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Omsättning
Koncernens omsättning minskade 

med 137 MSEK till 916 MSEK. 
Det motsvarar en nedgång med 13%.

-137 MSEK

2016 20162018 20182019 20192017 20172020 2020

ÅRET SO M GÅTT

Substansvärde
Substansvärdet på Elajoaktien 

ökade under året och uppgick vid 
årsskiftet till 101,54 SEK. 

Föregående år var värdet 89,47 SEK.

Eget kapital ökade
Koncernens eget kapital uppgick till 

113 MSEK 2020. Det betyder en 
ökning med 14 MSEK.

Resultatnedgång
Elajos rörelseresultat för 2020 
uppgick till 20,2 MSEK.  Det var 

11,1 MSEK lägre än föregående år.

2016

3,50 5,00

45,00

0

2018 20192017 2020

Antal medarbetare
Genomsnittligt antal medarbetare  

minskade  till 845 under 2020. 
Det betyder en minskning med 46 
medarbetare. Andelen kvinnor är i 

stort sett oförändrad, drygt 8%.

8% 

Stärkt kassa 
Koncernens likvida medel uppgick 

vid årsskiftet till 145,8 MSEK. 
Det innebar en ökning av kassan 
med 3,4 MSEK under 2020, vilket 

motsvarar 2,4%.

Aktieutdelning
Elajos styrelse föreslår stämman 

att utdelningen för 2020 ska uppgå 
till 0 kronor per aktie.

+3,4 MSEK 

2018 2019 2020

Antal miljöbilar
Koncernen fortsatte arbetet

med att elektrifiera fordonsparken 
under 2020.

2018 20192017 2020

0

121 st 

19 st 

71 st
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Elajos medarbetare: Våra viktigaste resurser 
Inledningsvis är det både viktigt och helt naturligt för mig 
att lyfta fram alla medarbetare som, under svåra och mycket 
annorlunda omständigheter, gjort fantastiska arbetsinsat-
ser under året. Stort tack! 

Det finansiella resultatet
Jag konstaterar att vi trots pandemin, och tack vare de 
insatser som gjorts för att hantera den, landar årets resultat 
på en acceptabel nivå. Det innebär att vi står finansiellt 
starka inför framtiden med såväl god likviditet som hög 
soliditet. 

Coronapandemin
Från mitten av mars och fram till semesterperioden 
handlade allt om att hantera coronasituationen.  
Inom koncernledningen fattade vi snabbt beslut om att 
göra de fackliga förhandlingarna gällande möjligheterna 
till korttidsstöd lokalt, istället för ett centralt och över- 
gripande avtal. Detta gjorde vi för att ha möjlighet att 
anpassa bemanning efter situation och behov på olika 
orter. Med facit i hand var det ett mycket lyckat beslut efter-
som läget på arbetsmarknaden visat stora lokala variatio-
ner. När vi nådde vår topp med antal medarbetare som var 
korttidspermitterade var siffran uppe i cirka 250 personer. 
Vid årets slut var samma siffra endast ett 20-tal personer. 

Efter semesterperioden såg vi en successiv återgång där 
efterfrågan steg och kunderna började lägga beställningar 
och göra större anbudsförfrågningar. Orderstocken ökade 
kontinuerligt och stabiliserade sig på en acceptabel nivå 
framåt senhösten.
 
Ordspråket säger ”Ur det onda kommer alltid något gott”, 
och det är jag helt säker på att det gör. För Elajos del, och 
säkert för många andra, har vi en gång för alla blivit 
påminda om hur viktigt det är med information och 
kommunikation. Som kapten på skutan var det mycket 
viktigt för mig att få igång informationsflödet ”top down – 
bottom up” inom organisationen så fort som möjligt. Vi var 
snabba och startade dagliga avrapporteringsmöten inom 
ledningsgruppen som föregicks av dagliga möten inom 
respektive avdelning, marknads- och affärsområde. Detta 
gjorde oss trygga och medförde att vi kunde ta både 
snabba, underbyggda och väl avvägda beslut. I tillägg till 
mötesforum på olika nivåer arrangerade vi också en 
veckoavstämning med styrelsen för att informera om läget. 
Alla möten har haft en positiv effekt så till vida att vi inom 
koncernledningen kommit både ett, och två, steg närmare 
varandra. 

Affärsområdena
El & Energiteknik har med hänsyn till pandemin gjort ett bra 
och stabilt år. Vi har bland annat gjort ett förtjänstfullt arbete 
med tillsättning av chefer på positioner och orter där det 
varit ett tillförordnadförfarande under en tid. Bland annat 
har Marknadsområde Säkerhet, där vi har stor framtidstro, 
omorganiserats och fått en tydlig struktur. Vi har också 
under året lagt mycket tid på analys och beslutsunderlag 
gällande klimatverksamheten, och det är mycket glädjande 
att se en ”turn around” under årets sista månader.
Mekanik har sedan mitten på november 2019 en ny affärs-
områdeschef i Anna Heyman. 

Efter den mycket svaga avslutningen 2019 har hon och 
hennes organisation ägnat väsentlig tid åt förbättringspro-
jektet TAM (Turn Around Mekanik). Projektet har under 
2020 koncentrerat sig på tre arbetsströmmar: Verksamhets-
styrning, ekonomistyrning och organisationsöversyn.

Under året har avdelning Norr, med placeringsort i Luleå, 
lagts ner. Orsaken var främst dålig lönsamhet, och utma-
ningen med de långa geografiska avstånden från Mekaniks 
övriga verksamhet i de södra delarna av vårt avlånga land. 
Det är kul att vi ser bra saker hända till följd av förbättrings-
arbetet. Vi ser en förbättrad struktur med nya rutiner för 
såväl verksamhetsstyrning som ekonomistyrning. 
Vi ser också den bästa beläggningen på många år i den 
mekaniska verkstaden, där vi vunnit flera avtal gällande 
serieproduktion av olika komponenter.

Technology Solutions har fortsatt den tekniska utvecklingen 
av innovationen och produkten som vi kallar Freeze Dry 
Unit. Det sägs att man blir klokare med åren, och det är i 
högsta grad gångbart även när det gäller denna metod 
som  går ut på att frysa och torka slamprodukter med mål-
sättning att få en slutprodukt med liten miljöpåverkan. 
Olika tekniker och komponenter har prövats, och behöver 
fortsätta prövas innan vi kan presentera den färdiga lös-
ningen. Parallellt med den tekniska utvecklingen har inter-
aktion med presumtiva kunder upptagit en väsentlig del av 
arbetstiden.

Organisation: Förändringar i koncernledningen 
Urban Gustafsson tillträdde under våren som ekonomichef. 
Urban är sedan många år känd inom företaget där han 
under sju års tid varit ekonomiansvarig inom Mekanik. 
De senaste två åren har han även varit koncernredovis-
ningsansvarig inom Invest. Per Olofsson, IT-chef, tog klivet 
upp i koncernledningen under våren. Tidigare var IT organi-
serat tillsammans med Ekonomi, och därmed underställt 
ekonomichefen. I vår strategi är IT ett uttalat utvecklings- 
och satsningsområde. Bland annat ska vi implementera en 
ny IT-plattform, och då blir det naturligt att koppla loss och 
lyfta verksamheten till att bli en fristående enhet som ingår i 
koncernledningen. 

Ny strategi
Under året har vi arbetat fram en ny strategi för perioden 
från 2021 till och med 2023 . Strategin heter Tillväxt och 
precis som namnet signalerar bygger den på att Elajokon-
cernen ska växa. Det handlar ytterst om att vi ska växa 
genom tydliga och konkreta affärsplaner och mål som vi 
kontinuerligt följer upp. Tillväxten kommer ske utifrån nuva-
rande plattform: Organiskt, nya marknadsandelar, utökad 
geografisk täckning och genom förvärv. Vi ska också vara 
öppna och lyhörda för innovationer och nya effektiva tek-
niska lösningar. Utveckling kommer fortsätta att vara ett led-
ord för Elajo.

Elajos grundare Alf Josefsson gick ur tiden 
2020 var året då en av regionens absolut största entrepre-
nörer gick ur tiden. Den 28 juli mottog vi det sorgliga beske-
det. Läs mer om Alfs livsverk på sidorna 8-9.
 
Stefan Svensson
Koncernchef och VD
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Ett oförglömligt år på många sätt 

”2020  startade på bästa möjliga vis. 
En positiv våg med förfrågningar 
från kunder på våra produkter och 
tjänster sköljde över oss. Det var 
en start som företaget inte upplevt 
på många år eftersom årets första 
månader historiskt haft en tendens 
att vara lite ”försiktiga”. Parallellt med 
bra skjuts i verksamheten började 
det viskas om ett virus i Asien.  
Vid den tidpunkten trodde vi nog 
alla att det inte skulle drabba oss. 
Men i mitten av mars kom en annan 
våg som sköljde över oss som en 
tsunami - Pandemin! Lika bra som 
året börjat, lika svårt och osäkert blev 
det över en natt. 

Pandemin tog nio av årets tolv 
månader ifrån oss, och under dessa 
månader har vår vardag ständigt 
präglats av ord som vi inte hade 
förutspått: Wuhan, corona, covid-19, 
pandemi, Folkhälsomyndigheten, 
flockimmunitet, fysisk distansering, 
lock down, dödstal, munskydd, 
syrgas, korttidspermitteringar, 
distansarbete, Teams, Zoom, 
superspridare, statsepidemiolog, 
antikroppar och vaccin...”



”Att tjäna med förtjänst betyder helt enkelt att man ska 
göra sig förtjänt av de pengar man tjänar - när kunden 
är nöjd. Jag har alltid sagt till mina montörer att det är 
viktigt att uppträda korrekt mot kunden och att alltid 
städa upp och göra snyggt efter sig på ett jobb”.

Alf var en sann entreprenör i ordets rätta bemärkelse. 
Han hade förmågan att ständigt se nya möjligheter och 
skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Han var 
orädd, envis, nyfiken och hade näsa för innovationer. 

Med två tomma händer startade han Elajo, bildat av de 
egna begynnelsebokstäverna; Erik, Lennart, Alf, 
Josefsson. Genom hårt arbete, outtröttlig målmedveten-
het och kompetenta medarbetare byggde han upp Elajo-
koncernen. Här låg hans hjärta och hans engagemang från 
starten 1958 ända fram till slutet.

Nyfiken och driven redan som liten 
Redan som ung elektriker var Alf en driven ackordsar-
betare, vilket påverkade hans sätt att omge sig med 
människor som han visste kunde prestera. Han var något 
av en perfektionist,  vilket kom att genomsyra hela företa-
get. ”Det är viktigt att sopa upp efter sig, det ska sitta i 
ryggmärgen”, brukade han säga. Alf var tidigt inne på att 
företaget skulle växa genom förvärv och redan i början 
på 1960-talet kom etableringar i Kalmar, Mönsterås, 
Jönköping och Nyköping vilket sedan fortsatte på flera 
orter. Flera utlandsetableringar har också gjorts genom 
åren. Nyfikenheten och jakten på ny teknik och nya affärs-
möjligheter förde honom runt hela klotet. ”Man ska inte 
dö nyfiken”, brukade Alf säga.

Till minne av Alf Josefsson

”Att växa upp med knappa resurser 
och dessutom som ’oäkting’ i ett litet 
samhälle gjorde att jag verkligen 
behövde satsa hårt för att komma 
någonstans. Det var allt eller inget 
som gällde. Jag har alltid haft som 
motto att ingenting är omöjligt, fast 
ibland tar det bara lite längre tid”.

”Jag var inte mer än fjorton år då jag bestämde mig 
för att försöka bli elektrikerlärling. Jag gick helt sonika 
upp till Konsum och lånade telefonen och ringde till 
företaget Bevi i Blomstermåla för att försöka få plats 
som elektrikerlärling".

”Det var mest en slump att företaget fick heta just Elajo. 
Det första företaget som jag köpte var Elbyrån i Kalmar 
1962. Nästa företag, som skulle köpas upp var Elektriska 
Installationsaffären Elgåker AB i Jönköping, året var 1964. 
Nu skulle vi byta namn på firman och det var min revisor, 
jag själv, och ett par gökar till som satt på Stadshotellet i 
Oskarshamn. Någon kom på idén att ta mina initialer och 
blanda och ge och då blev det Elajo”. 

Citat från Alf Josefsson, hämtade ur hans bok 
”Ingenting är omöjligt” från 2014

Flera av de medarbetare som anställdes på 1960-talet fick 
vara med om en fantastisk utveckling. Alf gav ofta förtro-
ende och ansvar till medarbetarna, och lyfte upp dem till 
arbetsledare och platschefer inom koncernen. Detta är 
något som lever kvar än idag och kallas ”Elajoandan”, 
vilken har präglat företagskulturen inom koncernen från 
första början. Grundpelaren var Alfs tydliga ledarskap och 
hans förmåga att bygga sammanhållning och trivsel 
mellan arbetskamrater. 

Företaget var, och förblev, familjärt även när företags-
gruppen växte sig större och starkare. De nya inom 
koncernen blev snabbt invigda i denna anda. Alfs drivkraft 
att utvecklas, gjorde att företaget och dess personal alltid 
låg i framkant med teknik, nyheter och utbildning.
 
2008 tilldelades Alf Josefsson Kungliga Patriotiska 
Sällskapets hedersmedalj, i Riddarhuset, för gagnerik 
gärning inom svenskt näringsliv.

Alf var en stark person med stor personlighet och ett säl-
lan skådat entreprenörskap. Han styrde sina företag med 
”en kall hjärna, ett varmt hjärta och en fast hand”. Alf har 
gått ur tiden, men hans gärning kommer för alltid att bli 
ihågkommen.

Alf Josefsson, Elajos grundare, blev 90 år innan han somnade in efter ett mycket händelserikt liv. 
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Så styrs Elajo: 
Strategi, vision, affärsidé 
och mål

Elajo ska som teknikföretag alltid ligga i framkant.

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

Att tjäna med förtjänst.

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

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

Vision

Affärsidé

Mission

Värdegrund Engagemang: Av medarbetare, kund och samhälle
Elajo erbjuder tydliga karriärvägar och tar tillvara på våra medarbetares kompetens, 
vilja och potential. 

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

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

Utveckling: Elajoandan, vår största tillgång
Vårt engagemang bidrar till en positiv arbetsmiljö där vi aktivt söker lösningar för  
kundens utveckling. 

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

Öppenhet: Inkluderande och nyfikna
På Elajo agerar vi professionellt och fördomsfritt mot såväl medarbetare som kunder. Vi 
uppmuntrar till en öppen dialog samt till ett coachande och aktivt ledarskap. 
Vi är nyfikna på ny teknik och kan på så sätt hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning på 
sina nuvarande och framtida utmaningar. 

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

Strategi
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Koncernorganisation

Affärsområde El & Energiteknik 
Affärsområdet är det ojämförligt största inom koncernen  
och svarar för 81 procent av koncernens omsättning.  
El & Energiteknik arbetar med en marknadsindelad 
organisation, som ger goda möjligheter att marknads-
föra spetskompetensen inom teknikområdena Säkerhet, 
Automation och Klimat. Organisationen ger också goda 
möjligheter för lokalkontoren att fokusera på basverk-
samheten. El & Energiteknik erbjuder ökad kundnytta 
genom helhetsåtagande – både vad gäller installationer 
och service – inom olika teknikområden.  Affärsområdet 
levererar totalåtagande/installationssamordning, energi- 
effektivisering och service/teknisk förvaltning.  
Separata avdelningar hanterar projekt, från planering till  
driftsättning. 

Affärsområde Mekanik
Affärsområde Mekanik bedriver verksamhet inom tre 
huvudsakliga områden: tillverkning, service och underhåll 
samt projekt. Historiskt har affärsområdet haft betydande 
leveranser till kärnkraftssektorn. Sektorn kommer fortsätta 
ha betydelse för Mekanik som nu tar en aktiv del genom 
uppdrag även i avvecklingsprocessen som nyligen inletts. 
Samtidigt fortsätter Mekanik söka nya kundgrupper, före-
trädesvis sådana som ställer höga kvalitetskrav.  
Affärsområdet förfogar över en modern och välutrustad 
verkstad på 5 000 kvadratmeter i Oskarshamn.  
Nya maskininvesteringar har genomförts i verkstaden i 
form av en vattenskärare och rullvals. Många av Mekaniks 
projekt drivs genom en tät samverkan mellan de olika 
avdelningarna. Exempelvis har ett antal av installations-
projekten på den sameuropeiska forskningsanlägg-
ningen ESS först prefabricerats i Mekaniks verkstad i 
Oskarshamn, varefter installation skett på plats med  
personal från olika avdelningar inom Mekanik. 

Affärsområde Technology Solutions
Elajo Technology Solutions startades 2017 och är en hel-
hetsleverantör av lösningar för avvattning och torkning av 
utmanade restflöden från mat- och dryckesindustrin och 
andra industriella processer. Företagets lösningar är  
viktiga för flera globala trender såsom att ta tillvara på 
resurser, minska uttaget av råmaterial från jordbruket, 
minskat CO2-utsläpp, växtbaserad mat och växtbaserade 
proteiner. Våren 2021 lanserar företaget en världsunik  
lösning som riktar sig mot global matproduktion, 
reCirculating Food Dryer som är en unik lösning för att 
recirkulera restflöden från plantbaserad mat och dryckes-
produktion. Marknaden för lösningen är global och riktar 
sig mot mat- och dryckesproducenter inom t ex soja- och 
havredryckesindustrin. 2019 lanserades Freeze Dry Unit, 
en unik process som använder en frysprocess för att 
avvattna och torka olika typer av slam. Metoden är unik 
och riktar sig mot slamtyper som är mer komplexa och 
kräver mer avancerad metod.   

Elajokoncernen 
Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges ledande 
el-, mekanik- och energiföretag. Antalet anställda uppgår 
till 845 och koncernens omsättning över stiger 900 miljo-
ner kronor. Koncernen bedriver verksamhet på 36 orter i 
södra och västra Sverige samt Östhammar i norr.  
Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB 
och dotterbolag fördelade på tre affärsområden; El & 
Energiteknik, Mekanik och Technology Solutions. 
Strategiskt arbetar Elajo med en decentraliserad organi-
sation. HR, Ekonomi, Sälj-/Affärsutveckling, Verksamhets-
utveckling, IT och Inköp i moderbolaget Elajo Invest AB är 
viktiga funktioner för styrning och support till den affärs-
drivande organisationen. 

ELAJO INVEST AB

HSEQ

HREKONOMI

IT

EL & ENERGITEKNIK MEKANIK TECHNOLOGY 
SOLUTIONS
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Trots pandemin levererade 
El & Energiteknik ett fullt godkänt 
resultat 2020
Hela organisationens lagarbete, prestation och förmåga att hantera utmaningarna har 
skapat en fortsatt förstärkning av orderstock och förbättring av de flesta nyckeltalen.  

Trots pandemin levererade El & Energiteknik ett fullt god-
känt resultat 2020. Efter vårens tuffa period, där många 
kunder stängde ner, gjordes en stark återhämtning under 
det fjärde kvartalet. Återhämtningen ska tillskrivas hela 
organisationens lagarbete, prestation och förmåga att 
hantera utmaningarna. Detta har inneburit en fortsatt stark 
orderstock och att de flesta nyckeltal har kunnat hållas 
kvar på en hög nivå. 

El & Energitekniks utmaningar under 2020 var av helt 
andra slag än de vi vanligtvis hanterar. Tack vare det fler-
åriga arbetet med att stärka ledarskapet, att aktivt arbeta 
med projektstyrning och utvecklingen av våra Cross Sale 
processer står vi fortfarande starka. Ett högt internt infor-
mationsflöde, med stor delaktighet inom organisationen i 
besluten, har skapat motivationsfaktorer som har bibehål-
lit den höga takten i förändringsprocesserna. Detta kan 
anses avgörande för att El & Energiteknik fortsatt sin ut-
vecklingskurva i en positiv riktning under det gångna året.

En annan nyckel till fortsatt utveckling är att såväl tjänste-
utbud som samverkan över olika teknikområden växer, 
medan förhållandet mellan Service och Projekt består. 
Med fokus på tillväxt inom varje teknikområde har arbetet, 
parallellt med ökad produktivitet, varit positivt. Varje affär 
värderas ur specifika kompetens- och resursbehov vilket 
har lett till ökad samverkan över teknikområdena. 
Fokus på intern samverkan och Cross Sale har möjlig-
gjort att hela Elajos kunderbjudande levereras över alla 
geografiska områden. Detta har bidragit till bibehållen 
tillväxt, med ökad konkurrenskraft som följd, vilket har 
gynnat affärerna.

Elajolöftet skapar trygghet för våra kunder
Med Elajolöftet som bas inom service har avtalsstocken 
stärkts under året. Arbetet med att stärka Elajo som mark-
nadens mest attraktiva servicepartner har fortsatt under 
2020 och är nu implementerat i alla teknikområden. 
En redan stark affär inom Säkerhet och Klimat resulterade 
i synergier, där utveckling av serviceavtal inom El och Kraft 
ökade under året.

Elajolöftet skapar trygghet för våra avtalskunder genom 
att de alltid prioriteras, då vi erbjuder alla våra kompeten-
ser och resurser i de situationer där det finns hjälpbehov. 
Utvecklingen av avtalskonceptet Elajolöftet sker i takt med 
efterfrågan inom nya teknikområden, i tätt samarbete med 
våra kunder.

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK

El & Energiteknik som helhetsleverantör
El & Energitekniks orderstock har vuxit under 2020. 
En fortsatt förflyttning från singelleverantör inom framför 
allt el, till projekt med fler av bolagets teknikområden 
involverade, var signifikativt för utvecklingen som ägde 
rum. Affärsmix med nya typer av kunder och en ökad 
produktmix har varit ett framgångskoncept. Trots en svajig 
marknad på grund av pandemin har El & Energiteknik 
trots allt lyckats växa inom projektsegmentet. Där har det 
långsiktiga arbetet med projektprocesser och uppbygg-
nad av ”vi-känslan” skapat en flexibel organisation med 
väl etablerade interna arbetsprocesser. 

El & Energiteknik går nu in i 2021 med en stark orderstock 
och en ständig strävan att fortsätta utvecklingen av våra 
medarbetare. Specifika teknikområden som exempelvis 
Säkerhet och Automation förväntas ge en tillväxt i enlighet 
med vår strategi. Teknikområdet Säkerhet har under 2020 
fortsatt att vidgas geografiskt mot västkusten. Samtidigt 
har Elajo stärkt sin position i ett redan starkt Östergötland 
genom etableringen av El i Norrköping, som bland annat 
har skapat nya affärsmöjligheter för teknikområdet Säker-
het.

Systemplattformen ”SystemOne” har sedan lanseringen 
fortsatt att utvecklas och skapar idag en bra bas i Säker-
hetsaffären, där den även ingår som ett teknikområde 
tillsammans med CCTV, Brandlarm, Passagesystem och 
Inbrottslarm. SystemOne är idag en plattform hos många 
av våra kunder, där implementeringen av kundens teknik-
system skapar stora mervärden i framför allt besparingar 
inom energi och resurs.

Samverkan över våra kompetensområden har tagit El & 
Energiteknik ytterligare ett steg som helhetsleverantör, 
och med ett brett tjänsteerbjudande är vi väl positione-
rade på marknaden. Möjligheten att internt flytta sig 
mellan teknikområdena och bredda sin kompetens gör 
att vi idag är en mycket attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling.

El & Energitekniks bidrag till 
rörelseresultatet minskade med 

21,5 MSEK under 2020.

El & Energiteknik omsatte 
740 MSEK under 2020. Det utgjorde 

81% av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning 
minskade med 84 MSEK 

vilket motsvarar 10%.

81%

2018

2019-21,5 MSEK 

2020
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Ett Elajoprojekt som fått heders-
omnämnande av Klimatrådet

AFFÄRSOMRÅDE EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN

I projektet hade vi hjälp av kabeltillverkare, likströms-
konsulter och materialleverantörer och det innefattade 
en rad olika delar:

•  Solceller (producerar likström).
•  Batterilager (lagrar och levererar likström).
• Transformator och styrskåp som konverterar från   
  växelström till likström de dagar solen inte skiner.
•  LED-armaturer godkända för likström.
•  Specialtillverkade likströmsfiberkablar (innebar att vi   
  endast behövde en kabel istället för två, då servrar   
  och datorer som krävde likström även behövde nätverk).

20 procent mer energieffektiv 
Efter färdigställt projekt har Joma ett likströmsnät med 
fiber i hela den 15 000 kvadratmeter stora fabriken. Servrar, 
datorer och belysning kan nu drivas i cirka tolv timmar med 
hjälp av batterier som är laddade med solenergi. 
De har minimala omvandlingsförluster eftersom de nu 
använder likström från solen. Varför producera likström 
med solceller och omvandla denna till växelström för att 
sedan göra om den igen till likström vid applikationen? 
Vi har nu kapat två omvandlingsförluster i Jomas energi-
system. Datorer, elbilar och LED-belysning är exempel på 
laster som använder likström. Solcellsanläggningen hos 
Joma är nu 20 procent mer energieffektiv än en konven- 
tionell solcellsanläggning, tack vare att de använder  
likströmmen till rätt installationer. 

För projektet mottog vi ett hedersomnämnande av  
Jönköpings Klimatråd under 2020, där vårt projekt var en 
av fyra finalister. Nomineringen löd: 
”Samverkan är den enskilt största framgångsfaktorn om vi 
ska nå våra klimatmål i tid och göra Jönköpings län till ett 
klimatsmart plusenergilän. Genom sitt energisamarbete, ett 
unikt likströmssystem med batterilager och solceller, visar 
Joma och Elajo hur företag kan gå tillsammans och lösa 
gemensamma problem. Joma och Elajo visar initiativ-
förmåga och vågar gå före i energiomställningen”. 

Att energieffektivisera handlar oftast om att minska  
energianvändningen, men vad som lätt glöms bort är 
effektivisering på produktionssidan som exempelvis att 
minska omvandlingsförlusterna. Att använda rätt typ av 
energi till rätt applikation vid rätt tillfälle kommer bli allt 
viktigare i vårt energisystem. Likström kommer bli mer och 
mer populärt i takt med att sol- och vindkraft byggs ut. 
Elajo är med på resan, och vi är de första som byggt en lik-
strömsanläggning i industriell skala i Sverige. Vi vet hur det 
ska göras och är redo när nästa likströmsprojekt dyker upp. 
 

Joma & Elajo, en av fyra finalister till Klimatpriset 2020. 
Stefan Timhagen, Gustaf Josefsson, Sandra Vatn & 
Yngve Josefsson. 
Foto: Jonatan Nilsson



AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK 

Under 2020 reducerades antalet QC som följd av pen-
sionsavgångar. För att öka effektivitet och säkerställa 
kvalitetsområdets alla leveranser i tid introducerades ett 
visuellt planeringsverktyg på QC. Kvalitetsarbetet inom 
affärsområdet behåller en mycket hög nivå.

För att ligga i framkant och ständigt ha kontroll på hur 
covid-19 påverkar medarbetare och affärer skapades 
realtidsuppföljning, vilket gav en god transparens i 
affärsområdet kring situationen både internt och hos 
kund. 
Covid-19 har genererat neddragningar på raffinaderi i 
Väst, och avdelning Norr i Luleå avslutades i maj månad 
som följd av olönsamhet och svaga framtidsutsikter.

Ny strategiperiod
Löpande underhåll inom kärnkraft, raffinaderi och indu-
stri är viktiga delar för Mekanik. Med en god kännedom 
inom kärnkraften har Mekanik medverkat i rivningspro-
jekt under Q1 med god kvalitet. Ambitionen är att fort-
sätta leverera tjänster med uppdrag inom nedmonte-
ringen.

Under strategiperioden kommer sälj- och affärsutveck-
lingsarbetet breddas och inriktas mot nya branscher 
som ställer höga krav på kvalitet, exempelvis läkemedel 
och livsmedel. Inom forskning har nya kontakter etable-
rats vilket ligger till grund för kommande affärer i områ-
det.  
 
Verkstaden i Oskarshamn fortsätter sträva mot att kom-
plettera kvalificerad enstyckstillverkning med fler konti-
nuerliga produkter för basbeläggning. I dagsläget pro-
duceras slanghyllor, kassetter till SKB och kokiller till 
OKG och Barsebäck.

Under det kommande året fortsätter ambitionen att nå 
stabilitet och förutsägbarhet genom att vidareutveckla 
och implementera arbetssätt för uppföljning och styr-
ning i verksamheten. Riktade projekt för ökad produkti-
vitet pågår både i Oskarshamns verkstad och på Site. 

Inom område för kvalitet fortgår också ett kontinuerligt 
förbättringsarbete inom flera olika delar, exempelvis 
intern avvikelsehantering. På så vis skapas en ständigt 
lärande process med högre effektivitet och lönsamhet. 
Kvalitetsarbetet är tvärfunktionellt och påverkar samtliga 
av affärsområdets roller.

Affärsområdet har implementerat en tydligare processtyr-
ning. Genom en kontinuerlig uppföljning inom säkerhet, 
ekonomi, kvalitet och leverans skapas en ökad kontroll 
och samsyn på verksamhetens behov. I säljmöten riktas 
arbetet för att nå budget, och styrgrupper bildas för alla 
större projekt.  
 
I Mekaniks styrka finns sedan flera år en bred och djup 
kompetens i kvalitet och samverkan mellan de olika avdel-
ningarna för att nå mål och skapa nöjda kunder. Genom 
tvärfunktionellt aktivt arbete säkras både hårdvaran - i 
form av maskiner, verktyg och kvalitet i produktion - till 
planering och personal.

Verksamhetsområden
Under 2020 etablerade Mekanik en ny avdelning på den 
sameuropeiska forskningsanläggningen i Lund.  
Avdelningen har vuxit snabbt och sysselsätter idag cirka 
30 medarbetare i ett tiotal olika installationsprojekt.  
Några av projekten har genererat arbete i verkstaden i 
Oskarshamn, bland annat den 80 ton tunga ”Mock Up and 
Test Stand”, ett gigantiskt fackverk som kommer testa 
forskningsanläggningens huvudkomponenter. Projektet 
var en totalleverans från Elajo Mekanik som innehöll både 
konstruktion, beräkning, tillverkning och montage. Mon-
taget utfördes med 0,1 millimeters precision. Arbetet har 
pågått under två år. Projektets framgång har gjort att Elajo 
har presenterat projektet på internationella konferenser 
mellan forskningsanläggningar och industrin. 

Mekanik har en mycket lång erfarenhet av projekt inom 
kärnkraftsindustrin. Nedstängning av reaktorer har redu-
cerat antal medarbetare inom det årsvisa underhållet, 
men med hög kompetens och stor flexibilitet har Mekanik 
under 2020 varit en del i flera avvecklingsprojekt med fin 
framgång och högt betyg.  Under året har även arbete 
utförts på kärnkraftsrevisioner runt om i landet. Även i  
Finland genomfördes revisionsarbete under 2020.

Sedan 2014 har Mekanik ett mångårigt uppdrag att till-
verka rostfria kassetter åt SKB, för mellanlagring av uttjänt 
kärnbränsle. Uppdraget kommer att löpa minst fram till 
2025, med option för SKB att förlänga det ytterligare.
Under 2020 tecknades även ett flerårigt avtal för tillverk-
ning av kokiller för nedkapade reaktordelar till OKG och 
Barsebäck.

De nya investeringarna i verkstaden har skapat kortare 
ledtider och även öppnat upp för projekt med valsning i 
större dimensioner än tidigare.

Under 2020 genererade 
Mekanik ett positivt rörelseresultat
Under året har affärsområdet ökat sin kontroll i projekt och förbättrat lönsamheten.

Mekaniks bidrag till rörelse   -
resultatet förbättrades med

 6,5 MSEK under 2020.

Mekanik omsatte 179 MSEK 
under 2020. Det utgjorde 20% 

av koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning 
minskade med 21 MSEK, 

vilket motsvarar 10%.

2018

2019

+6,5 MSEK 20%

2020
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Under 2020 tecknades ett avtal för tillverkning av kokiller 
till OKG och Barsebäck. Kokillerna är avsedda behållare 
för kontaminerade delar, i huvudsak för de segmenterade 
reaktortankarna. 

Avtalstid på två år 
Avtalet sträcker sig över två år och omfattar 200 lådor med 
option på fler. Högt ställda krav på kvalitet och leverans 
från plåt till färdig produkt passar Elajo Mekanik väl. 

Kokillerna bereds, svetsas, målas, identitetsmärks och 
kontrolleras i verkstaden i Oskarshamn innan de transpor-
teras vidare till kund. 

Kokiller till OKG och Barsebäck 

Avtalet omfattar även tre lyftverktyg för hantering av de 
ett ton tunga lådorna, som rymmer cirka två kubikmeter 
och klarar en lastvikt på 16 ton.

Tillverkningsprocessen av lådorna förbättras successivt 
för att bli mer effektiv. Exempelvis har olika arbetsstatio-
ner med tillhörande hjälpmedel tagits fram för att under-
lätta arbetet. Att fortsätta förbättra processen är en själv-
klarhet som pågår kontinuerligt. Det finns alltid ett bättre 
sätt att arbeta på.

AFFÄRSOMRÅDE MEKANIK | FRÅN VERKSAMHETEN

Strävan mot en högre basbeläggning i verkstaden fortsätter. 
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En central pusselbit till ett cirkulärt 
produktionssystem inom 
matindustrins recirkulering av 
restprodukter
Under det gångna året har fokus legat på ett intensivt utvecklingsarbete för att förbe-
reda Elajo Technology Solutions och Freeze Dry Unit för marknaden. 

AFFÄRSOMRÅDE TECHNOLOGY SOLUTIONS

Elajo Technology Solutions var inbjudna av Blue Water 
Research för att delta. På plats i Innovation Pavilion möt-
tes vi av stort intresse, framför allt av deltagare från den 
amerikanska marknaden. 
 
När vi nu kastar oss in i 2021 är det med full fart. Vi har 
använt 2020 till att ytterligare vässa det unika med tekni-
ken och mervärdet det skapar för kunderna.
 
Ett globalt ökande fokus, intresset kring miljö och 
cirkulära tillverkningsprocesser och marknadens krav på 
ekologiska produkter är positiva trender för Elajo Tech-
nology Solutions lösningar. 
 
Nyrekrytering av Chief Technology Officer 
I augusti förra året expanderade teamet via en rekry-
tering av Robert Råhlin som Chief Technology Officer. 
Robert Råhlin har en mångårig erfarenhet inom testan-
läggningar, pilotanläggningar och driftsättning av 
kundanläggningar genom sin bakgrund som R&D-chef 
på GE Power och Alstom Power. Detta är en välanpassad 
bakgrund för den fas vi nu går in i.
 
2020 var ett år med exceptionella utmaningar globalt, 
men också året då vi som företag optimerade den 
tekniska plattformen i nära dialog med våra kunder. 
Att vara först, och att vara ledande, ställer krav på stor 
dynamik och lyhördhet från oss som företag. Det kräver 
även ett nära samarbete med ledande kunder som med 
stort driv ser stora möjligheter med våra lösningar, och 
ett partnerskap med Elajo. Under 2020 inledde vi flera 
viktiga samarbeten och partnerskap för att lyfta Elajo 
Technology Solutions in i framtiden.

2020 var året då utveckling av teknologi och lösning öpp-
nades upp för insyn, reaktioner och förslag från presum-
tiva kunder. Vi har förberett tekniken för marknadens krav. 
Vid marknadslanseringen 2019 gick vi ut på bred front 
med flera möjliga applikationsområden och marknader 
för att applicera teknologin, och under förra året kristal-
liserades det fram en mycket intressant väg framåt för 
Elajo Technology Solutions. I början av 2020 inledde vi 
vår utveckling mot kommunala reningsverk, vilket innebär 
en mycket stor marknad för oss. Som ett resultat av att 
vi öppnat upp för flera marknadsområden kom livsmed-
elsindustrin att bli drivande för Freeze Dry Unit och Elajo 
Technology Solutions. En nära dialog med livsmedelsin-
dustrin resulterade i att vi under året flyttade fokus mot att 
anpassa Freeze Dry Unit till detta segment.
 
Deltog på två mässor 
I februari 2020 deltog vi på mässan North Atlantic Sea 
Forum i norska Bergen. Det är en välbesökt mässa, med 
besökare från hela världen, där fokus ligger på miljöan-
passad produktion. Vi träffade flera representanter från 
marknaden inom fiskuppfödning och fiskmatsproduktion. 
WEFTEC-mässan för ledande teknologier inom Water & 
Environmental Technologies i New Orleans (USA) arrang-
erades digitalt i oktober på grund av rådande pandemi. 
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HÅLLBARHET | INLEDNING

För oss på Elajo är det en självklarhet att ta ansvar för, och engagera oss i, det samhälle 
vi påverkar med vår verksamhet. Vi levererar mängder av lösningar som sänker energi-
förbrukning. Vi utvecklar produkter som kan förbättra miljön världen över. 
Välkommen att ta del av vår hållbarhetsredovisning här på sidorna 24 till 33.

HÅLLBARHET | ARBETSMILJÖ, CERTIFIERINGAR

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Medarbetarna i Elajokoncernen är det viktigaste för oss, och vi har en nollvision för 
arbetsskador. Det innefattar även fysisk och psykisk ohälsa. Målet är att ingen med-
arbetare ska skada sig på jobbet, och vi arbetar fokuserat och systematiskt med 
hälsa och säkerhet.

Sedan några år tillbaka föreligger en skyldighet för aktie-
bolag av viss storlek att redovisa sitt hållbarhetsarbete 
inom miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rät-
tigheter och korruption. Elajos hållbarhetsarbete sträcker 
sig långt tillbaka i tiden och vi förfinar kontinuerligt våra 
system, rutiner, policies och instruktioner. Allt för att hålla 
oss i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor, som onek-
ligen växer i angelägenhetsgrad. Elajo har också i årsre-
dovisningar och andra sammanhang redovisat olika 
insatser inom detta område i många år, om än inte så 
samlat som nu. 

Elajo gör globalt avtryck
Inom miljöområdet har Elajo, inte minst med tanke på de 
branscher vi verkar inom, verkligen möjlighet att göra 
skillnad. Under 2020 har vi åstadkommit en faktisk 
besparing åt våra kunder om 2.600.000 kWh/år genom 
energikartläggningar. Detta motsvarar ca 130 villors års-
behov. Vi har också hjälpt våra kunder att få bidrag för 
miljöinvesteringar och bränslekonvertering. Det är fler 
och fler kunder som vill ha vår hjälp att minska sin energi-
förbrukning, vilket är ett exempel på hur vi använder vår 
specialistkunskap och hjälper kunderna att effektivisera.

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

Under 2019 började vi i större skala att ersätta våra cirka 
300 servicebilar till el-, gas- och laddhybridbilar för att 
minska våra koldioxidutsläpp. Cirka 25 procent av bilpar-
ken byttes under 2020.Genom lansering av Smart Elkoll 
har vi en produkt att erbjuda som ska ses som en miljöin-
vestering. Den minskar effekttopparna i våra kunders 
lokaler, fabriker och industrier, vilket innebär minskad 
belastning på elnätet som i sin tur bidrar till ett minskat 
beroende av import av exempelvis kolkraft. 

Ökad hållbarhet är förutsättningen för en frisk värld och vi 
har ett gediget arbete framför oss. Alla måste bidra, ta sitt 
ansvar och skapa rutiner som gör att vi skapar en ny kultur. 
Vi på Elajo är med på resan, och beredda att gå ”all in”! 
  

Stefan Svensson
Koncernchef och VD

Många av Elajos arbeten utförs i riskfyllda miljöer och 
med riskfyllda arbetsmoment. Ofta är det många aktörer 
och ett högt tempo. Vi jobbar kontinuerligt med säker-
hetstänkandet. Det ska sitta i ryggmärgen, och våra 
medarbetares säkerhet får aldrig åsidosättas. Därför 
är det viktigt att jobba förebyggande med risker. Vårt 
ständiga fokus är att upptäcka och åtgärda risker för att 
undvika olyckor. 

Under 2020 har vi bland annat jobbat med ”lessons 
learned” där information om händelser som skett 
skickats ut månadsvis till avdelningarna. Där har det 
diskuterats vad som kan göras för att liknande situationer 
inte ska upprepas. 
 
Under 2020 har Elajo påbörjat implementeringen av 
S-T-A-R-K som kommer att vara verktyget framåt för att 
kontinuerligt förbättra och säkerställa en god säkerhets-  
kultur.

Elajo kan göra skillnad
– och gör det också!

 
Våra ledord: 

• Vi arbetar säkert eller inte alls 

• Vi är varandras arbetsmiljö
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HÅLLBARHET | ARBETSMILJÖ, CERTIFIERINGAR

Gemensamma arbetsmiljöveckor

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

HÅLLBARHET | MEDARBETARE

Digital lärplattform och introduktionsdag för 
möjlighet till utveckling

En av målgrupperna för den digitala lärplattformen har 
under första året varit företagets chefer och stödfunktio-
ner, som genom plattformen fått möjlighet att utveckla sig 
inom områden som arbetsmiljö, ledarskap, ekonomi, för-
säljning, kundbemötande och stresshantering. En av de 
kurser som Elajos chefer genomfört och förnyat sin kun-
skap inom har varit kursen BAM: Bättre arbetsmiljö. 
 
Ett mer närvarande ledarskap 
Företaget ser att den digitala lärplattformen, där medar-
betarna kan genomföra några delmoment åt gången, 
möjliggör ett mer närvarande ledarskap. Det ger bättre 
balans för medarbetarna eftersom många kurser annars 
är förlagda till storstadsregioner, och det ger en mer 
effektiv inlärning där reflektion och tillämpning kan göras 
mellan varje delmoment.
 
Internutbildningar inom Elajo har fortsatt att användas 
och visat sig vara fördelaktiga under året. Flera var web-
baserade, vilket gjort det möjligt att kunna genomföra 
dem trots den pågående pandemin.

Kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som 
året innan lanserades och genomfördes hos företagets 
chefer och skyddsombud, lanserades ut till resterande 
personal där närmare 300 medarbetare slutförde kursen 
under året. Andra interna utbildningsinsatser som 
genomförts under året har varit inom företagets projekt-
process och projektsystem för en förbättrad samordning 
och projektstyrning.
 
Digital introduktionsdag 
Sedan några år tillbaka anordnar Elajo introduktionsda-
gar vid företagets huvudkontor, där nyanställda från hela 
landet bjuds in. Under 2020 fick företaget tänka om, och 
genomförde istället en digital introduktionsdag där med-
arbetarna bjöds på information av ledningen, värde-
grundsövning och arbetsmiljöquiz. En utökad introduk-
tionsprocess implementerades också under året, som ett 
led i att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med likabehandling är en prioriterad fråga

Medarbetarna är Elajos viktigaste resurser. För att främja deras personliga utveckling och 
därmed verksamhetens utveckling är utvecklingssamtal och planerad utbildning viktiga 
verktyg. Under 2020 lanserade Elajo därför en ny digital lärplattform och genomförde för 
första gången en digital introduktionsdag.

En särskild plan i syfte att nå målet skrevs för perioden 
2017 till 2020. Ett av målen var att Elajo innan 31 decem-
ber 2020 skulle nå 20 procent kvinnor inom koncernen. 
Det var ett mål som företaget ej lyckades uppnå.
 
Branschen är fortfarande starkt mansdominerad, och 
tyvärr är det få kvinnor som söker sig till de yrken vi repre-
senterar. Kvinnoandelen i Elajo ligger i paritet med förhål-
landena i branschen. Positivt var att det under året skedde 
tillsättningar i Elajo som gjort att det nu finns kvinnliga 
elektriker och säkerhetstekniker på fler orter än tidigare. 
En begränsning i arbetet att rekrytera fler kvinnliga med-
arbetare under det gångna året var att företaget under 
perioden för korttidspermittering hade begränsningar i 
att nyanställa. 

Kunskapen inom kränkande särbehandling har fortsatt att 
stärkas. Närmare 300 medarbetare har under 2020 slut-
fört den interna webutbildningen i Organisatorisk och 
Social Arbetsmiljö (OSA) där kränkande särbehandling 
var ett av utbildningens block. Implementation av en ny, 
uppdaterad plan för lika rättigheter och möjligheter är 
planerad att genomföras under 2021.
 

Ökad åldersspridning
Företaget konstaterade för några år sedan att åldersför-
delningen inom koncernen inte hade tillräckligt önskad 
spridning. Elajo kan konstatera att det arbete som 
genomförts under de senaste åren har varit framgångs-
rikt, och att företaget nu har en god spridning bland olika 
åldersgrupper.

I maj och november 2020 genomfördes Elajos koncernövergripande arbetsmiljöveckor där temat var Elajos 
säkerhetskultur. Under veckorna genomfördes en mängd arbetsmiljöronder ute på arbetsplatser och vi fick en 
markant ökning av riskobservationer.

Totalt har Elajo elva olika certifikat, där kvalitets-,miljö- 
och arbetsmiljöcertifikaten väger tyngst. Verksamheten är 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 
9001, ISO 14001 och ISO 45001 genom KIWA Inspecta. 
Det är ett kombinerat certifikat av så kallad multisitetyp. 
Det betyder att resultatet av en genomförd revision 
påverkar alla enheter, inte enbart den eller de enheter 
som omfattats av revisionen.

Kortfattat är ISO 9001 en internationell standard, som 
syftar till att uppfylla våra kunders krav och öka deras till-
fredsställelse. På motsvarande sätt är ISO 14001 inriktat 
på att företaget hela tiden arbetar för att förbättra sitt 
miljöarbete. ISO 45001 hjälper oss att arbeta systematiskt
med arbetsmiljöfrågorna.

Elva certifikat
Utöver de koncernövergripande certifieringarna ovan 
innehar Elajo även certifikat som är nödvändiga för att få 
utföra specialistuppdrag åt kund. Nytt för 2020 är certifi-
eringen inom ”Kamerabevakningssystem”. 

Här är hela listan över Elajos samtliga 
certifieringar: 

• Kvalitetsstandard: ISO 9001:2015

• Miljöstandard ISO: 14001:2015 

• Arbetsmiljöstandard: ISO: 45001:2018 

• Svetsning: ISO 3834-2:2005

• Inbrottslarm: SSF 1015:3

• Brandlarm: SBF 1008:3

• Utrymningslarm med Talat meddelande: SBF 2018:1

• Kamerabevakningssystem: SSF 1061:3

• Kyla: Kategori 1 enligt EU-förordning 303/2008

• Trycksättning: Ackreditering enligt ISO 17020 samt AFS 2006:8

• Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner: 1090-1

Certifiering inom flera områden 
2018 2018 20192019 20202020

2018: 10,5
2019: 10,9
2020:  11,8

*) Antal olyckor /
 miljon arbetade 
timmar

Riskobservationer / TillbudArbetsskade frekvens*

2018: 132
2019: 731
2020: 511

18-24
17%

25-29
12%

30-34
14%

35-39
10%

40-44
10%

45-49
10%

50-54
10%

55-59
9%

60-64
7%

65-
1%

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-
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HÅLLBARHET | MEDARBETARE

Elajo behöll fokuset på långsiktig tillväxt, trots 
ett halvår med 250 korttidspermitterade

Andel kvinnliga 
medarbetare 

Andel kvinnor
 i styrelsen

Andel kvinnor 
i koncernledning 

38% 60%8%

Avser förhållande 2020-12-31

Månader kantade av nära kund- och medarbetardialoger, engagemang hos 
personalen, viss oro, ökad internkommunikation och en hög samverkan med 
fackliga parter. Så kan Elajo se tillbaka på 2020, när covid-19 blev ett samtals-
ämne i hela det svenska samhället.

Elajo inledde tidigt ett stort internt kommunikationsar-
bete med dagliga avstämningar, både inom koncernled-
ning och inom respektive affärsområdes ledning, för att 
säkerställa att företaget alltid hade aktuell information. 
Under april månad inledde företaget de första dialo-
gerna och MBL-förhandlingarna med fackliga parter 
kring regeringens korttidspermitteringsstöd och lokala 
kollektivavtal. Parterna hade en samsyn kring att korttids-
permittera för att kunna behålla kompetent personal i 
denna tillfälliga nedgång, för att sedan snabbt kunna 
gasa när verksamheten skulle återgå till ordinarie drift. 

Elajo ser nu att den goda samverkan med de fackliga  
parterna gällande korttidspermitteringar var en 
förutsättning för att företaget inte behövde lägga några 
större varsel inom koncernen till följd av covid-19.  
En annan framgångsfaktor har varit de lokala cheferna 
och medarbetarnas flexibilitet och gedigna arbete med 
anpassa verksamheterna till att möta kundernas behov på 
bästa sätt, pandemin till trots.

I slutet av april verkställdes de första korttidspermittering-
arna bland annat i Växjö och Jönköping. Därefter har när-
mare 250 medarbetare, någon gång mellan april och års-
skiftet, varit korttidspermitterade. Omfattningen har 
varierat både i antal och i tid eftersom regeringen möjlig-
gjort arbetstidsminskningar på mellan 20 till 80 procent. 
Permitteringarna har även varierat mellan Elajos orter och 
affärsområden. 

Gediget arbete från våra medarbetare 
Det har gjorts ett gediget arbete av företagets HR-avdel-
ning, som utgått från varje lokal chefs prognosarbete och 
behov på den lokala marknaden och driftsenheten. 
Det har onekligen varit en unik situation där företaget 
både har haft en låg beläggning inom vissa delar av verk-
samheten i kombination med en hög efterfrågan inom 
andra delar. Exempelvis har Elajo och branschen haft en 
viktig roll i att säkerställa att sjukhus, kärnkraftverk och 
andra samhällskritiska verksamheter har kunnat verka 
utan driftstörningar. För det, och för den positiva och 
goda framåtandan, är vi som företag både imponerade 
och stolta över våra medarbetare. 

Ingen medarbetarundersökning 2020
Elajo genomför vanligtvis en årlig strategisk medarbetar-
undersökning där medarbetarengagemang mäts. Den 
senaste genomfördes i början av hösten 2019, och till 
följd av det stora antalet korttidspermitterade medar-
betare valde företaget att skjuta fram 2020 års undersök-
ning till starten av 2021. 

Medarbetarundersökningen är ett verktyg, både för led-
ning och de lokala cheferna, för att driva och arbeta med 
förbättringar och utveckling av sin verksamhet. För företa-
get är det viktigt att det finns förutsättningar och tid att 
genomföra de aktiviteter och mål som sätts upp för verk-
samhetsåret, och att alla medarbetare kan inkluderas i 
arbetet. Företaget ser nu fram mot att starta den nya 
strategiperioden med nästa medarbetarundersökning i 
slutet av januari 2021. 
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HÅLLBARHET | MEDARBETARE

Fokus på hälsa och rehabilitering

HÅLLBARHET | MILJÖ

2019

2018

2020

Andel miljöbilar i %

Elektrifierade service- och tjänstebilar

Elajos vision
 
Som teknikföretag ska Elajo alltid ligga i framkant. 
Företaget ska driva en hållbar utveckling av innovativa 
och kundanpassade tekniklösningar i det moderna 
samhället. 

Vi arbetar fokuserat framåt med att elektrifiera våra ser-
vice- och tjänstebilar eftersom vi har en miljöpåverkan i 
utsläpp från dem. För Elajo är det naturligt, som föregång-
are i den eltekniska branschen, att successivt fortsätta 
utbytet mot en elektrifierad fordonspark. 
Elajo har en femårig strategi med målet att de flesta av 
våra servicebilar och tjänstebilar ska vara elbilar eller 
laddhybrider år 2023. Vår bilpolicy förankrar vårt miljömål 
att sänka CO2 utsläppen genom våra direkta transporter.

 
Under 2020 har fortsatta utbildningsinsatser i företagets 
rehabiliteringsprocess och systemstöd genomförts för 
ett ökat hälsofokus och aktiva tidiga insatser. 
 
Det nya systemstödet har visat sig särskilt värdefullt 
under året som gick, eftersom sjukskrivningstalen ökade 
något till följd av pandemin. 
 
Företaget kan i analysen av sjukfrånvaron se att det var 
korttidssjukfrånvaron som ökade, vilket var enligt prog-
nosen eftersom Elajo varit tydliga med att alla medarbe-
tare ska ta sitt personliga ansvar och stanna hemma vid 
symptom under pandemin. 

Företaget ser med glädje att andelen långtidssjukskrivna 
minskade under året.
 

Elajo har under 2020 också utökat andelen digitala 
hälso- och träningsförmåner i sin förmånsportal, ökat 
andelen godkända friskvårdsaktiviteter samt sett över 
friskvårdsbidraget för ett fortsatt fokus på förebyggande 
hälsoinsatser. Företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

2018 2019 2020

Antal el-, hybrid- & 
gasbilar

3,1%

12,9%

22,4%

Företaget implementerade under 2019 ett nytt systemstöd för en kvalitetssäkrad, 
effektivare och mer digitaliserad rehabiliteringsprocess. 

Hållbarhet i allt vi gör

Hållbar utveckling gäller vårt arbete både internt och ute 
hos kund. Bland annat arbetar vi på Elajo med att varje 
dag installera energibesparande tekniska lösningar ute 
hos våra kunder.

2019 2020

Sjukfrånvaro: 4,71% (fg 3,80%)

Varav korttidsfrånvaro 
1-14 dagar: 3,34% (fg 2,23%)

Varav långtidsfrånvaro 
över 15 dagar: 1,38% (fg 1,59%)

Sjukfrånvaro

121 st 

19 st 

71 st
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HÅLLBARHET | SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

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

HÅLLBARHET | UPPFÖRANDEKOD

Koden har sin utgångspunkt i att korruption, trolöshet och 
bedrägeri snedvrider konkurrensen. Det leder till högre 
kostnader och förstör förtroende från kunder och leveran-
törer vilket äventyrar vår konkurrenskraft, och långsiktigt 
även våra arbetstillfällen.

Representation, gåvor och mutor
Elajos medarbetare får varken ge eller ta emot gåvor, 
tjänster, underhållning eller andra lockbeten som inte är i 
enlighet med allmän affärspraxis, eller om det har ett 
oskäligt värde och kan betraktas som muta eller gentjänst. 
Gällande lagar ska följas. På motsvarande sätt är det otillå-
tet att utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller 
andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund eller 
säkra en affär, både direkt och indirekt.

Val av leverantörer
Uppförandekoden föreskriver vidare att Elajo ska utvär-
dera och välja leverantörer efter deras förmåga att leve-
rera sina tjänster på affärsmässigt riktiga grunder. 
De ska också ha förmågan att möta kraven i Elajos egen 
uppförandekod. Redan på ekonomiska grunder verkar 
Elajo för att regelbundet inhämta olika 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 medarbetare i koncer-
nen.

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

Elajos uppförandekod främjar sunda affärer
Elajos uppförandekod är en del i koncernens hållbarhetsarbete och ger 
tydlig vägledning för hur medarbetarna ska uppföra sig i olika affärssam-
manhang, både som kund och leverantör. Detta finns till för att Elajo ska 
erhålla oinskränkt förtroende och uppfattas som en, i alla avseenden, bra 
affärspartner. 

Det mest näraliggande exemplet är givetvis att vi skapar 
bättre förutsättningar och levnadsvillkor för våra anställ-
da. Vi värnar om att erbjuda goda anställningsvillkor och 
möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveck-
ling i deras arbetsvardag. Vi betalar marknadsmässiga 
löner och gör avsättningar till deras pensioner. Vi betalar 
också betydande sociala avgifter, som kommer till nytta 
i olika samhälleliga insatser. Bland våra intressenter finns 
också många leverantörer. Inköp hos dessa, av varor och 
tjänster, skapar också sysselsättning, löner, pensioner 
och välstånd. Den här typen av bidrag till samhällets 
utveckling ligger i företagandets natur.
 
Ungdomars utveckling
Elajo har en lång och fin tradition när det handlar om 
engagemang i samhällsutveckling. Det har bland annat 
tydliggjorts i att vi tidigare bedrivit en skolverksamhet 
under många år via det egna utbildningsföretaget 
Etec. Genom dess gymnasieutbildning av elektriker, 
kompletterad med yrkeshögskoleutbildningar, 
har vi under många år försett oss själva och andra 
industriföretag med uppskattad och välutbildad 
arbetskraft. Elajo sitter även med i Installatörsföretagens 
kompetensförsörjningsutskott, vilket är en viktig roll för 
att kunna vara delaktiga och påverka branschen i bl.a. 
dessa frågor. I tillägg till detta ska även nämnas att vi är 
engagerade i skolornas elutbildningsprogram på  
många orter.

Hållbarhet via sponsring
Ett annat område där Elajo numera väger in hållbarhets-
aspekter är i företagets sponsringsåtaganden. I spons-
ringspolicyn, som antogs för några år sedan, betonar vi 
att Elajo förväntar sig att föreningar som vill ha sponsring 
ska ha särskilt fokus på breddverksamhet, ungdomsverk-
samhet och jämställdhet. Det visar att vi även indirekt 
kan verka för likabehandling, rättvisa och ökad jämställd-
het i samhället. 
 
Lokalt förankrad
Sponsringsverksamheten inom koncernen är lokalt för-
ankrad, vilket innebär att respektive lokalkontor har del 
av den årliga potten. Från huvudkontorsnivå hanteras en 
del större projekt där Oskarshamn har en stor bredd av 
olika idrotter. Allt från SHL-lag i ishockey, framgångsrika 
fotbolls- och innebandylag  till mindre föreningar inom 
andra idrotter. Dessa har ofta startats upp och fått sitt 
fäste av eldsjälar som brinner för själva idrotten, gemen-
skapen och ungdomars utveckling. Gemensamt för alla 
föreningar är att de bedriver sin verksamhet i linje med 
Elajos sponsringspolicy. Vid olika informationsträffar 
har policyn gåtts igenom med företrädare från fören-
ingslivet. Mottagandet har varit både respektfullt och 
förstående.
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Till bolagsstämman i Elajo Invest AB, org.nr 556079-4330

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2020 på sidorna 24-33 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets-
rapporten. 

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jäm-
fört med den in riktning och omfattning som en revision enligt 
Internatio nal Standards on Auditing och god revisions sed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Oskarshamn den 19 mars 2021
Ernst & Young AB

Franz Lindström
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Årsstämma
Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma onsdag den 30 juni 2021, kl 14.00 på Elajos huvud-
kontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn, alternativt digitalt. För slutgiltigt besked se www.elajo.se senast fyra 
veckor innan stämman.
  
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 juni 2021 dels anmäla sin avsikt 
att delta i årsstämman senast kl 12.00 onsdag den 23 juni 2021 på något av följande sätt:
 
Skriv till: Elajo Invest AB, Förrådsgatan 6, 572 36 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 23 juni 2021, genom för valtares 
försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.
 
Utdelning
Mot bakgrund av covid-19 föreslår styrelsen att det inte lämnas någon utdelning för verksamhetsåret 2020.
 

Oskarshamn den 19 mars 2021
 
Styrelsen
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Fem år i sammandrag
(MSEK)

2020 2019 2018 2017 2016
Resultatposter
Nettoomsättning 916,2 1 052,9 940,3 856,3 923,3 
Rörelseresultat 20,2 31,3 38,2 –12,2 9,7 
Resultat efter finansiella poster 17,6 49,8 34,1 –14,8 6,1 
Årets resultat 13,4 42,9 25,3 –11,9 4,2 

Balansposter
Anläggningstillgångar 68,5 72,5 71,0 56,2 61,5 
Övriga omsättningstillgångar 223,9 215,3 197,9 214,1 268,6 
Likvida medel 145,8 142,4 128,1 104,5 92,0 
Eget kapital 112,9 99,4 106,5 86,7 102,6 
Avsättningar 77,9 81,1 80,9 80,0 82,0
Långfristiga skulder 36,3 38,8 35,2 31,9 26,7
Kortfristiga skulder 211,0 210,9 174,3 176,1 210,8
Totalt kapital 438,1 430,3 397,0 374,8 422,2
Sysselsatt kapital 239,5 234,7 235,4 208,5 228,9

Övrigt
Medeltal antal anställda* 845 891 859 863 847
Lönekostnader  338,9 369,1 343,6 332,4 372,4

Investeringar
Förbättringsutgifter annans fastighet 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0
Maskiner och inventarier 5,5 2,0 2,3 1,2 0,9
Balanserade utgifter för utvecklings-
kostnader

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

Relationstal 
Vinstmarginal*, % 2,2 3,0 4,1 –1,4 1,1
Avkastning på totalt kapital*, % 5,0 7,7 10,0 –2,8 2,4
Avkastning på sysselsatt kapital*, % 9,1 13,6 17,4 –5,0 4,4
Avkastning på eget kapital*, % 12,6 41,7 26,2 –12,6 4,0
Kapitalomsättningshastighet*, ggr 2,1 2,5 2,4 2,1 2,2
Soliditet*, % 25,8 23,1 26,8 23,1 24,3
Räntetäckningsgrad*, ggr 5,3 10,9 8,7 –2,7 2,5
Tillväxt i fakturering*, % -13,0 12,0 9,8 –7,3 –16,5

Elajoaktien
Substansvärde, kr 101,54 89,47 95,86 78,01 92,30
Resultat per aktie, kr 12,08 38,61 22,79 –10,74 3,74
Föreslagen utdelning per aktie 0,00 0,00 45,00 5,00 3,50

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

Elajoaktien
Antal Aktieägare % Antal aktier Aktier %

Aktieinnehav

1–200 112 70,4 % 10 682 1,0 %

201–1 000 28 17,6 % 13 218 1,2 %

1 001–2 000 4 2,5 % 6 250 0,6 %

2 001–5 000 3 1,9 % 7 758 0,7 %

5 001–100 000 10 6,3 % 303 345 27,3 %
100 001– 2 1,3 % 770 249 69,3 %

Totalt 159 100 % 1 111 502 100  %

Antal aktier Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

År

1981 50 000 2,5 MSEK

1983 300 000 15,0 MSEK

1984 400 000 20,0 MSEK

1995 468 251 23,4 MSEK

1999 1 011 502 50,6 MSEK

2000 1 111 502 55,6 MSEK

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

Största aktieägare

Familjen Josefsson 224 998 221 640 446 638 40,2 % 2 471 620 78,8 %

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

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

Fransson, Lotta 0 67 913 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %
Nordling, Dag 0 37 000 37 000 3,3 % 37 000 1,2 %
Nilsson, Lars-Erik 0 18 480 18 480 1,6 % 18 480 0,6 %

Ålandsbanken i ägares ställe 0 7 100 7 100 0,6 % 7 100 0,2 %

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

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

Klaesson, Nils-Arne 0 3 420 3 420 0,3 % 3 420 0,1 %
Övriga 0 32 808 32 808 3,0 % 32 808 1,1 %

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

Elajoaktien handlas på Alternativa Listan (www.alternativa.se) som är en del av Pepins Group AB, ett värdepappers -
bolag under tillsyn av Finansinspektionen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Elajo Invest AB, 
organisationsnummer 556079-4330, får härmed avge års-
redovisning och koncernredovisning för verksamhetsår 
2020.

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

Inom affärsområdet El & Energiteknik erbjuder vi en tek-
niskt kompetent och erfaren serviceorganisation inom el, 
kommunikation, brand, säkerhet, automation, VVS, venti-
lation och kyla. Vi har kvalificerad sakkunskap avseende 
fastighets- och industriautomation. Inom brand och 
säkerhet levererar Elajo helhetslösningar och våra ingen-
jörer är certifierade enligt SBF 1008:3. El & Energiteknik 
genomför projekt och installationer till både industri-, 
offentliga-, kommersiella- samt privatkunder där uppdra-
gen kan vara allt ifrån enklare installationer till stora effek-
tiviseringsprojekt och ombyggnationer.

Elajo Mekanik AB levererar lösningar inom maskinbygg-
nationer, rostfria produkter, kolstålsprodukter samt kvalifi-
cerad svetsning i rostfritt och andra höglegerande mate-
rial. Till kund erbjuds ett helhetsåtaganden där vi är med 
hela vägen från planering till färdig produkt och idrifttag-
ning. Prefabricering och modultillverkning sker i modern 
miljö och med avancerad teknik i våra verkstäder i 
Oskarshamn och Göteborg. 

Elajo Technology Solutions AB bedriver forskning och 
utvecklingsarbete för att förbereda en egenutvecklad 
och unik slamavvattningsmetod för marknaden.

Sammantaget bedriver Elajo en hållbar utveckling av inn-
ovativa och kundanpassade lösningar i det moderna 
samhället.

Organisation
Verksamheten var vid årets utgång organiserad i tre 
affärsområden i Sverige: El & Energiteknik, Mekanik och 
Technology Solutions. Koncernledningens huvudkon-
tor är placerat i Oskarshamn med stödfunktioner som 
Verksamhetsutveckling, Sälj-/Affärsutveckling, Ekonomi, 
Inköp, IT, Marknad och HR.
 
Marknaden
Nettoomsättningen minskade mot föregående år med 
13,0 procent. Exkluderat de båda avyttrade affärsområ-
dena, Etec och Engineering, var minskningen 9,1 procent. 
Minskningen är så gott som uteslutande att hänföra till 
effekter från covid-19. Efterfrågan bedöms i stort åter-
hämta sig även om påverkan av covid-19 är svår att 
bedömma.

Det genomsnittliga antalet anställda under året var 845 
(891), varav i moderbolaget 21 (23) anställda. Av det totala 
antalet medelanställda var 69 (82) kvinnor, varav 11 (12) 
kvinnor i moderbolaget. Löner och andra ersättningar 
samt fördelningen av dessa framgår av not 7.

Likvida medel
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga place-
ringar uppgick vid årsskiftet till 145,8 MSEK (142,4 MSEK). 

Väsentliga risker
Elajo är utsatt för olika sorts risker inom den verksamhet 
som bolaget bedriver, vilka delas upp i operativa respek-
tive finansiella risker. De operativa riskerna är större än de 
finansiella riskerna. Som operativa risker klassificeras 
konjunkturen, anbudsgivningen, kapacitetsutnyttjande, 
prisrisker och vinstavräkning. De finansiella riskerna är 
kopplade till kapitalbindningen i verksamheten samt till 
kapitalbehovet.

Operativa risker
Operativa risker är risker som uppstår under den löpande 
verksamheten som bedrivs på de marknader 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 funk-
tioner som har expertis inom specifika funktionella områ-
den och som är ansvariga för att utfärda instruktioner och 
riktlinjer för att minska koncernens totala riskexponering.

Anbudsgivning 
En projektverksamhet påverkas av olika risker i samband 
med anbudsprocessen, såväl kommersiella som produk-
tionsrisker. För att minimera riskerna avseende anbuds-
givningen arbetar Elajo efter en implementerad projekt-
process. 

Projektprocessen syftar till att säkerställa att Elajo arbetar 
på ett standardiserat sätt, med checklistor och kontroll-
punkter, inom sina projekt och därigenom kan identifiera 
risker och således även prissätta dem.

Kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet påverkas i stor utsträckning av mark-
nadens efterfrågan. På kort sikt är det en utmaning att kom-
pensera 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 kun-
der använda sig utav lämplig kontraktsform. Därtill arbe-
tar Elajo centralt med effektiva inköpsrutiner. 

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

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

Miljöinformation
Enligt miljöbalken bedriver koncernen en anmälnings-
pliktig verksamhet. Anmälningsplikten avser verkstads-
tillverkning samt transport av miljöfarliga ämnen. Den 
anmälningspliktiga verkstadstillverkningen bedrivs i 
Oskarshamn. Miljöpåverkan från verksamheten påverkar 
den yttre miljön genom buller och luftföroreningar. Samt-
liga uppmätta värden ligger inom de gränser som myn-
digheterna beslutat och bolaget är ej inblandat i någon 
miljörelaterad tvist.
Vad gäller anmälningsplikten avseende transport av mil-
jöfarliga ämnen så gäller detta Elajo El & Energiteknik AB 
och avser i huvudsak transport av förbrukade lysrör, bly-
batterier etc. Anmälningsplikten fullgörs vart femte år.

Säkerhet, hälsa och miljö
Elajo arbetar aktivt för att ständigt förbättra vår arbets-
miljö och minska vår påverkan på den yttre miljön. 
Arbetsmiljöarbetet går under samlingsnamnet ”Säkerhet 
& Omtanke”. Genom utbildningar, temaveckor och lö-
pande arbete med riskanalyser ligger fokus på både fy-
sisk 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 arbetsgivare, nu och i framtiden. 
Vår ledarutveckling lyfter betydelsen av ett bra arbets-
miljöarbete, hur detta påverkar vårt resultat och meto-
der 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 miljöpåver-
kan och förbättringar gällande farligt avfall, kemikalie-
hantering och transporter så har vi nu än mer fokus på 
produktval och ny teknik för att minska miljöpåverkan 
under installationens hela livscykel. Detta innebär att vi 
skaffar oss kompetens för att informera och installera 
hållbar teknik som solpaneler, styrsystem och enheter 
för laddning av fordon i syfte att minska våra kunders 
miljöpåverkan. 

Inom affärsområde El & Energiteknik har såväl avtalsstocken 
inom service som projektorderstocken ökat under hösten vil-
ket ger bra förutsättningar för en bra beläggning under 2021. 
Kundbasen för affärsområde Mekanik har breddats i och med 
en utvidgning mot andra segment än kärnkraft. Samtidigt har 
framgångsrikt deltagande i avvecklingsprojekt inom kärn-
kraften under året öppnat för nya typer av affärer inom kärn-
kraftssegmentet. 
Utvecklingen inom Technology Solutions bedrivs i nära dia-
log med presumtiva kunder och målsättningen är att instal-
lera den första anläggningen hos en av dessa kunder under 
2021.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 916 MSEK (1 053 
MSEK) och fördelar sig enligt följande per affärsområde:

(MSEK) 2020 % 2019 %

El & Energiteknik 740 81% 824 78%
Mekanik 179 20% 200 19%
Engineering (t o m 2019-03-09) 0 0% 33 3%
ETEC (t o m 2019-03-09) 2 0% 15 1%
Technology Solutions 0 0% 0 0%
Moderbolaget 37 4% 39 4%
Avgår fakturering  
inom koncernen -43 -5% -58 -6%

Summa 916 1053

Rörelseresultat
Rörelseresultat uppgick till 20,2 MSEK (2,2 procent), 
föregående år 31,3 MSEK (3,0 procent). Inom affärsområde 
El & Energiteknik uppgick rörelseresultatet till 22,0 MSEK 
(3,0 procent), en negativ förändring med 21,5 MSEK. 
Minskningen kan så gott som uteslutande hänföras till 
effekter från covid-19. För affärsområde Mekanik uppgick 
rörelseresultatet till 2,6 MSEK (1,5 procent), föregående år 
-3,9 MSEK (-1,9 procent) en positiv förbättring med  
6,5 MSEK. En stor förklaring till förbättringen är en förbätt-
rad projekt- och processtyrning som bidragit till att större 
nedskrivningar i projekt har kunnat undvikas.

Affärsområdenas bidrag till rörelseresultatet för delar sig 
enligt följande:

(MSEK) 2020 2019

El & Energiteknik 22,0 43,5
Mekanik 2,6 –3,9
Etec (t o m 2020-03-09)
Engineering (t o m 2020-03-09)

-0,1
0,0

-3,7
3,6

Technology Solutions –5,3 –1,5
Moderbolaget 0,6 –1,6
Övriga bolag/koncernposter 0,4 –5,0

Summa 20,2 31,3

Personal
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET
not 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning 1,2 916 238 1 052 901 37 021 38 535
Förändring av lager av produkter 
i arbete, färdiga varor, och pågående  
arbete för annans räkning 514 216 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 13 930 4 143 1 081 386

930 682 1 057 260 38 102 38 921

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –249 143 –268 102 0 0
Övriga externa kostnader 4, 5 –187 728 –237 672 –16 733 –16 336
Personalkostnader 6, 7, 8 –454 724 –496 192 –20 133 –23 728
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 9 –18 848 –24 029 –675 –493

Rörelseresultat 20 239 31 265 560 –1 636

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 10 69 22 779 0 27 146
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1 406 766 1 532 788
Räntekostnader och liknande resultatposter –4 109 –5 027 –1 081 –1 716

Resultat efter finansiella poster 17 606 49 783 1 011 24 582

Bokslutsdispositioner 12 - - 400 21 760
Skatt på årets resultat 13 –4 184 –6 862 -329 -4 400

Årets resultat 13 422 42 921 1 082 41 942

ResultaträkningarMedarbetare
Koncernens medarbetare står i centrum av organisatio-
nens utveckling och decentraliserade verksamhet. Det är 
medarbetarnas engagemang, öppenhet och förmåga att 
utvecklas som skapar ett starkt Elajo. Att attrahera, 
behålla och utveckla goda ledare och medarbetare har 
därför hög prioritet inom koncernen. 
Bolagen inom koncernen ska sörja för en god arbetsmiljö 
ur fysisk och social synvinkel genom att arbeta aktivt med 
åtgärder i syfte att minimera riskerna för skador och 
ohälsa bland medarbetarna. 
Medarbetarsamtal genomförs regelbundet i syfte att 
främja planeringen av kompetensutveckling, förebyg-
gande åtgärder inom arbetsmiljö och sjukfrånvaro samt 
ökad jämlikhet. Sjukfrånvaron, exklusive påverkan av 
covid-19, är fortsatt låg inom koncernen. 
Medarbetarnas anställningsvillkor är i huvudsak regle-
rade genom kollektivavtal. Kollektivanställda är anslutna 
till SEF, Byggnads och IF Metall, medan tjänstemännen är 
anslutna till Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Covid-19-pandemin
Under året har covid-19 gjort avtryck både humanitärt 
och ekonomiskt. För Elajos del har påverkan varit stor 
inom affärsområdet El & Energiteknik medan påverkan 
för övriga affärsområden varit mindre. Påverkan skedde 
på olika sätt, exempelvis fanns det kunder som inte tog 
emot oss för serviceåtgärder, eller som stängde ner sin 
produktion och anläggning. Personal var även sjuk-
skrivna i högre omfattning än normalt. Variationerna mel-
lan olika orter inom El & Energiteknik har varit stora och 
de ekonomiska effekterna har kunnat mildras tack vare 
anpassning av bemanning mellan de olika orterna. Som 
mest under vår och sommar var 250 personer uttagna i 
korttidsarbete. Vid årets slut var motsvarande siffra 20 
personer. Elajo har beslutat, givet att situationen inte för-
sämras väsentligt, att inte utnyttja möjligheten till kort-
tidsarbete från och med första januari 2021. Under den 
mest intensiva perioden hölls dagliga möten inom kon-
cernledningen, affärsområdena och avdelningar vilket 
borgade för ett snabbt och underbyggt beslutsfattande. 

De ekonomiska effekterna av enbart covid-19 har inte 
kunnat mätas men minskningen av omsättning och rörel-
seresultat inom El & Energiteknik jämfört med 2019 kan 
till övervägande del tillskrivas covid-19. För att minska 
resultateffekten har ett omkostnadsminskningsprogram 
iscensatts där alla kostnader ifrågasatts. Bland annat har 
kostnader för utbildningar, resor och marknadsföring 
minimerats och investeringar har skjutits på framtiden.

Erhållna stöd för korttidsarbete och sjuklönekostnader 
uppgår till 10,2 MSEK för koncernen.
Det går inte att förutse hur länge de krisåtgärder som 
införts kommer att fortsätta eller vilka ytterligare åtgärder 
som kan komma att beslutas. Vi följer utvecklingen av 
covid-19 noggrant och vidtar erforderliga åtgärder för att 
dämpa negativa effekter.

Framtida utveckling
Elajo har under året arbetat fram en ny treårsstrategi med 
tillväxt som fokusområde. Det handlar ytterst om att vi ska 
växa genom tydliga och konkreta affärsplaner och mål 
som vi kontinuerligt följer upp. Tillväxten kommer ske på 
flera sätt utifrån befintlig plattform - organiskt, nya mark-
nadsandelar, utökad geografisk täckning och genom för-
värv. 

Elajo har i och med det strategiska arbetet inom hela 
organisationen lagt grunden för en positiv utveckling de 
kommande åren. Samtidigt bedriver Elajo ett spännande 
utvecklingsprojekt inom affärsområdet Technology Solu-
tions där förhoppningen är att ta nya och stora marknads-
andelar. 

I övrigt bedöms Elajo stå väl rustat inför framtiden där 
marknadsutvecklingen och utsikterna för 2021 bedöms 
som goda med en hel eller delvis återhämtning jämfört 
med 2020 även om påverkan av covid-19 är svårbedöm-
bar. 

Ägarförhållande 
Vi hänvisar till sidan om Elajoaktien.

Flerårsöversikt
Vi hänvisar till fem år i sammandrag.

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

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande:

(TSEK)

I ny räkning överförs 106 549

Summa 106 549
Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Elajo Invest AB valt att 
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en 
från årsredovisningen avskild rapport. 

Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 24–33 i detta 
tryckta dokument.
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

not 2020 2019 2020 2019
Tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 9 257 9 436 1 900 1 808
Goodwill 14 152 900 – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 9 409 10 336 1 900 1 808

Byggnader och mark 15 545 722 0 107
Förbättringsutgift annans fastighet 15 2 952 3 777 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 4 677 3 239 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 15 50 736 53 242 1 264 1 012
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 0 625 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 58 910 61 605 1 264 1 119

Andelar i koncernföretag 16 0 0 126 727 120 209
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 153 153 37 37
Andra långfristiga fordringar 18 0 412 139 1 818

Summa finansiella anläggningstillgångar 153  565 126 903 122 064

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 68 472 72 506 130 067 124 991

Råvaror och förnödenheter 15 771 16 408 0 0

Summa varulager m m 15 771 16 408 0 0

Kundfordringar 140 366 164 044 244 125
Fordringar hos koncernföretag – – 4 841 49 926
Övriga fordringar 4 400 5 556 408 1 869
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 63 317 29 352 2 590 2 500

Summa kortfristiga fordringar 208 083 198 952 8 083 54 420

Kortfristiga placeringar 20 17 973 17 940 17 973 17 940

Kassa och bank 21 127 812 124 500 72 605 39 282

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 369 639 357 800 98 661 111 642

SUMMA TILLGÅNGAR 438 110 430 306 228 728 236 633

Balansräkningar

  (TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET
not 20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 55 575 55 575 55 575 55 575
Bundna reserver/Reservfond 35 618 31 765 20 054 20 054
Fond för utvecklingsutgifter 10 540 1 808 1 900 1 808

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserat resultat –2 291 –32 619 105 467 63 617
Årets resultat 13 422 42 921 1 082 41 942

Summa eget kapital 112 864 99 450 184 078 182 996

Obeskattade reserver 22 0 0 14 500 14 900

Avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder

23
24

74 036
2 887

74 610
0

10 934
0

11 111
0

Övriga avsättningar  25 1 000 6 461 1 000 2 979

Summa avsättningar 77 923 81 071 11 934 14 090

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 36 291 37 627 0 0
Andra långfristiga skulder 26 0 1 171 0 1 171

Långfristiga skulder 36 291 38 798 0 1 171

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övrig skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 211 032 210 987 18 215 23 476

11 938
1 812

51 250
-

3 336
28 726

113 969

14 108
0

88 544
-

1 370
31 980
74 985

0
0

2 205
7 138

87
2 938
5 847

0
0

2 280
12 469

1 498
3 441
3 788

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 438 110 430 306 228 728 236 633

Balansräkningar

27,28

29
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 17 606 49 783 1 011 24 582

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar 18 848 24 029 675 493
Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader 22 760 -11 0
Nedskrivning andel i koncernbolag 0 0 0 3 121
Realisationsvinst vid avyttring koncernföretag -69 -26 211 0 -30 267
Kursvinster/förluster 0 0 0 0
Omräkningsdifferens 0 18 0 0
Förändringar i avsättningar -2 552 128 –2 156 -154
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 3 482 0 0
Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0 0 28 160
Betald inkomstskatt –419 - 6 893 –1 740 –4 324

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 33 435 45 096 -2 220 21 611

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 637 1 467 0 0
Förändring av fordringar –13 754 –33 672 46 337 -4 002
Förändring av kortfristiga skulder 3 919 48 141 -3 850 6 134
Förändring av långfristiga skulder -2 507 3 611 -1 171 763

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 731 64 643 39 096 24 506

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag -4 011 0 -6 518 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –21 232 –30 050 –1 093 –616
Försäljning av inventarier 5 432 0 0 0
Försäljning av byggnader och mark 0 0 192 0
Försäljning dotterbolag 0 29 399 0 29 519
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper 1 425 338 1 679 -1 478

Kassaflöde från investeringsverksamheten –18 386 –313 -5 740 27 427

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning 0 –50 018 0 –50 018

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 –50 018 0 –50 018

Förändring likvida medel 3 345 14 313 33 356 1 916

Likvida medel vid årets början 142 440 128 127 57 222 55 306

Likvida medel vid periodens slut 145 785 142 440 90 578 57 222

Kassaflödesanalys
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

(TSEK) FÖRSÄLJNING

2020 2019
Försäljning av dotterbolag

Anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 
Omsättningstillgångar

-543
-75

–4 623

0
0

-14 728
Likvida medel –4 011 - 891
Kortfristiga skulder 5 841 11 541
Erhållen köpeskilling 0 30 290

Förändring av eget kapital
 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Ingående balans 20-01-01 55 575 33 573 –32 619 42 921 99 450
Förskjutning mellan bundet  
och fritt kapital 0 12 585 –12 585 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 -8 0 -8

Överföring resultat föregående år 0 0 42 921 –42 921 0
Årets resultat 0 0 0 13 422 13 422

Utgående balans 20-12-31 55 575 46 158 –2 291 13 422 112 864

Moderbolaget
Ingående balans 20-01-01 55 575 21 862 63 617 41 942 182 996

Fond för utvecklingsutgifter 0 92 –92 0 0

Överföring resultat föregående år 0 0 41 942 –41 942 0
Årets resultat 0 0 0 1 082 1 082

Utgående balans 20-12-31 55 575 21 954 105 467 1 082 184 078
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Kommentarer och noter
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3):

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

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

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

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

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

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna 
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och 
den del av dotterbolagens egna kapital som intjä-
nats efter förvärvstidpunkten. Vid intagande av 
utländska dotterbolag i koncernredovisningen har 
omräkning till svenska kronor skett med utgångs-
punkt från balansdagens kurs vad avser balansräk-
ningen och med en genomsnittskurs vad gäller 
resultaträkningen.

Intäkter

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

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkom-
sten som intäkt när de väsentliga förmåner och ris-
ker som är förknippade med ägandet av varan har 
överförts från företaget till köparen.

Ränta, royalty och utdelning    
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning 
redovisas som intäkt när det är sannolikt att företa-
get kommer att få de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen och när inkom-
sten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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

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

Kortfristiga placeringar tas upp till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Portföljmeto-
den tillämpas.

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

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas 
till balansdagens kurs.

Koncernen initierade ett incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare under räkenskapsår 2018. 
Incitamentsprogrammet redovisas som en kortfristig 
skuld och omvärdering av denna redovisas via årets 
resultat varje år. 

Optionsinnehavarna har erlagt en optionspremie 
vilket bedöms motsvara optionernas marknadsvärde, 
baserat på den s.k. Black Scholes modellen och ved-
ertagna antaganden om bland annat volatilitet och 
riskfri ränta vid tidpunkten för erbjudandet.

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

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

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

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

Följande avskrivningsprocentsatser  
har tillämpats

Balanserade utgifter för 
utvecklingsutgifter 33 %

Goodwill 10–20 %

Maskiner och tekniska 
anläggningar 10–20 %

Inventarier, verktyg  
och installationer 20–33 %

Förbättringsutgifter 
annans fastighet

         individuellt efter 
hyreskontraktets längd

Byggnader 4 %

Mark (på innehavet i Elajo 
France SARL) 3 %
 
Goodwill
Goodwill hänförlig till strategiska förvärv avskrives 
linjärt över fem till tio år. Nedskrivning sker vid varak-
tig 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 nettoförsäljningsvär-
det. 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 redovi-
sade värde inte överstiger det redovisade värdet 
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskriv-
ning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Eventu-
ella nedskrivningar av goodwill reverseras ej.

Varulager
Varulager har upptagits till lägsta av anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 
nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade för-
säljningspris minskat med försäljningskostnaden. Den 
valda värderingsmetoden innebär att eventuell inku-
rans i varulagret har beaktats. 

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

Leasingavtal
Företaget redovisar tillgångar som leasas genom ett 
finansiellt leasingavtal som en materiell anläggnings-
tillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redo-
visas som skuld. Vid det första redovisningstillfället 
redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av fram-
tida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid 
beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna 
används avtalets implicita ränta. Operationella lea-
singavtal redovisas som en kostnad linjärt över lea-
singperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersätt-
ningar som företaget lämnar till de anställda. Företa-
gets ersättningar innefattar bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro, bonus och ersätt-
ningar efter avslutad anställning (pensioner). Redo-
visning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till 
anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbe-
stämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förplik-
telser, vare sig legala eller informella, att betala 
något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga pla-
ner klassificeras som förmånsbestämda pensions-
planer. Företaget har inga övriga långfristiga ersätt-
ningar 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.
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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 skattemäs-
siga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott. 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på 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 transak-
tioner som medför in- och utbetalningar.

Not 1 Nettoomsättning per marknad

Koncernen

Geografisk fördelning 2020 2019

Sverige 915 719 1 051 488

USA 32 0
Finland 488 1 413

Totalt resultatavräknad fakturering 916 238 1 052 901

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget

2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 4,2% 6,6%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 96,2% 99,0%

Not 3  Övriga rörelseintäkter 

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019
Bidrag korttidsarbete och ersättning sjuklönekostnader
Avyttring av anläggningstillgångar

10 241
151

0
0

22
84

0
0

Lönebidrag 2 071 2 605 0 0

Hyresintäkter 975 435 975 386
Utebliven tilläggsköpeskilling 492 1 103 0 0

13 930 4 143 1 081 386

Not 4 Leasingavtal – leasetagare

Koncernen

Operationell leasing 2020 2019

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 78 1 271
Kostnadsförda hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara 
hyresavtal 19 916 19 010

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal

 Ska betalas inom 1 år 20 343 20 387

 Ska betalas inom 1–5 år 57 124 58 662
 Ska betalas senare än 5 år 4 525 11 684

81 992 90 733

Not 5  Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young AB 2020 2019 2020 2019

Revisionsuppdraget 639 633 163 122
Annan revisionsverksamhet 82 287 82 248

721 920 245 370
Fidexco Conseils, Nice
Revisionsuppdraget 51 41 0 0
Summa 51 41 0 0

Totalt 772 961 245 370

Not 6 Medelantalet anställda

2020 2019
Antal 

anställda
Varav  

kvinnor
Antal 

anställda
Varav  

kvinnor
Moderbolaget

Sverige 21 11 23 12

21 11 23 12
Dotterbolag

Sverige 824 58 868 70
824 58 868 70

Koncernen totalt 845 69 891 82

Not 7 Löner och andra ersättningar

2020 2019
Löner och andra 

ersättningar
Sociala kostnader 

(varav pensions-
kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)
Moderbolaget 13 937 7 182 (3 118) 14 767 8 651 (3 622)
Dotterbolag 324 937 132 984 (26 238) 354 338 141 659 (26 735)

Koncernen totalt 338 874 140 166 (29 356) 369 105 150 310 (30 357)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 400 (939) TSEK gruppen styrelse och VD.
Av koncernens pensionskostnader avser 871 (1 634) TSEK gruppen styrelse och VD.
Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda:

2020 2019
Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 4 098 9 839 3 273 11 494
Dotterbolag 1 303 323 634 2 338 352 000

Koncernen totalt 5 401 333 473 5 611 363 494

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 2 698 (1 846) TSEK.  
Av beloppet utgör 640 (160) TSEK tantiem.
Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har utgått med 640 (160) TSEK.
Bolagets verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och från bolagets sida tolv månader.
Verkställande direktören har avtal om pensionsförmån motsvarande 20 procent utav den fasta lönen.
Ersättning till styrelseordförande uppgår under 2020 till 500 (387) TSEK varav styrelsearvode 500 (387) TSEK.
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Not 8 Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Koncernen Moderbolaget

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelse 9 7 16 3 3 6
Ledande befattningshavare 21 6 27 5 3 8

Totalt 30 13 43 8 6 14

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 9 Av- och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019
Byggnader 36 37 0 0
Förbättringsutgift annans fastighet 694 983 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 651 1 959 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 14 879 14 243 284 262

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 840 679 392 231
Goodwill 747 6 128 0 0

18 848 24 029 675 493

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Avyttring av dotterbolag 69 22 779 0 30 267
Nedskrivning aktier i dotterbolag – – 0 –3 121

69 22 779 0 27 146
Se även not 16 ”Specifikation av andelar i koncernföretag”. 

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Omvärdering syntetiska optioner 545 0 545 0

Upp- och nedskrivning kortfristig placering -32 37 -32 37
Ränteintäkter 893 729 1 019 751

1 406 766 1 532 788

Not 12 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

2020 2019

Lämnat koncernbidrag –7 010 –12 320

Erhållet koncernbidrag 7 010 40 480
Återföring från periodiseringsfond 400 0
Avsättning till periodiseringsfond 0 -6 300
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 0 –100

400 21 760

Not 13 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Aktuell skatt −2 298 –4 305 13 –4 065
Aktuell skatt, tidigare år −144 –710 -144 –159

Skatt på schablonränta /återföring periodiseringsfond −18 –9 –18 –9

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 711 –1 892 -179 –167

Förändring skattesats -13 54 0 0

Summa redovisad skatt –4 184 –6 862 -329 –4 400

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 17 606 49 783 1 411 46 341

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats, 21,4 % 3 768 10 654 302 9 917

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill nedskrivning –5 –5 0 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader 677 2 595 152 1 101

Ej skattepliktiga intäkter –582 –7 489 –466 –6 953

Uppskjuten skatt/felperiodisering skattekostnad -790 −741 144 159
Övrigt -608 11 18 9

Redovisad aktuell skatt 2 460 5 024 149 4 233
Effektiv skattesats 14 % 10 % 11 % 9 %

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden  10 562 6 884  2 039 1 605
Tillkommande utgifter för utvecklingsarbeten 661 3 678 483 434
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 223 10 562 2 522 2 039

Ingående avskrivningar –1 126 –448 -231 0
Årets avskrivningar enligt plan –840 –678 –392 –231
Utgående ackumulerade avskrivningar –1 966 –1 126 –623 –231

Utgående redovisat värde 9 257 9 436 1 900 1 808

Koncernen

Goodwill 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden 108 316 108 316
Tillkommande goodwill 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 316 108 316

Ingående avskrivningar –107 416 –101 289

Nedskrivning –433 -4 418
Årets avskrivningar enligt plan –314 –1 709
Utgående ackumulerade ned/avskrivningar –108 164 –107 416

Utgående redovisat värde 152 900
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Not 15  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Byggnader och mark 20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 099 6 099 107 107
Inköp/försäljning -107 0 -107 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 992 6 099 0 107

Ingående ackumulerade avskrivningar –5 377 –5 354 0 0

Valutakursdifferenser -35 15 0 0
Årets avskrivningar enligt plan –36 –37 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar –5 447 –5 377 0 0

Utgående redovisat värde 545 722 0 107

Koncernen

Förbättringsutgift annans fastighet 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden  17 815 17 995
Anskaffningsvärde sålt dotterbolag
Utrangeringar

-892
–5 342

0
–216

Inköp/försäljning 117 36
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 698 17 815

Ingående ackumulerade avskrivningar –14 037 –13 270
Avskrivningar sålt dotterbolag
Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar

644
5 342

0
216

Årets avskrivningar enligt plan –694 –983
Utgående ackumulerade avskrivningar –8 745 –14 037

Utgående redovisat värde 2 952 3 777

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden 26 347 27 593

Utrangeringar –4 745 –2 595
Inköp/försäljning 3 576 1 349
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 177 26 347

Ingående ackumulerade avskrivningar –23 107 –23 769

Omklassificering -62 25

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 4 322 2 595
Årets avskrivningar enligt plan –1 652 –1 958
Utgående ackumulerade avskrivningar –20 499 –23 107

Utgående redovisat värde 4 677 3 239

Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden 132 451 124 819 2 206 2 182

Anskaffningsvärden sålt dotterbolag –3 815 –40 - -

Utrangeringar –16 907 –17 313 –985 –158
Inköp/försäljning 16 879 24 986 609 182
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 608 132 451 1 830 2 206

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

Avskrivningar sålt dotterbolag 3 520 40 - -

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 12 697 12 479 911 158
Årets avskrivningar enligt plan –14 879 –14 243 –284 –262
Utgående ackumulerade avskrivningar –77 872 –79 209 –566 –1 193

Utgående redovisat värde 50 736 53 242 1 264 1 012

Not 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Eget kapital Årets resultat

Namn

Elajo Mekanik AB 100 % 10 000 13 329 8 562 507

Elajo El & Energiteknik AB 100 % 1 200 000 109 068 33 687 7 943

Elajo France SARL 100 % 4 000 4 280 237 0
Elajo Technology Solutions AB 100 % 500 50 4 734 2

126 727 8 452

Org.nr. Säte

Namn

Elajo Mekanik AB 556048-6747 Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB 556139-3884 Oskarshamn

Elajo France SARL 35 375 755 010 Nice, Frankrike

Elajo Technology Solutions AB 559138-7310 Oskarshamn

Koncernen

Andelar i koncernföretag 20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden 120 209 123 687

Tillkommande 7 010 3 000

Avgående -492 –3 356
Nedskrivning 0 -3 121
Utgående redovisat värde 126 727 120 209

2020-03-09 avyttrades det helägda dotterbolaget Etec Teknikutbildning AB, 556221-6027 och 2019-09-02 avyttrades 
det helägda dotterbolaget Elajo Engineering AB, 556139-3397. Se även not 10 "Resultat från andelar i koncernföretag".  
 
Lule Mekan AB, 556898-4222, upplöstes genom fusion 2019-07-12 och har uppgått i Elajo Invest AB. Lule Mekan AB:s 
nettoomsättning och rörelseresultat som ingår i moderbolagets resultaträkning 2019 för tiden före fusionens registrering 
uppgår till 5 tkr. 

Tillgångar och skulder i Lule Mekan AB vid fusionstillfället:

Kassa och bank 59

Latent skattefordran 144
Upplupna kostnader -35

Nettotillgångar 168

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Antal Nominellt 
värde Bokfört värde

Koncernen Moder-
bolaget

AB Haga Industrihotell 150 15 15 –

Industriellt utvecklingscenter i Kalmar AB 300 35 35 35

Kalmar läns industriexpo – 2 2 2

Näringsfastigheter AB 20 20 20 –

Hotell Åsen ek förening – 18 18 –

Garant ek förening 479 100 48 –

Rikstelegruppen ek förening – – 10 –
Övriga mindre innehav – – 5 –

Totalt andra aktier och andelar 153 37
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Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019

Ingående värde 153 153 37 37

Förvärv 0 0 0 0

Avyttring 0 0 0 0

Utgående värde 153 153 37 37

Not 18 Andra långfristiga fordringar  

Koncernen

20-12-31 19-12-31

Ingående anskaffningsvärden 412 750

Tillkommande fordringar 0 161
Amorteringar, avgående fordringar
Omklassificeringar

0
-412

–499
0

Utgående värde 0 412

Föregående års saldo på 412 bestod av en övrig långfristig fordran på 1 500 samt uppskjutna skatteskulder på 1 088.  
Se även not 24 "Avsättning för skatter".

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 1 073 996 1 073 996

Förutbetalda hyreskostnader 4 353 4 378 676 675

Upplupna provisioner 3 035 3 440 0 0

Upparbetade ej fakturerade arbeten 49 870 11 015 0 0
Övrigt 4 985 9 522 841 829

63 317 29 352 2 590 2 500

Koncernen
Fakturerade ej upparbetade intäkter/ 
upparbetade ej fakturerade arbeten 20-12-31 19-12-31

Upparbetade intäkter 114 022 20 001
Fakturerat belopp –80 959 –8 986
Redovisat värde 33 063 11 015

Not 20 Kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget

20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Bokfört värde 17 973 17 940 17 973 17 940

Marknadsvärde 17 973 17 940 17 973 17 940

Not 21 Kassa och bank

Koncernen Moderbolaget

20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31
Kassa och bank 127 812 124 500 72 605 39 282

127 812 124 500 72 605 39 282

Not  22 Obeskattade reserver

Moderbolaget
20-12-31 19-12-31

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond avsatt 2018
Periodiseringsfond avsatt 2019

600
7600
6 300

600
8000
6 300

14 500 14 900

Not  23 Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget
Pensioner och liknande förpliktelser 20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Belopp vid årets ingång 74 610 76 757 11 111 11 161

Årets avsättningar 0 493 0 493
Under året ianspråktagna belopp –574 –2 640 –177 –543

74 036 74 610 10 934 11 111

Not  24 Avsättning för skatter

Koncernen
20-12-31 19-12-31

Ingående saldo
Tillkommande skatteskulder
Tillkommande skattefordringar
Återförda skattefordringar
Omklassificeringar

0
1062
-395

1 132
1 088

0
0
0
0
0

2 887 0

Uppskjutna skatteskulder

Obeskattade reserver 5 421 4 360
Skillnad mellan bokförd och skattemässig avskrivning -995 -1 698
Ej avdragsgilla reserveringar för kundförluster -535 -556
Skattemässiga underskottsavdrag -139 -31
Internvinster -338 -333
Övrigt -527 -654

2 887 1 088

Se även not 13 ”Skatt på årets resultat”.

Föregående års uppskjutna skatteskuld uppgick till 1 088 och redovisades som en avgående post under 
Andra långfristiga fordringar. Se även not 18 "Andra långfristiga fordringar".
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Not  25 Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget
20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Ingående saldo 6 461 4 186 2 979 4 186

Gjorda avsättningar 0 3 975 0 493
Under året ianspråktagna belopp –5 461 –1 700 –1 979 –1 700

1 000 6 461 1 000 2 979

Not  26 Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget
Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen 20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Skulder till kreditinstitut 36 291 37 627 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 171 0 1 171

36 291 38 798 0 1 171
Koncernen initierade under räkenskapsår 2018 ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Incitaments-
programmet redovisades som en långfristig skuld till och med 2019-12-31 och omvärdering av denna redovisas 
via årets resultat varje år. Då lösenperioden inträffar under 2020 redovisas skulden (292) som en Övrig skuld i 
balansräkningen. Optionsinnehavarna har erlagt en optionspremie vilket bedöms motsvara optionernas mark-
nadsvärde, baserat på den så kallade Black Scholes modellen och vedertagna antaganden om bland annat volati-
litet och riskfri ränta vid tidpunkten för erbjudandet.Koncernens incitamentsprogram värderas till verkligt värde. 
Verkligt värde baseras på koncernens resultatutveckling.

Not  27 Ställda säkerheter samt förfallotid skulder 

Skuld  
20-12-31 Inom 2–5 år Senare än 5 

år
Ställd  

säkerhet
Skuld  

19-12-31

Koncernen

Skuld till kreditinstitut 48 229 36 291 0 0 51 735

Moderbolaget

Skuld till kreditinstitut 0 0 0 0 0

Koncernen Moderbolaget
20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
12 000 12 000 12 000 12 000Spärrade bankmedel (avser säkerhet för pensionsskulder)

Företagsinteckningar 99 680 99 680 8 600 8 600

Summa ställda säkerheter 111 680 111 680 20 600 20 600

Eventualförpliktelser

Borgen för dotterbolag 0 0 66 274 66 024

Hyresgaranti för dotterbolag 0 0 81 992 89 729
Övriga eventualförpliktelser 1 480 1 492 219 222

1 480 1 492 148 485 155 975

Not  28 Checkräkningskredit  

Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till  0 MSEK (0 MSEK). 

Not  29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen Moderbolaget

20-12-31 19-12-31 20-12-31 19-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Övriga poster 

35 586
13 043

9 510
39 401
16 428

34 621
12 484

8 792
0

19 088

1 656
629

1 394
0

2 168

1 317
483
999

0
989

113 969 74 985 5 847 3 788

Uppdrag med successiv vinstavräkning fastpris
Upparbetade intäkter 

363 801

Fakturerat belopp
-324 400

39 401

Not  30 Väsentliga händelser efter balansdagens slut

 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not  31 Disposition av vinst

Förslag till resultatdisposition:
Moderbolaget

20-12-31 19-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 105 559 63 820

Förändring fond för utvecklingsutgifter –92 –203
Årets resultat 1 082 41 942

106 549 105 559
Disponeras så att 

I ny räkning överföres 106 549 105 559

106 549 105 559

Not  32 Antal aktier

Antal
20-12-31 19-12-31

A-aktier 224 998 224 998
B-aktier 886 504 886 504

1 111 502 1 111 502
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Oskarshamn den 19 mars 2021

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2021

Ernst & Young AB 
 
 
 

Franz Lindström
Auktoriserad revisor

Stefan Svensson
Verkställande direktör

Ann Josefsson

Tomas Franzén
Styrelseordförande

Renée Josefsson

Johan TorstenssonThomas West

Josefine Josefsson Juan Vallejo

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

Rapport om årsredovisningen  och koncernredo-
visningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Elajo Invest AB för år 2020. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
38-58 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dessas finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola-
get 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 koncernredo-
visningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 4–37. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för denna andra information.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informatio-
nen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revi-
sionen 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 informa-
tionen 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 koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö-
ren ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktö-
ren för bedömningen av bolagets och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att lik-
videra 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. 

Dessutom:   
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kon-
troll.

• 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 
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omständigheterna, men inte för att uttala oss om effek-
tiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet 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 bety-
dande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om års-
redovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utfö-
rande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga  
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning av Elajo Invest 
AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar  vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbo-
laget 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 tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt utta-
lande 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bola-
gets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagsla-
gen.

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 disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.  
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 bola-
gets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motive-
rade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Oskarshamn den 19 mars 2021
Ernst & Young AB

Franz Lindström
Auktoriserad revisor
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Ann Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1958
Titel: Professor/Överläkare 
Nuvarande befattning: 
Medicinsk rådgivare, 
Region Östergötland
Antal aktier: 30 979 A, 
640 B

Tomas Franzén
Ordförande
Född: 1962
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning: 
Styrelseordförande i
TietoEVRY Corp, Bonnier 
News Group AB och 
Sappa Holding AB. 
Styrelseledamot i Dustin 
AB och Hydroscand AB
Antal aktier: 290 B

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

Kjell-Åke Withell
Suppleant, 
arbetstagarrepresentant, 
SEF
Född: 1961, 
Titel: Tekniker
Nuvarande befattning: 
Elajo El & Energiteknik AB
Antal aktier: -

Josefine Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1970
Titel: Fil. Kand
Nuvarande befattning:
VD Confidenca AB
Antal aktier: 30 980 A,
520 B

Renée Josefsson
Vice ordförande
Född: 1963
Titel: Civilekonom, DIHR
Nuvarande befattning:
VD Stockholm Gas AB 
Styrelseledamot Stock-
holm Gas AB och Värtan 
Gas AB
Antal aktier: 30 980 A,
520 B

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

Styrelse

Johan Torstensson
Styrelseledamot, 
arbetstagarrepresentant, 
Sv Elektrikerförbundet
Född: 1959
Titel: Elektriker
Nuvarande befattning:
Elajo El & Energiteknik AB 
Antal aktier: 40 B

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

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

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

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

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

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

Urban Gustafsson
Ekonomichef
Elajo Invest AB
Född: 1966
Anställd sedan: 2011

Per Olofsson
IT-chef
Elajo Invest AB
Född: 1964
Anställd sedan: 1995

Koncernledning
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Företag och adresser
Moderbolag
Elajo Invest AB
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
invest@elajo.se

El & Energiteknik 

Elajo El & Energiteknik AB
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
elteknik@elajo.se

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

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

Borgholm
Box 103, Kungsgårdsvägen 14
387 36 Borgholm
Tfn 0485-105 40
borgholm@elajo.se

Borås
Getängsvägen 29
504 68 Borås
Tfn 033-10 14 10

Bredaryd
Industrivägen 2
333 72 Bredaryd
Tfn 0370-37 41 50
bredaryd@elajo.se

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

Gamleby
Odensvivägen 1
594 32 Gamleby
Tfn 0493-517 91

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

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

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

Jönköping
Fridhemsvägen 14
553 02 Jönköping
Tfn 036-34 91 50

Kalmar
Husängsvägen 2
392 39 Kalmar
Tfn 0480-49 97 80
kalmar@elajo.se

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

Linköping 
Kolfallsgatan 3A 
582 73 Linköping
Tfn 013-37 43 00

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

Markaryd 
Södra Århult 
285 91 Markaryd
Tfn 0433-719 61
markaryd@elajo.se
 
Motala
Rosendahlsgatan 6
591 05 Motala
Tfn 0141-550 20

Mönsterås
Pråmgränd 4
383 32 Mönsterås
Tfn 0499-101 80, 108 45
monsteras@elajo.se

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

Nybro
Joelsgatan 15
382 34 Nybro
Tfn 0481-189 29
nybro@elajo.se

Nyköping
Box 345, Wahlströms väg 8
611 27 Nyköping
Tfn 0155-20 55 40
nykoping@elajo.se

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

Norrköping
Fabriksgatan 27
602 23 Norrköping
Tfn 011-13 82 00

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

Skövde 
Norregårdsvägen 11
541 56 Skövde
Tfn 010-457 83 12
 
Sävsjö
Mejensjögatan 4
576 35 Sävsjö
Tfn 0382-101 01

Tranås
Kupégatan 2
573 40 Tranås
Tfn 0140-190 95
tranas@elajo.se 
 
Ulricehamn
Maskinvägen 2
523 38 Ulricehamn
Tfn 0321-152 20
ulricehamn@elajo.se 
 
Varberg
Härdgatan 13 C
432 32 Varberg
Tfn 0340-67 70 95 
varberg@elajo.se

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

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

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

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

Östhammar 
Forsmarksverken 
742 03 Östhammar
Tfn 070-294 70 91

Mekanik
Elajo Mekanik AB 
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
mekanik@elajo.se 

Göteborg
Bulyckevägen 5
418 79 Göteborg
Tfn 072-745 07 70 

Lund
Odarslövsvägen 113
224 84 Lund
Tfn 072-201 09 71

Technology Solutions 
Elajo Technology Solutions AB 
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
 
Växjö 
Deltavägen 7 
352 45 Växjö 
Tfn 070-384 26 44

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 
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