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Energized 
Engineering
Den extra kraften, en motor i projektet. 
Som ökar farten, hittar lösningarna och 
får fler att jobba bättre tillsammans. 
Som bidrar med kompetens och en 
vision om hur saker och ting kan 
förbättras. Vi arbetar med energi, 
infrastruktur, bygg och fastighet samt 
industri. Specialiserade ingenjörer med 
bredd, spets och inte minst energi som 
skapar resultat. Vi kallar det Energized 
Engineering – det finns hos Rejlers.
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Vi utvecklar 
smarta samhällen

 » Sedan 1942, då min farfar grundade företaget, har Rejlers varit 

med och skapat morgondagens samhällen. Tillsammans med mina 

medarbetare fortsätter jag att utveckla verksamheten mot nya 

tider och våra långsiktiga mål. Rejlers gör en betydande insats för 

utvecklingen av ett smart och hållbart samhälle genom de upp-

drag vi utför åt våra kunder världen över. Det handlar om allt från 

utveckling av förnybar energiproduktion och hållbar infrastruktur 

till automatisering av processer och modernisering av byggnader 

och anläggningar. Rejlers deltar aktivt i utvecklin gen av dagens 

kommunikationsnät. Smarta elnät, Smart Grid, är ett exempel,  

intelligenta elnätssystem som balanserar utbud och efterfrågan av 

el på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. 

Utvecklingen under 2015 har präglats av digitaliseringen av våra 

ingenjörstjänster och tillväxt inom telekom. Den nordiska infra-

struktur- och energimarknaden står inför stora investeringar och 

det ställs höga krav på klimatsmarta tekniklösningar. Vi hjälper till 

exempel Svenska Kraftnät att skapa ett modernt energisystem. Det 

betyder att Rejlers som helhetsleverantör kommer att medverka i 

byggnationen och utvecklingen av det svenska stamnätet under de 

kommande åren. Vi har anlitats för flera stora uppdrag som innebär 

drift av kunders kommunikationsnät och IT-miljöer. Vi driftar och 

underhåller till exempel Norkrings landsomfattande marknät  för 

radio och tv i Norge.

Tillväxt enligt plan

Under året växte vi stort inom energi- och telekomområdet genom 

ett antal förvärv i Sverige, Norge och Finland. Förvärvet av Embriq 

i Norge skapade förutsättningarna för ett nytt nordiskt segment, 

IT Solutions, som erbjuder övergripande IT-lösningar, främst inom 

energisektorn. Genom förvärvet av Orbion i Sverige har vi fördubb-

lat vår verksamhet inom telekom och kan nu erbjuda både nya och 

befintliga kunder attraktiva helhetslösningar inom mobila och fasta 

nät. Förvärvet av Energy Business Sweden, som erbjuder tjäns-

ter inom energieffektivisering för fastigheter och kommuner, har 

bidragit till att vi vunnit stora uppdrag som syftar till att utveckla  

energismarta samhällen.  

 

Vår verksamhet i Finland växer inom energiområdet. Förvärvet av 

elnätföretaget Carunas verksamhet inom projektövervakning leder 

till fler uppdrag med totalt projektansvar.

Hälsa i fokus

På Rejlers brinner vi för hälsa. Vi är övertygade om att vi blir mer 

framgångsrika om våra medarbetare mår bra och vår ambition är att 

alla medarbetare ska känna sig piggare efter en dag på jobbet. Ett 

av våra hållbarhetsmål är att Rejlers ska vara det ledande företaget 

i Norden när det gäller hälsosamma arbetsplatser. 

Vi fortsätter att uppmuntra alla våra medarbetare och vår om-

värld till hälsofrämjande aktiviteter. Exempel på detta är återkom-

mande aktiviteter som Rejlersklassikern, skidstafetter, cykellopp 

samt swimruntävlingen ÖtillÖ där Rejlers deltagit fem år. Att träna 

och tävla tillsammans ligger i vår kultur. Vi har även för tredje året 

i rad delat ut priset till Årets hälsofrämjande chef i samarbete med 

tidningen Chef. 

Tillsammans mot målet 

Rejlers kan tack vare sina 2 100 ingenjörer idag erbjuda ett allt stör-

re utbud av specialiserade tjänster och projektansvar. Genom att 

fokusera på affärsutveckling och totalt projektansvar ska vi nå vårt 

tillväxtmål 2020-3030-4040. Målsättningen är att förbättra rörelse-

marginalen till åtta procent över tid. För att stärka våra möjligheter 

att nå lönsamhets- och tillväxtmål lämnade jag vd-rollen i Rejlers 

Sverige den första januari 2016 och Jonas Thimberg tillträdde. Jag 

kan nu fullt ut fokusera på hela den nordiska verksamheten. Till-

sammans med alla medarbetare på Rejlers ska vi fortsätta att vinna 

våra kunders förtroende, vara en attraktiv arbetsplats och vara 

i framkant när det gäller utvecklingen av morgondagens smarta 

samhällen.

Peter Rejler,

vd och koncernchef
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Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder 

tekniska konsulttjänster och IT-lösningar till 

kunder inom områdena energi, infrastruktur, 

bygg och fastighet samt industri. Rejlers 

sätter samman konsulter med olika kom-

petenser som samverkar för att genomföra 

projekt, allt från förstudier och planering till 

design, konstruktion, projektering, projekt-

ledning och programmering.

Rejlers hemmamarknader är Sverige, 

Finland och Norge med övriga Norden och 

Östersjöområdet som tillväxtmarknader

Rejlers genomför varje år cirka 14 000 

kunduppdrag. Våra tio största kunder 

är: Agder Energi, E.ON, Fortum, Hafslund, 

Jernbaneverket, LKAB, Neste Jacobs,  

TeliaSonera, Trafikverket och Vattenfall.

K U N D U P P D R A GH E M M A M A R K N A D E R

14 0003O M

Rejlers
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Rejlers värdeord

PÅLITLIGA
Vi är pålitliga bland annat genom att våra 

medarbetare strävar efter att leverera 

mer än vad kunden förväntar sig. Våra 

spetskompetenta tekniker ger Rejlers 

varumärke en unik kvalitetsstämpel och vi 

ska alltid leverera i tid.

FRAMGÅNGSRIKA
Vi blir framgångsrika bland annat genom 

att våga ta plats och tävla. Vi ryggar inte 

för jämförelser på marknaden och vi har 

viljan och energin att ständigt förbättras.

PERSONLIGA
Vår verksamhet är personlig genom att vi 

på Rejlers vågar vara oss själva. Vi bryr 

oss. Vi har lätt till skratt. Vi tar hand om 

företaget, kunderna, varandra och oss 

själva.

HÄLSOSAMMA
Ett hälsosamt företag bildar och upprätt-

håller vi tillsammans. Inom Rejlers har vi 

skapat bästa möjliga förutsättningar för 

att våra medarbetare ska kunna sköta om 

sin hälsa. Vi verkar också för att företaget 

i alla lägen behåller en sund ekonomi.

Rejlers har 2 100 medarbetare på cir-

ka 85 orter i Sverige, Finland och Norge.

Rejlers är ett familjeföretag som grunda-

des av Gunnar Rejler i Småland år 1942. 

Bolaget har varit verksamt som teknik-

konsultbolag sedan dess.

Rejlers B-aktie är noterad på Nasdaq 

Stockholm. Familjen Rejler äger 57 procent 

av rösterna och 27 procent av kapitalet. 

Andra stora aktieägare är Lannebo fonder, 

Nordea Investment Funds och Didner & 

Gerge Fonder.

2015 i korthet

O M S ÄT T N I N G

1,9 MDSEK

R Ö R E L S E M A R G I N A L

3,8%

R E S U LTAT  P E R  A K T I E 
E F T E R  U T S PÄ D N I N G

3,96 kr

M E D A R B E TA R E

2 100
PÅ  N A S D A Q  S TO C K H O L M

NoteradG R U N D A D E S

1942
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Vision 2020

 » Rejlers ska vara det mest framgångsrika och  

hälsosamma företaget i vår bransch i Norden. Med de 

bästa medarbetarna, kunderna och ägarna är vi med 

och bidrar till utvecklingen av vårt samhälle.

Affärsidé

 » Rejlers ska skapa värden för kunder, medarbetare, 

ägare och samhället genom att tillhandahålla optimala 

tekniska lösningar över generationer.

Finansiellt mål

 » Rejlers finansiella mål från 2015 är att ha en  

rörelsemarginal om minst åtta procent över tid.

 » Rejlers har även ett finansiellt mål om en stabil ut

veckling där bolagets soliditet ska överstiga 30 procent.

Tillväxtmål

 » Rejlers ska ha en tillväxt om cirka 15 procent per 

år i omsättning och tio procent i antal medarbetare 

vilket möjliggör tillväxtmålet 2020 – 3030 – 4040. Att 

vi år 2020 ska vara minst 3030 medarbetare med en 

omsättning på minst 4040 miljoner kronor.

Medarbetarmål

 » Rejlers ser medarbetarnas hälsa som en viktig 

framgångsfaktor. Rejlers ska nå ett frisktal på minst 

75 procent. Definitionen på frisk är att under kalender

året ha max tre sjuktillfällen och fem sjukdagar. 

Medarbetar omsättningen ska vara cirka tio procent. 

Resultatet från vår medarbetarundersökning ska vara 

lägst 80 procent av maximalt resultat.

6

V I S I O N  O C H  M Å L



2011
0

20

40

60

80

100

MSEK

2012 2013 2014 2015 2011
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2012 2013 2014 2015

2011
0

400

800

1 200

1 600

2 000

MSEK

0

2

4

6

8

10
%

2012 2013 2014 2015

Omsättning Rörelsemarginal

Bygg och fastighet

Industri

Infrastruktur

Energi

11%

30%

25%

34%

Rörelseresultat

Omsättning/Rörelsemarginal Omsättning per kundgrupp i koncernen

Antal medarbetare Fortsatt tillväxt under 2015

Under 2015 har vi haft en fortsatt tillväxt 
genom både rekryteringar och förvärv. 
Totalt har vi vuxit med 20 procent i antal 
medarbetare. Omsättningstillväxten var 
tio procent.

Finansiella mål

Rejlers finansiella mål från 2015 är att ha 
en rörelsemarginal om minst åtta procent 
över tid. Rejlers har även ett finansiellt 
mål om en stabil utveckling där bolagets 
soliditet ska överstiga 30 procent. 
Under 2015 uppgick rörelsemargina
len till 3,8 procent. Sett över fem år 
2011–2015 uppgick rörelsemarginalen i 
genomsnitt till 5,2 procent.

Växer inom 
Telekom och IT!
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Tillväxt

Vår strategi är lönsam tillväxt i Norden. Detta ska 

framförallt ske i storstadsområdena genom organisk 

tillväxt och fortsatta strategiska förvärv. Helhets

perspektiv och en hög intern effektivitet står i fokus 

när vi utvecklar och förädlar affären. Våra tillväxt

marknader är framförallt energi, infrastruktur samt 

bygg och fastighet.

Kunder

Vi strävar efter en balanserad kundbas med en diffe

rentierad konjunkturkänslighet. En stark lokal närva

ro är A och O för att kunna möta våra kunders behov.

Partners

Ett ökat internationellt samarbete mellan våra 

kompetensområden och med partners gör att vi kan 

erbjuda de bästa lösningarna som utvecklar våra 

kunders projekt.

Varumärke och kultur

En tydlig företagskultur och en gemensam värde

grund är en del av vår framgång. Genom vårt proakti

va arbete gentemot våra kunder och via vårt enhet

liga och starka varumärke möjliggör vi att företaget 

utvecklas vidare.

Hållbarhet

Rejlers blir mer framgångsrika om vi bidrar till en håll

bar utveckling för samhället. För att säkerställa detta 

arbetar vi med tre fokusområden inom ramen för vårt 

hållbarhetsarbete.

1. Rejlers ska vara kundens självklara val för hållbara 

lösningar. Vi arbetar med energieffektiva lösningar, 

förnybar energiproduktion och utveckling av hållbar 

infrastruktur.

2. På Rejlers brinner vi för hälsa. Vi blir mer fram

gångsrika om våra medarbetare mår bra och vår am

bition är att alla medarbetare ska känna sig piggare 

efter en dag på jobbet. 

3. För att bygga morgondagens hållbara samhällen 

behövs duktiga ingenjörer. Rejlers arbetar därför med 

att få fler att söka sig till ingenjörsyrket.

Strategi för 
lönsam tillväxt
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Förvärv under 2015
Under året har Rejlers vuxit stort inom energi, ITtjänster och telekom, helt enligt vår tillväxtstrategi. 

» Orbion Sverige
Rejlers har förvärvat 100 procent av aktierna i Orbion 

Consulting AB i Sverige med 150 medarbetare från 

Relacom Management AB. I och med förvärvet etable

rar sig Rejlers som ett av Sveriges största teknikkon

sultföretag inom telekomsektorn. Orbion Consulting 

erbjuder tekniska och juridiska konsulttjänster inom 

nätinfrastruktur och kommunikation. Företaget arbe

tar med att utveckla, projektera, driftsätta och driva 

projekt inom nätinfrastruktur och kommunikation. 

» Embriq
Rejlers har förvärvat 90,5 procent av aktierna i det 

norska ITföretaget Embriq AS inklusive dotterföretag 

från Hafslundkoncernen. Med köpet etablerar Rejlers 

sig som det främsta teknikkonsultföretaget i Norden 

med fullskaliga ITtjänster inom effektivisering av 

infrastruktur och energi. Embriq levererar ITdrifts

tjänster till kunder i hela Norden och har i dag Norges 

främsta kompetens inom utveckling och leverans av 

nästa generations smarta elnät, Smart Grid. Dessutom 

är Embriq ledande inom energimättjänster i Norge där 

Rejlers redan är starka i Sverige och i Finland.

» Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB 
Rejlers expanderar inom automation genom att förvärva 

konsultverksamheten av Automationscenter & Bråvalla 

Elteknik AB i Norrköping. För Rejlers verksamhet i Norr

köping innebär det en förstärkning med sju konsulter 

inom elkonstruktion och DCS/PLCprogrammering.  

» Caruna
Rejlers har förvärvat elnätföretaget Carunas 

verksamhet inom projektövervakning i Finland 

med 26 medarbetare. Den förvärvade verksamheten 

omfattar tjänster inom projektövervakning, inspek

tion, revision, kvalitetskontroll samt säkerhets och 

miljösamordning för alla Carunas nätområden.

» Energy Business Sweden
Rejlers har förvärvat 100 procent av aktierna i Energy 

Business Sweden AB, den svenska verksamheten 

inom Eneas Energy AB, med elva medarbetare. Energy 

Business Sweden erbjuder tjänster inom energi

effektivisering för fastigheter och kommuner. Genom 

förvärvet förstärker vi vår kompetens inom energi 

och miljöområdet.

9



SVERIGE:  JENNY EDFAST NY DIVISIONSCHEF ENERGY I 
REJLERS SVERIGE
Jenny Edfast blev ny divisionschef för Energy och tillträdde sin tjänst 
i augusti. Jennys stora branscherfarenhet tillsammans med mångårig 
verksamhet inom konsultbranschen breddar och stärker Rejlers posi-
tion på energimarknaden.
– Jag har alltid haft en positiv bild av Rejlers som är en stor aktör 
på konsultmarknaden. Det är ett familjeföretag med stor entrepre-
nörsanda, där de anställda brinner för projekten och för att utveckla 
tjänsterna.

NORGE: DIGITALISERING – REJLERS NORGE GÅR FÖRE
Rejlers Norge är medlem i branschföreningen IKT (Informations- och kommunika-
tionsteknologi) sedan augusti 2015. 
– Vi är väldigt glada för att Rejlers valt att bli medlem i IKT. Rejlers är väldigt 
spännande för oss då de representerar ett helt nytt segment och för att de tagit ett 
steg vidare från de traditionella konsulterna och skiljer ut sig i marknaden säger Per 
Morten Hoff, generalsekreterare i IKT.
– IKT Norge har kompetens och fokus på en rad av våra satsningsområden. Vi på 
Rejlers märker av en branschglidning där IKT blir en allt mer betydelsefull del av allt 
inom fysisk infrastruktur och i den utvecklingen vill vi delta, säger Morten Thorkild-
sen, vd i Rejlers Norge. 

NORGE: ENERGIZED NIGHTS
I Oslo introducerades under våren 2015 en återkommande aktivitet med 
teknikmöten under namnet Energized Nights. Här kan medarbetare 
inom Rejlers verksamheter samlas för att lyssna till kollegor som i korta 
föredrag redogör för sina uppdrag eller erfarenheter. Genom att dela 
information och kompetens kan en kreativ och tvärteknologisk kompe-
tensmiljö byggas som ska resultera i bättre lösningar, större uppdrag och 
starkare samverkan.

NORGE: ”AKSJON SUNNAAS – FRA TRAGEDIER TIL 
MIRAKLER”
När årets ”TV-aksjon” på norska TV2 genomfördes till för-
mån för Sunnaasstiftelsen tecknade Rejlers Norge ett tre-
årigt samarbetsavtal med stiftelsen. Avtalet lägger grunden 
för Rejlers CSR-satsning i Norge. Sunnaas stiftelsen 
finansierar forskning, teknologi och aktiviteter som inte 
täcks av offentliga anslag till människor med rehabilite-
ringsbehov över hela landet. Årets insamling uppgick till 
närmare 17 miljoner norska kronor.
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SVERIGE:  REJLERS OCH STOCKHOLM CYKELKLUBB 
I  FÖRENING 
På mindre än ett år har Stockholm Cykelklubb (SCK) tagit 
steget från nybildad klubb till en fokuserad elitsatsning på 
landsvägscykling för både damer och herrar. 
- Efter att ha börjat cykla tillsammans säsongen 2014 har 
klubbens drygt 40 medlemmar fortsatt att ständigt utveck-
las. Nu satsar vi på att ta medaljer vid kommande svenska 
mästerskap, säger Thomas Backteman, ordförande i Stock-
holm Cykelklubb. Rejlers är huvudsponsor och fortsätter sin 
satsning på Sveriges snabbast växande motionsform.

FINL AND: MÄSSA FÖR UNDERLEVERANTÖRER I  TAMPERE
Under hösten deltog Rejlers Finland i den internationella mässan för underleve-
rantörer i Tampere. Mässan samlade totalt cirka 1 000 utställare från tjugotalet 
länder och besöktes av närmare 17 000 personer. Rejlers monter med inriktning på 
konstruktion och utveckling var mycket välbesökt med stort intresse för Rejlers 
erbjudanden.

FINL AND: FYRA NYA KONTOR I  FINL AND
Som en följd av att Rejlers förvärvade elnätföretaget Carunas 
verksamhet inom projektövervakning har Rejlers öppnat tre nya 
kontor i Joensuu, Salo och Lohja med totalt 26 medarbetare. 

De nya konsulterna kommer främst att arbeta med projekt-
ledning, projektövervakning och konstruktion för kraftnät samt 
med underhållsprojekt för Carunas nätområde. Rejlers har också 
öppnat ett nytt kontor i Lappeenranta med tio medarbetare. 
De flesta är nyanställda och är konsulter inom mekanik, energi 
och miljö. Syftet med det nya kontoret är att komma närmare 
kunderna som finns i den sydöstra delen av Finland.

SVERIGE:  MATS REHNQVIST NY IT-CHEF
Mats Rehnqvist tillträdde i oktober tjänsten som CIO i Rejlers och ingår i företagets 
ledning. Mats kommer närmast från en tjänst som CIO hos Anticimex. 
– Rejlers satsningar på hälsa, friskvård och sunda värderingar tilltalade mig. Dess-
utom är det intressant att få arbeta i en ingenjörsverksamhet – en ny bransch för 
mig. Det ska bli kul att vara med på Rejlers resa mot målen för 2020, säger Mats. 

SVERIGE:  REJLERS PADDL AR MED PETTER MOT OS I  RIO
Sprintkanotisten Petter Menning är på god väg till OS i Rio de Janeiro 2016. Vid 
VM-tävlingarna i italienska Milano i september säkrade Petter en kvotplats genom 
att ta hem bronsmedaljen på K1 200 meter. För tredje året i följd blev det alltså 
medalj i VM.
– Rejlers står inte bara för energi på våra arbetsplatser och i våra uppdrag. Vi bidrar 
även på andra sätt. Ett är att stötta Sveriges OS-hopp i kanot, Petter Menning, i sin 
satsning mot OS, säger Peter Rejler.
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Digitalisering 
driver 
marknaden
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Branschen för teknikkonsulter

Teknikkonsultföretag arbetar tidigt i investeringscykeln med hela 

samhällsutvecklingen. Vi är engagerade i alla typer av byggnationer, 

infrastruktur, miljö, energilösningar, IT-lösningar samt nya produkter 

och processer för industrin. Konsulterna arbetar med innovationer, 

nybyggnad, ombyggnad, underhåll, effektivisering samt utveckling 

och programmering av digitala processer och system. Efterfrågan 

på kvalificerade ingenjörs- och IT-tjänster ökar exponentiellt. Hög-

skolor och universitet samarbetar med branschen för att kunna 

erbjuda rätt utbildningsnivå och ett tillräckligt antal ”digitala” in-

genjörer.

Branschen fortsätter att växa och konsolideras alltmer. De 

större koncernerna förvärvar små och medelstora företag, bland 

annat för att kunna hantera stora och komplexa projekt som kräver 

mer resurser. Rejlers större branschkollegor är Sweco, ÅF, Etteplan, 

Pöyry, Norconsult, Multiconsult, Ramböll, Semcon,

Marknad 

Under 2015 har konjunkturen för teknikkonsulter och IT-tjänster i 

Norden varit fortsatt god. Infrastruktur- och energisektorn har en 

förbättrad investeringsnivå och nya bygginvesteringar för bostäder 

och lokaler förstärker efterfrågan av vår kompetens. Däremot är 

marknadsläget för industrikonsulterna fortsatt svagt och påverkas 

av en låg investeringsnivå för tillverkande industri och gruvindustri.

Energibesparing och smarta IT-lösningar

Klimat- och miljöutmaningen leder till ökad efterfrågan av Rejlers 

tjänster som syftar till energieffektivisering och hållbara energi-

lösningar. Det genomförs omfattande investeringar på förnybar 

energiproduktion såsom vindkraft, kraftvärme, vattenkraft, sol-

energi och vågkraft. Rejlers har nu en etablerad verksamhet på 

stora delar av denna marknad i Norden och vi fortsätter att växa 

inom energiområdet. 

Inom elnätsområdet efterfrågar kunderna smarta energi-

lösningar. Smarta elnät, Smart Grid, är ett intelligent elnätssystem 

som balanserar utbud och efterfrågan av el på ett hållbart, tillförlit-

ligt och kostnadseffektivt sätt.

Marknaden för Rejlers nya segment, IT Solutions, drivs starkt 

framåt av omvärldens ökade krav på effektiva och miljöanpassade 

lösningar. Inom IT-tjänster och konsultstöd råder ökad efterfrågan 

på kombinerad elkraftskompetens och avancerad IT-kompetens. 

Det finns en marknadspotential för hantering och analys av 

stora mängder energidata. I Sverige är vi marknadsledande inom 

energimättjänster som syftar till lägre energiförbrukning. Utveck-

lingen är positiv för våra energimättjänster, och vi expanderar inom 

området även i Norge och Finland.

Nya infrastrukturprojekt i Norden

En genomtänkt infrastruktur skapar tillväxt för samhället. Trans-

portsystemet innefattar inte bara fysiska transporter på vägar och 

järnvägar, utan även effektiva transportvägar för information. 

Telekommarknaden drivs av en ökad efterfrågan på mobilt bred-

band och snabb teknikutveckling.

Rejlers är verksamt inom stora delar av infrastruktursektorn 

inklusive telekom. Våra infrastrukturuppdrag löper oftast över flera 

år. Stora investeringar planeras de kommande åren bland annat för 

utbyggnad av telekomnätet och upprustning av väg- och järnvägs-

nätet i Norden. Rejlers infrastrukturområde utvecklas positivt och 

är involverade i flera stora järnvägsuppdrag. Satsningar på hög- 

hastighetståg är en del av detta.

Vår telekomverksamhet har fördubblats under året genom 

förvärvet av Orbion Consulting. Projekt över landsgränserna blir allt 

vanligare. Vi följer med kunden och jobbar med nätplanering och 

nätdesign av fasta och mobila nät som sträcker sig över hela Nor-

den. Marknaden för ICT, Information and Communications Techno-

logy, är stabil då behovet av uppkoppling ständigt ökar.

Fokus på energieffektiva fastigheter

Marknadsmöjligheterna är positiva för uppdrag inom bygg- och 

fastighetsområdet. Investeringar i privata och offentliga lokaler har 

balanserat nedgången inom bostadssektorn de senaste åren. 

Bygginvesteringarna förväntas öka under 2016, framför allt för 

bostäder och offentliga byggnader. Nya projekt planeras inom 

ombyggnation och nyproduktion av fastigheter med fokus på 

effektivare och mer hållbar energianvändning.

Rejlers verksamhet är koncentrerad till konsulttjänster avse-

ende offentliga och kommersiella fastigheter, och bedömningen 

är att det kommer att vara en fortsatt stor efterfrågan inom dessa 

områden. 

En varierad industrimarknad 

Marknaden för tillverknings- och exportindustrin i Norden är fort-

satt avvaktande vilket påverkar efterfrågan av industriuppdrag.

Marknadssituationen varierar för Rejlers industrikonsulter. I 

Sverige är efterfrågan god för uppdrag avseende miljö- och  

energiutredningar, men svag från mekanik- och processindustrin.

Industrimarknaden i Finland visar tecken på återhämtning och 

investeringarna börjar ta fart inom massa- och pappersindustrin. 

Rejlers konsulter är engagerade i stora industriprojekt som sträcker 

sig flera år framöver. Trots den svaga marknaden har beläggningen 

i Finland förbättrats under året.
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Ett starkt nordiskt 
erbjudande

Rejlers Finland

 » Rejlers verksamhet i Finland har drygt 500 medarbetare och 

står för cirka 17 procent av Rejlers totala omsättning. Rejlers har 

verksamhet på 18 orter i Finland och erbjuder konsulttjänster inom 

arkitektur, automation, energi, mekanik, miljöteknik och VVS samt 

totalleveranser till kunder inom områdena bygg och fastighet,  

energi, industri och infrastruktur.

Under 2015 har Rejlers förvärvat elnätföretaget Carunas verk-

samhet inom projektledning vilket stärker vår position som mark-

nadsledande teknikkonsult inom eldistributionsområdet i Finland. 

Energibolagen och elnätföretagen har ett stort behov av helhets-

lösningar och av outsourcing av processer, vilket ökar efterfrågan 

på våra uppdrag. 

Rejlers växer inom infrastrukturområdet och vi har fått fortsatt 

förtroende av TeliaSonera att bygga ut och modernisera deras 

fiber- och mobilnät. Vi är engagerade i andra etappen av projektet 

Västmetron mellan Helsingfors och Esbo. Projektet kommer att 

pågå i flera år.

Vi börjar se effekter av det anpassningsarbete som Rejlers 

genomförde under 2014. Vi arbetar aktivt med säljaktiviteter och 

med att utveckla nya tjänster. Vi har till exempel tagit fram ett  

management-koncept för energieffektiva lösningar.

Rejlers Sverige

 » Rejlers verksamhet i Sverige är koncernens största med 

drygt 1 200 medarbetare och står för cirka 56 procent av Rejlers 

totala omsättning. Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster till 

kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri och 

infrastruktur. I Sverige har vi kontor på ett 40-tal orter. Tjänsteut-

budet omfattar bland annat automation, elkraft, installation, järnväg, 

mekanik, process och anläggning samt telekom. 

Den 1 januari 2016 tog Jonas Thimberg över som vd i Rejlers 

Sverige. Peter Rejler fortsätter som vd och koncernchef och kan nu 

fullt ut fokusera på hela den nordiska verksamheten. Jonas Thim-

berg har arbetat inom koncernen i 15 år. Samtidigt med vd-bytet 

gör Rejlers Sverige förändringar i sin organisation för att skapa 

goda förutsättningar för den planerade tillväxten. Det innebär fokus 

på det nära ledarskapet, närheten till våra kunder och att vi satsar 

ännu mer på affärs- och teknikutveckling. Den nya organisationen 

består av fem affärsområden: Building, Energy, Infra, Technology 

och ICT, Information and Communications Technology. Som ett 

komplement till detta är verksamheten indelad i tio regioner som 

arbetar tillsammans med affärscheferna för att hitta optimala lös-

ningar för våra kunder.

Genom förvärvet av Orbion Consulting kan Rejlers erbjuda både 

nya och befintliga kunder attraktiva helhetslösningar inom mobila 

och fasta nät. 
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SVERIGE FINLAND NORGE
IT

SOLUTIONS

EnergiIndustri InfrastrukturBygg och fastighet

Rejlers Norge

 » Rejlers verksamhet i Norge har drygt 250 medarbetare och 

står för cirka 13 procent av Rejlers totala omsättning. Rejlers har 

verksamhet på 22 orter i Norge och erbjuder kompetens inom 

elkraft, elsäkerhet, energideklaration, installation, järnväg och 

telekom till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi och 

infrastruktur.

Under 2015 har Rejlers förlängt flera stora kontrakt, bland annat 

med TeliaSonera och Agder Energi. Vi tecknade ett nytt betydan-

de avtal värt flera hundra MNOK med Norkring AS som är Norges 

största leverantör av markbaserade radiotjänster och digitala 

televisionstjänster. Avtalet gäller i fem år och är ett genombrott 

för Rejlers Norge. Vi vann uppdraget tack vare vår erfarenhet och 

kompetens inom drift och underhåll av landsomfattande kommu-

nikationsnät. Kopplat till uppdraget för Norkring har vi rekryte-

rat 20 nya medarbetare.

Rejlers vann också ett stort uppdrag inom energi och telekom 

där vi bidrar med teknisk hjälp och projektledning när ett av  

världens största datacenter ska byggas i Norge. Rejlers har vunnit 

ett nytt ramavtal med Agder Energi där vi är en viktig leverantör av 

tekniska konsulttjänster i samband med utbyggnad och under-

håll av teknisk infrastruktur. Rejlers har som målsättning att vara 

ledande inom digitaliseringen av elkraft. 

IT Solutions

 » Rejlers verksamhet inom informationsteknologi samlas nu 

under ett nytt segment, IT Solutions. Verksamheten jämställs med 

andra segment men sker koncernövergripande. Rejlers segment 

IT Solutions erbjuder IT-tjänster och produkter inom framförallt 

energiområdet. Inom IT Solutions finns även traditionella IT-tjänster, 

molntjänster och ett avancerat och modernt center för drift av kun-

ders IT-miljöer. Verksamheten har cirka 175 medarbetare och finns 

på tio orter i Norden. IT Solutions står för cirka 15 procent av Rejlers 

totala omsättning. 

Genom förvärvet av Embriq skapades förutsättningarna för 

det nya segmentet IT Solutions. Basen utgörs av verksamheten i 

det norska dotterbolaget Rejlers Embriq, som designar, utvecklar 

och förvaltar IT-lösningar inom verksamhetsområdena Consulting, 

Operations och Software. Tyngdpunkten finns inom energiområ-

det med IT-tjänster och produkter som vänder sig till företag inom 

elhandel och eldistribution. Men här finns också kunder inom stat 

och kommun med projekt som innebär långt gående satsningar 

inom energibesparingsområdet.

Omsättning per kundgrupp
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 » Den nordiska energimarknaden står inför stora 

investeringar. Omfattande satsningar genomförs inom 

distribution av förnybar energi samt områden där nya 

säkerhets- och produktionskrav driver utvecklingen 

framåt. Rejlers erbjuder tjänster inom alla led av energi-

försörjningskedjan, från produktion via distribution till 

förbrukning. 

Vi erbjuder IT-tjänster och produkter till energi-

marknaden. Rejlers designar, utvecklar och förvaltar 

IT-lösningar inom verksamhetsområdena Consulting, 

Operations och Software.

Många uppdrag handlar om att modernisera och 

effektivisera befintliga anläggningar åt energibolag samt 

befintliga kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar. 

Rejlers är också involverade inom anläggningar för förny-

bar energi såsom vindkraft, vågkraft och solenergi. Vi har 

Digitalisering och smarta elnät

lång erfarenhet av att ta fram lösningar för hur nya kraft-

källor kan bindas samman till ett fungerande nät.

Rejlers har stor kompetens inom konstruktion, pro-

duktion, automation, beredning och analys av eldistri-

butionsnät och transformatorstationer och deltar aktivt 

i digitaliseringen av dagens elnät. Ett ökat informa-

tionsutbyte bidrar till större flexibilitet och effektivitet 

och bygger morgondagens smarta elnät. Smarta elnät, 

Smart Grid, är intelligenta elnätssystem som balanserar 

utbud och efterfrågan av el på ett hållbart, tillförlitligt 

och kostnadseffektivt sätt. 

Vi stöttar också våra kunder genom olika typer av 

mättjänster inom energiområdet. Vi samlar in, analyserar 

och presenterar data kring energiförbrukning, vilket 

kan leda till stora energibesparingar och minskade 

utsläpp.

SVERIGE
1. Mariestad energieffektiviserar

Mariestads kommun arbetar för att 

höja teknisk status och effektivisera 

energianvändningen i skolor och andra 

lokaler. Rejlers har fått uppdraget 

att genomföra föreslagna åtgärder 

som drivs i en totalentreprenadform 

omfattande byte av ventilationssystem, 

uppgradering av styrsystem, byte av 

fönster, tilläggsisolering och energi-

optimering.

NORGE
2. Tillsynsverksamhet digitaliseras

Agder Energi Nett har tecknat avtal 

med Rejlers om tillsyn av elektriska 

anläggningar. Nätföretaget är skyldigt 

att inom sitt distributionsområde 

genomföra kontroller av såväl nya som 

befintliga anläggningar så att dessa 

är utförda enligt gällande föreskrifter. 

Avtalet innebär att ett nytt verktyg tas 

i drift så att verksamheten i sin helhet 

kan digitaliseras.

FINLAND
3. Effektiva och miljöanpassade 
energilösningar 

Rejlers har tecknat avtal med elnäts-

företagen Järvisuomen Energia och 

PKS Sähkönsiirto om att leverera data-

kommunikationsstrategier för kraftnät. 

Syftet är att hjälpa företagen att ställa 

om till smarta elnät (Smart Grid).

UPPDRAG UNDER ÅRET
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 » Fungerande infrastruktur är en förutsättning för ett 

samhälles utveckling – både för människors rörlighet 

och för näringslivets konkurrenskraft. Rejlers arbetar 

brett inom infrastrukturområdet med modernisering och 

planering av exempelvis vägar, tunnlar, järnvägar, broar, 

flygplatser och hamnar. 

Rejlers erbjuder ett brett utbud av tjänster inom 

telekomsektorn. Typiska tjänster är projektledning, 

automation, nätplanering, optimering och nätdesign av 

både fasta och mobila nät. I takt med att nya tekniker 

och aktörer etablerar sig utvecklas Rejlers tjänster och 

uppdrag.

Rejlers arbetar med stort fokus för att möta de 

behov som följer av den snabba utvecklingen inom 

telekomsektorn. Rejlers växer och utvecklas också 

Telekom och järnväg fokusområden

starkt på den norska marknaden inom området drift 

och underhåll av telekomanläggningar i fält.

Rejlers uppdrag inom järnvägssektorn omfattar allt 

från totala projektåtagande med projektledaransvar och 

förstudier till projektering av anläggningar för el-, tele-, 

signal- och säkerhetssystem. Järnvägsuppdragen är 

ofta indelade i flera delprojekt som kan pågå under 

många år. 

Väg- och tunnelprojekten inom storstadsregionerna 

innehåller tekniskt komplexa system för styrning och 

övervakning av exempelvis trafikflöden eller ventila-

tionssystem i tunnlar. En annan tjänst som Rejlers utför 

är planering och projektering av belysning i tunnlar, på 

broar och längs vägar. 

SVERIGE
1. Inplacering av telekomutrustning

I takt med att mobiltelenäten byggs ut 

ökar behovet av tillgängliga utrymmen 

för operatörernas utrustningar. Rejlers 

har idag uppdrag från två större opera-

törer i Sverige för att lösa inplacering av 

ny utrustning för telekom, företrädesvis 

samlokalisering i befintliga torn, master 

eller teknikhus. Uppdragen innebär ett 

helhetsåtagande och sträcker sig från 

förfrågan till färdigt avtal.

NORGE
2. Genomförbarhetsstudie järnväg

Landstinget i Oppland har uppdragit till 

Rejlers att utföra en genomförbarhets-

studie på Dovrebanan mellan Lilleham-

mer och Trondheim samt Raumabanan 

mellan Dombås och Åndalsnes. Studien 

ska identifiera behov och möjligheter 

i ett nationellt sammanhang fram till 

år 2050 och särskilt belysa framtida 

spårkapacitet och ta i beaktande kor-

sande spår, dubbelspår eller nya linjer.

FINLAND
3. Tunnelbanan i Helsingfors förnyas

Tunnelbanan i Helsingfors genomgår 

en modernisering där man succesivt 

övergår till ett automatiserat styrsys-

tem. När det är fullt genomfört kommer 

tågen att gå helt automatiskt utan fö-

rare. Målsättningen är att det ska leda 

till ännu säkrare och mer punktlig trafik 

med kortare väntetid mellan tågen. 

Rejlers uppdrag omfattar projektledning 

och projektering av system för elkraft, 

säkerhet och signal.

3
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 » Det är många intressen som ska tillfredsställas när 

nya byggnader planeras och befintliga byggs om. Be-

kvämlighet, energibesparing, övervakning, individuali-

sering och lönsamhet är bara några av de krav som ska 

beaktas. Inom vårt område bygg och fastighet arbetar 

vi kontinuerligt med den här typen av frågor i omfattan-

de projekt.

På Rejlers har vi ambitionen att skapa byggnader 

som uppfyller ställda behov genom att kombinera 

beprövade metoder med nyskapande lösningar. Rejlers 

arbetar med både ombyggnation och nyproduktion 

av exempelvis affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, 

hotell, idrottsanläggningar, bostäder och industrier. Vi 

finns även med i tidiga skeden när nya områden ska 

exploateras. Uppdragen omfattar alltifrån arkitektur och 

Smarta lösningar 
ger kloka hus

byggkonstruktion till projektledning och projektering. Vi 

finns med som rådgivare i olika faser av ett projekt och 

hjälper även våra kunder med kontroll och besiktning 

av färdigbyggda fastigheter.

Tjänsteutbudet är brett med alltifrån el-, tele och 

VVS-projektering till styr-, regler- och kommunikations-

teknik. Ett växande område är fastighetsautomation 

och olika smarta lösningar för att bland annat minska 

energianvändningen i fastigheter. Rejlers arbetar även 

med uppdrag inom kraftförsörjning och belysning samt 

tar fram lösningar för larmsystem och brandsäkerhet. 

Med moderna verktyg för analys och visualisering 

ges kunden möjlighet att under projekteringsfasen 

löpande ta del av utvecklingen i byggprojekten. 

SVERIGE
1. Nya Hovås, stadsdel i förvandling

Göteborg växer. Nya Hovås ska bli en 

plats att bo, leva och arbeta på och vara 

färdigt vid Göteborgs Stads 400-års-

jubileum 2021. I Nya Hovås planeras för 

cirka 1 300 bostäder och runt 35 000 

kvadratmeter handel, service och 

kontorsytor. NS Group har anlitat 

Rejlers för att genomföra utredningar 

och projektering av företagets samtliga 

kommersiella lokaler i området.

NORGE
2. Lefdal Mine Datacenter

På Vestlandet utanför Måløy byggs en 

av Europas mest kostnadseffektiva, 

säkra, flexibla och gröna datacenter-

lösningar. Rejlers har utsetts att svara 

för projektledning och tekniskt stöd 

i projektet. Med ett starkt fokus på 

förnybar energi, elkraft och telekom 

kommer Rejlers att bidra till att realisera 

ett ledande datacenter som kan ge 

stora vinster för energi och miljö.

FINLAND
3. Utbyggnad ger bättre service i 
sjukvården

I Mikkeli genomförs stora om- och 

tillbyggnader vid stadens centralsjuk-

hus. Målsättningen är att samordna 

alla vårdinrättningar för att uppnå en 

förbättrad och sammanhållen service. 

Centralsjukhuset byggs även ut för att 

vara akutsjukhus i regionen. Rejlers 

har anlitats för projektering av värme, 

ventilation och luftkonditionering 

samt kraft, belysning, tele och säkerhet.

UPPDRAG UNDER ÅRET
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 » Oavsett industri krävs kontinuerliga investeringar 

för ökad produktivitet, kvalitet och lönsamhet. Rejlers 

har en lång tradition av att genomföra industriprojekt 

runt om i Norden. Vi har också erfarenhet av att följa 

våra kunder i deras projekt världen över.

Rejlers industrikonsulter erbjuder tekniska lösning-

ar och system för att effektivisera, automatisera och 

utveckla industrins processer och produkter. Vi finns 

med hela vägen från planering, konceptutformning och 

analys till projektledning, konstruktion, implementering, 

driftsättning och underhåll. Rejlers bedriver även ett 

innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kun-

der att ta fram nya produkter och system samt erbjuder 

leverans av hela projekt eller maskiner. 

Vi hjälper kunden med 
innovativa lösningar

Rejlers arbetar med branscher som gruvnäringen,  

massa och papper, samt stål- och verkstadsindustrin. 

Våra ingenjörer arbetar även mot livs- och läkeme-

delsindustrin samt med fordon och offshore. Antingen 

arbetar vi integrerat i kundens organisation eller tar ett 

helhetsansvar för en leverans eller en funktion. Lång-

siktighet och starka kundrelationer ger en trygghet i 

de stora och ofta tekniskt komplexa uppdragen inom 

industrin. 

SVERIGE
1. Masugn i Luleå släckt och tänd

Under tre sommarmånader stod 

masugnen vid SSAB lugn och stilla 

frånsett ett intensivt ombyggnads- och 

underhållsarbete. Efter mer än 15 års 

drift var upprustningsbehovet stort. 

Fler än 600 personer var engagerade i 

projektet. Rejlers anlitades för projek-

tering av elkonstruktioner, automation 

och drifttagning och kunde framgångs-

rikt åse när masugnen åter tändes i 

september.

NORGE
2. Drift och underhåll av radiosta-
tioner

Norkring AS och Rejlers har ingått ett 

femårigt avtal om drift, reparation och 

underhåll av Norkrings landsomfattan-

de marknät i Norge. Norkring är Norges 

största leverantör av markbaserade 

radio- och televisionstjänster. Rejlers 

vann avtalet i skarp konkurrens – 

utslagsgivande var Rejlers erfarenhet 

från liknande uppdrag inom landsom-

fattande kommunikationsnät.

FINLAND
3. Effektivisering av pappersbruk

Rejlers har tecknat avtal med Metsä 

Board avseende underhållsteknik och 

projektledning. Uppdraget som omfat-

tar alla teknikområden och underhålls-

projekt syftar till att förbättra pappers-

brukets effektivitet. Metsä Board är en 

ledande producent av vikbar kartong 

och vit kraftliner tillverkad av färsk 

vedfiber. Metsä har åtta produktions-

anläggningar varav en i Sverige.

1

3 2
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 » Sedan 1942 har Rejlers varit med och skapat 

morgondagens samhällen. Vår ambition är att Rejlers 

ska göra en betydande insats för utvecklingen av ett 

hållbart samhälle genom de uppdrag vi utför åt våra 

kunder. För att säkerställa detta arbetar vi med de tre 

fokusområden i figuren nedan inom ramen för vårt 

hållbarhetsarbete.

Ansvarsfullt agerande

Rejlers strävar efter att uppträda ansvarsfullt i alla 

sammanhang där vi verkar. Vårt sätt att agera utgår 

från våra värderingar: pålitliga, framgångsrika, person

liga och hälsosamma. Alla medarbetare ska följa Rejlers        

Hållbarhet för Rejlers

uppförandekod som ingår i verksamhetshandboken. 

Koden innehåller regler för Rejlers affärsmässiga 

uppträdande och företagets ansvar gentemot kollegor, 

kunder, aktieägare och andra intressenter. I anställ

ningsavtalet ingår vår uppförandekod som underteck

nas av våra medarbetare.

Rejlers respekterar FN:s Global Compact och dess tio 

principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 

miljöhänsyn och antikorruption. Alla medarbetare på 

Rejlers ska behandlas med respekt och värdighet. Vi 

verkar för att våra medarbetare ska behandlas lika och 

ges samma möjligheter. Detta återspeglas i vår dagliga 

verksamhet och vid våra rekryteringar.

Rejlers agerande styrs 
av vår uppförandekod 
och våra värderingar:

PÅLITLIGA
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HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSERRejlers ambition är att alla 

medarbetare ska må bra och känna

sig
 piggare efter en dag på jobbet.
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 » Hållbara lösningar ska vara en naturlig del av de 

uppdrag som vi utför åt våra kunder. De stora miljö

vinsterna med Rejlers verksamhet uppstår då vi hjälper 

våra kunder att effektivisera, modernisera och automa

tisera sin infrastruktur och sina processer. Det handlar 

om allt från energieffektiva lösningar till utveckling av 

förnybar energiproduktion och hållbar infrastruktur. 

Under 2015 har kundernas efterfrågan på hållbara och 

energieffektiva lösningar ökat vilket skapar fler affärs

möjligheter för Rejlers.

Kundansvar

Genom åren har vi utvecklat nära och öppna relationer 

med våra kunder. Kunderna har ett stort förtroende för 

oss och våra kvalitetssäkrade tjänster. Rejlers är certifierat 

enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att våra upp

drag, från idé till utförande, planeras och styrs enligt våra 

kvalitets och miljökrav. Vårt mål är att vi ska ha markna

dens nöjdaste och mest lojala kunder. Vi mäter kund

nöjdhet en gång per år och för 2015 ökade kundernas 

medelbetyg från 5,0 till 5,2 på en sexgradig skala.

Rejlers har starkt bidragit till Gotlands 
Ekokommunpris

Region Gotland genomför ett energitjänsteprojekt med 

syfte att reducera energianvändningen samt öka den 

tekniska standarden och därmed minska kostnaderna 

och miljöpåverkan från regionens fastigheter. Rejlers 

har som totalentreprenör ansvar för hela fastighets

beståndet omfattande skolor, förskolor, sjukhus, kon

tor, sportanläggningar och ishallar. Rejlers har starkt 

bidragit till det lyckade resultatet som ger upp till 

50procentiga energibesparingar i byggnader. Som ett 

kvitto på detta har Region Gotlands fastighetsavdel

ning tilldelats 2015 års Ekokommunpris med följande 

motivering:

Tack vare ett systematiskt arbete under många års 

tid, har Fastighetsförvaltningsavdelningen bidra

git till att minska miljöbelastningen från Region 

Gotlands verksamheter. Genom att tidigt minimera 

användningen av fossila bränslen och satsa på bio

bränslen och energieffektivisering har man kunnat 

sänka både klimatbelastning och energiförbrukning 

i befintliga och nya byggnader, vilket sparat både 

miljö och pengar.

Rejlers anlitas för ekologiskt hållbart 
universitetsprojekt

Aalto University Properties Ltd. har valt Rejlers som 

leverantör av el, belysning, telekommunikation, säker

het och audiovisuell teknik till en ny huvudbyggnad, 

Värebyggnaden, för Aaltouniversitetets campus i 

Otnäs (Otaniemi) strax utanför Helsingfors.

Värebyggnaden kommer att användas av Aalto 

universitetets högskola för konst och design och är 

vinnarbidraget från Verstas Architects i arkitekttäv

lingen som hölls 2012–2013. Bland bedömningskriteri

erna fanns aspekter som arkitekturens kvalitet samt 

kostnadseffektivitet och ekologisk hållbarhet.

Vi utvecklar smarta 
samhällen
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Hälsosamma arbetsplatser

Trivsel och utmanande uppgifter är faktorer som starkt bidrar till mo

tiverade och nöjda medarbetare. Ett tydligt och engagerat ledarskap 

ger också förutsättningar för medarbetarens personliga och  

professionella utveckling. 

Genom att aktivt fokusera på frågor kring hälsa erbjuds möjlig

heter för att medarbetarna ska må bra och klara de utmaningar som 

finns såväl på arbetstid som fritid Rejlers ger stor frihet och har en 

flexibel syn på förläggning av arbetstid och erbjuder smidiga tekniska 

lösningar för att stödja livsbalansen. Medarbetaren erbjuds förmåns

lösningar som innefattar bland annat friskvårdsbidrag, kvalificerad 

sjukvårdsförsäkring och stödjande funktioner av både fysisk och 

psykosocial art. 

Ett viktigt inslag i Rejlers är olika former av interaktion och 

teamaktiviteter för att svetsa samman grupper, kontor eller hela 

företaget. Exempel på detta är Rejlersklassikern samt Grönklitts

stafetten på skidor som samlar deltagande lag från Rejlers i Finland, 

Norge och Sverige.

Engagemang och delaktighet

Rejlers har en unik företagskultur som formats under generationer 

av företagets ägare och medarbetare. Medvetna satsningar på att 

bygga en personlig och trivsam företagskultur och en stark tro 

på individen har lett till att Rejlers utvecklats till ett starkt arbets

givarvarumärke. Beviset på detta är ett antal utmärkelser som på 

senare tid tilldelats Rejlers. Vd och koncernchef Peter Rejler vann 

till exempel Årets hälsofrämjande chef och European CEO of the 

Year 2013 samt Årets entreprenör i Stockholmsregionen 2015.

Att vara medarbetare i Rejlers ska vara enkelt. Organisationen 

är platt med närhet till såväl närmaste ledare som överordnade 

ledare. Med den snabba medarbetartillväxt som utmärkt Rejlers 

är introduktion av nya medarbetare viktig. Vid två tillfällen varje år 

samlas nya medarbetare för en tvådagars introduktionskonferens 

där de nyanställda får lära sig mer om företaget, dess historia och 

värderingar samt synen på konsultrollen.

Varje år genomförs en medarbetarundersökning. En svarspro

cent på närmare 90 procent i den senaste mätningen vittnar om 

engagemang och deltagande. Undersökningen ger också klara 

besked om områden med förbättringspotential. 

Öppenhet

Rejlers vill ha en öppen företagskultur. En öppenhet i sättet att 

arbeta och agera som är baserad på företagets grundläggande 

värderingar  pålitliga, framgångsrika, personliga och hälsosamma.

Medarbetaren ska känna sig trygg att ta upp både små och 

stora frågor. Eventuella problem ska lösas snabbt. Den eller de 

som misstänker oegentligheter ska ges möjlighet att komma till 

tals. Under 2015 infördes därför ett system för ”whistleblowing” där 

medarbetare öppet eller anonymt kan anmäla upplevda missförhål

landen i verksamhet eller organisation.

Ett företag att 
utvecklas i 
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M E D A R B E TA R D ATA 2015 2014 2013 2012 2011

Antal medarbetare 2 082 1 742 1 664 1 532 1 279

Medelålder 45 44 44 43 43

Total sjukfrånvaro % 2,9 2,7 2,1 2,2 2,0

Varav långtidsfrånvaro % 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4

Medarbetaromsättning % 10 10 8 9 11

20%
12%

42%

26%

11%10%

28% 24%

27%

14%

86%

ANSTÄLLNINGSTID

6-14 år

> 15 år

1-5 år

< 1 år

KÖNSFÖRDELNING

Kvinnor

Män

ÅLDER

40-49 år

50-59 år

30-39 år

20-29 år

> 60 år

Årets Hälsofrämjande chef

 » Utmärkelsen Årets Hälsofrämjande chef 2015 gick 

till Magnus Sallbring, HR och marknadsdirektör på 

Atea Sverige. Det är Rejlers som tillsammans med 

tidningen Chef står bakom priset som delades ut 

under Chefgalan på Grand Hôtel i Stockholm.

Motiveringen löd ”En evangelist som med glödande 

passion, målmedvetenhet och en nypa storhetsvan

sinne har lyckats engagera 93 procent av de egna 

medarbetarna – och stora delar av sin bransch.”

För två år sedan utsågs Rejlers koncernchef och 

vd Peter Rejler till Årets Hälsofrämjande chef. I år 

var han på plats för att dela ut priset till Magnus 

Sallbring. 

– Priset lyfter på ett bra sätt fram förebilder som 

genom sitt ledarskap påverkat både medarbetare 

och verksamheters välbefinnande och resultat. Där

för står vi bakom priset, säger Peter Rejler. 

Om priset:  Årets Hälsofrämjande chef ska gå till 

en chef som har ett strategiskt förhållningssätt 

till fysisk aktivitet och helhetshälsa, samt skapar 

varaktiga förutsättningar för hälsoförbättringar. Och 

som genom sitt hälsofrämjande och engagerande 

ledarskap ökat medarbetarnas och verksamhetens 

prestation, framgång och välbefinnande. 

Utöver Årets Hälsofrämjande chef delades det 

även ut priser till Årets chef, Årets Mångfaldschef, 

Årets Framtidschef, Årets Ledarutvecklare samt 

Årets Ung chef.Rejlers ska nå ett frisktal på minst 75 procent. Definitionen 

på frisk är att under kalenderåret ha max tre sjuktillfällen 

och fem sjukdagar.
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Framtidens ingenjör

För Rejlers är det helt avgörande att nu och i framtiden 

kunna attrahera de bästa ingenjörerna. Vi arbetar därför 

kontinuerligt både med att utveckla vårt medarbetar

erbjudande och att mer långsiktigt skapa ett intresse 

för ingenjörsyrket.

För de som ännu inte valt framtida yrkesinriktning 

arbetar vi med att visa upp Rejlers och ingenjörsyrket 

på grundskole och gymnasienivå genom till exempel 

studiebesök och praktikplatser. Med organisationen 

Star for Life har vi ett samarbete som bland annat inne

bär att vi för ungdomar i Sydafrika finansierar stipen

dier så att de kan påbörja universitetsstudier för att bli 

ingenjörer. 

För de som redan studerar på ingenjörsutbildningar 

fokuserar vi på mer riktade insatser för att skapa in

tresse för Rejlers och de arbetsuppgifter vi kan erbjuda. 

Arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, praktikplatser, 

examensarbeten är viktiga aktiviteter för detta. Vi deltar 

också vid exempelvis inspirationsdagar för yrkesverk

samma kvinnliga ingenjörer.

Karriär på Rejlers

Rejlers växer snabbt. Nya kontor och nya verksam

hetsområden etableras, men även storleken och 

komplexiteten på uppdragen ökar. Detta skapar bra 

förutsättningar för medarbetare att utvecklas utifrån de 

individuella planer som årligen upprättas tillsammans 

med närmaste ledaren.

Karriärvägar finns beskrivna för utveckling som 

teknikspecialist, uppdragsledare och som ledare med 

resultat och medarbetaransvar.

Star for Life – skolprojekt i Sydafrika

Star for Life har ett unikt program för att förhindra 

spridningen av hiv och aids bland ungdomar i södra 

Afrika. Genom att coacha och vägleda ungdomar till 

en bättre självkänsla kan de göra hälsosamma val och 

få en bättre framtid. I sex år har Rejlers sponsrat en 

skola i Sydafrika, Qhakaza High School, som har 1 200 

elever. Några resultat av programmet är en förbätt

rad hälsa för eleverna, en kraftig minskning av antalet 

tonårsgraviditeter, fler ungdomar i arbete, fler elever till 

universiteten och bättre framtidsmöjligheter. Rejlers 

finansierar stipendier till ingenjörsutbildningar för elever 

i avgångsklassen.

Energize your 
career
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 Patrik Blomqvist  kom till Rejlers Finland i Kotka 2014 som 

nyutbildad högskoleingenjör. Redan ett år senare är han en 

driven konstruktör inom mekanik och genomför uppdrag för 

några av företagets största kunder, Belmer Vaahto, J. M. Huber 

and Metsä Board. 

— Jag har fått förmånen att arbeta tillsammans med erfarna 

kollegor vilket har varit väldigt bra för mig som ung ingenjör. Jag 

lär mig något nytt varje dag. 

 Jenny Nordström  på Rejlers Sverige i Luleå hjälper företag att 

bli både klimatsmarta och lönsamma. Erfarenheter från sin tid 

som ubåtsofficer kommer väl till pass i arbetet på Rejlers.

— Enkelt förklarat hjälper jag våra kunder att spara energi och 

i förlängningen pengar. I Norrland är gruvindustrin stor. Den 

branschen är hårt konkurrensutsatt internationellt sett. Genom 

att hjälpa våra kunder att hitta energieffektiva lösningar som 

betalar sig blir det möjligt att konkurrera även i framtiden.

 Stine Andersen  med utbildning inom ekonomi och förnybar energi fick 

hon tipset från en vän att söka till Rejlers Norge i Kristiansand. Nu jobbar 

hon som projektingenjör inom elkraft och energi.

— Jag tror att mycket av utveckling och tillväxt i Norge kommer att ske 

inom infrastruktur med fokus på elnät och telekom. Med den kreativa 

miljö som finns hos Rejlers så ser jag framför mig en stark personlig ut

veckling med breddad kompetens inom elkraft gärna kombinerat med ett 

uppdrag i ledande ställning.

 Ove Arntzen  jobbar som Test Manager på Rejlers Embriq i Oslo där 

verksamheten är inne i ett dynamiskt skede med systemleveranser till 

nätägare runt om i Norge där införandet av smarta elmätare hos landets 

elkunder påbörjats.

— För mig känns det stimulerande att vara delaktig i det teknikskifte som 

nu sker på den norska elmarknaden. Att samtidigt veta att mitt arbete 

har direkt koppling till flera hundratusentals människor ger verkligen 

perspektiv på tillvaron. Jag trivs bra med att vara en del av Rejlers och 

ser fram emot att få möjlighet att jobba med kvalitetssäkring av våra 

framtida lösningar.

25



REJLERS AB (publ)

Org nr 5563498426, Box 30233, 104 25 Stockholm

Tel 077178 00 00, Fax 08654 33 39

Epost info@rejlers.se, www.rejlers.com/se


	Innehåll
	VD har ordet
	Rejlers i korthet
	Vision och mål
	Strategi
	2015: Ett händelserikt år
	Marknad och omvärld
	Rejlers Norden
	Energi
	Infrastruktur
	Bygg och fastighet
	Industri
	Hållbarhetsramverk
	Hållbara lösningar
	Hälsosamma arbetsplatser
	Framtidens ingenjörer

