 –147 382 –133 675 –11 011 –11 687
Personalkostnader 7,8,9 –475 128 –529 311 –17 328 –17 908
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 10 –17 274 –19 081 –230 –230

Rörelseresultat 3 –12 160 9 708 546 –1 030

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 196 0 196 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1 183 654 182 573
Räntekostnader och liknande resultatposter –4 011 –4 216 –815 –892

Resultat efter finansiella poster –14 793 6 146 109 –1 349

Bokslutsdispositioner 12 0 0 106 7 330
Skatt på årets resultat 13 2 851 –1 988 –119 –1 428

Årets resultat –11 942 4 158 96 4 553

Resultaträkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31
Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 1 344 0 0 0

Bostadsrätter 0 48 0 48
Goodwill 14 807 1 493 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 151 1 541 0 48

Byggnader & Mark 15 6 375 7 911 107 107
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 4 848 6 837 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 15 42 245 44 646 1 142 1 372

Summa materiella anläggningstillgångar 53 468 59 394 1 249 1 479

Andelar i koncernföretag 16 0 0 116 538 114 478
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 154 470 37 22
Andra långfristiga fordringar 18 472 138 434 540

Summa finansiella anläggningstillgångar 626 608 117 009 115 040

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 56 245 61 543 118 258 116 567

Råvaror och förnödenheter 19 428 21 938 0 0

Summa varulager m.m. 19 428 21 938 0 0

Kundfordringar 153 981 158 118 8 16
Fordringar hos koncernföretag 0 0 0 12 651
Övriga fordringar 21 908 20 911 5 086 3 283
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 18 749 67 637 1 767 2 157

Summa kortfristiga fordringar 194 638 246 666 6 861 18 107

Kortfristiga placeringar 20 14 276 3 199 14 276 3 199 

Kassa och bank 21 90 215 88 827 67 452 77 958

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 318 557 360 630 88 589 99 264

SUMMA TILLGÅNGAR 374 802 422 173 206 847 215 831

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 55 575 55 575 55 575 55 575
Bundna reserver/Reservfond 20 269 28 343 20 054 20 054

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserat resultat 22 802 14 515 103 181 102 518
Årets resultat –11 942 4 158 96 4 553

Summa eget kapital 86 704 102 591 178 906 182 700

Minoritetsintressen 0 0 0 0

Obeskattade reserver 22 0 0 0 10 351

Avsättningar för pensioner 23 77 540 79 400 11 214 11 422
Avsättning för skatter 24 421 0 0 0
Övriga avsättningar 25 2 057 2 643 1 974 2 454

Summa avsättningar 80 018 82 043 13 188 13 876

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 31 931 26 728 0 0

Långfristiga skulder 31 931 26 728 0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27, 28 10 245 17 515 0 0
Förskott från kunder 0 0
Leverantörsskulder 66 934 80 011 2 317 3 083
Skulder till koncernföretag 0 0 6 621 0
Skatteskulder 0 0 0 0
Övriga skulder 23 894 29 292 2 271 2 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 75 077 83 993 3 544 3 597

Summa kortfristiga skulder 176 148 210 811 14 753 8 904

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 374 802 422 173 206 847 215 831

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –14 793 6 146 109 –1 349

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar 17 274 19 081 230 230
Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader –67 –2 175 –192 –3 107
Nedskrivning andel i koncernbolag 0 0 0 0
Realisationsvinst vid avyttring av kortfristiga placeringar 195 0 0 0
Realisationsvinst vid avyttring koncernföretag 0 0 0 0
Kursvinster/förluster –43 –114 0 0
Omräkningsdifferens 0 0 0 0
Förändringar i avsättningar –2 446 –351 –688 1 846
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 –10 245 9 810
Betald inkomstskatt –483 –4 018 1 608 –1 370

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –362 18 568 –9 178 6 060

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 2 510 3 542 0 0
Förändring av fordringar 55 254 5 156 9 519 10 099
Förändring av kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Förändring av kortfristiga skulder –34 665 3 704 5 849 –405
Förändring av långfristiga skulder 5 203 –10 537 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 939 20 433 6 190 15 754

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag 0 0 –50 0
Förvärv/försäljning av immateriella  
anläggningstillgångar –1 344 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –15 251 –14 051 0 0
Försäljning av inventarier 4 368 4 662 0 0
Försäljning av byggnader och mark 240 3 556 240 3 556
Lämnat aktieägartillskott 0 0 –2 010 0
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper 402 622 91 –27

Kassaflöde från investeringsverksamheten –11 584 –5 212 –1 729 3 529

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –3 890 –4 446 –3 890 –4 446

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 890 –4 446 –3 890 –4 446

Förändring likvida medel 12 465 10 775 571 14 837

Likvida medel vid årets början 92 026 81 251 81 157 66 320

Kursförändring i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 104 491 92 026 81 728 81 157

Kassaflödesanalys
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Förändring av eget kapital
 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Ingående balans 17-01-01 55 575 28 343 14 515 4 158 102 591
Förskjutning mellan bundet  
och fritt kapital

0 –8 074 8 074 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 –55 0 –55

Lämnad utdelning 0 0 –3 890 0 –3 890

Överföring resultat föregående år 0 0 4 158 –4 158 0

Årets resultat 0 0 0 –11 942 –11 942

Utgående balans 2017-12-31 55 575 20 269 22 802 –11 942 86 704

Moderbolaget

Ingående balans 17-01-01 55 575 20 054 102 518 4 553 182 700

Lämnad utdelning 0 0 –3 890 0 –3 890

Överföring resultat föregående år 0 0 4 553 –4 553 0

Årets resultat 0 0 0 96 96

Utgående balans 17-12-31 55 575 20 054 103 181 96 178 906
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Kommentarer och noter
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredo- 
visningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

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

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

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

I samband med nuvärdesberäkning utav det 
framtida kassaflödet för ingångna energibespa-
ringsprojekt har antagits att nu gällande mark-
nadspris för elektricitet är något lägre än vad som 
bedömts rimligt över en längre tidsperiod.

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 balans-    
räkningen och med genomsnittskurs vad gäller 
resultaträkningen.

Intäkter

Försäljning av varor

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget 
fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
redovisar intäkten till nominellt värde (faktura- 
belopp) om företaget får ersättning i likvida medel 

direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

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

Ränta, royalty och utdelning    

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag   

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

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. Portföljme-
toden tillämpas. 

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

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas 
till balansdagens kurs, eller om de terminssäkrats, 
till terminskursen. Kursdifferenser redovisas i sin 
helhet i rörelseresultatet.

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

Koncernen har tagit upp vissa utgifter för 
utveckling i balansräkningen eftersom det utveck-
lingsarbete som bedrivits uppfyller kriterierna för 
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att redovisa som tillgång. Utgifter för forskning 
redovisas som kostnad när de uppkommer. Koncer-
nens utgifter för forskning och utveckling är små.

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
Goodwill 10 %
Maskiner och tekniska anläggningar 10–20 %
Inventarier, verktyg och installationer 20–33 %
Byggnader 4 %
 
Goodwill
Goodwill hänförlig till strategiska förvärv avskrives 
linjärt över 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 nettoförsäljnings-
värdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet 
understiger det redovisade värdet.

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

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

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

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

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

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram-
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära 
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder 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 balansdagen. 
Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del 
det inte är sannolikt att den underliggande skatte-
fordran kommer att kunna realiseras inom en över-
skådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas 
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten 
skatteskuld som avsättning. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och ut- 
betalningar.
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Not 1 Nettoomsättning per marknad

2017 2016

Geografisk fördelning

Sverige 850 187 923 346

USA 3 252 0

Finland 1 398 0

Norge 1 480 0

Totalt resultatavräknad fakturering 856 317 923 346

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 6,8 % 7 %

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 98,7 % 100 %

Not 3  Exceptionella kostnader

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

Koncernen

2017 2016

Nettoomsättning –26 533 0

Råvaror och förnödenheter –5 882 0

Övriga externa kostnader –11 902 0

–44 318 0

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

Not 4  Övriga rörelseintäkter 

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Återbetalning från Fora 0 1 704 0 133

Avyttring av bostadsrätt 192 3 107 192 3 107

Övriga rörelseintäkter 566 2 509 363 0

Summa 758 7 320 555 3 240
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Not 5 Leasingavtal – leasetagare

Koncernen

Operationell leasing 2017 2016

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 1 331 1 172
Kostnadsförda hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara 
hyresavtal

17 274 19 371

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal

 Ska betalas inom 1 år 17 833 20 099

 Ska betalas inom 1–5 år 45 892 53 049

 Ska betalas senare än 5 år 12 569 33 714

76 293 106 862

Not 6  Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young AB 2017 2016 2017 2016

Revisionsuppdraget 597 597 122 122

Annan revisionsverksamhet 168 54 162 48

Skatterådgivning 2 8 2 8

Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 767 659 286 178

Fidexco Consils, Nice

Revisionsuppdraget 35 34 0 0

Annan revisionsverksamhet 11 0 0 0

Skatterådgivning 0 0 0 0

Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 46 34 0 0

Totalt 813 693 286 178

Not 7 Medelantalet anställda

2017 2016

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Moderbolaget

Sverige 18 13 19 13

18 13 19 13

Dotterbolag

Sverige 845 63 828 53

845 63 828 53

Koncernen totalt 863 76 847 66
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Not 8 Löner och andra ersättningar

2017 2016

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Moderbolaget 11 582 6 230 (3 009) 13 415 5 254 (4 609)

Dotterbolag 320 771 129 852 (26 030) 359 023 140 558 (27 711)

Koncernen totalt 332 353 136 082 (29 039) 372 438 145 813 (32 320)

Av Moderföretagets pensionskostnader avser 892 (3 036) gruppen styrelse och VD.
Av Koncernens pensionskostnader avser 1 270 (3 698) gruppen styrelse och VD.

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

2017 2016

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 4 091 7 491 5 897 7 518

Dotterbolag 1 453 319 318 3 262 355 761

Koncernen totalt 5 544 326 809 9 159 363 278

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 2 616 (2 092) TSEK.
Av beloppet utgör 195 (200) TSEK tantiem.
Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har utgått med 275 (200) TSEK.
Bolagets verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och från bolagets sida tolv månader.
Verkställande direktören har avtal om pensionsförmån motsvarande 35 % utav den fasta lönen.
Ersättning till styrelse ordförande uppgår under 2017 till 575 (425) TSEK varav styrelsearvode 275 (275) TSEK.

Not 9 Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Koncernen Moderbolaget

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelse 14 8 22 5 3 8

Ledande befattningshavare 24 5 29 6 2 8

Totalt 38 13 51 11 5 16

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 10 Av- och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Byggnader 1 977 2 169 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 128 2 519 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 12 482 13 121 230 230

Goodwill 686 1 272 0 0

17 274 19 081 230 230
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Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Vinst avyttring värdepapper 1 024 0 0 0

Ränteintäkter 159 654 182 573

1 183 654 182 573

Not 12 Bokslutsdispositioner

2017 2016

Lämnat koncernbidrag –45 280 –12 760

Erhållet koncernbidrag 35 035 22 570

Återföring från periodiseringsfond 10 351 20

Avsättning till periodiseringsfond 0 –2 500

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 0 0

106 7 330

Not 13 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Aktuell skatt -421 –2 482 -5 –1 740

Aktuell skatt, tidigare år 0 0 0 7

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

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 3 280 502 -106 313

Summa redovisad skatt 2 851 –1 988 -119 –1 428

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -14 793 6 146 216 5 981

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) -3 254 1 352 48 1 316

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill avskrivning 198 127 0 0

Ej avdragsgill nedskrivning 0 48 0 0

Avskrivning på uppskrivningar 0 0 0 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader 211 467 –33 429

Utnyttjat underskottsavdrag 0 0 0 0

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 0 0 0 0

Ej skattepliktiga intäkter –5 –6 0 –3

Latent skatt/felperiodisering skattekostnad 0 0 105 –313

Redovisad skatt -2 851 1 988 119 1 428

Effektiv skattesats 19 % 32 % 55 % 24 %

57

  
E

LA
JO

 2
0

1
7



Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Tillkommande utgifter för utvecklingsarbeten 1 344 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 344 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 344 0

Koncernen

Goodwill 17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 739 100 739

Tillkommande avgående goodwill –400 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 339 100 739

Ingående avskrivningar –99 246 –97 974

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Nedskrivningar 0 –93

Ackumulerade ned/avskrivningar avgående goodwill 400 0

Årets avskrivningar enligt plan –686 –1 178

Utgående ackumulerade avskrivningar –99 532 –99 246

Utgående redovisat värde 807 1 493

Not 15  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Byggnader och mark 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 834 23 529 107 107

Valutakursdifferenser 300 0 0

Omklassificering 0 0 0 0

Utrangeringar –333 0 0 0

Inköp/försäljning 618 5 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 119 23 834 107 107

Ingående ackumulerade avskrivningar –15 923 –13 499 0 0

Valutakursdifferenser 0 –255 0 0

Omklassificering –55 0 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 212 0 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –1 977 –2 169 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –17 744 –15 923 0 0

Utgående redovisat värde 6 375 7 911 107 107
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Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar 17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 29 693 29 092

Valutakursdifferenser 0 160

Omklassificering 0 0

Utrangeringar –1 001 –138

Inköp/försäljning 218 579

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 910 29 693

Ingående ackumulerade avskrivningar –22 856 –20 395

Valutakursdifferenser 0 –80

Omklassificering 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 921 138

Årets avskrivningar enligt plan –2 127 –2 519

Utgående ackumulerade avskrivningar –24 062 –22 856

Utgående redovisat värde 4 848 6 837

Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 115 276 118 173 2 024 2 024

Valutakursdifferenser 0 0 0 0

Utrangeringar –12 841 –16 365 0 0

Inköp/försäljning 14 366 13 468 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 801 115 276 2 024 2 024

Ingående ackumulerade avskrivningar –70 630 –68 284 –652 –423

Omklassificering 55 0 0 0

Valutakursdifferenser 0 0 0 0

Omklassificering 0 0 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 8 462 10 775 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –12 442 –13 121 –230 –229

Utgående ackumulerade avskrivningar –74 555 –70 630 –882 –652

Utgående redovisat värde 42 245 44 647 1 142 1 372

Not 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Årets resultat

Namn

Elajo Engineering AB 100 % 1 000 71 4

Elajo Mekanik AB 100 % 10 000 9 957 –2 007

Elajo El & Energiteknik AB 100 % 1 200 000 102 058 225 

Elajo France SARL 100 % 4 000 4 280 0

Elajo Technical Education Center AB 100 % 2 800 121 17

Elajo Technology Solutions AB 100 % 500 50 0

116 538 –1 761
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Org.nr. Säte

Namn

Elajo Engineering AB 556139-3397 Oskarshamn

Elajo Mekanik AB 556048-6747 Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB 556139-3384 Oskarshamn

Elajo France SARL 35 375 755 010 Nice, Frankrike

Elajo Technical Education Center AB 556221-6027 Oskarshamn

Elajo Technology Solutions AB 559138-7310 Oskarshamn

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Antal
Nominellt 

värde
Bokfört värde

Koncernen
Moder-
bolaget

AB Haga Industrihotell 150 15 15 0

Industriellt utvecklingscenter i Kalmar AB 200 20 20 35

Kalmar läns industriexpo 0 2 2 2

Näringsfastigheter AB 20 20 20 0

Hotell Åsen ek förening 0 18 18 0

Garant ekonomisk förening 479 100 47 0

Sustainable Sweden South East AB 100 0 15 0

Rikstelegruppen ek förening 0 0 10 0

XIP Technology AB 761 906 4 381 0 0

Övriga mindre innehav 0 0 7 0

Totalt andra aktier och andelar 154 37

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående värde 470 495 22 22

Kursförändring 0 0 0 0

Förvärv 0 0 15 0

Avyttring –316 –25 0 0

Utgående värde 154 470 37 22

Not 18 Andra långfristiga fordringar  

Koncernen

17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 138 735

Tillkommande fordringar 334 0

Amorteringar, avgående fordringar 0 –597

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 472 138

Ingående nedskrivningar 0 0

Amorteringar, avgående fordringar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 472 138
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 825 20 825 0

Förutbetalda hyreskostnader 4 452 4 617 648 644

Upplupna provisioner 2 597 1 783 0 0

Upparbetade ej fakturerade arbeten 7 461 56 726 0 0

Övrigt 3 414 4 491 293 1 513

18 749 67 637 1 767 2 157

Koncernen

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 17-12-31 16-12-31

Upparbetade intäkter 313 297 297 929

Fakturerat belopp –305 836 –241 203

Redovisat värde 7 461 56 726

Not 20 Kortfristiga placeringar

Koncernen

17-12-31 16-12-31

Anskaffningsvärde 14 276 3 199

Marknadsvärde 14 741 3 309

Not 21 Kassa och bank

Koncernen

17-12-31 16-12-31

Kassamedel 90 215 88 827

Disponibla tillgodohavanden 0 0

90 215 88 827

22 Obeskattade reserver

Moderbolaget

17-12-31 16-12-31

Periodiseringsfond avsatt 2011 0 97

Periodiseringsfond avsatt 2012 0 454

Periodiseringsfond avsatt 2014 0 4 400

Periodiseringsfond avsatt 2015 0 2 900

Periodiseringsfond avsatt 2016 0 2 500

0 10 351

23 Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget

Pensioner och liknande förpliktelser 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Belopp vid årets ingång 79 400 81 497 11 422 11 424

Årets avsättningar 0 0 0 0

Under året ianspråktagna belopp –1 860 –2 097 –208 –2

Under året återförda belopp 0 0 0 0

77 540 79 400 11 214 11 422
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24 Avsättning för skatter

Koncernen

17-12-31 16-12-31

Ingående saldo 0 422

Tillkommande skattefordringar 421 0

Återförda skattefordringar –422

421 0

Se även not 13 ”Skatt på årets resultat”.

25 Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Ingående saldo 2 643 896 2 454 606

Gjorda avsättningar –586 1 747 –480 1 848

 Under året ianspråktagna belopp 0 0 0 0

2 057 2 643 1 974 2 454

26 Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Skulder till kreditinstitut 31 931 26 728 0 0

31 931 26 728 0 0

27 Ställda säkerheter samt förfallotid skulder 

Skuld  
17-12-31

Inom 2–5 år
Senare än 

fem år
Ställd  

säkerhet
Skuld  

16-12-31

Koncernen

Skuld till kreditinstitut 42 176 31 931 0 0 44 243

Moderbolaget

Skuld till kreditinstitut 0 0 0 0 0

Koncernen Moderbolaget

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

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 67 551 75 518

Hyresgaranti för dotterbolag 0 0 74 963 105 690

Övriga ansvarsförbindelser 1 551 1 588 224 228

1 551 1 588 142 738 181 436

28 Checkräkningskredit  

Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till  0 SEK (15 MSEK). Utnyttjad checkräkningskredit 
uppgår i koncernen till 0 MSEK (0 MSEK).    
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29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31

Upplupna semesterlöner 32 504 35 358 959 1 173

Upplupna sociala avgifter 13 720 22 266 581 965

Upplupna löner 16 088 18 343 713 1 137

Övriga poster 12 765 8 027 1 292 322

75 077 83 993 3 544 3 597

30 Väsentliga händelser efter balansdagens slut

Efter balansdagens slut har utfallet av skiljedomen avseende tvisten med GE Power Sweden AB meddelats.  
För ytterligare information hänvisas till förvaltningsberättelsen samt till not 3.
Elajo Invest AB förvärvade per den 15 februari 2018 100 % av aktierna i Lule Mekan AB.
Elajo El & Energiteknik AB förvärvade per den 7 mars 2018 100 % av aktierna i Elovation in Sweden AB.

31 Disposition av resultat

Förslag till resultatdisposition:

Moderbolaget

17-12-31 16-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 103 181 102 518

Årets resultat 96 4 553

103 277 107 071

Disponeras så att 

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie 5 558 3 890

I ny räkning överföres 97 719 103 181

103 277 107 071

32 Antal aktier

Antal

17-12-31 16-12-31

A-aktier 224 998 224 998

B-aktier 886 504 886 504

1 111 502 1 111 502
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2018

Sara Johansson
Auktoriserad revisor

Stefan Madeling
Auktoriserad revisor
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Verkställande direktör

Ann Josefsson

Jens Wikstedt
Styrelseordförande

Renée Josefsson

Johan TorstenssonThomas West

Josefine Josefsson Juan VallejoTomas Franzén

Oskarshamn den 23 mars 2018
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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 
2017. Bolagets årsredovisning och koncernredo-
visning ingår på sidorna 44–64 i detta dokument. 

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 december 2017 och av dessas finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget 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 kon-
cernredovisningen

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

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor-
mation 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  
revisionen 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  
koncernredovisningen upprättas och att de ger  
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen och verk- 
ställande direktören för bedömningen av bolagets 
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. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten 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 felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, 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 fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:  
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncern- 
redovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
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• 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 upp-
skattningar 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 förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen 
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 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upp- 
lysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande 
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 avse-
ende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncern-
revisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra utta-
landen.

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, däri-
bland 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 kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning av Elajo Invest AB för år 2017 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 närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande 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. Den verkstäl-
lande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nöd- 
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras  
i överensstämmelse med lag och för att medels- 
förvaltningen 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

• 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  
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
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att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

 
Som en del av en revision enligt god revisionssed 
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 utta-
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran-
skat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Oskarshamn den 23 mars 2018
Ernst & Young AB

Sara Johansson  Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Styrelse

Bengt Andersson
SEF

Alf Josefsson
Grundare av Elajo

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

Suppleant Suppleant, arbetstagarrepresentant

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

Tomas Franzén
Styrelseledamot
Född: 1962
Titel: Civilingenjörsutbildning
Nuvarande befattning:
Koncernchef, Bonnier AB
Antal aktier: -

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

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

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

Josefine Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1970
Titel: Fil. Kand
Nuvarande befattning:
Projektledare/VD, 
World Wide Art AB
Antal aktier: 555 A

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

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

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

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

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

Sofia Arbin
HR-chef
Elajo Invest AB
Född: 1982
Anställd sedan: 2014

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

Övre raden från vänster:

Nedre raden från vänster:
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Företag och adresser
Moderbolag

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

El & Energiteknik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sävsjö
Mejensjögatan 4
576 35 Sävsjö
Tfn 0382-101 01

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



Ulricehamn 
Dalgatan 5
523 37 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

Engineering

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

Övriga bolag

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

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



www.elajo.se


