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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 uppdrag inom energi, bygg 
och fastighet, ICT/telekom, transport 
och 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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Ökat fokus på digitalisering och 
helhetsansvar för projekten

 » Rejlers har ända sedan starten 1942 bidragit till att skapa mor-

gondagens samhälle. Under 2016 ökade vi vårt fokus på digitali-

sering av processer och övergripande IT-lösningar, framförallt till 

energi och infrastrukturmarknaden. Rejlers har en stor potential att 

arbeta på dessa marknader. Samtidigt har vi i allt större utsträck-

ning gått från att sälja konsulttimmar till att ta ett helhetsansvar för 

projekten. Vi har även kompletterat vårt erbjudande med juridisk 

kompetens till kunder inom samhällsbyggnad. 

 

Omställning av verksamheten

För att möta det förändrade marknadsklimatet inom vissa kund-

segment, genomförde Rejlers en omställning av verksamheten, där 

vi reducerade affärsområdet industri och expanderade inom energi, 

bygg och fastighet samt ICT/telekom. Dessutom implementerade vi 

ett antal effektiviseringsinitiativ och avvecklade olönsamma områ-

den. I syfte att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets 

finansiella ställning beslutade vi att genomföra en företrädesemis-

sion om cirka 200 MSEK i mars 2017. 

Nya spännande uppdrag

Den nordiska infrastruktur-, bygg- och energimarknaden står 

inför stora investeringar och det ställs höga krav på effektiva och 

klimatsmarta tekniklösningar. Under året har efterfrågan på Rejlers 

tjänster ökat, vilket skapar fler affärsmöjligheter för oss.  

 

Rejlers avtal med Nettalliansen för att leverera energieffektiva 

IT-drifttjänster till 47 energibolag i Norge, effektivisering av energi-

användningen för Karlshamnsbostäder samt för Gotlands, Marie-

stads och Leksands kommun är bara några av de uppdrag där vi 

har anlitats.  

 

Vi har vunnit flera stora uppdrag inom bygg, ICT/telekom och 

transport, där vi bland annat ansvarar för detaljprojektering av el, 

tele ock säkerhet samt belysning och kraftförsörjning i det största 

hamnbygget i Sverige på 100 år. Rejlers är även med och bygger 

Göteborgs första riktiga skyskrapa och Nordens högsta byggnad, 

Karlatornet, och vi medverkar i utbyggnaden av bredband till stä-

derna Varkaus och Juva i Finland.  

Levererar framtidens smarta elnät

Embriq och Orbion, som båda förvärvades under slutet av 2015, har 

integrerats väl och levererar enligt plan. Genom Embriq kan vi nu 

leverera tjänster, lösningar och system för framtidens smarta elnät 

samt hantera och analysera stora datamängder, vilket öppnar nya 

affärsmöjligheter. Från 2016 samlar vi vårt erbjudandet av IT- och 

energitjänster i segmentet Rejlers Embriq.  

 

Med Orbion som bas är vi väl positionerade inom ICT/telekom- 

området i samtliga länder där vi är verksamma. Rejlers deltar aktivt 

i utvecklingen av dagens kommunikationsnät och genom förvärvet 

av Orbion har vi fördubblat vår verksamhet inom ICT/telekom och 

erbjuder nu både nya och befintliga kunder attraktiva helhetslös-

ningar inom mobila och fasta nät.  

En hälsosam arbetsplats 

Vårt mål är att Rejlers ska vara det ledande företaget i Norden när 

det gäller hälsosamma arbetsplatser. Vi fortsätter att uppmuntra 

hälsofrämjande aktiviteter som Rejlersklassikern, Grönklittsstafetten 

och Rejlers Activity Challenge. För fjärde året i rad delade vi ut priset 

till Årets hälsofrämjande chef i samarbete med tidningen Chef.  

Specialiserade tjänster leder mot målet

Tack vare våra 2 000 ingenjörer kan Rejlers idag erbjuda ett allt 

större utbud av specialiserade tjänster och projektansvar. Genom 

att fokusera på affärsutveckling och helhetsansvar för projekten 

kommer vi att nå vårt tillväxtmål 2020-3030-4040. Målsättningen 

är att förbättra rörelsemarginalen till 8 procent över en konjunk-

turcykel. Vi ska fortsätta 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, bygg och 

fastighet, ICT/telekom, transport och  

industri. Rejlers sätter samman konsulter 

med olika kompetenser som samverkar 

för att genomföra projekt, allt från förstu-

dier och planering till design, konstruktion, 

projektering, projektledning och program-

mering.

Rejlers hemmamarknader är Sverige, 

Finland och Norge med övriga Norden och 

Östersjöområdet som tillväxtmarknader

Rejlers genomför varje år cirka 15 000 

kunduppdrag. Våra tio största kunder är: 

TeliaSonera, Trafikverket, Telenor, Nettal-

liansen AS, Hafslund, Skanova, Vattenfall, 

Agder, e.on och Fortum.

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

15 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 2 000 medarbetare på  

cirka 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.

2016 i korthet

O M S ÄT T N I N G

2,3 MDSEK

R Ö R E L S E M A R G I N A L

1,2 %

R E S U LTAT  P E R  A K T I E 
FÖ R E  O C H  E F T E R 
U T S PÄ D N I N G

1,03 kr

M E D A R B E TA R E

2 000
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 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.
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12%
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Rörelseresultat

Omsättning/Rörelsemarginal Omsättning per kundgrupp i koncernen

Antal medarbetare Fortsatt tillväxt under 2016

Under 2016 har vi haft en fortsatt 
god omsättningstillväxt som uppgick 
till 25 procent. Tillväxten är främst för
värvad och driven av en bra utveckling 
inom verksamheten för Energi, ICT/
Telekom samt Bygg och fastighet.

Finansiella mål

Under 2016 uppgick rörelsemarginalen, 
justerat för omstruktureringskostna
der, till 2,1 procent. Sett över fem år 
2012–2016 uppgick rörelsemarginalen i 
genomsnitt till 3,4 procent.
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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, bygg och fastighet 

samt ICT/telekom.

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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Din affär - vårt ansvar 

Rejlers högsta målsättning är 
att addera värde till sina kun-
ders affärer och processer.
Vi fokuserar  långsiktigt på 
utvalda marknadsområden,  
omvandlar erfarenhet och 
branschinsikter till hållbara 
innovationer som ligger i takt 
med existerande och framti-
da krav och behov i samhället.

Vi lyssnar till affärsbehov och 
kombinerar det med vår gedig-
na erfarenhet av konkurrensut-
satta branscher för att med hög 
teknisk kompetens, process-
förståelse och innovationskraft 
skapa hållbara och finansiellt 
gångbara lösningar .

Vår passion för kvalitet ligger 
till grund för resultat och er-
bjudanden som är relevanta för 
våra kunder och deras affär.

För Rejlers är kundens affär, 
marknad och verksamhet det 
centrala i vårt erbjudande.  
Vårt mål är att addera och 
skapa värden som hjälper våra 
kunder att bli framgångsrika 
idag och imorgon.

Vi är proaktiva i dialogen med 
våra kunder om deras behov 
och utmaningar som är konti-
nuerlig och ständigt pågående.

Vi anstränger oss för att 
förstå våra kunders marknad 
och förutsättningar och anpas-
sar vår kompetens för att på 
bästa sätt bidra till deras affär,  
utveckling och framgång. 

Rejlers mångfacetterade 
organisation, erfarenhet och 
gedigna kompetens gör det 
möjligt för oss att leverera 
små som stora lösningar med 
kort varsel och över längre 
perioder. Alltid med optimalt 
utfall i form av värdeskapan-
de och effektivitet. På avta-
lad tid, med hög kvalitet och 
ständigt fokus på långsiktig 
hållbarhet.

Målet för Rejlers är att leverera 

framgångsrika uppdrag som 

ger affärsvärde, nöjda kunder 

och nöjda medarbetare.

För oss på Rejlers är det 
viktigt med långsiktiga 
relationer och att utvecklas 
tillsammans med våra kunder.  
De lösningar, processer och 
erbjudanden som vuxit fram 
och utformats tillsammans 
med våra existerande kunder 
och partners är ett bevis på 
innovationer och skapade 
värden.

I dialogen med våra kunder 

arbetar vi ständigt med att 

mäta, följa upp och utvärdera 

överenskomna och utförda 

mätpunkter och leveranser.

Vi är affärspartners med 

våra kunder med det gemen-

samma målet att vidareut-

veckla och skapa framgångsri-

ka erbjudanden, processer och 

förbättringar i ett uppkopplat 

och hållbart samhälle.

ERBJUDANDE SÄLJ LEVERANS KUNDUTVECKLING

Rejlers ska vara din bästa affärspartner med hållbara lösningar som ger finansiella förbättringar.  

Vi strävar efter att vara bäst genom att proaktivt ta fram lösningar som med ett livscykel perspektiv 

inkluderar affärsvärde, teknik, kvalitet och leverans.



ELSÄKERHETEN I  CENTRUM
Under hösten genomförde Rejlers två seminarier med anledning av 
den nya elsäkerhetslagen som införs vid halvårsskiftet 2017. Den 
nya lagen kommer att ha en stor påverkan på svenskt näringsliv, 
förvaltningar och myndigheter. Deltagarna från nätbolag, kommuner, 
VVS-företag, konsulter och elinstallationsföretag uttryckte sin upp-
skattning, särskilt med hänvisning till det av Rejlers presenterade 
”Egenkontrollprogram - för hela elsäkerhetsområdet”, som hanterar 
hela processen för ett aktivt elsäkerhetsarbete.

DIGITALISERING AV ENERGISEKTORN
Rejlers Embriq satsar målinriktat på smarta lösningar inom energisektorn. Under 
året medverkade Rejlers Embriq och Rejlers Sverige vid konferenserna Energi 
Summit och DI Energi. Inför representanter för en stor del av energibranschen 
kunde vd Thomas Pettersen och affärschef Jenny Edfast med kollegor presentera 
strategier och tankegångar kring de framgångsfaktorer som en digitalisering av 
energisystemen medför. Särskilt uppmärksammades tekniker för att anta framtida 
utmaningar i form av mönsterigenkänning, maskininlärning och Big data.

NY DIVISIONSCHEF TILL TELEKOM NORGE
Geir Løvnes utsågs i december till ny divisionschef 
för Telecom i Norge. Geir har en gedigen bakgrund 
i ledande ställning från ett flertal större företag på 
den norska telekommarknaden.

- Tidigare har Geir bland annat ansvarat för 
utveckling av telekomtjänster och IT-stöd, liksom 
rikstäckande utveckling av radionät. Han har 
också haft det fulla ansvaret för driften av dessa 
telekomsystem och radionät. Geirs bakgrund och 
erfarenhet kommer Rejlers väl till godo, säger 
Morten Thorkildsen, vd i Rejlers Norge. 

JURIDISK KOMPETENS
Rejlers inrättade under året en grupp som 
erbjuder juridisk kompetens till kunder 
inom samhällsbyggnad. Gruppen består 
idag av sex jurister och paralegals. Upp-
drag som utförs finns kopplade till avtals-, 
fastighets-, miljö- samt entreprenadrätt 
och offentlig upphandling, inom bland an-
nat telekomområdet och offentlig sektor.

- Våra befintliga kunder är mycket nöjda 
över att Rejlers har egen juristkompetens 
och nu vill vi nå ut till fler, säger Emma 
Grimlund, jurist på Rejlers Sverige.

SOLCELLER,  NYTT 
KOMPETENSOMRÅDE
Under sommaren lanserade Rejlers 
Sverige satsningen på ett nytt kompe-
tensområde för solcellsteknik. Hemvist 
för tekniken blir affärsområdet Bygg 
och fastighet där satsningen leds av Per 
Hederstedt, konsult med bred kompetens 
inom området. Inledningsvis samlar Per 
kompetenser från flera håll i Rejlers, 
vilket ger en bra mix med kunskap om 
tekniska lösningar. Per ser vidare en 
lysande framtid i samarbetet med Rejlers 
Embriq och utvecklingen inom smarta 
elnät med uppkoppling av solcellsan-
läggningar. Marknaden växer stadigt och 
under senare år har vi i Sverige fördubb-
lat solcellskapaciteten varje år.
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REJLERS EMBRIQ DELTAR I  EU-PROJEKT FÖR FRAMTIDENS ELNÄT
Rejlers Embriq deltar i tvåårigt EU-projekt inom avancerad styrning och optimering av 
morgondagens elnät. Nya metoder och verktyg ska tas fram för att möta den snabbt 
ökande produktionen av förnyelsebar energi och ändrade konsumtionsmönster samti-
digt som pålitlighet och stabilitet i elnäten säkras. 

– Projektet inleddes den 1 mars 2016 berättar Espen Kåsin hos Rejlers Embriq som tror 
att detta blir en mycket spännande resa fram mot projektavslutet i januari 2018.  

– Vi ska ta fram nästa generations software för nätbolagen i hela Europa och resten 
av världen. Omfattande och massiva investeringar kan lösa de utmaningar som 
elnäten står inför och det finns stor potential för att optimera dessa investeringar, 
berättar Espen Kåsin, softwareansvarig hos Rejlers Embriq.
 
Totalt sju partner deltar i EU-projektet som leds av svenska Metrum med Rejlers  
Embriq som teknologipartner. Projektet har som mål att undersöka hur produktion 
från förnybara källor och nya konsumtionsmönster påverkar elnätets pålitlighet och 
hur man kan skapa förutsättningar för en ytterligare ökad andel distribution av förny-
bar energi i distributionsnäten.  
 

PROJEKTHUSET – KREATIVT STÖD I 
VERKSAMHETEN
I början av året inrättades Projekthuset i Rejlers Sve-
rige. Projekthuset har till uppgift att utveckla såväl 
medarbetarnas projektledarkompetens som Rejlers 
leveransprocess. Verksamheten drivs av projektut-
vecklingschef Helena Adriansson som samarbetar 
med kompetenser från olika områden. Tanken är 
att utgöra stöd och support vid större offerter och 
uppdrag, stöd i säljprocessen samt utbildning och 
nätverksbyggande bland uppdragsledare.

EN MILJON TILL BARNCANCERFONDEN
När Aron Andersson i januari med sitt team 
besteg Kilimanjaro för att samla in en halv 
miljon kronor till Barncancerfonden blev det 
dubbelt upp! En imponerande prestation av 
Aron och teamet runt honom där Rejlers var 
en av sponsorerna. Själv drabbad av cancer 
i unga år har Aron antagit svåra utmaningar 
som inspiratör och föreläsare vid insamling-
ar till Barncancerfonden där Aron är en av 
ambassadörerna.

- Strapatsen var både tuff och utmanande, 
men känslan av att komma upp i solupp-
gången var helt magisk, berättar Aron.

ENERGIPARTNERING SOM ARBETSMODELL
Rejlers erbjuder sedan 2016 Energipartnering som 
arbetsmodell i uppdrag inom energisektorn. Det är 
i första hand uppdrag inom energibesparing och 
effektivisering som är föremål för arbetsmodellen. 
Fastighetsägare med stora fastighetsbestånd kan på 
ett snabbt och strukturerat sätt sänka sina kostnader 
samtidigt som fastigheterna uppgraderas och ökar i 
värde. Per Sjöbom, ansvarig projektchef, ser en stor 
marknad för Rejlers modell som ger både miljömässigt 
hållbara lösningar och ekonomiska fördelar.

TANELI VIHANTO FICK SÄKERHETSPRIS
Det finska eldistributionsföretaget Caruna 
tilldelade i år sitt säkerhetspris till Taneli 
Vihanto, Rejlers Finland. I motiveringen 
säger man: Taneli är en person med stark 
drivkraft och konstruktivt arbetssätt som 
tar sig an rollen som säkerhetskoordina-
tor och utvecklar strategier i samråd med 
anlitade entreprenörer.

- Caruna vill visa uppskattning till entre-
prenörer som utmärker sig i säkerhetsfrågor 
och därmed ge ett offentligt erkännande 
för väl utfört arbete, säger Piia Häkkinen, 
säkerhetschef vid Caruna Oy.
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Branschen för teknikkonsulter

Tekniska konsultföretag har en central roll i utvecklingen av bran-

scher och samhällsstrukturer i stort. Som rådgivande experter och 

projektledare kommer de ofta in i ett tidigt skede av en investe-

ringscykel och finns med i allt från förstudier, analyser, systemut-

veckling, byggnationer, infrastrukturprojekt, energi- och IT- 

lösningar. En värdeskapande teknikkonsult engageras även av 

kund i framtagandet av nya erbjudanden, såväl som i produktions-

orienterad effektivisering av processer. De större teknikkonsult-

företagen bidrar aktivt i skapandet av hållbara lösningar och inn-

ovationer för nybyggnad, ombyggnad, underhåll, övervakning och 

styrning. Detta hanteras genom kvalitetssystem, som är byggda på 

aktuella och framtida system- och produktionsplattformar.

Globalisering och digitalisering

Dagens näringsliv och samhälle blir allt mer komplext med ökad 

globalisering, trender och användarkrav som kräver större tekniskt 

och analytiskt kunnande. Samtidigt ställs även krav på insikt och 

kunskap i affärslogiker, paradigmskiften och informationssystem. 

Automatisering, robotisering och hantering av datamängder driver 

på digitaliseringen liksom övrig teknikutveckling, nya affärsmodel-

ler, ökad specialisering och en allt kraftfullare globalisering. Kun-

derna fokuserar alltmer på sin kärnverksamhet, vilket ytterligare 

ökar efterfrågan på kvalificerade ingenjörs- och IT-tjänster. 

Marknaden för teknikkonsultbranschen förväntas påverkas av 

en ökande globalisering, urbanisering, automatisering, större mo-

bilitet och Internet of Things (IoT) 1). Informationshantering handlar 

numera både om analys och hantering av stora datamängder (Little 

& Big data) samt styrning och optimering. Förskjutningar av värde-

kedjan inom industrin och större hot från globala klimatförändringar 

leder till ökad konkurrens, konsolidering samt svag prisutveckling 

och kompetensbrist.

Konkurrens

Svensk Teknik & Design (STD), menar att konkurrensen aldrig 

tidigare varit så hård och kommit från så många olika håll som idag. 

Dagens ingenjörsföretag möter helt nya konkurrenter, vilket inte 

existerade för bara något decennium sedan. Det finns flera faktorer 

som bidragit till detta, däribland en ökad konkurrens från globala 

aktörer och fler nischbolag med specialistkompetens, drivet av tek-

nik och nya innovationer. Vidare leder även digitaliseringen till nya 

konstellationer, där företag och organisationer på olika sätt knyts 

samman och erbjuder alltmer komplexa produkter.

Teknikutveckling och samhällsutveckling går just nu snabbare än 

på länge. Företagens utveckling följer med på denna ofta riskfyllda 

men utvecklande resa. I vår snabbt föränderliga omvärld blir företag 

snabbt utkonkurrerade om kompetens och erbjudande inte anpas-

sar sig efter nya kund- och marknadsbehov.

 

Konsolidering är en trend som tycks fortsätta än idag. Genom 

förvärv växer större och mer internationella aktörer fram, som kan 

erbjuda en allt större bredd av specialistkompetens och som kan 

hantera större och mer komplexa projekt. Bland Rejlers större 

branschkollegor i Norden kan nämnas bland andra Etteplan, Multi-

consult, Norconsult, Pöyry, Ramböll, Sweco, Semcon, WSP och ÅF.

Prisutveckling och debiteringsgrad i branschen

Prisutvecklingen i branschen har varit trög under flera års tid. Men 

en tendens till förbättring har skett under 2015 och 2016. Det går 

dock långsamt och stora delar av branschen upplever utbredd 

prispress, framförallt i offentliga upphandlingar. STD ser tecken på 

återhämtning av prisbilden samtidigt som den svaga prisutveck-

lingen kvarstår som en av branschens stora utmaningar.

Debiteringsgraden bland de börsnoterade företagen fortsätter 

öka. Under 2013 var den i genomsnitt 74,7 procent, år 2014 ökade 

den till 75,8 procent och under 2015 uppgick den till 75,9 procent. 

Under första halvan av 2016, föll den tillbaka något till 75,6 procent. 

STD spår att den svagt uppåtgående trenden troligtvis håller i sig de 

kommande åren.

Stor efterfrågan på ingenjörskompetens

I takt med att samhällets behov av ingenjörskunnande ökar, blir 

det allt mer angeläget att hitta rätt medarbetare. Utbildningssyste-

met har inte hängt med i utvecklingen och antalet utexaminerade 

studenter har inte ökat i den takt som efterfrågan kräver. Detta 

trots att branschen samarbetar med universitet och högskolor 

avseende utbildningsnivåer och kompetens. Bristen på kompetens 

är mest påtaglig för just teknikkonsulter inom bygg, anläggning 

och installation. Det finns en brist på främst erfarna men även på 

nyutexaminerade konsulter. Kompetensbristen är i dagsläget en 

av branschens största utmaningar, vilket skapar flaskhalsar och 

bromsar produktiviteten. Samtidigt höjer den personalomsättning-

en och driver upp lönekostnaderna.

1) Internet of Things (IoT): Det omfattande nätverket med internetanslutna enheter, t.ex. smarta telefoner 
och surfplattor och nästan vad som helst med en sensor – bilar, fabriksmaskiner, jetmotorer, oljeborrar, 
bärbara enheter och mer. Dessa ”saker” samlar in och utbyter data.
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Verksamhets
beskrivning

14%
39%

19%

30%

9%

22%
28%

13% 30%

6%

Rejlers Sverige

 » Rejlers svenska verksamhet är koncernens största med 

drygt 1 100 medarbetare fördelade på ett 40-tal kontor och står för 

cirka 55 procent den totala omsättningen. Bolaget erbjuder tek-

niska konsulttjänster till kunder inom områdena energi, bygg och 

fastighet, industri, ICT/telekom och transport. Tjänsteutbudet om-

fattar bland annat automation, elkraft, installation, järnväg, mekanik, 

process och anläggning samt ICT/telekom.

Under 2016 har Rejlers Sverige genomgått en omställning av 

verksamheten med en reducering av industridelen och expansi-

on inom energi, bygg och fastighet, ICT/telekom och IT-lösningar. 

Samtidigt har vi i allt större utsträckning gått från att sälja konsult-

timmar till att ta helhetsansvaret i projekten.

Marknaden och efterfrågan på bolagets tjänster är generellt 

god förutom inom vissa delar av industrisegmentet. Efterfrågan på 

teknikkonsulttjänster till väg och järnväg beräknas växa kraftigt 

fram till år 2024. Det finns en ökad efterfrågan inom energieffek-

tivisering, kraftförsörjning och hållbar elproduktion. Ökade krav på 

kommunikation och datamängder bidrar till en allt större efterfrå-

gan på IT- och telekomingenjörer, speciellt inom informations- och 

IT-säkerhet. Vår bygg- och fastighetsverksamhet uppvisar en ökad 

efterfrågan och har under året vunnit flera stora bygguppdrag.

Rejlers Finland

 » Rejlers finska verksamhet har drygt 500 medarbetare fördelade 

på 18 orter och står för cirka 16 procent av den totala omsättning-

en. Vi erbjuder konsulttjänster inom arkitektur, automation, energi, 

mekanik, miljöteknik och VVS. Till detta tillkommer tjänster som to-

talleveranser till kunder inom områdena energi, bygg och fastighet, 

industri, ICT/telekom och transport. Inom industriområdet erbjuder 

bolaget tjänster inom produktionseffektivitet, processdesign samt 

säkerhet och digitaliseringsprocesser.

Under hösten 2016 förvärvades CMN Service Oy med 17 medar-

betare, vilket bidrar till att Rejlers erbjudande inom järnvägsområdet 

blir komplett.

I Finland finns ett stort behov av helhetslösningar och outsour-

cing av processer hos energi- och elnätsbolagen. Regeringen pla-

nerar även betydande investeringar inom infrastrukturmarknaden 

i Finland, vilket förväntas öka efterfrågan på Rejlers tjänster inom 

transport och ICT/telekom ytterligare.

Det finns en ökad efterfrågan på tjänster inom energiproduk-

tion och energistyrning och efterfrågan på energimättjänster och 

IT-lösningar för kraftnäten är god. Vi ser även en tillväxt för upp-

drag till kraftvärmeverk. Bygg- och fastighetsområdet visar fortsatt 

organisk tillväxt och Rejlers har under året fått flera nya uppdrag i 

Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

ICT/Telekom

Energi

Industri

Transport

Bygg och fastighet

ICT/Telekom

Energi

Industri

Transport

Bygg och fastighet
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Rejlers Embriq

 » Rejlers verksamhet inom informationsteknologi samlas i seg-

mentet Rejlers Embriq och omfattar IT-tjänster och produkter inom 

framförallt energiområdet. Verksamheten har cirka 175 medarbeta-

re, finns på tio orter i Norden och står för cirka 15 procent av Rejlers 

totala omsättning. 

Bolaget levererar IT-baserade systemlösningar till energibolag 

och detaljhandelskunder i hela Norden. Tjänsterna omfattar bland 

annat utveckling och leverans av kommunikationssystem för Smart 

Grid1) och andra transaktionsintensiva informations- och styrsys-

tem. I segmentet ingår olika typer av energimättjänster, som ska 

bidra till energibesparingar och minskade utsläpp. Utöver det ingår 

traditionella IT-tjänster, molntjänster och ett avancerat och modernt 

center för drift av kunders IT-miljöer. 

Marknaden för energimättjänster förväntas öka under de 

kommande åren, då många av de fjärravlästa mätarna i Norden 

ska bytas ut. Den planerade utvecklingen av en central svensk 

Elhub2) inom de kommande åren är positiv för Rejlers satsningar på 

området.

Rejlers har under året implementerat avancerade digitala lös-

ningar inom energisektorn. Vi har även utvecklat Connected Stores 

- digitalisering av detaljhandeln, som bidrar till minimala varulager, 

optimal logistik och minskade utsläpp.

5
%

39%

47%

9%

87%

1%

1%

11%

Rejlers Norge

 » Rejlers norska verksamhet har drygt 250 medarbetare 

fördelade på 22 orter och står för cirka 13 procent av den totala 

omsättningen. Vi erbjuder kompetens inom elkraft, elsäkerhet, 

energideklaration, installation, järnväg och telekom till kunder inom 

områdena bygg och fastighet, energi, ICT/telekom och transport.

Under året har Rejlers omförhandlat ett viktigt ICT-avtal på 

den norska marknaden som kommer ha en betydande effekt på 

intjäning inom denna verksamhet. Samtidigt har vi tillsatt en ny 

divisionschef, med en gedigen erfarenhet från telekomverksamhet.

Efterfrågan inom energiområdet samt inom bygg- och fastig-

hetsområdet, som syftar till en effektivare och mer hållbar ener-

gianvändning i fastigheter och kommuner, är fortsatt god. Rejlers 

är inne i en uppbyggnadsfas för tjänster avseende digitalisering 

av processer till infrastruktur- energi- och byggsektorn med ett 

stadigt inflöde av uppdrag från de större kunderna.

Vi deltar aktivt i utvecklingen av dagens kommunikationsnät och 

har digitaliserat processerna för elsäkerhetsinspektioner. Samtidigt 

har vi digitaliserat elsäkerhetstillsynen i Oslo med hjälp av ett nytt 

IT-verktyg. Under året har vi öppnat ett nytt kontor i Trondheim. 

Rejlers och Entro har inlett ett samarbete om energieffektivise-

ring inom bygg- industri- och infrastrukturområdet vilket stärker 

företagets ställning på den norska marknaden.

Rejlers verksamhet är uppdelad i fyra marknadssegment, 
Rejlers Sverige, Rejlers Finland, Rejlers Norge och Rejlers 
Embriq, som riktar sig både till den privata och offentliga 
sektorn. 

ICT/Telekom ICT/Telekom

Energi Energi

Transport Transport

Bygg och fastighet Industri

1) Smart Grid är intelligenta 
elnätssystem som balanserar 
utbud och efterfrågan av el på ett 
hållbart, tillförlitligt och kostnads-
effektivt sätt. Med Smart Grid kan 
du hantera ett elnät digitalt, styra 
och samtidigt spara resurser.

2) Elhub samla in mätarinforma-
tion från alla mätare i landet  
( t ex Sverige eller Norge). Samtliga 
nätägare ansvarar för att deras in-
formation skickas till den centrala 
databasen. Elleverantörerna får i 
sin tur tillgång till den vilket leder 
till en mer effektiv drift genom 

förenklad kommunikation..
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UPPDRAG UNDER ÅRET

 » Den nordiska energimarknaden står inför betydande 

teknikskiften och stora investeringar. Omfattande sats-

ningar genomförs inom distribution av förnybar energi 

samt områden där nya säkerhets- och produktionskrav 

driver utvecklingen framåt.

Rejlers erbjuder tjänster för alla led av energiförsörj-

ningskedjan, från produktion via distribution till förbruk-

ning. Det handlar om modernisering och effektivisering 

av befintliga anläggningar åt energibolag och befintliga 

kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar. 

Vi har kompetens och lång erfarenhet av att ta fram 

lösningar för nya kraftkällor som vindkraft, vågkraft 

och solenergi. Dessa källor kan bindas samman till ett 

effektivt och smart elnät, så kallat Smart Grid. 

Smart Grid är intelligenta elnätssystem som ba-

lanserar utbud och efterfrågan av el på ett hållbart, 

Energi,  
när den behövs

tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. 

Rejlers levererar IT-baserade systemlösningar till 

energibolag och detaljhandeln samt andra transak-

tionsintensiva informations- och styrsystem. Vidare 

stöttar vi också våra kunder genom olika typer av 

mättjänster inom energiområdet. Vi samlar in, analyserar 

och presenterar data kring energiförbrukning, som ska 

bidra till stora energibesparingar och minskade utsläpp.

Rejlers har stor erfarenhet av att arbeta med ener-

gieffektivisering inom så väl skolor, förskolor, sjuk-

hus, industri, kontor, boende, idrottsanläggningar och 

kommersiella fastigheter. Genom vår erfarenhet och 

kunskapsbredd har vi möjlighet att tillsammans med 

våra kunder driva arbetet med energieffektivisering 

framåt genom att ta hand om hela, eller utvalda delar av 

processen.

SVERIGE
1. Rejlers utreder Leksands framtida 
energilösning

Leksands kommun står inför en kraftig 

befolkningsökning som innebär en 

omfattande omställning av befintlig 

infrastruktur. Dala Energi har därför 

gett Rejlers i uppdrag att utreda det 

utökade effektbehovets konsekvenser 

och föreslå åtgärder för hur elnätet 

ska dimensioneras och anpassas för 

framtida behov.

NORGE
2. ITdrifttjänster till fler än 47  
energibolag i Norge

Rejlers Embriq har ingått ett avtal med 

Nettalliansen om leverans av IT-drift-

tjänster till fler än 47 energibolag över 

hela Norge. Rejlers Embriq har ansvar 

för etablering och heltäckande drift, 

samt ansvar för integrationsstöd för 

framtida verksamhetsspecifika program 

som kommer ingå i Nettalliansens 

digitaliseringsprocess. Våra IT-tjänster 

kommer att göra moderna och effektiva 

lösningar tillgängliga för de berörda 

energibolagen.

FINLAND
3. Finlands första CO

2
 neutrala stad

Staden Vasa har ett pågående en-

ergi- och klimatprogram med målet 

att vara Finlands första CO
2
-neutrala 

stad. Rejlers bidrar till det ambitiösa 

målet genom energibesiktningar. Med 

energibesiktningar i kommuner och 

städer går det ofta att uppnå avsevärda 

besparingar i energiförbrukning så att 

fördelarna med besiktningarna mång-

dubbelt överstiger kostnaderna redan 

det första året.

1

3 2

16

E N E R G I



3

12

B Y G G  O C H  F A S T I G H E T

 » Bygg och anläggningssektorn går på högvarv i 

Norden, där bostadsinvesteringar är den drivande mo-

torn i utvecklingen.

Bekvämlighet, energibesparing, övervakning och 

lönsamhet är bara några av de krav som ställs när nya 

byggnader planeras eller befintliga byggs om. Rejlers 

har stor vana av att arbeta med dessa typer av frågor i 

omfattande projekt. 

Vi har ambitionen att skapa byggnader som uppfyller 

högt ställda krav genom att kombinera beprövade me-

toder med nyskapande lösningar. Rejlers arbetar över 

hela livscykeln med både nyproduktion och ombyggna-

tion av exempelvis affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, 

hotell, idrottsanläggningar, bostäder och industrier. 

Redan i tidiga skeden finns vi med när nya områden 

ska exploateras. Uppdragen omfattar alltifrån arkitektur 

Nyskapande och hållbara 
lösningar

och byggkonstruktion till projektering och projektled-

ning. I samtliga faser är Rejlers med som rådgivare och 

hjälper kunden med kontroll och besiktning av färdig-

byggda fastigheter. Med hjälp av moderna verktyg för 

analys och visualisering har kunden även möjlighet att 

under projekteringsfasen löpande ta del av utveckling-

en i byggprojekten.

Tjänsterna omfattar alltifrån el-, tele och VVS-pro-

jektering till styr-, regler- och kommunikationsteknik. 

Ett växande område är bland annat fastighetsauto-

mation och olika smarta lösningar för att bland annat 

minska energianvändningen i fastigheter. Vi arbetar 

även med uppdrag inom kraftförsörjning och belysning 

samt tar fram lösningar för larmsystem och brand-

säkerhet.

SVERIGE
1. Lindbäcks bygger Europas moder
naste produktionsanläggning

Lindbäcks Bygg har gett Rejlers tillsam-

mans med FeRex i uppdrag att leverera 

delar av den produktionsanläggning 

som ska uppföras i Lindbäcks nya 

”superfabrik” utanför Piteå. Uppdraget 

omfattar att projektera och installera 

en monteringslinje som kommer att 

bli 300 meter lång och börjar med att 

motta färdigmonterat golvbjälklag och 

slutar med färdiga delar av våningshus 

för transport till byggarbetsplats.

NORGE
2. Energirådgivare för JM Norge 

JM Norge är en av landets ledande 

projektutvecklare av bostäder och 

bostadsområden. Rejlers har anlitats 

som energirådgivare för JMs aktuella 

byggprojekt i hela Norge. I avtalet, som 

gäller två år med option på ytterligare 

ett år, ingår energirådgivning samt 

rådgivande tjänster inom elektroteknik 

för både låg- och högspänning.

FINLAND
3. Aviapolis regionen växer 

Företagsområdet Aviapolis i Helsing-

forsregionen växer kraftigt. I området 

verkar över 1 000 företag med 

totalt 35 000 anställda. Utöver kontor 

byggs det även affärslokaler, ett 

trafikcentrum och bostäder. Rejlers 

har anlitats av Finavia och Skanska 

för uppdrag avseende projektering 

av el-, tele- och säkerhetssystem i 

kontorsbyggnader och hotell.

UPPDRAG UNDER ÅRET

17



3

2 1

Tekniska lösningar för ökad 
produktivitet 

SVERIGE
1. Ny arbetsstation till Scania i 
Oskarshamn

Scania har gett Rejlers i uppdrag 

att konstruera och installera en ny 

arbetsstation till lastbilstillverkarens 

primerlackeringslinje på fabriken 

i Oskarshamn. Uppdraget är ett 

helhetsåtagande som innefattar flera 

discipliner inom Rejlers, bland annat 

mekanik, elkonstruktion samt PLC- och 

HMI-programmering. Rejlers har tidiga-

re genomfört förstudien som ligger till 

grund för upphandlingen.

NORGE
2. Digitaliserar elsäkerhetstillsynen 
i Oslo

Hafslund Nett är Norges största 

nätbolag och ser till att 1,5 miljoner 

människor i 34 kommuner har ström i 

vägguttagen. Nätföretaget är ansvarig 

för att inom sitt distributionsområde 

genomföra kontroller av elsäkerheten 

så att dessa är utförda enligt gällande 

föreskrifter. Rejlers har vunnit ett stort 

kontrakt med Hafslund och digitaliserar 

elsäkerhetstillsynen i Oslo med hjälp av 

ett nytt IT-verktyg.

FINLAND
3. Automatiserad containerhamn 
lösning i Tammerfors

Cargotec har anlitat Rejlers för leverans 

av en automatiserad containerhamn-

lösning. Uppdraget omfattar layout, me-

kanisk konstruktion och elprojektering 

för automatisk lastning och lossning av 

containrar - next generation Automatic 

Stacking Crane (ASC) System. Utveck-

lingsplatsen är Kalmar Teknologi och 

Kompetenscentrum (FoU) i Tammerfors, 

Finland.

UPPDRAG UNDER ÅRET

 » Rejlers har gedigen erfarenhet av att genomföra 

industriprojekt i Norden från branscher som gruvnäring, 

papper och massa, samt inom stål- och verkstadsin-

dustrin. Vi har också erfarenhet av att följa våra kunder i 

deras projekt världen över. Rejlers arbetar med kunder 

i tillverkningsindustrin, inom sektorerna livsmedel, 

läkemedel samt fordon och offshore (verksamhet till 

havs kring fasta eller flyttbara plattformar). Utifrån 

kundens behov arbetar vi antingen integrerat i dennes 

organisation eller tar ett helhetsansvar för en leverans 

eller en funktion. 

Rejlers erbjuder tekniska lösningar och system för 

att effektivisera, automatisera och utveckla industrins 

processer och deras produkter för ökad produktivitet, 

kvalitet och lönsamhet. Vi har bred kompetens inom 

disciplinerna automation, process samt mekanik och 

hanterar hela flödet, från planering, konceptutformning 

och analys till projektledning, konstruktion, implemente-

ring, driftsättning och underhåll. Vidare bedriver vi även 

innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kunder 

att ta fram nya produkter och system.

Sedan 2016 erbjuder vi också tjänster inom process-

design samt säkerhets- och digitaliseringsprocesser.

..
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T R A N S P O R TI C T / T E L E K O M

 » Telekommarknaden drivs av förändrade använ- 

darbeteenden och  en stegrande efterfrågan på ökad 

kapacitet av stora datamängder. Den snabba teknik-

utvecklingen, kontinuerliga krav på modernisering och 

optimering av kommunikationsnäten driver operatörerna 

att tillgodose de ständigt ökande kraven på tillgänglighet.

Rejlers har ett brett utbud av tekniska och juridiska 

konsulttjänster inom nätinfrastruktur, kommunikation 

och informationssäkerhet. I erbjudandet ingår exempel-

vis nätplanering, nätdesign, optimering samt projekte-

ring av såväl fiber- som mobilnät.

Utöver det anlitas vi även för utrednings- och 

projektledningsuppdrag, risk- och sårbarhetsanalyser, 

riskhantering, entreprenadbesiktningar, dokumenta-

tion, utbildning, site acquisition och rådgivning vid stora 

upphandlingar. Vi hanterar funktionsåtaganden med 

helhetsansvar och stora uppdrag från statliga myndig-

heter inom säkerhetsområdet. 

Effektiv och säker transport Utvecklar morgondagens 
kommunikationsnät

 » En fungerande infrastruktur är en förutsättning 

för ett samhälles utveckling, människors rörlighet och 

näringslivets konkurrenskraft.

Rejlers har bred kompetens inom transportin-

frastrukturområdet som avser modernisering och 

planering av exempelvis vägar, broar, tunnlar, järnvägar, 

flygplatser och hamnar. Den största andelen av bola-

gets uppdrag finns inom järnvägssektorn. Uppdragen 

omfattar allt ifrån totala projektåtagande med projektle-

daransvar och förstudier till projektering av anläggning-

ar för ban-, el-, tele-, signal- och säkerhetssystem.  

Väg- och tunnelprojekten inom storstadsregionerna 

innehåller tekniskt komplexa system för styrning och 

övervakning av exempelvis trafikflöden eller ventila-

tionssystem i tunnlar. Rejlers planerar och projekterar  

belysning i tunnlar, på broar och längs vägar. I erbju-

dandet ingår även olika typer av miljötjänster i anslut-

ning till planerade samhällsbyggnadsprojekt. 

SVERIGE
1. Största hamnbygget i Sverige 
på 100 år

Stockholms Hamnar satsar stort i den 

nya godshamnen i Norvik utanför 

Nynäshamn. Den nya hamnen gör det 

möjligt att frakta gods på sjön direkt 

till Stockholm. I september 2016 togs 

första spadtaget för den nya hamnen. 

Ett 15-tal ingenjörer på Rejlers ansvarar 

för detaljprojektering av kanalisation, 

tele och säkerhet samt belysning 

och kraftförsörjning.

NORGE
ITtjänster till Elkjøp i Finland,  
Sverige, Norge och Danmark

Avtalet, som tecknades i april med L&T 

Infotech, omfattar Infrastructure as a 

Service (IaaS) inklusive datalagring, 

serverkapacitet och övrig högtekno-

logisk serverinfrastruktur levererad 

från hybrida datacenter. Syftet är att 

höja Elkjøps datakapacitet och skapa 

en flexibel och säker IT-plattform. En 

enklare IT-miljö kommer att ge Elkjøp 

flexibilitet och skalbarhet för att snabbt 

kunna expandera i Norden och förbätt-

ra slutanvändarens upplevelse. 

FINLAND
2. Rejlers bygger bredband till stä

derna Varkaus och Juva 

Rejlers har anlitats av MPY Palvelut Oy 

till deras bredbandsprojekt i Varkaus 

och Juva. Rejlers ICT/telekom-grupp 

har ansvar för säkerhetskoordinering 

och övervakning av byggkvaliteten. 

Uppdraget omfattar projektering av 

anordningarna och kabeldragning-

en i telenätet samt övervakning av 

byggandet och dokumentering av nätet 

som byggs i MPY Palveluts nätdatasys-

tem. MPY Palvelut Oy är ett finländskt 

IT-företag.

UPPDRAG UNDER ÅRET

2 1
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 » Sedan 1942 har Rejlers varit med och skapat morgon

dagens 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 tre fokusområden 

i figuren nedan inom ramen för vårt hållbarhetsarbete; 

hälsosamma arbetsplatser, hållbara lösningar och fram

tidens ingenjörer.

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

Hållbarhet för Rejlers

liga och hälsosamma. Alla medarbetare ska följa 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
FRAMGÅNGSRIKA

PERSONLIGA
HÄLSOSAMMA
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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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Vi utvecklar smarta 
samhällen

Unikt samarbete om miljö, klimat och 
ekonomi

Rejlers och energi- och miljöspecialisten Entro inleder ett 

strategiskt samarbete om energieffektivisering inom bygg-, 

industri- och infrastrukturområdet. 

– Miljö, klimat och ekonomi går hand i hand. Tillsammans 

kan vi nu hjälpa våra kunder att få största möjliga utbyte av 

energieffektiviseringen. Alltmer data kan samlas in för att 

identifiera och genomföra smarta lösningar, inte bara för 

själva byggnaden utan även för enskilda rum och anlägg-

ningar i byggnaden. Det skapar stor potential för klimat-  

och miljöförbättringar och ger också betydande kostnads-

minskningar, säger Morten Thorkildsen, vd Rejlers Norge.

 

Hjälper nyanlända ingenjörer in på 
arbetsmarknaden

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram ett ut-

bildningskoncept för nyanlända ingenjörer. Rejlers kommer 

med sin stora erfarenhet inom järnvägsutbildningar att ta 

fram en utbildningsplan. Planen ska leda till att deltagarna 

ska kunna få en anställning i järnvägsbranschen efter ett år 

på Trafikverksskolan. 

- För Rejlers är det viktigt att bidra till en hållbar sam-

hällsutveckling och med den kunskap vi har för att klara 

de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Uppdraget 

mot Trafikverket visar att vi är en viktig spelare på området. 

Detta inte minst när det kommer till återväxten av personal 

i järnvägsbranschen, säger Lisa Rejler, Investor Relations & 

CSR-chef på Rejlers. 

 

Effektiviserar energianvändningen för 
Karlshamnsbostäder AB

Rejlers har anlitats för att höja teknisk status och att ef-

fektivisera energianvändningen i de bostäder och lokaler i 

Karlshamn som omfattas av energiprojektet. Den totala ytan 

är 140 000 kvm med option på ytterligare cirka 20 000 kvm.

- Vi ser med glädje fram emot att arbeta tillsammans med 

Karlshamnsbostäder i  projektet. Detta arbetssätt är verk-

ligen en fantastisk möjlighet för större fastighetsägare att 

sänka sin energianvändning samtidigt som deras tekniska 

system uppgraderas. Vi ansvarar för hela kedjan från analys 

av fastighetsbeståndet och genomförande av åtgärdsen-

treprenaderna till uppföljning och optimering i driftsfasen, 

säger Per Sjöbom, vd för Rejlers Energiprojekt.

 » 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 2016 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 certi

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

uppdrag, från idé till utförande, planeras och styrs enligt 

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

marknadens nöjdaste och mest lojala kunder. Vi mäter 

kundnöjdhet en gång per år och för 2016 var medelbe

tyget 5,1 på en sexgradig skala.
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Hälsosamma arbetsplatser

Rejlers har i många år satsat på hälsa och friskvård. Begreppet hälsa 

är stort och innefattar så mycket mer än bara fysisk träning. För oss 

handlar det helt enkelt om att må bra och få motivation och livsglädje 

av såväl arbetet som aktiviteter på fritiden.  

Detta förutsätter att vi skapar en miljö som ger möjlighet att arbeta 

och utvecklas på det sätt som bäst passar den enskilde medarbeta

ren. Balans mellan arbete och fritid är nyckelfaktorer för det. Vi är alla 

olika och medarbetaren måste i samråd med sin ledare ges möjlighet 

att, så långt kunduppdragen tillåter det, välja hur, var och när arbets

uppgifterna utförs. Vi vet att detta uppskattas och medarbetarunder

sökningen visar att en mycket hög andel av medarbetarna uppger att 

de har en bra balans mellan arbete och fritid.

För att attrahera såväl unga som äldre medarbetare ser vi till att 

finna lösningar där varje individ ges största möjliga utrymme för det 

som bäst passar denne. Det kan t.ex. handla om planering av karriär 

eller de sista åren i arbetslivet, val av anställningsform, arbetstider 

eller arbetsuppgifter. 

En hälsosam arbetsplats innebär också att vi har riktlinjer och 

rutiner som säkrar att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt utifrån vår 

uppförandepolicy och våra affärsetiska riktlinjer. Som ett led i det ar

betet har vi förbättrat vårt system för visselblåsning där en oberoen

de extern aktör numera hjälper oss att hantera inkomna ärenden. 

En del i hälsoarbetet är också motionskampanjer i form av 

Rejlersklassikern samt Grönklittstafetten på skidor där lag från hela 

koncernen träffas en helg för att i avspänd form tävla på skidor samt 

umgås för övrigt. 

Rejlers har i många år haft sjukfrånvaro som ett medarbetarmål. 

Vi mäter fortfarande sjukfrånvaro som ett nyckeltal, men har istället 

övergått till att mäta frisknärvaron som mål. En person som under 

året har sjukfrånvaro vid maximalt tre tillfällen om totalt fem dagar 

räknas som frisk. Vårt ambitiösa mål är att ha en frisknärvaro på 

minst 75 procent.

Ledarskap

Rejlers har en decentraliserad organisation som skapar närhet och 

frihet vilket uppskattas av medarbetarna. Den kanske viktigaste 

anledningen till att medarbetare trivs är ett bra ledarskap. Rejlers 

arbetar kontinuerligt med att utveckla våra ledare och den kultur 

som ger förutsättningarna för ett bra ledarskap. Det är glädjande 

att vi i våra årliga medarbetarundersökningar återkommande får 

mycket bra resultat på det index som visar hur nöjda våra medar

betare är med sina ledare såväl vad gäller allmänt ledarskap som 

affärsmässighet. 

Förändring och flexibilitet

Rejlers utvecklas ständigt och de förändringar som hela tiden sker krä

ver en flexibilitet från både företag och medarbetare. Samspelet mellan 

företagets och medarbetarens intressen och behov är viktig och för att 

säkra den dialogen har ett nytt koncept för medarbetarsamtalen tagits 

fram. Som fördjupning finns också ett instrument med ett livshjul där 

medarbetaren kan reflektera över, och planera, sin livssituation inom 

olika områden för att få en bra balans i tillvaron. 

En organisation behöver också kontinuerligt förändras i sin samman

sättning för att få vitalitet och nytänkande. En del i det är att vi har ett mål 

om att ha en medarbetaromsättning på ca 10 procent. Under 2016 var 

den frivilliga rörligheten 12 procent vilket huvudsakligen berodde på 

större förändringsaktiviteter inom vissa delar av verksamheten.  
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M E D A R B E TA R D ATA 2016 2015 2014 2013 2012

Antal medarbetare 2 027 2 082 1 742 1 664 1 532

Medelålder 45 45 44 44 43

Total sjukfrånvaro % 2,8 2,9 2,7 2,1 2,2

Varav långtidsfrånvaro* % 1,4 1,2 1,3 1,1 0,9

Medarbetaromsättning % 12 10 10 8 9

Utfall 12%

Mål 10%

Utfall 79%

Mål 80%

Utfall 75%
Mål 75%

MEDARBETAR-
UNDERSÖKNING AV 
MAXIMALT RESULTAT

MEDARBETAR-
OMSÄTTNING

FRISKNÄRVARO

Rejlers ska nå ett frisktal på minst 75 procent. Definitionen på frisk 

är att under kalenderåret ha max tre sjuktillfällen och fem sjukdagar.

* definitionen av långtidssjuka har ändrats och värdena för 2012-2015 är korrigerade

Årets Hälsofrämjande chef

 » Utmärkelsen Årets Hälsofrämjande chef 2016 gick till Torbjörn 

Eriksson, vd och grundare, Tenant & Partner. Det är Rejlers som 

tillsammans med tidningen Chef står bakom priset som delades 

ut under Chefgalan 2016 på Grand Hôtel i Stockholm. Sveriges 

viktigaste ledarskapspris Årets Chef delas ut i sju kategorier.

Motiveringen lyder ”Med ett helhjärtat engagemang och struk-

turerat hälsoarbete har denna chef skapat en inkluderande och 

vänlig gemenskap. Genom balans mellan motion och mindfulness 

skapas ett helhetstänk kring hälsa. Sömn, kost, träning och 

lycka är integrerat i ledarskapets och företagets DNA.” 

– Jag har nog lyckats skapa en arbetsplatskultur som präg-

las av ett hälsotänk. Vi har infört en rad hälsoaktiviteter som 

fokuserar både på fysisk och mental hälsa. Allt från möjlighet 

att träna på arbetstid och tillgång till bra gym på arbetsplat-

sen till utbildningar i mindfulness och föreläsningar om kost 

och hälsa, säger Torbjörn Eriksson. 

Rejlers delar ut priset: För tre år sedan utsågs Rejlers kon-

cernchef och vd Peter Rejler till Årets Hälsofrämjande chef. I 

år var han på plats för att dela ut priset till Torbjörn Eriksson.

– Friska, glada medarbetare på Rejlers sprider energin vidare 

till kunder och kolleger och det skapar en positiv spiral.  

Vi fokuserar aktivt på frågor kring hälsa eftersom vi menar 

att det får medarbetarna att må bra och att bättre klara de 

utmaningar de möter både i jobbet och privat. Priset till Årets 

Hälsofrämjande chef lyfter på ett bra sätt fram förebilder 

som genom sitt ledarskap påverkat både medarbetare och 

verksamheters välbefinnande och resultat. Därför 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 verksam-

hetens prestation, framgång och välbefinnande.

De var också nominerade till Årets hälsofrämjande chef:  

Ylva Lindahl, enhetschef/förskolechef, SDF Östra Göteborg, 

Tommy Sarenbrant, vd, B3IT Innovation. Utöver Årets Hälso- 

främjande chef delades det även ut priser till Årets chef, 

Årets Ledarutvecklare, Årets Framtidschef, Årets HR-chef 

samt Chefgalans Stora hederspris.
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Framtidens ingenjör

Rejlers behöver många nya ingenjörer. Glädjande nog arbetar allt 

fler högre upp i åldrarna vilket medför en ökad snittålder och ett 

ökat behov av att anställa yngre ingenjörer för att få en bra ålders

balans. Med den förändring som sker med allt fler helhetsåtagand

en och en mindre andel resursförsäljning skapas också bättre 

förutsättningar för att anställa fler nyutexaminerade ingenjörer. 

Vi är aktiva med att synas på universitet och högskolor med syfte 

att skapa intresse för att arbeta på Rejlers. Det gör vi genom delta

gande på arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, riktade event som 

företagskvällar och genom att ta emot praktikanter och examens

arbetare. Avgörande är dock att vi som företag utvecklas på ett sätt 

som gör oss attraktiva och att vårt medarbetarerbjudande ger ett 

mervärde i konkurrensen om talangerna. Våra egna medarbetare är 

här de bästa ambassadörerna och rekryterarna.

Ett sätt att skapa intresse för Rejlers är att erbjuda traineepro

gram. Vi har inom Rejlers Embriqs verksamhet startat det första 

programmet, som har utvecklats väldigt väl och vi hoppas att liknande 

program ska sprida sig till fler delar av Rejlers.

Karriär

Vi är beroende av medarbetarnas kompetens och att den hela 

tiden utvecklas så att vi kan tillmötesgå, och även överträffa, 

kundens förväntningar. Komplexa och nydanande uppdrag gör att 

våra medarbetare ständigt utvecklas. Utbildningsnivån och den 

teoretiska kompetensen ökar kontinuerligt genom såväl nyrekryte

ring, förvärv som genom utbildningsinsatser. I vår utbildningsportal, 

Rejlersakademin, har vi samlat interna och externa kurser och 

utbildningar inom ett brett område som ska hjälpa oss att utveckla 

vår kompetens. Ett nytt system för hantering och sökning av kom

petenser har införts och arbete pågår med att utveckla det som 

stöd för såväl karriärplanering som bemanning av uppdrag.

I takt med att Rejlers utvecklar nya verksamhetsområden och eta

blerar sig på fler orter skapas bättre förutsättningar för den enskilde 

medarbetaren att utvecklas i den riktning som planeras tillsammans 

med närmaste ledaren. Karriärvägar finns beskrivna för utveckling 

som teknikspecialist, uppdragsledare, teamledare 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 hälsosam

ma val och få en bättre framtid. I sju år har Rejlers sponsrat en

skola i Sydafrika, Qhakaza High School, som har 1 200 elever. Några 

resultat av programmet är en förbättrad hälsa för eleverna, en kraf

tig minskning av antalet tonårsgraviditeter, fler ungdomar i arbete, 

fler elever till universiteten och bättre framtidsmöjligheter. Rejlers 

finansierar även stipendier till ingenjörsutbildningar för elever i 

avgångsklassen.
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 Nicklas Keijser   arbetar som automations- och systemingenjör 

med varierande uppdrag i värmeverk, gruvor, pengatryckerier, 

stärkelsefabriker eller mejerier.

– Rejlers är ett mycket tillåtande företag. Det är ont om ”slip-

sar” eftersom alla chefer är ingenjörer. Min chef jobbar liksom 

jag som konsult och vet precis hur min vardag ser ut. Jag kan 

föra fram både kritik och beröm och cheferna lyssnar eftersom 

de själva vet hur livet som ingenjör är. Jag får arbeta med det jag 

tycker är kul och ledningen tror på mina idéer. Arbetet är mycket 

varierande, den ena dagen är aldrig den andra lik.

 Kaia Jeanette Johansen   är chef för ”Løsningssenteret” på Rejlers 

Embriq i Oslo. Hon är utbildad inom marknadsföring och ledarskap 

och har jobbat i IT-branschen inom leverantörssidan sedan 1999.

- Att vara en del av Rejlers ger oss möjlighet att nå nya mark-

nader där vi kan bidra med vår kompetens och teknologi. Det 

är spännande att få vara en del av digitaliseringen i framtiden, 

samt att bidra till en fungerande samhällsviktig infrastruktur. 

Jag ser också nyttan av att fortsätta relationsbyggandet med 

nya och befintliga kunder och medverka till goda kundupplevel-

ser i vart och ett av våra möten som kunden har med oss.

 Maren Bjørnbakk   kom till Rejlers Norge 2015 med en master i energi och 

miljö från NTNU, och arbetar med specialisering i elektriska anläggningar.

- Det mod som Rejlers har, och som speciellt har visat sig i satsningen 

på innovation och spännande projekt som exempelvis AMS, tycker jag är 

jätteroligt. Innan jag började jobba tänkte jag ofta att, ”det där har jag 

lust att vara med om”. Jag gillar att jobba i en verksamhet som Rejlers, 

där arbetet är fullt med framåtanda och ambitioner.

 Aki Hakkarainen   kom till Rejlers Finland 2012 som chefskonstruktör. 

Sedan 2016 har han varit affärsområdeschef för EIC (Electricity, Instru-

mentation and Control). I affärsområdet finns närmare 130  medarbetare 

med uppdrag runt om i Finland och utomlands.

— Marknaden i Finland har genomgått en lång period av stora utmaningar. 

Men vi har lyckats upprätthålla en stadig tillväxt. Och nu finns tecken 

som tyder på återhämtning i ekonomin och investeringsvilja. Det som gör 

mig lycklig varje dag är våra medarbetares expertis och hängivenhet, 

något som jag är mycket stolt över.

25



REJLERS AB (publ)

Org nr 556349-8426, Box 30233, 104 25 Stockholm

Tel 0771-78 00 00, Fax 08-654 33 39

E-post info@rejlers.se, www.rejlers.com/se


