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NYCKELTAL 2004 2003 2002 2001 2000 

Omsättning, Mkr 1 577 1 691 1 837 1 746 1 770 

Rörelseresultat efter avskrivningar, Mkr 48 -51 32 9 -165 

Resultat efter finansiella poster, Mkr 48 -60 27 12 -160 

Resultat efter skatt, Mkr 46 -60 27 12 -160 

Resultat per aktie, kr 46 -60 27 12 -160 

Rörelsemarginal, % 3,1 Neg 1,8 0,5 Neg 

Vinstmarginal, % 2,9 Neg 1,5 0,7 Neg 

Avkastning på eget kapital, % 18,9 Neg 9,3 4,3 Neg

Avkastning på eget kapital enligt ägarens 
mål för Lernia, % 17,9 Neg 7,9 3,7 Neg 

Soliditet, % 48 45 50 50 42 

Medelantal anställda 2 422 2 541 2 606 2 509 2 497 

Omsättning per anställd, tkr 651 665 705 696 709 

Förädlingsvärde per anställd, tkr 431 418 418 395 330 

• Omsättningen uppgick till 1 577 Mkr, en minskning med 
 7 procent från föregående år.

• Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades kraftigt  
 och uppgick till 48 (-51) Mkr.  Resultatet för Lernia AB   
 efter skatt blev 46 (-60) Mkr. 

•  Lernia Bemanning ökade såväl omsättning som resultat 
och utsågs till Årets tillväxtföretag av Ahrens och Svenska 
Dagbladet. För andra året i rad utnämndes Lernia Be m a n  n-
i  ng till Gasellföretag av Dagens Industri.

 
•  Lernia stärkte sin ställning inom kommunala utbildnings-

entreprenader och vann upphandlingar bland annat i Göte-
borg, Stockholm och Malmö.

•  Lernia tecknade ramavtal med Trygghetsfonden TSL om 
leverans av omställningstjänster. Under fjärde kvartalet 
gjorde Lernia ett 60-tal omställningsaffärer. 

•  En ny affärsenhet, Rehabilitering, ansvarar från 1 januari  
2005 för utveckling och genomförande av Lernias koncept 
för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Under 2004 gjorde Lernia affärer med cirka 3 000 kunder och cirka 30 000 personer 
gick på någon av Lernias utbildningar. Vi hyrde ut cirka 3 000 bemanningskonsulter 
till industrin för längre eller kortare perioder.
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Allt fler företag har förstått att det är viktigt att arbeta med 
värderingar och att alla som arbetar i ett företag ska veta vad 
som förväntas av dem. 
 Vi arbetar kontinuerligt med Lernias värderingar och den 
värdegrund företagets verksamhet vilar på. I undersökningar 
och dialoger med Lernias medarbetare utkristalliserades fyra 
värdeord. Dessa skapar tillsammans en struktur för hur alla 
som arbetar i Lernia ska förhålla sig och hur de som möter oss 
också ska kunna känna att Lernia är ett värderingsstyrt företag.
 ”Alla företag har en själ – det här är Lernias.” är den skrift 
som tagits fram för att manifestera våra värderingar och visa 
vad vi står för.

ENGAGEMANG – VI TROR PÅ DET VI GÖR OCH 
VI STÅR FÖR DET  
När man möter Lernia är vår förhoppning att det ska kännas 
att vi är engagerade i det vi gör och att vi tillsammans ska-
par möjligheter. De som går någon av våra kortare eller längre 
utbildningsprogram ska känna att vi gör allt för att de ska 
lyckas med sina studiemål. De företag vi gör affärer med vill vi 
ska uppleva oss som en samarbetspartner som skiljer sig från 
andra och där är engagemanget i våra kunders verksamhet 
avgörande.

RESPEKT – ALLAS LIKA VÄRDE
Vi har en humanistisk grundsyn och menar att alla kan, vill 
och förmår utvecklas och att utgångspunkten måste vara att 
vi möter varandra med respekt. Namn, kön, ålder eller etnisk 
bakgrund är inte viktigt. Det viktiga är att vi tror på indivi-
dens möjligheter.

ANSVAR – MAN KAN LITA PÅ OSS
Lernia ska vara ett öppet företag och redovisa vad vi gör och 
hur det vi gör påverkar våra intressenter. Vi ska tåla genom-
lysning. Vi vill vara ett företag som det finns ett stort förtro-
ende för. Ett förtroende som också bygger på att vi håller vad 
vi lovar och har långsiktig stabilitet.

PROFESSIONALISM – VÅRA INSATSER GER RESULTAT
Lernia är ett företag som drivs på marknadsmässiga grunder 
med tydliga värderingar som skapar värden för våra ägare och 
intressenter. En långsiktig lönsamhet är en förutsättning för 
att kunna utveckla erbjudanden och tjänster.
 
GLOBALT ANSVAR
Lernia anslöt sig i början av 2004 till Globalt Ansvar. För 
Lernia var det en självklarhet och i vårt åtagande ligger att vi 

ställer upp på bärande riktlinjer och principer. I vårt ansvar 
ligger att bidra till en ekonomisk och social utveckling samt 
att respektera mänskliga rättigheter. Vi är sedan länge både 
miljö- och kvalitetscertifierade.

LERNIAS TRE SKRIFTER
Nu tar vi våra värderingar ett steg vidare i och med de tre 
skrifter som vi har givit ut under våren 2005. De har var sitt 
tema, frågor som är viktiga för oss alla. Integration – Ett rika-
re Sverige. Rehabilitering – Omstart.Vuxnas lärande – Lära på 
nytt.
 Stora utmaningar väntar Sverige framöver. Tillsammans 
med andra aktörer, myndigheter, kommuner och företag är vi 
beredda att ta vår del av ansvaret. Så bra vi kan och förmår.

LERNIA – ETT VÄRDERINGSSTYRT FÖRETAG 
Värderingar visar vägen i vardagens många situationer och varje 
dag fattas många beslut, stora som små. Det är både betydelsefullt och angeläget 
att ha en tydlig värdegrund. 
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Samtidigt har vi under hösten fått flera omställningsaff ä rer 
och byggt upp en ny affärsenhet för arbetslivsi n riktad reha-
bilitering. Vi har också satsat på kompetensutveckl i n g  av våra 
medarbetare och utveckling av våra processer, framför allt 
informations- och distributionskanalen lernia.se, den nya lär-
portalen och andra IT-satsningar. 

FART PÅ AFFÄRERNA
Året började svagt för båda våra affärsenheter Kompetens-
utveckling och Beman ning, men efter sommaren vände affä-
rerna uppåt. 
 Lernia Bemanning redovisade sina högsta försäljningssiffror 
någonsin och utnämndes till Årets tillväxtföretag av Ahrens 
och Svenska Dagbladet. Vi har ökat vår geografiska närvaro 
och stärkt vår ställning på ma r knaden med etableringar i 
Luleå, Umeå och Östersund. Flera nya ramavtal har tecknats, 
med bland andra Volvo Personvagnar och Ericsson. Lernia Bem-
an-   n in g har idag en god riskspridning med en bred kundbas. 
 Lernia Kompetensutveckling gjorde ett av sina bästa r e s u l t-
at någonsin. Vi har flyttat fram positionerna på f ö r etags mark-
naden. Länsarbetsnämndernas köp av u tb i l d n ing ökade lik-
som kommunernas köp av svenska för invandrare och vuxen-
utbildning.
 Vi fick kvittens på att de omfattande strukturåtgärder som 
genomfördes under 2003, med en kraftig personalminskning 
och en ny etableringsstrategi, var riktiga. Lernia kunde möta 
volymuppgången utan att de fasta kostnaderna följde med när 
intäkterna steg.

SATSNING PÅ OMSTÄLLNING OCH REHABILITERING
Det nya omställningsavtalet för kollektivanställda är oe rhört 
betydelsefullt och öppnar för många nya affärer m ot företags-
marknaden. Lernia tecknade avtal med Tryg g  h e  tsfonden TSL i 
september 2004 och ett 60-tal affärer gjordes under fjärde kvar-
talet. 
 Intresset för arbetslivsinriktad rehabilitering ökar också och 
för att kunna möta behoven startade vi i en tredje affärsenhet, 
Rehabilitering, som trädde i kraft 1 januari 2005. 

KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING
Lernia redovisade en kraftig resultatförbättring för 2004. 
Resultatet uppgick till 48 Mkr, en förbättring med mer än 100 
Mkr från året innan. Avkastningen på eget kapital enligt äga-
rens mål för Lernia blev 17,9 procent. Vårt f o k u s ligger nu på 
att ytterligare förstärka lönsamheten så att vi varaktigt över 
en konjunkturcykel kan ligga på lägst 13 procent, vilket är 
ägarens krav.

MARKNADSLEDANDE
Lernia har ambitionen att vara marknadsledande när det gäll-
e r kompetensförsörjning. Detta kräver ökade ak tiviteter i 
försäljningsledet. Vi måste bli ännu bättre på att lyfta fram 
unikiteten i vårt erbjudande och paket e  ra vad vi sammantaget 
kan erbjuda markna den. Inte m i n st behöver vi också öka kän-
nedomen om Lernia.
 Vi ska fortsätta att investera i IT, affärsutveckling, persona-
lens kompetens och i nya tjänster. För att bättre kunna svara 
mot kundernas krav har vi tagit fram kompetensprofiler för 
alla befattningar. Vi satsar mycket på utbildning av ledare, säl-
jare och många andra nyckelpersoner.
 Jag tycker att det känns väldigt bra att kunna konstatera 
att utvecklingsbudgeten för 2005 är ännu starkare än föregå-
ende år. Konkurrensen är stenhård inom alla delmarknader. 
Lernia möter ingen konkurrent med sa m m a bredd i utbudet, 
men det finns många duktiga nischaktörer och stora multina-
tionella företag. Detta innebär fortsatt hård konkurrens och 
pressade marginaler. För Lernia är utmaningen att i denna 
marknadssit ua tion öka marknadsandelar och lönsamhet ännu 
mer. 

FOKUS PÅ BREDDAD KUNDBAS
Under 2005 ska vi vidareutveckla våra nya koncept i n om 
omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Le r n i a ska 
tydligare etablera sig som en ledande partner till arbetsgivare 
inom både privat och offentlig verks a m  het. 
 Min viktigaste uppgift som vd är, förutom att öka lönsam-
heten, att minska riskerna i ve rk samheten genom en breddad 
kundbas, vilket är en förutsättning för att vi ska nå visionen 
– Lernia är det svenska arbetslivets ledande partner för kom-
petensförsörjning. Genom att få människor, företag och orga-
nisationer att utvecklas och växa, bidrar vi i förlängningen till 
Sveriges konkurrenskraft.

Stockholm i mars 2005

Ingemar Alserud
Verkställande direktör

”LERNIA STÅR STARKARE ÄN NÅGONSIN”
Idag står Lernia starkare än någonsin. Vi har stärkt 
vår position på samtliga marknader, vi har fått många nya kunder 
och ökat återköpsfrekvensen bland befintliga kunder.
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Lernia ska enligt ägarens mål för Lernia bedriva verksamheten 
på marknadsmässiga villkor och finansiera sin egen ut ve c k ling. 
Verksamheten ska koncentreras till områden där företaget kan 
nå lönsamhet och skapa långsiktig ekonomisk bärkraft. 
 Idag är utbudet av arbetskraft större än efterfrågan inom 
många områden. Arbetslösheten låg i december 2004 på drygt 
5 procent, med stora variationer både inom och mellan olika 
regioner. På sikt väntas en tilltagande arbetskraftsbrist. Orsa- 
k en är framför allt att de unga som kommer ut i arbetslivet inte 
räcker till för att kompensera de stora pensionsavgångarna. Det 
kommer att råda brist på yrkesutbildad personal inom framför 
allt skola, vård och omsorg samt industri och teknik, men i stort 
sett alla branscher berörs. 
 För att öka utbudet av arbetskraft behövs kraftfulla satsning-
ar på kompetensutveckling, integration av invandrare och reha-
bilitering av långtidssjukskrivna. Dessutom krävs stimulerande 
åtgärder för att de som arbetar ska stanna kvar längre i arbetsli-
vet.

VISION
Lernia är det svenska arbetslivets ledande partner för kompet e n s-
försörjning. 
Lernia vänder sig till företag, organisationer och myndigheter 
som är verksamma i Sverige. Lernia vänder s ig också direkt till 
människor som vill förbättra sina möjligh e t er i arbetslivet. Inom 
ramen för kompetensförsörjning er b j u d er vi främst kompe-
tensutveckling och bemanningstjänst e r, men också koncept för 
omställning och re h a b i l i t e ring. 

AFFÄRSIDÉ
Lernia försörjer långsiktigt svenskt arbetsliv med yrkeskompetens 
genom att erbjuda kompetensutveckling och bemanning. 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Lernia arbetar med Balanserade styrkort för styrning och upp-
följning av verksamheten. För varje perspektiv – kund, medar-
betare, interna processer, utveckling och finansiellt – sätts mål 
som ska bidra till att uppnå visionen. Dessa mål måttsätts och 
följs upp kontinuerligt under året. Några av de viktigaste redo-
visas här. 

Kundperspektivet
Lernia ska vara det naturliga valet som kompetensförsörjnings-
partner och ska aktivt bidra till att utveckla kundens konkur-
renskraft. Under 2004 gjorde Lernia affärer med cirka 3 000 
kunder. Sedan flera år mäter vi kundnöjdheten inom respek-

tive affärsenhet. 2004 infördes en ny gemensam mätmetod i 
hela koncernen. Totalt index för Lernia blev 73 (skala 0-100). 
Ko m pe ten s utveckling låg på 73 och Bemanning på 71. Målen 
för 2005 är 74 respektive 72. Utvärderingen visade att kvalitet, 
leverans, service och bemöt a nde är våra starka sidor. Förb ätt ri n-
gs områden är framf ö r allt proaktivitet och partnerskap gentem ot 
företagsmarknaden och arbetet med de frågorna har fördjupats 
under hösten 2004.

Medarbetarperspektivet
Våra medarbetare ska uppfatta Lernia som den mest attraktiva 
arbetsgivaren i de branscher där vi verkar och vara stolta över 
att arbeta för Lernia. Medarbetarindex för hela koncernen, 
exklusive bemanningskonsulter, låg på 69,6 för 2004 (skala 
0-100), vilket var i nivå med vårt mål (se vidare av snittet om 
Våra med arbetare, sid 34).

Interna processperspektivet
Våra interna processer och system är kundstyrda och utveckla-
de för att skapa bästa kundvärde. Att samverka internt och dela 
med sig av erfarenheter och kunskaper är viktigt i ett kunskaps-
företag. Kunskapsdelning berikar både individerna och organi-
sationen. Intranätet är vår huvudkanal för information. Målet 
är a t  t 50 procent av våra medarbetare ska besöka vårt intranät 
regelbundet, 10 gånger eller fler per månad. 2004 var besöks-
frekvensen 41 procent. Under 2005 kommer en översyn och 
utveckling av intranätet samt aktiviteter för att öka intranätan-
vändningen att påbörjas. 

Utvecklingsperspektivet
Förmågan att förnya kompetens och arbetssätt i enligh et med 
marknadens krav är avgörande för vår strategiska utveckling. 
 Utvecklingsbudgeten sätts i relation till omsättningen. För 
hela Lernia uppgick utvecklingskostnaden till 2,8 procent av 
omsättningen 2004. Målen var 3,2 procent.

Finansiella perspektivet
Lernias verksamheter ska koncentreras till områden där vi kan 
nå konkurrensfördelar och en uthållig lönsamhet. Vi ska av eg en 
kraft kunna finansiera utveckling och behov av förändringar. 
De finansiella målen ska vara marknadsmässiga. 

- Soliditet
Lernia ska ha en kapitalstruktur som stödjer bolagets strategi. 
Det egna kapitalet ska vara tillräckligt för att möjliggöra en 
omstrukturering av verksamheten som motsvarar den maxi-

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL
Lernia är ett statligt ägt bolag, och vi ska vara drivande på marknaden för
kompetensförsörjning, där bemanning, kompetensutveckling, rehabilitering 
och omställning är de bärande tjänsterna.



mala rörelserisken på kort sikt. Rörelserisken är definierad som 
resultateffekten av sex månaders bedömda maximala intäkts-
bortfall. 2004 var soliditeten 48 procent. Målet är en soliditet på 
40-5 0 procent över en konjunkturcykel. 

- Avkastning
Avkastningsmålen ska tillförsäkra ägaren avkastning på eget 
kapital och värdetillväxt samt en lönsamhet som garanterar 
finansiering av bolagets långsiktiga utveckling. 2004 uppgick 
avkastningen på det egna kapitalet, enligt ägarens mål för 
Lernia, till 17,9 procent. Målet är en avkastning på lägst 13 pro-
cent över en konjunkturcykel.  
 Lernia ska ha en rörelsemarginal, det vill säga rör e l se resultat 
efter avskrivningar i relation till omsättningen, om lägst 4 pro-
cent över en konjunkturcykel. För 2004 var rörelsemarginalen 
3,1 procent.

- Utdelningspolicy
Kapital som överstiger bolagets kapitalbehov (se ovan) ska 
delas ut till ägaren. 

STRATEGISK INRIKTNING
Lernias vision och affärsidé innebär en tydlig fokusering på 
kompetensförsörjning, där bemanning, kompetensutveckling, 
rehabilitering och omställning är de bärande tjänsterna. 
Lernias kärnområden, där vi har långsiktig kompetens och ver-
kar inom flera marknadssegment är industri och teknik samt 
vård och omsorg.
 Vi finns också inom bygg-, fordons- och måltidsindustrin 
med begränsade erbjudanden. Vi har även branschoberoende 
erbjudanden inom exempelvis språk, matematik, data, miljö-
kunskap, kvalitet, ekonomi, medarbetarskap, tester, analyser 
och validering. Nya satsningsområden tillkommer och gamla 
avvecklas utifrån förändringar i marknad och omvärld. 
 För Lernia är det fortsatt viktigt att öka andelen försäljning 
mot arbetsgivare med befintliga tjänster och att bredda affären 
mot befintliga kunder och skapa mervärde med nya produkter. 
Vi ska även etablera mer flexibla och effektiva arbetsformer, 
samt bygga och utveckla varumärket samt vårda relationer 
med våra intressenter. 9
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Det gäller att rekrytera rätt medarbetare, att utveckla de med-
arbetare man har och komplettera med tillfälliga resurser 
vid toppar och sjukdom. Kompetent personal är en värdefull 
resurs. Arbetsgivarna arbetar aktivt för att minska sjukskriv-
ningarna och efterfrågan på rehabilitering av medarbetare 
som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivn a ökar. Många 
företag behöver också professionell hjälp för att på bästa sätt 
ta hand om personal som blir övertalig vid omorganisationer 
och neddragningar. 
 Kompetensförsörjningsprocessen kan delas in i fyra delar: 
Att rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
 De flesta aktörer inom branschen är specialiserade, några 
är också nischade mot en särskild sektor av näringslivet. Sam-
tidigt sker idag en branschglidning, där framför allt beman-
ningsföretagen vidgar sitt erbjudande till att omfatta alla slags 
tjänster inom kompetensförsörjning. Komp etens försörjning 
är dock ännu ingen sammanhållen bransch. 

FÖRÄNDRINGAR PÅ UTBILDNINGSMARKNADEN
Mycket har hänt de senaste åren inom utbildningsmarkna-
den. Fler kommuner lägger ut utbildningar på entreprenad 
och behovet av utbildningar i nya former ökar. Om friskolor 
och privatisering av dagis/förskoleverksamhet räknas in så har 
marknaden ökat kraftigt. Många aktörer är intresserade av 
området och att driva utbildningar i olika former och konstel-
lationer. 
 Branschen som sådan bedöms enligt en rankning som 
Veckans affärer gjort, VA 42/2004 som mycket snabbväxande.

BEMANNINGSBRANSCHEN
Bemanningsföretagen sysselsätter cirka 1 procent av arbets-
kraften, vilket är en låg siffra i en in t e   r nationell jämförelse. 
Först ut var administration, kont o r och ekonomi. Nu kan 
man hyra in personal inom i stort sett alla yrken och bran-
scher. För många invandrare är bemanningsbransc h e n den 
snabbaste – i b  l  and den enda – vägen in på arbetsmarknaden. 
Bema n ni ng s  branschen följer i stort konjunkturen, sysselsätt-
ningen ökade både 2003 och 2004, men är ännu inte uppe på 
samma nivå som toppåret 2000. 

ÖKAT FOKUS PÅ REHABILITERING
Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett område som väntas öka 
i betydelse. I november 2004 fanns det i Sverige totalt cirka 
248-500 sjukskrivna varav 115 000 varit sjukskrivna mer än ett 
år. Antalet långtidssjukskrivna har minskat, dels beroende på 
att många fått sjuk-och aktivitetsersättning (förtidspension), 

dels därför att färre korttidssjukskrivningar övergått i lång-
tidssjukskrivning. Regeringen har satt som mål att halvera 
antalet sjukdagar, totalt cirka 80 miljoner, fram till 2008. För 
att förbättra möjligheten att komma tillbaka i arbete krävs 
mera vårdinsatser, utbildning och arbetsträning. 

STORA FÖRÄNDRINGAR FÖR DET SVENSKA 
NÄRINGSLIVET
Det svenska arbetslivet är inne i en period av stora förändring-
ar. Många företag förändras i takt med ökade möjligheter att 
förlägga verksamheten helt eller delvis till så kallade låglöne-
länder. En omstrukturering sker inom näringslivet inte bara 
i Sverige utan i hela västvärlden. Ett antal arbetstillfällen har 
försvunnit ur landet. För att se till att nya arbetstillfällen till-
kommer och för att säkra en långsiktig lönsamhet, är det där-
för nu stort fokus på dessa frågor. 
 På tjänstemannasidan har det sedan länge funnits fack-
liga överenskommelser och försäkringar som tryggar indi-
videns rätt till omställningsbidrag. Nu finns det också stöd 
för om ställning på kollektivsidan. Omställningsavtalet, som 
Svenskt Näringsliv och LO enats om, ger upp till 19 000 kro-
nor i bidrag till den som blir övertalig vid omorganisation 
eller andra förändringar. Det är pengar som ska användas för 
kompetensanalys och stöd av olika slag. Många arbetsgivare 
bidrar också med extra resurser för en framgångsrik omställ-
ningsprocess.

ARBETSTILLFÄLLEN LÅTER VÄNTA PÅ SIG
2004 var tillväxten i svensk ekonomi 3,8 procent, enligt 
Konjunkturinstitutets prognos, december 2004. Prognoserna 
för 2005 varierar mellan 2,4 och 3,1. Det förefaller därför som 
om tillväxten inte har skapat nya arbetstillfällen eller givit 
flera jobb. Orsakerna är flera. Produktiviteten ökar inom indu-
strin, effektiviseringar, ny teknik och nyttjande av utrustning 
bidrar tillsammans till att nya arbetstillfällen inte skapas i den 
utsträckning som förväntats då konjunkturen har varit god 
under några år. Företagen kan möta en ökad efterfrågan med 
färre personer och därför är det en eftersläpning vad gäller 
nya arbetstillfällen. 
 Det finns viss efterfrågan inom främst byggsektorn och den 
privata tjänstesektorn. Den öppna arbets lösheten har ökat 
och låg i december 2004 på drygt 5 procent, enligt SCB. 
 Antalet deltidsjobb och tillfälliga jobb ökar. Kom m u n er och 
landsting, som är stora arbetsgivare i Sverige, har försämrad 
ekonomi och mer än 10 000 jobb försvann i kommuner och 
landsting från hösten 2003 till hösten 2004.

MARKNAD OCH TRENDER
Snart lämnar ”rekordgenerationen” arbetslivet. För att företag och orga-
nisationer ska vara effektiva och konkurrenskraftiga är en väl fungerande 
kompetensförsörjning en förutsättning.
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STORA RÖRELSER UNDER YTAN
Även om antalet jobb inte ökar nämnvärt är rörlighet en på 
arbetsmarknaden stor. Vi rör oss mellan olika anställnings-
former, från heltid till deltid, från fast anställning till visstids-
anställning, från anställning till företagande.
 För bara några år sedan talade man om att alla måste vara 
beredda att byta jobb en eller ett par gånger under sitt yrkes-
verksamma liv. Idag handlar det inte bara om att byta jobb, 
utan många gånger också inriktning.
 Vi har gått från industrisamhälle till tjänstesamhälle till 
informationssamhälle på bara ett par generationer. Redan 
talar man om att informationssamhället snart ersätts av kun-
skapssamhället och upplevelsesamhället. Vissa yrkesgrupper 
försvinner, idag finns till exempel inte många vaktmästare, 
sekreterare eller andra stödfunktioner på företagen, och sys-
selsättningen fortsätter att minska inom skogsbruket, jord-
bruket och fisket. Samtidigt tillkommer nya yrkesgrupper 
inom framför allt underhållnings-, IT- och hälsosektorn. 
Alla dessa förändringar ställer nya krav på individer, företag 
och samhälle. Utbildning och utveckling blir en livslång pro-
cess. Strukturer och stödsystem måste också förändras för att 
underlätta för individer och organisationer. 

REKORDGENERATIONEN GÅR I PENSION
Snart lämnar ”rekordgenerationen”, födda 1945-54, arbets-
livet. Inom en tioårsperiod – fram till 2015 – kommer närma-
re 40 procent av den nuvarande arbetsstyrkan att pensioneras. 
 I en studie av Kairos Future ”Rekordgenerationen slår till 
igen” 2001, framgår att många ser fram emot en ledig tid med 
goda ekonomiska resurser. Målsättningen är att vara aktiv 
och många vill resa eller bosätta sig utomlands. De flesta trivs 
med sitt arbete. 45 procent kan tänka sig att fortsätta jobba 
efter 65 om de får lägre skatt och 43 procent om de får deltid. 
Hur länge dagens 50-åringar kommer att jobba är dock ovisst. 
Vi vet att den faktiska pensionsåldern (ej inräknat avtals- och 
delpension) redan idag ligger på 59 år.
 SCB beräknar att halva vårdpersonalen och halva lärarkåren 
pensioneras fram till 2015. Det sammanlagda arbetskraftsbe-
hovet i enbart dessa två sektorer kommer att uppgå till flera 
hundratusen personer. Bristen kommer att accentueras från 
2008. 
 Utmaningen blir att matcha den framtida arbetskraftsbris-
ten med den stora arbetskraftsresurs som redan finns i landet. 
Idag står 246 000 personer utan arbete, av dessa är 20 000 
utomnordiska medborgare och 43 000 ungdomar.

JOBB ÄR NYCKELN TILL INTEGRATION
Det blir allt viktigare att integrera invandrare på den svens-
ka arbetsmarknaden. År 2020 beräknas var femte person i 
Sverige vara invandrad eller barn till invandrare.
 Idag har bara 60 procent av dem anställning, mot 80 pro-
cent för infödda svenskar enligt Integrationsverkets rap-

port Inte gration 2003. Orsaken är inte bristande utbildning, 
ut bildningsnivån är ungefär densamma. Men invandrare har 
svårt att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. 
 EU:s direktiv om likabehandling oavsett etnisk bakgrund 
trädde i kraft den 1 juli 2003. Att omsätta den i praktisk verk-
lighet skulle innebära att alla som bor i Sverige får lika möjlig-
het till arbete oavsett bakgrund.
 För en framgångsrik integration krävs utbildning i svenska, 
validering av yrkeskunskaper, anpassad utbildning och arbets-
platspraktik. Men också kunskap och ändrade attityder hos 
alla. 
 Sex av tio svenskar anser att det förekommer etnisk diskri-
minering i arbetslivet enligt TCO, ”De nya svenskarnas svå-
righeter på arbetsmarknaden”, 2004.

UNG LÄNGRE
Idag är man ung längre. Många inträder i vuxenliv med fast 
jobb och familj någonstans i 30-årsåldern. Många undersök-
ningar visar att materiella saker minskar i betydelse i relation 
till upplevelser. Att dela företagets värderingar blir viktigt 
samtidigt som lön och karriärmöjligheter blir mindre viktigt 
enligt Kairos Future, ”Framtidens arbete och utbildningar”, 
september 2004.
 Samtidigt är det många ungdomar som inget hellre önskar 
än att få ett fast jobb. Men utan rätt utbildning, erfarenhet 
och kontakter är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Många riskerar att fastna i lågavlönade deltidsjobb inom ser-
vicesektorn. 
 Här behövs riktade insatser och kompletterande utbild-
ningar som är anpassade till både ungdomarnas och arbetsgi-
varnas behov. 

LERNIAS ROLL
Med ett brett utbud av tjänster inom utbildning och utveck-
ling, rehabilitering och omställning, rekrytering och beman-
ning spelar Lernia en viktig roll i Sveriges framtida kompe-
tensförsörjning. Vi utvecklar och anpassar våra erbjudanden 
för att passa dagens och morgondagens arbetsmarknad och 
vi bidrar praktiskt till att fler människor både utvecklas i och 
kommer tillbaka till arbete.
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De största kundgrupperna är länsarbetsnämnder, kommu-
ner och försäkringskassor samt företag inom industrisektorn. 
2004 svarade länsarbetsnämndernas upphandling av utbild-
ningar för 41 procent av omsättningen, kommunala entrepre-
nader för 23 procent, kompetensutveckling och bemannings-
tjänster för företag och organisationer för 32 procent samt 
övrigt 4 procent. 
 Verksamheten drivs från och med den 1 januari 2005 i tre 
affärsenheter. Kompetensutveckling och Bema nn i n g svarade 
för 73 respektive 27 procent av omsättningen 2004. Re ha b ili-
teringstjänster drivs nu i en egen affärsenhet. Affärsenheterna 
är res u l t  at ansvariga och styrs på rörelseresultat. 

KOMPETENSUTVECKLING
Kompetensutveckling ansvarar för utveckling, produktion 
och försäljning av yrkesutbildningar, kommunala utbildnings-
entreprenader samt företagsanpassade utbildningar. Kom-
p  e tens utveckling erbjuder också validering och certifi ering 
av kunskaper inom bland annat vård- och teknikyrken. När 
företag får ändrade förutsättningar bidrar Lernia med tjäns-
ter för ett framgångsrikt omställningsarbete för både företa-
get och medarbetarna. 
  Kompetensutveckling hade vid årsskiftet 1 282 medarbetare, 
varav 1 082 utbildningskonsulter. 

BEMANNING
Bemanning ansvarar för utveckling, produktion och försälj-
ning av bemanningstjänster för i första hand industri- och 
teknikföretag. Verksamheten drivs i det helägda dotterbola-
get Lernia Bemanning AB. Bemanning kan erbjuda allt från 
uthyrning av enstaka personer till hela arbetsgrupper och alla 
slags kompetenser och yrkesgrupper, från monteringsperso-
nal till produktionschefer. 
 Bemanning hade vid årsskiftet 1 073 medarbetare, varav 973 
bemanningskonsulter. 

REHABILITERING
Rehabilitering  ansvarar för utveckling och genomförande av 
arbetslivslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Mark na ds bear-
betning och försäljning sker med hjälp av affärsenheterna 
Kompetensutveckling och Bemanning. Lernia har avtal med 
Försäkringskasseförbundet och be driver verksamheten i nära 
samarbete med försäkringskassor, arbetsförmedlingar och det 
lokala näringslivet. 
 Cirka 30 medarbetare arbetar med rehabiliteringsuppd r ag.                                                                           
                                                                                                                     
STABER
Lernias staber: Ekonomi, IT, Kommunikation, Personal och 
Utveckling ger ett övergripande stöd för Lernias verksamhet. 
De stöder vd i det långsiktiga strategiska arbetet och arbetar 
också på uppdrag av affärsenheterna. På staberna arbetar 89 
personer och de ansvarar för utveckling inom sina respektive 
ansvarsområden. 

MARKNADSBEARBETNING OCH FÖRSÄLJNING
Affärsenheterna Kompetensutveckling och Bema n n i n g ansva-
rar för marknadsbearbetning och försäljning av Lernias erbju-
danden. De säljer också rehabiliteringstjänster och införsälj-
ningen inriktas alltmer på helheten i erbjudandet – kompe-
tensförsörjning. 
 Den lokala förankringen är viktig och Lernia har lokalkon-
tor på 90 orter över hela landet. På 40 platser är Kom pet e n s-
utveckling och Bemanning samlokaliserade. 

LERNIA.SE 
Lernias webbplats hade i snitt cirka 33 000 unika besökare 
per månad under 2004, en ökning med 7 procent jämfört med 
2003. Webbplatsen är en av de viktigaste kanalerna för att 
samlat presentera Lernias utbud till alla målgrupper. Kanalen 
utvecklas löpande och undersökningar och tester är viktiga 
verktyg för att innehållet ska svara upp mot besökarnas behov. 
 Lernias utbildningar som erbjuds både privatpersoner och 
företag visas ut tillsammans med de lediga tjänster som finns. 
Varje månad skickar cirka 350 personer in en intresseanmälan 
för jobb inom Lernia Bemanning. 
 Under 2005 kommer kanalen att utvecklas vidare i syfte att 
erbjuda dels interaktiva utbildningar, dels ökade möjligheter 
att läsa på distans. Parallellt med detta kommer funktionalitet 
som beställning och betalning att integreras.
 Lernias många olika erbjudanden kan kombineras för att 
bidra till såväl individens behov av kompetensutveckling som 
arbets givarens behov av kompetensförsörjning.

KONCERNÖVERSIKT
Lernia är Sveriges ledande företag inom kompetensförsörjning och finns representerat i hela 
Sverige. Vi erbjuder tjänster inom kompetensutveckling, bemanning, rehabilitering och 
omställning och omsättningen 2004 var 1 577 miljoner kronor. 

Regioner

Platskontor

Regioner

Platskontor

Kompetensutvecklig Bemanning Rehabilitering

VD

Kommunikation

Personal

Ekonomi

IT

Utveckling
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MEDLEMSORGANISATIONER 
Lernia är representerat i styrelsen i Utbildningsföretagens 
förening (UF).
 Lernia är medlem i Studieförbundet Näringsliv och Sam-
hälle (SNS), Svenskt Näringsliv, Almega samt i regionala och 
lokala nätverk och organisationer.
 Lernias utvecklingsdirektör är vice ordförande i European 
Vocational Training Association (EVTA) och Lernia repre-
senteras i styrelsen också av Lernias verkställande direktör. 
EVTA startade 1996, som en fortsättning på ett EU-projekt. 
Idag har EVTA medlemmar från 14 länder och är en viktig 
remissinstans för EU-kommissionen. 

LERNIAS HISTORIA I KORTHET

2004 
Lernia Bemanning blir årets tillväxtföretag enligt Ahrens och utnämns för andra året i 
rad till Gasellföretag. Lernia skriver omställningsavtal med Trygghetsfonden. 

2003
Områden som inte tillhörde kärnverksamheten avyttrades. Antalet företagsaffärer och  
kommunala entreprenader ökade. Lernia Bemanning och utnämns till Gasell företag av 
Dagens Industri.

2002
Beslut om ny vision, nya värderingar och ny organisation. Lernia gör en offensiv satsning 
på försäljning, öppnar tio nya bemanningskontor och sluter ramavtal med flera stora 
nationella företag. Vuxenutbildning på entreprenad åt Stockholms stad.

2001
Koncernen blir miljöcertifierad enligt ISO 14001. Svenska Kunskapshusen AB startas av 
Lernia, ABB, Skandia och Metall. Vuxenutbildning på entreprenad åt Göteborgs stad.

2000
AmuGruppen AB byter namn till Lernia AB. Sfi-verksamhet på entreprenad i Stockholm 
och Göteborg. Samlad satsning gällande e-learning.

1999
Bemanningsverksamheten blir kvalitetscertifierad enligt ISO 9002.

1998
Bemanningsverksamheten startar. Lernia blir kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. 
Vuxenutbildning på entreprenad genomförs åt Nacka kommun för första gången.

1997
Stor omorganisation där dotterbolagen ersätts med affärsområden. 

1995
Företagsförsäljningen är över 100 Mkr.

1994
Malmö kommun upphandlar sfi-utbildning, svenska för invandrare, för första gången.

1993
AMU-Gruppen övergår från myndighet till aktiebolag och blir AmuGruppen AB med nio 
regionala dotterbolag.

1980-tal
1986 ombildas AMU till AMU-Gruppen, som ska sälja och producera utbildning, med 
målet att bli helt självfinansierat.

1970-tal
Nya grupper, som invandrare och tjänstemän, erbjuds nya kurser. Till exempel 1978 utbil-
das 245 000 personer.

1960-tal
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken intensifieras. Arbetsmarknads utbild ningen ökar 
kraftigt och bara under 1964 utbildas 30 000 personer.

1950-tal
De första AMU-centren etableras. I slutet av 50-talet utbildas cirka 8 000 personer varje år.

1940-tal
Arbetsmarknadsverket, Ams, får ansvaret för arbetsmarknadsutbildningen, och staten 
tar över arbetsförmedlingarna.

1930-tal
Kommunerna får statens uppdrag att anordna utbildningar för arbetslösa.

1920-tal
Omskolningskurser för arbetslösa.

1910-tal
Statens arbetslöshetskommission bildas och det första projektet blir att omskola arbets-
lösa tobaks- och textilarbetare.

NYCKELTAL PER AFFÄRSENHET

                                                             BEMANNING                KOMPETENSUTV.

  2004 2003 2004 2003

    

Omsättning, Mkr 423 374 1 147 1 285

Rörelseresultat, Mkr 15 9 112 33

Medelantal anställda  1 139 973 1 200 1 406

Förädlingsvärde per anställd, tkr  346 354 482 490

Resultat per anställd, tkr  13 9 93 23

Lönekostnad inkl soc.kostn, Mkr 367 333 565 673

Antal kunder 800 700 2 200 2 700
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Lernia ser till hela kompetensförsörjningsprocessen och erbju-
der tjänster inom kompetensutveckling, bemanning, rehabili-
tering och omställning. Under 2004 har fokus lagts på utveck-
ling av erbjudanden inom rehabilitering och omställning, för 
att ta fram underlag till nya erbjudanden, affärsenheter och 
därtill hörande koncept. 

KUNSKAPSDELNING
Vi lägger stor vikt vid att stärka organisationens och medar-
betarnas kunskaper och innovationsförmåga. Projektet ”Kun-
skapsdelning i Lernia”, har drivits under 2004 i syfte att bättre 
ta tillvara och sprida goda exempel i hela organisationen. Ett 
nytt arbetssätt kommer därför att implementeras under 2005. 
Utveckling av den befintliga produktportföljen sker i nära 
samverkan med kunder och i olika kunduppdrag. Behov som 
uppstår på marknaden och som bedöms ha potential både 
nationellt och lokalt analyseras, bedöms och samordnas. 
Pilottest genomförs innan lansering i större skala sker. 

TJÄNSTESEKTORNS BETYDELSE ÖKAR
Av tradition är Lernia starkt inriktat på kompetensförsörjning 
för industri- och vårdsektorn. Antalet sysselsatta inom indu-
strin har minskat sedan mitten av 70-talet och minskningen 
förväntas fortsätta med cirka 2 procent per år. Samtidigt ökar 
sysselsättningen inom tjänstesektorn. Kunskapsintensiva 
tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg samt outsour-
cing, har haft en genomsnittlig tillväxt med 5,3 procent sedan 
1993. Lernia satsar därför nu på att utveckla nya erbjudanden 
för tjänstesektorn. 

VALIDERING OCH CERTIFIERING
Det finns ett stort behov av att kunna validera olika kunskaper 
och färdigheter utifrån uppställda normer och betyg inom en 
rad områden och yrken. Tillsammans med branschorganisatio-
ner och Utbildningsföretagens förening driver Lernia frågor 
kring certifiering av aktörer som ska ges mandat att genom-
föra valideringar och utfärda betyg/intyg. Tillsammans med 
branschorganisationer och ett antal företag har Lernia varit 
med och tagit fram certifieringar inom bland annat CNC. 
 Lernia har idag en omfattande verksamhet kring validering, 
främst inom vård och omsorg. Att kunna validera kunskaper 
som förvärvats under en längre tid, både inom och utanför en 
utbildning, i ett annat land eller genom arbetslivet blir allt vik-
tigare då många människor idag har kunskaper inom många 
olika områden men saknar dokumentation. Lernia har även 
utbildningsprogram som kan anpassas utifrån individens behov. 

Allt för att snabbare kunna matchas mot olika formella krav 
och arbetsområden. Lernia är också representerat i styrelsen 
för Validerings dele gationen som tillsatts av regeringen för att 
tillsammans med arbetsmarknadsrepresentanter ta fram nor-
mer och riktlinjer för att utveckla valideringsområdet.

ÖKAD INTERNETNÄRVARO
Internet och olika former av internetnärvaro blir allt viktigare. 
Antalet aktörer på Internet ökar och sedan några år kan man 
konstatera att en utvecklad internetstrategi är en förutsättning 
för företagen att synas, möta nya målgrupper och utveckla 
information och erbjudanden. Vår hemsida lernia.se utvecklas 
nu för att i större utsträckning bli en sälj- och leveranskanal. 
Satsningen möjliggör en mer flexibel leverans till kunderna. 
Arbetssättet anpassas till individens krav och behov i en mix 
av distansundervisning och traditionell undervisning. Lernia.
se kommer att kombinera ett stort antal möjligheter för våra 
kunder och kursdeltagare att möta Lernia. Redan idag är det 
ett tusental personer som läser olika utbildningar på distans 
via lernia.se
 Inom ramen för lernia.se utvecklas också olika extranätlös-
ningar där vi anpassar information och funktion till en speci-
fik kunds behov. Det rör i första hand stora företag som vi har 
ramavtal med.
 Under 2005 kommer också kursdeltagarsystem och kopp-
lingen till studieplaner att utvecklas där deltagarna har tillgång 
till den information de behöver direkt över nätet. Där ingår 
också kontakt med utbildare och andra kursdeltagare.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Flera intressanta projekt drivs inom ramen för EVTA, bland 
annat inom validering och certifiering, utveckling av e-lear-
ning och uppbyggnad av en gemensam databas med goda 
exempel från alla länder. Lernia har haft flera personer i de 
olika projekten och även haft ansvaret för ett antal delprojekt, 
främst inom validering och livslångt lärande.

UTVECKLING ÄR CENTRALT FÖR LERNIA
I all vår produkt- och konceptutveckling utgår vi från kundernas behov för att säkra 
synergier mellan befintliga affärsenheter. Nya erbjudanden bygger på omvärlds-
analyser, branschkontakter och samarbeten, både inom Sverige och internationellt. 
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”Många hade arbetat länge på Duni. När beslutet kom tror jag 
att det chockade många”, säger Gunilla Jön s s o n , som ansvarat 
för omställningsarbetet, och som själv började på företaget 
1974.
 I Halmstad tillverkades så kallade korttidsprodukter, fram-
för allt bestick, koppar, glas och tallrikar. Här låg länge kon-
cernens huvudkontor och många koncernfunktioner har fun-
nits kvar. Nu ligger huvudkontoret i Stockholm, men flyttas 
till Malmö 2005. En del tjänstemän har blivit erbjudna att 
flytta med och ett trettiotal har tackat ja.
 Varslet trädde i kraft den 1 juli och uppsägningarna kom i 
mitten av september. På tjänstemannasidan har det funnits 
omställningsstöd i många år, men nu kom också alla kollek-
tivanställda att omfattas av det nya omställningsavtalet, TSL.
 ”Det har varit en stor hjälp”, säger Gunilla. ”Det har varit 
positivt att vara med och påverka hur vi skulle arbeta med det 
här tillsammans med Lernia.” 

ALLT UNDER ETT TAK
”Vi valde Lernia som stöd för de kollektivanställda. Vi ville ha 
en lokal partner som kände till arbetsmarknad e n häromkring, 
som har ett stort kontaktnät och som oc k s å kunde erbjuda 
utbildning. Vi fick allt under ett t a k.”
 Duni har tidigare anlitat Lernia för olika utbildningar. 
Detta spelade också in. ”Vi har jobbat med Lernia förut, och 
har bra erfarenheter.” Arbetet har bedrivits i projektform, 
med Gunilla som projektledare. Redan från början var det full 
fart med olika aktiviteter – informationsmöten, utbildningar, 
studiebesök hos andra företag.
 ”Varje måndag har det varit veckomöte med arbetsförmed-
lingen, facket, Lernia och Trygghetsrådet. Vi har varit ett bra 
team som hjälpts åt att spåna fram idéer.” 

MÖTEN MED INDIVIDEN
Gunilla satte också genast upp ett schema för individuella 
möten med Lernias handläggare. 
 ”Jag bokade in första mötet, sedan bokade de själva eventu-
ella uppföljningsbesök. Vi gick igenom alla kollektivanställda 
på två-tre veckor. Att personalen skulle få komma så snart 
som möjligt var ett krav från vår sida. Personlig kontakt är en 
trygghet för många.” 

MÅNGA FÅR JOBB OCH UTBILDNING
Under hösten fick ett 20-tal uppsagda medarbetare nya 
anställningar och vid jultid blev det klart att cirka 30 får jobb 
på Allobi, en underleverantör till Duni, som köpt maskiner 

och utrustning och bedriver verksamheten i Dunis gamla 
lokaler. Ett 20-tal ska börja studera, de flesta väljer arbets-
marknadsutbildningar hos bland a n n  at Lernia. ”Många har 
länge tänkt att de skulle vidareutbilda sig”, berättar Gunilla. 
”Det är positivt att de får den här c hansen.”

TRÄFFPUNKT
Sedan några långtidssjukskrivna fått sjukersättning återstod 
efter julhelgerna cirka 55 personer på kollektivsidan som ännu 
inte hittat en lösning. 
 ”Under våren kommer vi att jobba vidare med dem som 
finns kvar, även om de sista slutar sin anställning i mitten av 
mars”, berättar Gunilla. ”Lernia kommer att driva ”Studio  
D u ni” med grundläggande datautbildning, fortsatt stöd i 
jobbsökningen och så vidare. Vi har många invandrare som 
har varit här länge, men som har svårt med språket och behö-
ver svensk undervisning. Studio Duni blir också en social 
verksamhet, ett ställe där man kan träffas och prata.” Gunilla 
tycker att om ställningen gått bättre än hon hade trott. ”Folk 
har varit involverade och engagerade hela tiden. Och det går 
att hitta jobb, man kan hjälpa till.”

”VI HAR VARIT ETT BRA TEAM”
Precis före semestern kom beskedet: Duni skulle lägga ner i Halmstad och flytta delar av produktionen till 
Polen och Belgien. Totalt varslades 244 personer, både tjänstemän och kollektivanställda. Det nya omställ-
ningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO är ett stort stöd i ansträngningarna att finna nya arbeten.
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Anneli Matthiasson är ansvarig för rekryteringsutbildningar 
på Volvo Personvagnar Produktion. Hon sitter på personal-
kontoret ute på Torsla nd a verken i den stora monteringsfabri-
ken. Inom produktion arbetar cirka 5 000 personer. Man byg-
ger en bil i minuten, från plåtrulle till färdig kaross. Välkända 
bilmärken som XC90, S80, V70, XC70, men också special-
vagnar för polis och ambulans.

LÅNGTIDSARBETSLÖSA FÅR CHANSEN
Rekryteringsutbildningen, som Volvo började med 1994, är 
ett samarbete mellan företaget och arbetsförmedlingen, som 
i sin tur engagerat Lernia. 
 Volvo har genom åren haft ett stort rekryteringsbehov och 
nästan dammsugit hela Göteborgsregionen efter folk som 
har industrierfarenhet. Nu söker man också personer med 
erfarenhet från exempelvis restaurangbranschen eller vården 
som är vana vid fysiskt arbete med höga krav på noggrannhet 
och stresståligh e t. Arbetsförmedlingen gör en första gallring 
och Volvo avgör sedan vilka som får gå utbildningen. För att 
komma ifråga ska man vara långtidsarbetslös. 
 De som antas går en enklare fordonsteknisk utbildning på 
fem veckor i Lernias regi. Den följs av sex veckors handledar-
ledd praktik i produktion på Volvo. Bland dem som går utbild-
ningen är många invandrare och cirka 30 proc e nt är kvinnor.

 ”I snitt ligger vi på tre starter per år, med 15 i varje grupp”, 
berättar Anneli. ”Vi letar aktivt efter fler kvinn or.”

NÄSTAN ALLA FÅR ANSTÄLLNING
Anneli ser många fördelar med rekryteringsutbildningen, 
både för företaget och den enskilda personen. 
 ”Som arbetsgivare får vi en chans att känna om detta är en 
person som passar in i vår organisation. Och deltagarna får i 
sin tur chansen att pröva på ett nytt arbete, känna av arbets-
miljön samt lära känna arbetskamraterna. Sedan när den för-
sta arbetsdagen kommer, kör de bara igång!” Av dem som 
fullföljer utbildningen får nästan alla fast anställning hos 
Volvo. En förutsättning är ett väl fungerande samarbete med 
arbetsförmedlingen och med Lernia. ”Vi är samkörda. Både 
arbetsförmedlingen och Lernia vet vad vi söker.”

BIDRAR TILL MÅNGFALDEN
Anneli framhåller att rekryteringsutbildningarna bidrar till en 
önskvärd mångfald på Volvo.
 ”Vi får väldigt många spontanansökningar, men de här per-
sonerna saknar tidigare industrierfarenhet och skulle antagli-
gen ha fått ett nej tack – om de överhuvudtaget hade hört av 
sig. Men vi vill ha en blandning av kompetenser, kön, natio-
naliteter. På det här sättet vidgar vi vårt synsätt.”

”VI VIDGAR VÅRT SYNSÄTT”
Volvo Personvagnar i Göteborg satsar sedan flera år på rekryteringsutbildningar i 
samarbete med arbetsförmedlingen och Lernia. Långtidsarbetslösa får fordonsteknisk utbildning 
och chansen att pröva på vad industriarbete innebär. Nästan alla får fast anställning.
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Det första uppdraget inom ramavtalet inleddes i augusti, på 
ECCT, Engine Chassis Center Torslanda, en sekvensfabrik 
mot Torslandaverken. Man tillverkar bland annat powerpac, 
växellåda och motor, bakaxlar och fjäderben och levererar till 
alla bilar som tillverkas i Torslanda, cirka 900 per dag. 

TRYGGHET MED INHYRD PERSONAL
Lernia har arbetat för flera av Volvos underleverantörer och 
har lång erfarenhet av fordonsindustrin. För produktions-
chefen på ECCT, Fredrik Vestlund, var det här första gången 
han använde inhyrd personal. Han berätt ar att de hade ett par 
större projekt på gång och var lite oroliga för att få problem 
med kapaciteten. 
 ”V8 var en ny motor för oss och vi hade en del inkörnings-
problem. Vi brukar köra två skift, men nu startade vi ett natt-
skift och tog in personal från Lernia.” 
 Framför allt har ECCT behövt montörer, men också truck-
förare, totalt cirka 35 personer. För Fredrik är det viktigt att 
han får snabb respons och klara besked i alla lägen. 
 ”Oavsett vad det gäller dröjer det bara några minuter innan 

vi får hit arbetsledningen från Lernia.”

 Till sommaren hoppas man vara i fas igen och kunna stänga 
nattskiftet. ”Det är bra med både livrem och hängslen ibland”, 
säger Fredrik.  

BRA REKRYTERINGSBAS
Den inhyrda personalen är en bra rekryteringsbas. Ett tiotal 
bemanningskonsulter har sökt och fått fast anställning på V ol v o 
Personvagnar.  
 ”Det passar oss utmärkt”, säger Fredrik. ”Båda parter har möj-
lighet att känna sig för. Det här jobbet kräver koncentrat i o n och 
noggrannhet, vi har cirka 2 000 olika modellvarianter.”

”NATTSKIFT MED PERSONAL FRÅN L ER N IA”
Lernia Bemanning har arbetat med fordonsindustrin länge. Sommaren 2004 skrev man för 
första gången ett ramavtal med Volvo Personvagnar. Det första uppdraget inleddes i augusti då 
montörer och truckförare behövdes till ett nattskift på ECCT.

Lernias samarbete med Volvo Personvagnar omfattar 
både kompetensutveckling och bemanningstjänster.
 Under 2004 genomfördes utbildningar i bland annat 
presentationsteknik, projektledning, svets och elektronik.
 Sommaren 2004 tecknade Lernia ett ramavtal med 
Volvo Personvagnar om uthyrning av kollektivanställd 
personal, som omfattar samtliga anläggningar i Sverige.
 På uppdrag av länsarbetsnämnderna bedriver Lernia 
sedan flera år rekryteringsutbildning för Volvos fabriker i 
Torslanda och Uddevalla.
 Lernia genomför också gymnasiekurser för Göteborgs 
tekniska gymnasium, som ägs av Göteborgs stad, Volvo 
Personvagnar och AB Volvo. 
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Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och är 
världsledande inom blod- och njursjukvård. På anläggningen 
i Lund arbetar man med produktion och utveckling av dia-
lysutrustning. Här finns också en av de tre dialyskliniker som 
företaget driver i Sverige. 
 Gambro har ungefär 1 000 anställda i Lund, framför allt 
tekniker, ekonomer och naturvetare, samt tekniskt utbildad 
produktionspersonal. På senare år har långtidssjukskrivning-
arna ökat här precis som på många andra företag. 

ETT FRISKARE GAMBRO
Sedan några år tillbaka har man inom Gambro aktivt arbetat 
rehabiliteringsinriktat för att få tillbaka långtidssjukskrivna 
i arbete. Rehabiliteringsgruppen, bestående av HR/chef, 
Previa/ FHV, Försäkringskassan samt fackföreningar träffas 
regelbundet. Gruppen från HR består av personalchef Hans 
Åkesson samt Anna-Maria Andersson och Elisabeth Sköl de r u-
 d som är ansvariga för rehabiliteringsinsatser för tjänstemän 
respektive produktionspersonal.  
 Gambro arbetar aktivt och målinriktat för att minska de 
långa sjukskrivningarna. 
 ”Hälsoproblemen har förändrats över tiden”, säger Hans. 
”Förr var det fler belastningsskador, nu ser vi en ökning fram-
förallt inom stressrelaterade sjukdomar.”
 Anna-Maria betonar att varje rehabiliteringsärende är unikt 
och individuellt anpassat. Lösningen kan till exempel vara 
återgång till ordinarie befattning men med förändrad arbets-
situation eller nya karriärvägar inom eller utanför företaget.

NOGGRANT VAL AV PARTNERS
För att få bästa lösning anlitar Gambro externa leverantörer, 
bland annat Lernia, som stöd till individen.
 ”Vi jobbar med Lernia både när det gäller utbildning och 
bemanning och vet att det är en seriös aktör. Vi är noggranna 
när vi väljer samarbetspartners”, säger H a n s.
 ”Lernias upplägg och sätt att arbeta stämde väl in med 
det sätt vi vill arbeta på, med stödsamtal och kartläggning. 
Projektledaren fick också acceptans av alla parter.”

PROJEKTLEDAREN ÄR COACH
Projektledaren går igenom vad medarbetaren kan och vill och 
vilka möjligheter som finns. Sedan är det dags för kompetens-
utveckling eller arbetsprövning, antingen på Gambro eller 
någon annanstans. 
 ”Lernias stora kontaktnät är verkligen en styrka”, säger 
Anna-Maria. Hon betonar också projektledarens betydelse 

som coach. Det är fråga om en process med många små steg. 
 ”Vad det leder till beror på individen. Många tycker att det 
här är väldigt positivt. Det aktiva arbetet har lett till en större 
öppenhet kring rehabilitering och en ökad förståelse. Hur 
man tar emot personer som kommer tillbaka är också oerhört 
viktigt. 

REHABILITERING – EN DEL I FRISKVÅRDEN
Rehabiliteringsarbetet ingår som en del i friskvårdsprojektet 
”Ett friskare Gambro”. Alla, både chefer och medarbetare, får 
utbildning i friskvård. Man arbetar förebyggande med bland 
annat friskvårdsprofiler. Och sjukskrivningarna har också 
minskat, f ram förallt korttidsfrånvaron. 
 ”Vi har gjort väldigt mycket, men man kan nog inte göra 
för mycket. Det är individens ansvar, och vi ger dem verkty-
gen,” säger Anna-Maria. 

”LERNIAS KONTAKTNÄT ÄR EN STYRKA”
På Gambro i Lund arbetar man målinriktat för att få igång långtidssjukskrivna 
medarbetare. Lernias upplägg för arbetslivsinriktad rehabilitering passar deras sätt att 
arbeta med individen i centrum och ett tätt samarbete mellan alla aktörer. 

Kersti Reutherborg-Kubicek, företagsläkare t v och Anna-Maria Andersson i mitten. 
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Jönköpingsenheten är den största enheten inom Fläkt Woods, 
världsledande leverantör av ventilationsprodukter för bygg-
nader och industrin. Fläkts Woods är en av de största arbets-
givarna i kommunen med cirka 600 medarbetare. Man till-
verkar luftbehandlingsaggregat, till- och frånluftsdon och 
kylbafflar som installeras i industrier, lager, butiker och kon-
tor. Le ver an s erna går främst till Sverige och övriga Norden. 
Efterfrågan påverkas framför allt av byggkonjunkturen. När 
det byggs nytt och renoveras ökar efterfrågan. 
 ”Vi arbetar med allt som bidrar till ett bra inomhusklimat, 
både värme och kyla”, berättar Pia Andersson, som är perso-
nalchef. ”Det handlar hela tiden om att utveckla nya produk-
ter och att tillverka dem så effektivt som möjligt. Det är en 
ständigt pågående tävling.”

STORA SÄSONGSVARIATIONER
Fläkt Woods har stora säsongsvariationer. Det är högsäsong 
i produktionen från mitten av mars och över hela somma-
ren. Orsaken är klimatet – i Sverige och övriga Norden gör 
man gärna installationer under den varma årstiden. Många 

an läggningar renoveras också under semestrar och sommar-
lov, till exempel industrin.
 ”Vi utnyttjar vår egen personal först och främst och alla går 
på ’högvecka’-schema när vi har högsäsong oavsett om man 
jobbar skiftgång eller dagskift.”
 Men den fasta personalen räcker inte till. Sedan ett par år 
tillbaka har man kompletterat med inhyrd personal och idag 
försöker man använda en enda leverantör. 

STRATEGISKT VAL AV PARTNER
Fläkt Woods hade samarbetat med Lernia tidigare och var 
nöjda med den personal de fick. Idag har man ramavtal med 
Lernia och går alltid till Lernia först när det gäller produk-
tionspersonal.
 ”Vi ser långsiktigt på detta”, säger Pia. ”Det är bättre att jobba 
med få leverantörer. Lernia kan vår verksamhet och det blir 
bättre precision i leveransen. Vi känner varandra.” 

FAST POOL
Lernia har en fast bemanningspool som servar Fläkt Woods. 
Framför allt handlar det om operatörer och montörer, ibland 
upp till 70 personer samtidigt. 
 Fläkt Woods har ambitionen att all form av kärnkompetens 
ska finnas inom den egna organisationen. Men det förekom-
mer också att man hyr in spetskompetens, som till exempel 
kantpressare.
 ”Vi vill ha tillbaka samma personer, som har den rätta kom-
petensen och som är bekanta med både personal och lokaler. 
Lernia känner vår organisation, våra förväntningar och krav.” 

ÄVEN KOMPETENSUTVECKLING
Pia Andersson vill också peka på möjligheten att ut nyttja 
Lernia för kompetensutveckling. 
 ”Lernia har ett brett koncept med både bemanning och 
utbildningsmöjligheter. Vi kan till exempel hyra in extra per-
sonal när vår egen personal utbildar sig hos Lernia i kant-
press!” Pia är imponerad av snabbheten. 
 ”Lernia kan snabbt tillhandahålla personal som vanligt-
vis direkt går in och jobbar. Det är möjligt när vi har ett bra 
samarbete. Jag kan ringa i eftermiddag och efterlysa ett antal 
montörer. Lernia återkommer snabbt och med stor sannolik-
het vet jag att vi får rätt personer som fungerar hos oss – i 
morgon kommer Kalle och Niklas och i övermorgon kommer 
Ahmed och Aina… Snabbheten, precisionen och finessen 
tycker jag om.”

”LERNIA KAN VÅR VERKSAMHET”
På Fläkt Woods i Jönköping svänger det ordentligt i produktionen. Från mitten av mars 
och fram till skolstarten är det högsäsong. Många kunder passar på att byta fläktaggregat under 
den varma årstiden. Då behövs extra resurser som kan jobbet och känner företaget. 
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Bunriap har bott i Sverige i fem år. Idag är hennes svenska rik-
tigt bra, och hon är på god väg att förverkliga en barndoms-
dröm. Att bli sjuksköterska. Bunriap berättar att hon beund-
rade sköterskorna när hon var liten, deras fina uniformer och 
deras vänliga sätt. Familjen hade ingen möjlighet att satsa på 
hennes utbildning, istället arbetade hon i en butik i Bangkok 
under många år.

BÖRJADE MED SFI
I Sverige började Bunriap med att läsa sfi, svenska för invand-
rare. Därefter började hon på en förberedande vårdkurs. Efter 
praktiken fick hon anställning på ett äldreboende. 
 ” Jag arbetade där i sju månader, jag trivdes mycket bra med 
platsen på äldreboendet”, berättar Bunriap. ”Jag hade nog fått 
stanna där om jag ville, men jag hade bestämt mig för att fort-
sätta min utbildning.”

SNART FÄRDIG UNDERSKÖTERSKA
I oktober 2003 började Bunriap på Lernia med svenska som 
andraspråk, och samtidigt började hon på Lernias omvård-
nadsprogram. Nu, i mars 2005, är hon snart färdig under- 
sköterska. Praktiken på Karolinska Sjukhuset är den sista 
etappen. Bunriap har varit här i fyra veckor, och nu är det 
bara en vecka kvar.
 ”Sedan åker vi till Thailand på semester i tre veckor. När 
vi kommer tillbaka ska jag söka jobb.” Bunriap har fått erbju-
dande att arbeta på äldreboendet där hon var tidigare men vill 
helst jobba på ett sjukhus. 
 ”Det är lite annorlunda på ett stort sjukhus, jag får större 
användning för min utbildning.” 
 Men huvudsaken är att det blir ett arbete inom vården. ”Jag 
trivs jättebra med det här, tycker om att jobba med männis-
kor.” 

FÖRST JOBB, SEDAN MERA SVENSKA
Hur går det med språket? Bunriap är fortfarande inte nöjd, 
hon vill lära sig mer. ”Jag ska söka jobb först, sedan ska jag 
läsa gymnasiekurserna svenska A och B som jag inte läst ännu. 
Ibland har jag svårt att uttala orden rätt.” 
 Men Bunriap vill inte bara fortsätta att plugga. Nu är det 
jobb som gäller. 
 Hon berättar att det känns svårt att lämna Karolinska. 
Bunriap arbetar på Kärlkirurgavdelningen. ”Här är under-
bart. De är väldigt duktiga. Ibland har vi inte tid att fika, vi 
jobbar så intensivt. Patienterna är viktigast, det tycker alla. Vi 
tar hand om patienterna först.”

PRAKTIKEN ÄR VIKTIG
Bunriap är nöjd med sin utbildning. Hon tycker lärarna är 
bra, men vill särskilt lyfta fram praktiken. ”Man har läst om 
allt i skolan, men det är ändå stor skillnad när man går ut i 
verkligheten. Första gången jag gjorde praktik kunde jag inte 
ta blodprov. Nu tar jag blodtryck, puls, EKG och så vidare – 
allt sådant som undersköterskor gör. Min handledare är top-
pen. Jag vill ha två veckor till, jag trivs väldigt bra med både 
praktiken och mina studier.”

 

Bunriap Petersson från Thailand har förverkligat sin barndomsdröm: Hon är snart färdig under-
sköterska efter att ha varvat studier i svenska med vårdutbildning på Lernias vuxenutbildning i 
Stockholm. Efter att ha studerat i flera år ser hon fram emot att börja jobba – på riktigt.

”NU ÄR DET JOBB SOM GÄLLER”

Landets kommuner har sedan en tid börjat konkurrens-
utsätta den egna verksamheten i allt större utsträck-
ning, såväl inom svenska för invandrare som grundläg-
gande och gymnasial vuxenutbildning.

Att kombinera svenska för invandrare, yrkesutbildning 
och praktik har visat sig vara nyckeln till framgång för 
att de studerande ska nå sina studiemål och få jobb.
 
Kommuner väljer Lernia som leverantör främst bero-
ende på vår erfarenhet av vuxenstuderande med modern 
metodik och pedagogik. Kursdeltagarnas möjligheter 
och förutsättningar tillvaratas genom ett flexibelt läran-
de där de själva ansvarar för sina studier med stöd av 
individuella coacher. Vi har avtal med cirka 30 kommu-
ner däribland Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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Lernia anslöt sig till Globalt Ansvar i början av 2004 och för-
binder sig därmed att följa de principer och riktlinjer för håll-
bar utveckling som finns inom ramen för Global Compact. 
Allt fler företag följer detta som innebär att främja företagens 
sociala ansvar när det gäller mänskliga rättigheter, grundläg-
gande arbetsvillkor, bekämpning av korruption, en bättre 
miljö och övriga punkter i OECD:s riktlinjer. 
 För Lernia är det viktigt att som företag ta ställning i olika 
frågor och löpande stämma av med våra intressenter för att 
hitta förbättrings- och förändringsområden. 
 Lernias viktigaste intressenter utifrån vår vision och mis-
sion är kunder, kursdeltagare, medarbetare, ägare, fack- och 
branschorganisationer och leverantörer. Miljön och vår lokala 
förankring spelar en viktig roll. För att förverkliga vår vision 
måste vi vara tydliga på marknaden och professionella i kon-
takten med våra intressenter. 
 Vi vill öka kännedomen om vad Lernia står för och vi arbe-
tar aktivt för att stärka varumärket. Under 2004 inleddes ett 
arbete för att öka kunskapen om intressenternas krav och för-
väntningar. Det som kommer fram i undersökningar, intres-
sentmöten och intressentdialoger kommer också att redovisas 
på olika sätt, både internt och externt, bland annat i årsredo-
visningen.

KUNDER
Lernia har cirka 3 000 kunder – företag, länsarbetsnämnder, 
arbetsförmedlingar, kommuner, försäkringskassor och organi-
sationer. Vi mäter kundnöjdhet sedan flera år. En ny gemen sam 
mätmetod infördes 2004 för hela koncernen. Undersökningen 
omfattar fler kunder och fler frågeområden än tidigare. Resul-
tatet visade 2004 ett nöjdkundindex totalt för koncernen på 73 
(av möjliga 100). 
Mätningar och djupintervjuer visar att kvalitet, leverans, ser-
vice och bemötande är våra starka sidor. Lernia är välkänt 
inom våra traditionella kundgrupper – länsarbetsnämnder 
och försäkringskassor – men vi har mer att göra på företags-
marknaden, framför allt angående proaktivitet, partnerskap 
och information under pågående uppdrag. 
 Den lokala relationen är avgörande för kunden, men det är 
också viktigt att hela företaget i sig uppfattas positivt.  
 Den viktigaste kundkontakten är den personliga kontakten 
i samband med försäljning, leverans och uppföljning. För att 
erbjuda marknaden hela Lernias utbud satsar vi på att utveck-
la och utöka utbildningen av våra säljare. 

KURSDELTAGARE
Varje år går cirka 30 000 personer på olika utbildningar i 
Lernias regi. Genomgående får både kursinnehåll och kurs-
ledning höga poäng på de enkäter som genomförs. Mest nöjd 
är man med personalens bemötande, service och med lärarnas 
kompetens. Minst nöjd är man med utbildningslokalerna.
 Under året samlade vi fokusgrupper bland våra kursdeltagare 
för att diskutera erfarenheter och förväntningar. Bland annat 
framkom att det finns ett stort intresse för skriftliga omdömen 
efter längre utbildningsprogram som inte har en norm eller 
standard. Vi har startat ett projekt för att ta fram nya kompe-
tensbevis och intyg. De kommer att införas under 2005.

MEDARBETARE
Medarbetarna är viktiga ambassadörer för Lernia. Varje år 
genomförs organisationsmätningar där alla medarbetare får 
möjlighet att bedöma Lernia. Dessa visar dels vad man tycker 
om sin egen arbetssituation, dels hur man ser på hela organi-
sationen och företaget. 
 Utöver organisationsmätningarna har även andra under-
sökningar och enkäter genomförts under 2004 för att skapa 
underlag för åtgärder och förbättringar inom personalområ-
det. Stress- och friskvårdsenkäter görs för att mer på djupet 
se hur alla medarbetare mår och vilka aktiviteter som kan 
behöva sättas in för att vi ska bli ”Ett Friskare Lernia”.

LERNIAS INTRESSENTER
För Lernia är det viktigt att som företag tydliggöra och stärka varumärket. 
Vi vill ha en öppen och kontinuerlig dialog med våra intressenter för att finna 
områden för förbättring och förändring.
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En enkät kring vår personalpolitik gjordes, dels för att vi 
ska kunna informera på ett bättre sätt om den personalpoli-
tik som finns, dels för att ge underlag för att förbättra den. 
Intervjuer ska genomföras under 2005 för att fördjupa kunska-
pen om vad medarbetarna förväntar sig av Lernia och tycker att 
vi ska stå för. 
 För att ta tillvara medarbetarnas kompetens och förankra 
beslut, affärsmål och planer samlas alla chefer till Ledarforum 
ett par gånger om året. Viktiga strategiska frågor diskuteras 
också på Lerniarådet, där alla som direktrapporterar till före-
tagsledningen ingår. Alla medarbetare uppmuntras att komma 
med synpunkter och konkreta förslag till förbättringar via 
intranätet. Under 2004 registrerades 359 förbättringsförslag 
och vi ser en uppåtgående trend. Insatser kommer att göras 
under 2005 för att ytterligare stimulera intresset.
 Under 2004 genomfördes träffar över hela landet, där 
Lernias företagsledning, tillsammans med regioncheferna, 
bjöd in medarbetare till möten om Lernias vision och värde-
ringar, varumärkesfrågor, företagskultur, ekonomi och affä-
rer. Temat var alla medarbetares roll som ambassadörer för 
hela Lernia.

ÄGAREN
Det finns en stor förväntan på de statliga bolagen att de ska 
vara föredömen och ansluta sig till de principer och rikt linjer 
som finns för Globalt Ansvar. De ska också vara öppna och 
redovisa verksamheten på ett sådant sätt att alla intressen-
ter ser vad de står för. Lernia följer regeringens riktlinjer för 
Globalt Ansvar.
 Ägaren styr genom bolagsordning och genom att utse styrelse 
på bolagsstämman. 

FACK- OCH BRANSCHORGANISATIONER
För Lernia är det viktigt att ha goda relationer med arbets-
givare och fackförbund som verkar inom de branscher där vi 
finns. Vi är också aktiva medlemmar i aktuella branschorgani-
sationer. 
 Under 2004 genomfördes intervjuer med företrädare för 
Metall och Svenskt Näringsliv där det tydligt framkommer 
att man förväntar sig mycket av Lernia framöver. Att vi tar 
ansvar för det vi gör, att vi främjar utvecklingen för b å d e indi-
vider, företag och organisationer och bidrar till ökad konkur-
renskraft. 
 Att vi är ett statligt ägt bolag skapar en ännu större förvän-
tan på hur vi agerar och upp tr ä d  er.

LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS
Leverantörer och samarbetspartners är en del av erbjudandet 
till våra kunder. Successivt kommer vi att se över att vi har en 
samsyn i viktiga frågor. I mesta möjliga mån ska de också vara 
kvalitets- och miljöcertifierade.

MILJÖN
Miljöhänsyn är en naturlig del i vårt arbete. Vi ska på alla sätt 
minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet. Lernias 
miljöpåverkan gäller framför allt miljöfarliga verksamheter 
som el- och svetsutbildning, men vi ser också över uppvärm-
ning, elförbrukning och tjänsteresor (se avsnittet om Miljö 
och kvalitet, sid 38). 
 Lernia är miljöcertifierat sedan 2001 och miljörevisioner 
görs varje år.

VÅR LOKALA FÖRANKRING
Lernia driver verksamhet på ett 90-tal orter i Sverige och vår 
verksamhet är starkt knuten till det lokala samhället. Vårt 
engagemang är långsiktigt och vi vill spela en aktiv roll i det 
lokala arbetslivet. 
 Det är självklart för oss att representanter för Lernia finns 
med i lokala nätverk. 

HÅLLBAR UTVECKLING
Allt vårt arbete och de verksamheter vi bedriver utgår från vår 
värdegrund: respekt, engagemang, professionalism och ansvar. 
Syftet är att nå visionen och därmed vara en partner till det 
svenska arbetslivet. För att vara trovärdiga i det arbetet måste 
vi på ett tydligt sätt informera om vår verksamhet och vilken 
påverkan den har för de intressenter som finns kring Lernia. 
Vi har för avsikt att utveckla vår redovisning enligt de princi-
per som finns för bland annat Global Reporting Iniative och 
att bli ett föredöme. Hållbar utveckling och goda resultat tror 
vi är mycket starkt kopplade till varandra och resultatet av 
vårt arbete kommer att redovisas löpande.
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Bemanning erbjuder tjänster inom rekrytering, personalut-
hyrning och entreprenader och är ledande inom sin nisch, 
industri-, teknik- och logistiksektorn, med en cirka 14-pro-
centig marknadsandel. 
 I samverkan med affärsenheterna Kompetensutveckling 
och Rehabilitering kan Bemanning erbjuda tjänster inom alla 
delar av kompetensförsörjningsprocessen. Vi arbetar nära 
våra kunder och utgår i all vår verksamhet från arbetsgivarens 
behov. 
 Den lokala förankringen är viktig och Bemanning finns på 
ett fyrtiotal orter runt om i Sverige, med koncentration till 
de stora industriregionerna i Skåne, Småland, Väst sverige och 
Mälardalen. Under året startades verksamhet på ytterligare 
fyra platser för att förtäta kontorsnätet.
 Bemanning har sedan starten 1998 gjort affärer med cirka 
1-400 kunder. De tio största kunderna under 2004 svarade 
för cirka en tredjedel av den totala omsättningen. Bemanning 
gjorde affärer med cirka 800 kunder varav 380 var nya.  
 Viktiga ramavtal tecknades med Ericsson, Volvo Person-
vagnar, Finnveden och Fläkt Woods. Genom att erbjuda 
kombinerade lösningar med rehabilitering, omställning, kom-
petensutveckling och bemanning skapas goda förutsättningar 
att bli en långsiktig partner för den svenska industrin.

MARKNADEN ÖKAR STADIGT
Totalt sysselsätter bemanningsbranschen i Sverige knappt 1 
procent av arbetskraften, vilket motsvarar cirka 40 000 års-
arbetare. Motsvarande siffra för de mest utvecklade områdena 
inom EU är 4 procent. 
 Under de senaste åren har tillväxten stannat av men utveck-
lingen har varit olika inom olika branscher. Efterfrågan ökar 
främst inom tillverkningsindustri, försäljning och callcen-
terverksamhet samt inom IT-sektorn. Inom vårdsektorn är 
efterfrågan fortfarande låg. 
 Trenden är dock att användningen av inhyrd arbetskraft 
långsiktigt ökar inom alla branscher. Bemanningsbranschen 
ligger tidigt i konjunkturcykeln och industri och lager ligger 
först i uppgången.  
 Fyra företag dominerar bemanningsmarknaden och står till-
sammans för cirka 80 procent av den totala marknadsvolymen. 
Samtliga företag har verksamhet utanför Sverige och under 
året tillkom ytterligare en internationell aktör på den svenska 
marknaden.
 Flera bemanningsföretag breddar sig och erbjuder nu även 
omställningstjänster inom LO-området.

SAMARBETE SÄKRAR KVALITETEN
Kvalitet i leveransen blir allt viktigare i takt med att företag 
lägger ut större uppdrag på bemanningsföretagen.
 Svängningarna i efterfrågan är snabba och svåra att förutse. 
Samtidigt ökar kraven på leveranssäkerhet. Många företag har 
dragit ned sin grundbemanning och beroendet av en pålitlig 
partner ökar. 
 Bemannings platschefer och projektledare har ofta en bak-
grund från industri- och tekniksektorn och har nära kontakt 
med företag och näringslivsorganisationer på orten. Projekt le-
darna har en nyckelroll, med ansvar för införsäljning av upp-
drag, rekrytering av bemanningskonsulter, leverans och uppfölj-
ning av uppdrag. Deras stora kunskap om kunder och med-
arbetare är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Deras 
uppgift är att för varje uppdrag välja rätt personer utifrån 
kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper. 
 Ett nära samarbete mellan kontoren effektiviserar nyttjande 
av resurser och säkerställer flexibilitet och snabba leveranser.  

PERSONALUTHYRNING DOMINERAR 
Under 2004 anställde Bemanning 3 000 bemanningskonsul-
ter, framförallt montörer och maskinoperatörer men också 
svetsare, lagerpersonal, truckförare, arbetsledare och produk-
tionschefer. 
 Även rekrytering ingår i utbudet och riktar sig främst mot 
kvalificerade administrativa tjänster hos kundföretagen. Dess-
utom är det många företag som i praktiken sköter all sin 
rekrytering genom Bemanning, genom att först hyra perso-
nal och därefter erbjuda dessa fast anställning efter en inhyr-
ningsperiod.
 Cirka en tredjedel av bemanningskonsulterna går vidare till 
tillsvidareanställningar hos kundföretagen. 

SAMMA KOLLEKTIVAVTAL SOM KUNDERNA
Bemanningskonsulterna har fast lön från första dagen och 
Lernia Bemanning har samma kollektivavtal som kunderna. 
De flesta bemanningskonsulter är anställda en kortare tid och 
genomsnittstiden är tre månader för de visstidsanställda.
 Kompetensutveckling sker framför allt i uppdragen och 
Bemanning har möjlighet att validera och licensiera konsul-
ternas kompetens, vilket är vanligt bland annat inom svets-
området. 

AFFÄRSENHET BEMANNING
Lernia Bemanning utsågs av konsultföretaget Ahrens och Svenska Dagbladet till Årets tillväxtföretag 
2004 i stor konkurrens med andra företag. Ett erkännande för en snabb och lönsam tillväxt under fem 
år. Dessutom utnämndes företaget för andra året i rad till Gasellföretag av Dagens Industri.



OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen ökade med 13 procent till 423 Mkr och rörelse-
resultatet förbättrades med 67 procent till totalt 15 Mkr.
 Resultatförbättringen beror till stor del på ett effektivt resurs-
utnyttjande mellan våra lokala platskontor samt en förbättrad 
driftskontroll.

FRAMÅTBLICK
För att stärka sin marknadsledande ställning inom industri-, 
teknik- och logistikområdet ska Bemanning fortsätta att växa 
organiskt med platskontoren tätt tillsammans i expansiva 
indu striregioner.
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4 Kompetensutveckling har i samverkan med Bemanning  under 

året stärkt sin position som partner inom flera delar av före-
tagens kompetensförsörjning. Vår konkurrensfördel är ett nära 
samarbete med arbetsmarknadens aktörer. 
 Kompetensutveckling har cirka 2 200 kunder. 
Återköpsfrekvensen är hög och vi har ram- och serviceavtal 
med ett stort antal kunder.

SNABB TILLVÄXT OCH HÅRD KONKURRENS
Marknaden för kompetensutveckling är fortfarande outveck-
lad och fragmenterad. Här finns många små konsultföretag 
tillsammans med stora nationella och internationella aktörer. 
Flera är nischade och kan vara stora på en geografisk delmark-
nad. 

STÄRKT MARKNADSPOSITION UNDER 2004
Vi verkar på fyra marknader. Yrkesutbildningar svarade för 57 
(64) procent av omsättningen 2004, kommunala entreprena-
der för 32 (25) procent och kompetensutveckling för företag 
och organisationer för 7 (5) procent. Vi finns också på rehabi-
literingsmarknaden. 
 Lernia har stärkt sin position och marknadsandelar på dessa 
marknader. Vår styrka är bredden i erbjudandet, de långa kund-
relationerna och den lokala närvaron. Tillsammans med våra 
kunder utvecklar vi nya koncept efter behov.   

YRKESUTBILDNINGAR
Lernia är en ledande leverantör av yrkesutbildningar, med 
en marknadsandel på cirka 37 procent. I utbudet ingår olika 
former av yrkesutbildningar, främst inom industri/teknik 
och vård/omsorg. Dessa utbildningar är effektiva, cirka 75 
procent av dem som fullföljde sin utbildning 2004 fick anställ-
ning inom tre månader. Upphandlingar av yrkesutbildningar 
är beroende av konjunkturen och politiska beslut och görs av 
länsarbetsnämnder.

KOMMUNALA ENTREPRENADER
Vi är Sveriges ledande leverantör av upphandlad kommunal 
vuxenutbildning med 20 procent av marknaden. Många av 
Sveriges kommuner är våra kunder, bland andra Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Östersund, Norrköping och Västerås. 
Lernias utbildningar i svenska för invandrare (sfi) i samarbete 
med kommuner och arbetsgivare har rönt stort intresse. Sfi 
bedrivs också i ett tiotal kommuner som till exempel Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Härnösand. På två år 
har den tillgängliga marknaden för kommunal vuxenutbild-

ning ökat från 1,3 Mdr till 1,9 Mdr och volymen väntas fort-
sätta att öka.  
 Kvalificerad yrkesutbildning, KY, är en eftergymnasial utbild-
ning där en tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbets-
plats. 

FÖRETAGSMARKNADEN
Försäljningen till arbetsgivare, inom både privat och offent-
lig sektor, har ökat de senaste tre åren. Kompetensutveckling  
erbjuder främst yrkesrelaterade utbildningar, certifierings-
utbildningar samt organisations- och medarbetarutveckling. 
Marknadsandelar är svåra att beräkna, då det inte finns någon 
officiell statistik. Arbetsgivarnas satsning på kompetens ut-
veckling av den egna personalen är både behovs- och kon-
junktursstyrd. En trend är att företagsinterna utbildningar 
blir allt mer kvalificerade och inriktade på att höja både kom-
petens och effektivitet.   

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING
Lernia har ramavtal med Försäkringskasseförbundet gäl-
lande arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster och vi ser där 
ett ökat intresse och behov. Vi har god erfarenhet av ett nära 
samarbete med försäkringskassorna i de 21 län där ramavtalet 
med Försäkringskasseförbundet gäller.

AVTAL OM OMSTÄLLNING
Hösten 2004 tecknade LO och Svenskt Näringsliv ett avtal 
om en omställningsförsäkring för kollektivanställda.  
 Trygghetsfonden TSL står för finansieringen och Lernia 
är en av de tio leverantörer som har tecknat ramavtal med 
TSL. Vi har fått många förfrågningar och de första uppdragen 
påbörjades under hösten 2004.  
 Lernias modell för ett framgångsrikt omställningsarbete 
består av tre steg, analys, vägval och handling. För de uppsag-
da medarbetarna fungerar Lernia som koordinator, personlig 
coach och utbildningskonsult. Vi erbjuder också rådgivning 
och stöd till företagsledningen under hela processen.

EFFEKTIV PEDAGOGIK
För att nå utbildningsmålen krävs effektiv pedagogik, engage-
rade utbildningskonsulter och ett nära samarbete med kurs-
deltagare och kunder. 
 Lernias pedagogiska plattform uppdateras kontinuerligt 
och en ny modell, som tagits fram i nära samarbete med Malmö 
Lärarhögskola, kommer att införas under 2005. 
Lernias regionpedagoger ansvarar för tillämpning och imple-

AFFÄRSENHET KOMPETENSUTVECKLING
Lernia Kompetensutveckling erbjuder utbildning och utveckling av individer, företag och orga-
nisationer på 75 orter över hela landet. Många utbildningar kan också läsas flexibelt via lernia.se 
Under 2004 gick cirka 30 000 personer på någon av Lernias utbildningar. 



mentering. Våra utbildningskonsulter har både yrkesmässig 
och pedagogisk kompetens och lång erfarenhet av att utbilda 
och utveckla vuxna. 
 Vi erbjuder validering (värdering av kunskaper och färdig-
heter som en person har förvärvat genom studier, i samhälls- 
och arbetsliv) i syfte att göra utbildningen så effektiv som 
möjligt. Kursutvärderingar och kundmätningar är en viktig 
del i vårt kvalitetsarbete. 

NY SÄLJORGANISATION
Lernia vill vara en partner i alla frågor som rör företagens 
kompetensförsörjning. Personliga besök är basen för kund-
bearbetningen och säljarna utbildas i behovsorienterad för-
säljning för att erbjuda hela vårt utbud.
 Under 2004 byggde Kompetensutveckling upp en ny sälj-
organisation med en ökad fokusering på företagsmarknaden. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Försäljningen av yrkesutbildningar minskade medan försälj-
ningen av kommunala utbildningsentreprenader och före-
tagsanpassade utbildningar ökade. Totalt sett minskade för-
säljningen med 11 procent till 1 147 Mkr.
 Flera stora affärer genomfördes under året bland annat med 
Ålö, Fuji, Tetra Pak, Duni och Volvo Personvagnar. Vi fick fort-
satt förtroende vid upphandling av vuxenutbildning i Malmö 

och Stockholm. Rörelseresultatet blev 112 (33) Mkr beroende på 
ökad lönsamhet i uppdragen och högre kostnadseffektivitet.

FRAMÅTBLICK
Partnerskapet med våra kunder ska utvecklas vidare. Vi ska ta 
vara på de satsningar som görs under 2005 både på yrkesut-
bildning och kommunala utbildningsentreprenader. En viktig 
utbildningssatsning görs bland annat inom äldrevården och 
här vill Lernia spela en viktig roll.
 Vi strävar efter en fortsatt balanserad kundbas. Vi kommer 
därför att arbeta för att stärka vår position på kommun- och 
företagsmarknaden genom att vårda och utveckla de goda 
relationer vi har. 
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En kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande för att 
Lernia ska kunna förverkliga visionen – att vara det svenska 
arbetslivets ledande partner för kompetensförsörjning.
 Under 2003 och 2004 har vi tagit fram kompetensprofi-
ler för samtliga befattningar inom Lernia (förutom beman-
ningskonsulterna i Lernia Bemanning) för att säkerställa att 
våra medarbetare har den kompetens som krävs. Kompetens-
profilerna utgör underlag vid alla rekryteringar och ingår i en 
ny modell för kompetensplanering som kommer att imple-
menteras under 2005 och som tar sin utgångspunkt i Lernias 
strategiska plan.

DET UTVECKLADE MEDARBETARSKAPET
I den årliga måldialogen kommer chef och medarbetare över-
ens om utvecklingsinsatser. Varje medarbetare ska få en rele-
vant utveckling inom sitt yrkesområde i enlighet med krav-
profilen. Det kan vara kurser och utbildningar, men också 
utbyte med kolleger, projektarbeten samt nya och utvecklande 
arbetsuppgifter. Kompetensutveckling är både en rättighet 
och en skyldighet. 
 Varje medarbetare har ett eget ansvar för att:
• påverka och utöva inflytande på sin arbetsplats och situation
• veta vilka målen är för verksamheten och hur dessa ska nås
• säkerställa att få en återkoppling på hur det egna arbetet 
sköts
• aktivt arbeta med sin egen kompetensutveckling. 
 Lernias ledare har ansvar för att förutsättningarna finns för 
att medarbetaren ska kunna ta detta ansvar.
 Med start 2004 genomförs årligen medarbetarmöten. Före-
tagsledningen tillsammans med respektive regionledning 
samlade medarbetarna under våren till ”En dag om Lernia” 
där Lernias vision, mål, utmaningar och verksamhet tillsam-
mans med ambassadörsskapet togs upp. 
  I utvecklingen av Lernias samlade kompetens utgår vi från 
företagets nuvarande och långsiktiga behov samt varje med-
arbetares intressen och ambitioner. 

ÖKAD SATSNING PÅ UTVECKLING
Antalet utvecklingsdagar var cirka fem i Lernia och drygt två 
för Lernia Bemannings bemanningskonsulter under 2004. 
Under 2005 ska alla medarbetare få minst fem utvecklingsda-
gar och för bemanningskonsulterna är målet minst två förutom 
den utveckling de får genom sina uppdrag. Efter sex måna-
ders anställning har visstidsanställda samma möjligheter som 
tillsvidareanställda. Personalstaben samordnar utvecklingsin-
satserna inom kon cernen och ansvarar för många utbildningar. 
Stor satsning görs på olika ledarskapsprogram. 

För utbildningskonsulterna inom Kompetensutveckling sat-
sar Lernia på pedagogisk utveckling. Under 2004 har en ny 
pedago gisk plattform tagits fram i nära samarbete med Malmö 
Lärarhögskola. Modellen ska implementeras under 2005. 
 För konsulterna inom Bemanning påbörjas 2005 en utbild-
ning i vad som ingår i rollen som uthyrningskonsult.
 Hösten 2004 genomfördes en pilotutbildning för uppdrags-
ledare som ansvarar för olika kunduppdrag. Utbildningen 
omfattar projektledning, ekonomi, försäljning och ledarskap. 
Under 2005 ska utbildningen erbjudas samtliga 200 upp-
dragsledare. Tjänstemännen inom Bemanning erbjöds utbild-
ningar som behandlar driftsfrågor, till exempel arbetsrätt och 
kollektivavtal.
 Våra säljare utvecklas för att arbeta mer behovsorienterat.

LEDARSKAPET ÄR CENTRALT 
Lernias ledare ska, förutom att se till sin del av verksamheten, 
också ha förmågan att se till helheten. De måste dela Lernias 
värderingar och vara ambassadörer för Lernia. 
 Många ledare rekryteras internt, även om alla tjänster också 
annonseras externt. Inom några år väntas ett generationsskifte 
av ledare och Lernia arbetar för att säkra ledarförsörjningen. 
 Vi genomför varje år Ledarforum, som samlar samtliga 
ledare i Lernia. Här möts företagsledning och ledare för att 
arbeta med olika teman kopplat till affärsplan och strategier.
 Våra 100 ledare erbjöds test och kartläggning första kvarta-
let 2004. Kartläggningen har tydliggjort behovet av utveck-
ling inom främst verksamhetsbaserad personlig utveckling, 
affärsmannaskap och coachning. Individuella utvecklingspla-
ner har upprättats. Ytterligare utvecklingsinsatser kommer att 
genomföras under 2005 och uppföljningssamtal kommer att 
erbjudas 2006. 
 Lernias utvecklingsprogram för potentiella ledare löper 
över två år. Målgruppen är yngre medarbetare med högskole-
studier eller motsvarande. Det tredje programmet avslutades 
i juni 2004 och ett nytt startar 2005. Av de 37 deltagarna har 
hittills 15 gått vidare i ledande befattningar inom Lernia. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Lernia genomför årligen en organisationsanalys. Alla med-
arbetare får bedöma Lernia ur 13 perspektiv på en skala 0-100. 
Bedömning av bland annat arbetsgemenskap, motivation, infly-
tande och arbetskrav vägs samman i ett medarbetarindex, som 
är direkt kopplat till den egna arbetssituationen. I organisa-
tionsindex bedöms faktorer som kommunikation, rutiner, sam-
verkan, organisation, stödsystem och verksamhetsutveckling. 

VÅRA MEDARBETARE
Vi satsar på att utveckla medarbetarnas kompetens för att möta våra kunders behov. 
Våra medarbetare ska uppfatta Lernia som den mest attraktiva arbetsgivaren i de 
branscher vi verkar och vara stolta över att arbeta i Lernia. 
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Medarbetarindex för hela Lernia AB (exklusive beman-
ningskonsulterna i Bemanning) var 69,6 (71,4), målet var 71. 
Organisationsindex uppgick till 65,2 (66,1), målet var 67,5. 
 Av medarbetarna upplever 84 procent arbetet som intres-
sant och stimulerande. Endast 2 procent är missnöjda. Medar-
bet ar na är mest nöjda med arbetsgemenskapen och inflytan-
det över arbetet. Mest missnöjd är man med arbetsvillkoren.
 Åtgärder för att förbättra både medarbetar- och organisa-
tionsindex är bland annat genomförandet av ”En dag om Lernia” 
som syftar till att alla medarbetare ska få större insikt om Lernia, 
vart vi är på väg och hur vi alla bidrar till att nå visionen.  
 För bemanningskonsulterna i Bemanning görs en sepa-
rat undersökning med en fyrgradig skala. Resultatet blev 3,1 
(3,2), målet var 3,3. Mest positiv är man över arbetsledningen 
som är lätt att komma i kontakt med. Man är också nöjd med 
sina arbetskamrater i kundföretagen. Minst nöjd är man infor-
mationen särskilt om riskerna i arbetsmiljön. Informationen 
om riskerna ska förbättras. Se diagram sid 36. 

ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER
Personalen ska ha marknadsmässiga löner. Lönerna är indi-
viduella och bygger på befattningens krav och måluppfyllelse. 
Lernia erbjuder personalförmåner som flextid, förmånsbil, 
hem-pc, bidrag för fritidsstudier och friskvård.
 För att underlätta för äldre medarbetare att arbeta kvar i 
Lernia och därmed ta tillvara deras kompetens erbjuds möj-
lighet till partiell tjänstledighet med löneförstärkning på 5 
procent. Erbjudandet riktas till dem som fyllt 58 år och för-
utsatt att verksamheten tillåter detta. 11 medarbetare antog 
erbjudandet under 2004. 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Av Lernias tjänstemän är 45 (44) procent kvinnor. Mål sätt-
ningen är att andelen kvinnor och män i ledande positio-
ner ska vara lika stor. Andelen kvinnor på ledande befatt-
ningar uppgick till 32 (33) procent i Lernia AB. Inom Lernia 
Bemanning uppgick andelen kvinnor på ledande befattningar 
till 45 (38) procent. 
 Vår mångfaldspolicy syftar till att säkerställa en hög kompe-
tensnivå och alla medarbetares möjlighet att utvecklas inom 
företaget. Vi arbetar målinriktat för att främja jämställdhet 
och etnisk mångfald och har ambitionen att öka andelen 
medarbetare med annan etnisk bakgrund. Ingen ska missgyn-
nas på grund av ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. 
Övergripande gäller att vi ska anställa den sökande som vi 
bedömer har bäst kvalifikationer.

AKTIVT ARBETE FÖREBYGGER OHÄLSA
Lernia arbetar på olika sätt för att aktivt förhindra ohälsa och 
minska sjukfrånvaron. Vi gör det dels genom förebyggande 
åtgärder, dels genom att försöka underlätta för sjukskrivna att 
snabbt komma tillbaka till arbetet.  
 Vi arbetar med att utveckla ledarskapet och medarbetar-
skapet, öka medarbetarnas inflytande på arbetsinnehåll och 
arbetssituation samt stödja olika friskvårdsaktiviteter.
 Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa men 
Lernia stöder och underlättar detta på olika sätt.
 Genom att kontinuerligt i olika undersökningar fråga våra 
medarbetare hur de mår säkrar vi att rätt förebyggande åtgär-
der kan sättas in. En friskvårdsenkät om stress genomfördes 
under 2004.  
 Resultatet har bland annat lett till att Lernia beslutat att 
från den 1 januari 2005 erbjuda alla medarbetare rådgivning 

och stöd inom områdena psykisk ohälsa, psykosociala pro-
blem, juridik, ekonomi, familj, alkohol och droger genom 
Nordic Mental Corporation (NMC). Våra medarbetare kan 
komma i kontakt med specialister under alla dygnets timmar. 
Erbjudandet ska utvärderas efter ett år. 
 Kurser i stresshantering, rökavvänjning, kostrådgivning 
er bjuds på många av Lernias arbetsplatser. 



36

V
Å

R
A

 M
E

D
A

R
B

E
TA

R
E

 / 
L

E
R

N
IA

 2
00

4

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron i koncernen minskade från 5,7 till 5,5 procent 
under 2004. Av tillsvidareanställda medarbetare hade 69 (71) 
procent ingen eller högst fyra dagars frånvaro. 
 I Lernia Bemanning AB var sjukfrånvaron hos tjänstemän-
nen 0,9 (0,9) procent och hos bemanningskonsulterna 5,7 (7,1) 
procent, en siffra att jämföra med 9 procent för kollektivan-
ställda i industrin. 
 Närmaste chef har kontakter med sjukskrivna medarbetare 
för att snabbt komma igång med eventuella åtgärder. Lernia 
prövar möjligheterna att anpassa arbetsinnehåll och arbets-
organisation så att den som är sjuk kan återgå i tjänst. 
 
ARBETSMILJÖ
Alla medarbetare måste följa gällande rutiner och instruk-
tioner, bidra till ett bra arbetsklimat och aktivt medverka i 
ut vecklingen av arbetsorganisationen och arbetsmiljön. 
 Alla ledare och skyddsombud utbildas i arbetsmiljöfrågor. 
Lernia Bemanning har alltid ett arbetsmiljöansvar för den 
uthyrda personalen och utbildar därför även tjänstemän med 
ansvar för bemanningskonsulterna i arbetsmiljöansvaret. Kun-
derna har dessutom samma arbetsmiljöansvar för inhyrd per-
sonal som för egen personal och svarar för de skyddsåtgärder 
som behövs på arbetsplatsen. 

OMSTÄLLNING OCH AVVECKLING
Vi måste snabbt kunna anpassa vår personalstyrka utifrån gäl-
lande marknadsförutsättningar. Detta sker framför allt genom 
att vi har en stor andel visstidsanställd personal, främst utbild-
nings- och bemanningskonsulter. I Kompetensutveckling 
har andelen visstidsanställda ökat från 15,1 till 27,4 procent. I 
Bemanning uppgår andelen till 60,7 procent, en minskning 
med knappt 1 procent. Alla eventuella uppsägningar av tills-
vidareanställd personal görs i nära samarbete med personal-
organisationerna. För att underlätta för de medarbetare som 
berörs har Lernia avtal med Trygghetsrådet som innebär att 
uppsagda medarbetare får del av omställningsstöd och efter 
vissa kvalifikationskrav även avgångsersättning. 
 Under 2004 lämnade 213 personer sin anställning i Lernia, 
varav 47 på egen begäran, 148 efter uppsägning på grund av 
arbetsbrist och 18 av andra skäl. Den närmaste chefen är alltid 
ansvarig för personalavveckling med stöd från personalstaben 
och personalorganisationerna. Målsättningen är att finna en 
tillfredsställande lösning både för företaget och för den enskil-
de medarbetaren. 
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Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för 
ett framgångsrikt miljöarbete och alla medarbetare har fått 
grundläggande kunskaper om miljöpolicy och miljölednings-
system. 
 De områden som är mest miljöpåverkande är tjänsteresor, 
pappersförbrukning, energiförbrukning och hantering av miljö-
farligt avfall, främst restprodukter från industritekniska utbild-
ningar. 

MILJÖMÅL
Under 2004 uppnåddes i princip alla de målsättningar som vi 
satt upp för vårt långsiktiga miljöarbete.
 Energiförbrukningen under 2004 uppgick till 11 900 000 
kWh. I jämförelse med första mätåret 2002 har vi mins-
kat elförbrukningen med i genomsnitt 16 procent per miljon 
omsatta kronor. Miljömålet var att under perioden sänka för-
brukningen med 4 procent och vi väljer enbart miljömärkt el.
 Pappersförbrukningen under 2004 uppgick till 10 300 ark 
per miljon omsatta kronor. Målet var att sänka förbrukningen 
med 10 procent jämfört med förbrukningen 2001. Resultatet 
blev i genomsnitt 21 procent.
 Antalet kemiska produkter ligger på samma nivå som 2003, 
det vill säga cirka 350 olika produkter.
 Källsortering görs på alla arbetsplatser och avfallet hanteras 
enligt ett rikstäckande avtal med RagnSells AB. Återvinning av 
miljöfarligt avfall har ökat med 39 procent sedan 2003. 
 Koldioxidutsläppen via tjänsteresor har ökat med 2 procent 
sedan 2003.

FOKUS PÅ TJÄNSTERESOR
Våren 2004 gjordes en översyn av miljöarbetet och beslut fat-
tades att koncentrera ansträngningarna till tjänsteresorna, det 
område där den negativa påverkan på miljön är störst och där 
det också visat sig svårt att åstadkomma en positiv förändring.  
Tjänstebilar och tjänsteresor är fokusområden för miljöarbetet 
under 2005. 
 Lernia bedriver verksamhet över hela Sverige, och framför 
allt uppdragsledare, utbildningskonsulter och bemanningskon-
sulter reser mycket i tjänsten. Merparten av alla tjänsteresor 
sker med bil. Att styra över till tåg eller buss är svårt, både av 
tids- och bekvämlighetsskäl. 
 Under 2004 uppgick tjänsteresorna inom Lernia till totalt 
561 000 mil. Resor i egen bil svarade för 44 procent, hyrbil för 9 
procent och företagsbil för 47 procent. 2004 omfattade Lernias 
egen bilpark cirka 70 personbilar. Genom snittsålder är 8 år och 
ingen av dessa bilar klarar miljömässiga och säkerhetsmässiga 

krav enligt Folksams standard. Under 2005 kommer därför 
hela bilparken att successivt avyttras och ersättas med hyrbilar 
och leasingbilar. 
 Den årliga merkostnaden för detta bedöms uppgå till 1,5 
Mkr. Genom denna åtgärd minskar vi koldioxidutsläppen med 
cirka 117 ton under 2005.
 Lernia har tecknat ett avtal med en biluthyrningsfirma som 
innebär att våra medarbetare när de hyr bil alltid får frågan om 
de vill ha en miljöbil som drivs med biogas, etanol eller hybrid-
bränsle. 

MILJÖMÅL 2005
Miljömålen för 2005 är relaterade till tjänstebilar och tjänste-
resor. De fordon Lernia äger/hyr/leasar ska vid utgången av 
2005 till 100 procent vara bilar som uppfyller Folksams krav på 
säkerhet och miljöhänsyn. Minst 40 av de cirka 300-350 hyrbi-
lar som Lernia utnyttjar under ett år ska drivas med alternativa 
drivmedel.
 Lernia erbjuder också alla medarbetare med fast anställning 
möjlighet till personalbil, i första hand Volvo eller Renault, som 
bedöms uppfylla de krav som ställts för miljömässigt och säker-
hetsmässigt goda val. 
 Från och med 2005 kommer Lernia inte längre att följa 
ut vecklingen av energiförbrukning, pappersförbrukning, käll-
sortering och avfallshantering. De långsiktiga målen har upp-
nåtts och nivån bedöms vara stabil. 

ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET
Lernia bedriver utbildningsverksamhet som till vissa delar är 
anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6§ Miljöbalken. 
Denna verksamhet utgörs av plast- och verkstadsteknisk utbild-
ning och bedrivs på ett flertal orter. Omfattningen av miljö-
påverkan är begränsad eftersom det rör sig om utbildning och 
inte produktion.

KVALITET OCH MILJÖ I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Lernia strävar efter att öka kvalitets- och miljömedvetandet 
hos våra intressenter. Vid alla större upphandlingar tillfrågas 
leverantörer om kvalitets- och miljöpolicys och om företagen 
är certifierade. Våra kunder görs uppmärksamma på vårt kva-
litets- och miljöengagemang och policys och certifikat bifogas 
alla offerter.
 Alla utbildningskonsulter får utbildning i miljökunskap och 
ämnet ingår i alla längre utbildningar för våra kursdeltagare.

MILJÖ OCH KVALITET
Alla Lernias verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2001. Utgångspunkten 
är koncernens gemensamma miljöpolicy. Omsorgen om miljön ska påverka all verksamhet och 
vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Vi är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.



INDIREKTA MILJÖEFFEKTER
Resor bedöms vara den största indirekta miljöeffekten av 
Lernias verksamhet. Lernia utbildar varje år cirka 30 000 per-
soner. De flesta utbildningarna hålls i Lernias lokaler på ett 
90-tal orter över hela landet. Ett ökat inslag av distansutbild-
ning kommer på sikt att minska resorna. 
 Lernias uthyrningsverksamhet sysselsätter cirka 1 000 ut-
hyrningskonsulter varje dag. Ett sätt att minska miljöpåver-
kan av resor är att aktivt uppmuntra till samåkning när så är 
möjligt. 

KVALITETS- OCH MILJÖREVISIONER
Kvalitets- och miljöarbetet är en integrerad del av verksam-
heten och det är ett linjeansvar att följa policys och lednings-
system. Ekonomistaben samordnar arbetet och stödjer också 
linje organisationen.

Fem interna kvalitets- och miljörevisioner genomfördes under 
2004. Fokus har lagts på rutiner som säkerställer kundnöjdhe-
ten utifrån träffade avtal, att lagar och förordningar följs och 
att organisationen verkar enligt beskrivningarna i Lernias 
ledningssystem.
 SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har genom-
fört två uppföljande revisioner inom Kompetens utveckling 
och LRQA Intégria AB har för Bemannings räkning genom-
fört två liknande revisioner baserade på Lernias ledningssys-
tem och gällande standards för Kvalitet och Miljö. 
 Resultatet från samtliga interna och externa revisioner visar 
att Lernia behåller sina certifikat enligt ISO 9001:2000 och 
ISO 14001:1996. 
 En uppgradering av ledningssystemen för miljö kommer att  
göras under 2005 för att nå upp till de krav som ställs i nya 
ISO 14001:2004.
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STRATEGISK INRIKTNING OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Lernia är den ledande aktören på den svenska marknaden för 
kompetensförsörjning. 
 Lernias affärsidé är att långsiktigt försörja svenskt arbetsliv 
med yrkeskompetens genom att erbjuda kompetensutveckling 
och bemanning. Visionen är ”Lernia är det svenska arb e t  s livets 
ledande partner för kompetensförsörjning”. Under 2004 
utbildade Lernia cirka 30 000 personer och hyrde ut cirka 3 
000 konsulter till industriföretag.
 Lernia är till ett 100 procent statligt ägt bolag med cirka 
2 500 medarbetare på 90 orter över hela Sverige.

LERNIAS UPPDRAG 
Lernia ska vara drivande i utvecklingen av den svenska mark-
naden för kompetensförsörjning. Lernia ingår i gruppen 
av statligt ägda företag som drivs på rent marknadsmässiga 
villkor och ska bedriva verksamheten enligt ägarens mål för 
Lernia och finansiera sin egen utveckling. Verksamheten ska 
koncentreras till områden där företaget kan nå lönsamhet och 
skapa långsiktig ekonomisk uthållighet. 

ORGANISATION OCH VERKSAMHET 
Under 2004 var Lernia organiserat i två affärsenheter, Kompe-
tensutveckling och Bemanning samt koncerngemensamma 
staber: Utveckling, Ekonomi, IT, Personal och Kom m u nika-
tion. I Lernia AB återfinns koncernens staber och affärsen-
heten Kompetensutveckling och Rehabilitering som är en 
egen affärsenhet från 1 januari 2005. Rehabilitering låg tidi-
gare som en särskild tjänst, inom affärsenheterna Kom petens-
utveckling och Be man n i n g. Bemanning bedrivs i dotterbolaget 
Lernia Bemanning AB. Lernia har traditionellt varit mycket 
beroende av marknaden för arbetsmarknadsutbildningar, 
vilket givit en hög riskexponering. En aktiv bearbetning av 
nya marknader (företag och kommun) med nya erbjudanden 
har genomförts under senare år och kommer att intensifieras 
ytterligare under kommande år. Målsättningen är att med 
bibehållen position på marknaden för arbetsmarknadsutbild-
ningar ha en balans mellan de tre marknaderna.   
Kompetensutveckling ansvarar för utveckling, produktion 
och försäljning av yrkesutbildningar, kommunala utbild-
ningsentreprenader samt företagsanpassade utbildningar. 
Kompetensutveckling erbjuder också validering och certifie-
ring av kunskaper inom bland annat vård- och teknikyrken 
samt omställningstjänster till företag. 
 Bemanning ansvarar för utveckling, produktion och för-
säljning av bemanningstjänster för i första hand industri- och 

teknikföretag. Bemanning erbjuder uthyrning av allt från 
enstaka personer till hela arbetsgrupper och alla slags kom-
petenser och yrkesgrupper, från monteringspersonal till pro-
duktionschefer.
 Rehabilitering ansvarar för utveckling och produktion av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster.

OMVÄRLD OCH MARKNAD
Konjunkturen förbättrades under 2004. Den positiva konjun-
k turutvecklingen har emellertid inte inneburit nå gon ökad 
efterfrågan på personal. Arbetslösheten lig g  er kvar på en hög 
nivå. Den om s t ä  l l  ni n g s f ö r s ä kring, som tecknades mellan LO 
och Sv e n s kt När ing s liv under 2004, har börjat användas av 
många företag under årets fjärde kvartal. Detta innebär n ya 
be h ov av tjänster och ökar därmed Lernias aff ä r s möjligheter 
som kompetensförsörjningsföretag.

KOMPETENSUTVECKLING

Under 2004 fortsatte Lernia satsningen på försäljning av 
utbildning mot arbetsgivare. En undersökning genomförd av 
SCB har visat att cirka 35 procent av den totala marknaden 
är tillgänglig för utbildningsföretag, medan resterande andel 
genomförs i arbetsgivarnas egen regi. Det är svårt att beräkna 
Lernias marknadsandel på denna delmarknad eftersom offici-
ell statistik saknas. Att Lernia är en av ramavtalsleverantörer-
na av Trygghetsfonden TSL:s omställningsförsäkring bidrar 
positivt till Lernias möjligheter att stärka sin position på före-
tagsmarknaden.
 Lernia är den största aktören på marknaden för arbets-
marknadsutbildning med en marknadsandel i december 2004 
på cirka 35 procent. Under fjärde kvartalet fortsatte ökningen 
av antal personer som går arbetsmarknadsutbildning. Ökningen 
var störst inom förberedande utbildningar men även antalet 
personer i yrkesutbildningar ökade. 
 Antalet kursdeltagare hos Lernia som fått arbete inom 90 
dagar efter avslutad utbildning ligger fortsatt på 75 procent, 
vilket är 5 procent bättre än Arbetsmarknadss tyrel sens mål.
 Lernias marknadsandel på tillgänglig del av marknaden för 
kommunal vuxenutbildning bedöms till cirka 20 procent för 
20 04. Kommuner väljer fortsatt att genomföra ett an tal utbild-
ningar i egen regi.
 Konkurrensen på utbildningsmarknaden var under 2004 
fortsatt hård. Det finns ingen aktör som Lernia möter på alla 
delmarknader eller överallt i Sverige. Kännetecknande för 
konkurrenssituationen är istället att det finns många lokala 
aktörer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Lernia AB avger härmed års  redovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 2004. Bolagets organisationsnummer 
är 556465-9414 och bolaget har sitt säte i Stockholm.
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Under 2004 gick cirka 30 000 personer på någon av Lernias ut -
bildningar och Kompetensutveckling arbetar med cirka 2 200 
kunder. Återköpsfrekvensen är hög.

BEMANNING

Bemanningsbranschen i Sverige sysselsätter cirka 1 procent 
av arbetskraften 2004, medan motsvarande siffra i de länder 
inom EU där branschen funnits längst är 4 procent. Under 
2004 fortsatte Lernia att ta marknadsandelar på en i övrigt 
svagt växande marknad.
 Fyra stora bemanningsföretag dominerar marknaden med 
drygt 80 procent av marknaden, som består av områdena 
kontor/ekonomi, data/teknik, vård samt industri/lager. Många 
bemanningsföretag breddar sitt utbud och erbjuder även 
rekrytering, kompetensutveckling och andra tjänster inom 
kompetensförsörjning. 
 Lernias marknadsandel inom området industri och teknik 
var cirka 14 procent. Lernia är därmed en av marknadens 
största aktörer – en position som befästs genom vår fortsatta 
tillväxt 2004.
 Bemanning har cirka 800 kunder. En tredjedel gör återköp 
inom en tvåårsperiod och återköpsfrekvensen ökar.

KUNDER OCH INTRESSENTER 
Lernias viktigaste intressentgrupper är kunder, kursdelta-
gare, medarbetare, ägare, fack- och branschorganisationer 
och leverantörer. Lernia måste vara tydlig på marknaden och 
professionell i kontakten med sina intressenter. Kontinuerligt 
genomförs kundundersökningar, medarbetarundersökningar 
och intressentdialoger. 
 Lernia har cirka 3 000 kunder – företag, länsarbetsnämn-
der, arbetsförmedlingar, kommuner, försäkringskassor och 
organisationer. Under 2004 infördes en ny koncerngemensam 
kundundersökning som omfattar fler kunder och fler fråge-
områden än tidigare. Mätningar och djupintervjuer visar att 
leverans, kvalitet, service och bemötande är Lernias starkaste 
områden. 

FÖRETAGSÖVERGRIPANDE HÄNDELSER
Lernia tecknade under 2004 ramavtal med Trygghetsfonden 
TSL om leverans av omställningstjänster och fick även flera 
stora omställningsaffärer bland annat med Ålö, Fuji och 
TetraPak. Lernia tecknade under året ramavtal med Volvo 
Personvagnar samt med Ericsson gällande uthyrning av kol-
lektivanställda. 
 Lernia fick under året fortsatt förtroende vid upphandling-

ar av kommunala utbildningsentreprenader i Göteborg, Stock-
holm och Malmö. Lernia Bemanning utsågs i maj 2004 till 
Sveriges snabbast växande företag enligt Ahrens tillväxtlista 
och i december utsågs Lernia Bemanning för andra året till 
Gase ll företag av Dagens Industri. 
 En ny affärsenhet, Rehabilitering, bildades under december 
2004, och trädde i kraft 1 januari 2005.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

MILJÖINFORMATION
Grunden för miljöarbetet är Lernias miljöpolicy, som innebär 
att omsorgen om miljön ska påverka all verksamhet och ingå 
som en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla Lernias verk-
samheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Alla väsentliga 
miljömål uppnåddes under 2004.
 Lernia bedriver utbildningsverksamhet som i vissa delar är 
anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 § Miljöbalken. 
Denna verksamhet utgörs av plast- och verkstadsteknisk 
utbildning och bedrivs på ett flertal utbildningsorter. Om-
fattningen av miljöpåverkan är begränsad eftersom det rör 
sig om utbildning och inte produktion. En mer detaljerad 
beskrivning om Lernia och miljö finns på sidan 38.

STYRELSEN OCH DESS ARBETE
Styrelsen består av nio ledamöter inklusive ordförande och två 
arbetstagarrepresentanter. En av bolagets jurister är sekr e   terare 
i styrelsen. Vid den ordinarie bolagsstämman i april o m   v aldes 
större delen av styrelsen; Tomas Eneroth, styr e l s e  o r d    f ö r ande, 
Sven-Runo Bergqvist, Karin Kronstam, Mar ga r e ta Le w  in, 
Annika Lundius och Viktoria Aastrup. Nyval gjordes av Göran 
Seve brant som ersatte Anna-Stina Nordmark-Nilsson. 
 Stämman noterade också arbetstagarorganisationernas val 
av representanter: Lena Lundberg, SACO och Inge Lindroth, 
Lärarförbundet, vilka omvaldes. Även suppleanterna Anders 
Lindell, ST, och Olle Eriksson, SEKO omvaldes. 
 Styrelsen har under året haft åtta sammanträden. Styrelse-
arbetet har till stor del inriktats på det fortsatta arbetet med 
Lernias strategiska inriktning samt omställningsarbetet för att 
möta en förändrad marknad för arbetsmarknadsutbildning. 
Styrelsen följer löpande koncernens ekonomiska utveckling.
 För behandling av vd:s anställningsvillkor finns en löne-
kommitté bestående av ordföranden och två styrelseledamö-
ter. Vd hanterar företagsledningens ans t  ä llningsvillkor och 
informerar lönekommittén.
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Bolagets revisorer deltar normalt i två sammanträden per år, 
varav en gång i samband med presentationen av års redovis-
ningen och redogör för granskningen av bolag e t s ekonomiska 
förhållanden och interna kontroll. Revisorerna delger sina 
iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen i plenum. 
En mer detaljerad beskrivning om ägar- och företagsstyrning 
finns på sidan 63.

FINANSIELL STRATEGI OCH RISKHANTERING
Den finansiella strategin är inriktad mot att bolaget av egen 
kraft kan finansiera utveckling och behov av förä n dringar. 
 Koncernens placeringspolicy innebär att placeringar endast 
görs i svenska räntebärande papper utgivna av svensk bank 
eller svenska staten med högst tre månaders förfallotid. Vid 
årsskiftet var samtliga medel placerade på koncernens bank-
konton. Kreditrisken är låg beträffande kundfordringar och 
övriga fordringar. Även koncernens likviditetsrisk respektive 
kassaflödesrisk bedöms som låg. Kortfristiga skulder består 
i allt väsentligt enbart av skulder som förfaller till betalning 
inom tolv månader räknat från balansdagen. Eftersom kon-
cernens intäkter i allt väsentligt faktureras i svenska kronor 
uppstår ingen valutarisk. 
 Den enskilt största risken för Lernia är volymförändringar 
på marknaden för arbetsmarknadsutbildning. Lernias strategi 
är att öka intäkterna från andra marknader, det vill säga före-
tag och kommun, utan att förlora ställningen på marknaden 
för arbetsmarknadsutbildning. Denna utveckling är tydlig 
under senare år. 
  Intäkter från yrkesutbildningar motsvarade 41 procent av 
koncernens totala omsättning för 2004. 2003 var motsvaran-
de andel 49 procent och 2000 var andelen 62 procent. Kon-
cernens riskexponering har därmed minskat avsevärt. Antalet 
kunder ökar i takt med att nya marknader bearbetas, vilket 
även minskar riskexponeringen. 

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA MÅL
Lernias verksamhet ska koncentreras mot områden där kon-
kurrensfördelar och uthållig lönsamhet kan uppnås. Solidi-
teten ska uppgå till 40-50 procent över en konjukturcykel, 
för 2004 uppgick den till 48 (45) procent. Avkastningen på 
eget kapital enligt ägarens mål för Lernia ska uppgå till lägst 
13 procent över en konjunkturcykel och var 2004 17,9 (neg) 
procent. Rörelsemarginalen ska vara lägst 4 procent över en 
konjunkturcykel och var 2004 3,1 (neg) procent. 

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för koncernen under 2004 minskade med 
7 procent till 1 563 (1 669) Mkr. Intäkterna från yrkesutbild-
ning uppgick till 41 (49) procent, kommunala utbildningsen-
treprenader 22 (20) procent, företagsutbildningar 5 (4) pro-
cent och bemanning 27 (22) procent. Res terande del utgjordes 

främst av intäkter från restaurangverksamhet samt försäljning 
av legotillverkade produkter.

RÖRELSENS KOSTNADER
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 1 529 
(1 742) Mkr. Av kostnaderna utgjorde 65 (64) procent perso-
nalkostnader, och 12 (14) procent lokalkostnader. Resterande 
del av kostnaderna utgjordes främst av utbildningsmaterial, 
köpta tjänster, förbrukningsinventarier samt avskrivningar. 
Eftersom Bemanning svarar för en allt större del av koncer-
nens verksamhet ökar andelen personalkostnader något. 

OMSTRUKTURERINGSRESERV
Under 2003 anpassades Kompetensutveckling samt staber 
till den minskade efterfrågan av arbetsmarknadsutbildning-
ar. Den omstruktureringsreserv som bildades 2003 nyttjades 
under 2004 med 50 (4) Mkr varav 5 Mkr har återförts till res u l -
tatet. Resterande belopp 6 Mkr beräknas nyttjas under 2005.
I bokslutet för 2004 belastades resultatet med 12 Mkr i 
omstruktureringskostnader avseende arbetsbefriad personal 
och outnyttjade lokaler avseende 2005.

NEDSKRIVNING
Under året skrevs aktierna i Svenska Kunskapshusen AB ned 
m ed 2 Mkr till följd av att bolaget ska avvecklas. Aktiernas 
värde är efter nedskrivningen bokfört till noll kronor. Under   
2 0 0 3 skrevs aktierna i Att Veta AB ner med 10 Mkr till följd av 
b o l a gets osäkra framtid och avyttrades under 2004 för 250 t k r .

PENSIONER
Lerniakoncernen redovisar från och med 2004 ersättningar till 
anställda i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
RR 29, vilket i allt väsentligt överensstämmer med IAS 19.
 Den ingående avsättningen för förmånsbestämda pensions-
åtaganden utgör nettot av förpliktelser och förvaltningstill-
gångar och uppgår till 17 Mkr exklusive löneskatt per den 1 
januari 2004. Av sät t n i n g e n motsvaras av en minskning i eget 
kapital med netto 16 Mkr och påverkar soliditeten negativt 
med 3 procent.
 AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997 förvaltar medlen för 
den pensionsskuld som övertogs från myndigheten AMU-
Gruppen i samband med bolagiseringen 1993. Kapitalvärdet 
i stiftelsen uppgår vid årsskiftet till 452 (457) Mkr vilket är 
högre än pensionsskulden. Gottgörelse till Lernia från stiftel-
sen har skett för år 2004 med 13 (14) Mkr. 

SKATT
Någon inkomstskatt uppkommer inte i Lernia AB beroende 
på ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till 566 Mkr. 
Redovisad skatt avser huvudsakligen uppskjuten skatt på för-
ändringen av pensionsåtagande.
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RESULTAT
Rörelseresultatet förbättrades kraftigt under 2004 med 99 
Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 48 (-51) Mkr. 
 Resultat efter finansiella poster och efter skatt uppgick för 
helåret till 46 (-60) Mkr .
 Anpassningen av organisationen till lägre volym och mer 
flexibel leverans av yrkesutbildning är fullt genomförd. Detta 
i kombination med en ökad försäljning under årets fjärde kvar-
tal bidrog till den kraftiga resultatförbättringen under 2004.

RÖRELSEGRENAR
Omsättningen för helåret minskade för affärsenheten Komp e  t-
e  nsutveckling med 11 procent till 1 147 Mkr. Marginalen ef t er 
gemensamma servicekostnader förbättrades kraftigt jämf ö rt 
med föregående år och uppgick till 9,8 procent. För affärsen-
heten Bemanning ökade omsättningen för helåret med 13 
procent till 423 Mkr. Marginalen efter gemensamma service-
kostnader uppgick till 3,5 procent, vilket är 1,1 procentenhet e r 
bättre än föregående år.

SÄSONGSVARIATION 
Verksamheten inom Kompetensutveckling påverkas liksom 
all utbildningsverksamhet av sommaruppehåll och julledig-
het. Bemanning är starkt beroende av antalet arbetsdagar i 
respektive månad. Resul tat ut ve c k lingen per kvartal som finns 
redovisad på sid 70 visar eff ekterna av säsongsvariation e n.

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar uppgick under 2004 till 8 (16) Mkr, 
varav 4 (7) Mkr avsåg IT-utrustning, 3 (8) Mkr övriga maski-
ner och inventarier och 1 (1) Mkr aktier i intressebolag.

INTRESSEFÖRETAG
Lernias andel (25 procent) av resultatet från intresseföretaget 
Svenska Kunskapshusen AB uppgår till -1 (-1) Mkr. Aktierna i 
bolaget skrevs ned med 2 Mkr och är bokfört till noll kronor.

FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Per den 31 december 2004 uppgick de likvida medlen till 98 
(156) Mkr. Beviljad checkräkningskredit uppgick till 100 Mkr, 
varav 26 (0) Mkr nyttjades per den 31 december 2004. 

TILLGÅNGAR
Koncernens anläggningstillgångar utgörs av maskiner och 
inventarier och koncernens omsättningstillgångar utgörs 
huvudsakligen av kundfordringar med liten kreditrisk samt 
förutbetalda kostnader för främst lokaler. 

EGET KAPITAL
Det egna kapitalet var totalt 266 (236) Mkr, varav fritt eget 
kapital 146 (116 ) Mkr. Per den 1 januari 2004 påverkades det 

egna kapitalet negativt med 16 Mkr motsvarande den ingå-
ende avsättningen för förmånsbestämda pensionsåtaganden. 
Denna avsättning motsvarar nettot av förpliktelser och för-
valtningstillgångar hos Statens Pensionsverk och Pension s-
stiftelsen beräknade enligt RR 29 som i allt väsentligt över-
ensstämmer med IAS 19.
 Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag 
i Lernia AB redovisas i den mån det är sannolikt att detta 
kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 
Skattefordran uppgick per den 31 december 2004 till 44 (44) 
Mkr och ingår i koncernens fria egna kapital. 

KORTFRISTIGA SKULDER
Koncernens kortfristiga skulder utgörs huvudsakligen av 
semesterskuld till personalen samt skatteskulder avseende 
mervärdes- och personalskatter samt arbetsgivaravgifter. 
Samtliga skulder utom checkräkning var icke räntebärande. 

DATA PER AKTIE
Belopp i kr   
  2004 2003
Eget kapital 266 236
Resultat efter skatt 46 -60
Kassaflöde från den löpa nde verksamheten -84 53
Utdelning -* -
Antal aktier 1 miljon 1 miljon
* Föreslagen utdelning

PERSONAL
Under räkenskapsåret uppgick medelantalet anställda i kon-
cernen till 2 422 (2 541). Inom koncernen fanns vid utgången 
av 2004 totalt 2 444 (2 336) heltidstjänster, varav 1 371 (1  4 2 3 ) 
inom Lernia AB och 1 073 (913) inom Lernia Bem an n ing AB.
 Per den 31 december 2004 var 45 medarbetare under upp-
sägning. Omställningsavtalet mellan SAF/PTK gäller för 
samtliga medarbetare inom Lernia AB samt tjänstemän-
nen inom Lernia Bemanning AB. Det innebär att uppsagda 
medarbetare anmäls till Trygg hetsrådet och därmed får del 
av TRR:s omställningsstöd och efter vissa kvalifikations-
krav TRR:s avgångsersättning. Dessutom får medarbetare 
inom Lernia AB, som fyllt 55 år och har en sammanhängande 
anställningstid på minst 10 år, 12 månaders uppsägningstid.
 Sedan den 1 september 2004 finns en ny omställningsför-
säkring tecknad mellan Svenskt Näringsliv och LO. Den första 
delen är ett omställningsstöd som fack och arbetsgivare ansö-
ker om tillsammans. Den omfatt a r alla anställa inom LO- 
kollektivet och ska ge individuellt anpassat stöd till uppsag-
da med att hitta nytt jobb, kompetensutveckling och övriga 
insatser. Avtalet gäller för de kollektivanställda inom Lernia 
Bemanning AB. 
 Uppgifter om kostnader för löner och ersättningar framgår 
av not 2.
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Lernia bedriver inom ramen för sin verksamhet ett målinrik-
tat arbete för att aktivt främja jämställdhet och etnisk mång-
fald. Ingen ska missgynnas av ålder, funktionshinder eller sex-
uell läggning etc. Lernias mångfaldspolicy syftar till att säker-
ställa en hög kompetensnivå och alla medarbetares möjlighet 
att utvecklas inom företaget.

ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING 
Inom Lernia AB uppgick de anställdas medelålder vid årets 
utgång till 50,3 (49,3) år. Andelen i intervallet under 50 år har 
minskat, medan andelen 50 år och däröver har ökat. 
 Andelen kvinnor fortsätter att öka, främst i de lägsta ålders-
grupperna och kvinnorna utgör nu 45 (44) procent av medar-
betarna. Andelen kvinnliga chefer är 32 (33) procent. 
 Inom Lernia Bemanning var medelåldern vid 2004 års 
utgång 32 (30) år. Andelen kvinnliga chefer är 45 (38) pro-
cent. I gruppen säljare, projektledare och administratörer är 
53 (51) procent kvinnor. Av industripersonalen är 80 (75) 
procent män.

PERSONALOMSÄTTNING 
Under året har 213 personer lämnat sin anställning inom 
Lernia AB, varav 47 på egen begäran, 148 efter uppsägning på 
grund av arbetsbrist och 18 av andra skäl. Av de 70 tillsvidare-
anställda, som har anställts under året, är 75 procent under 50 
år och 59 procent är kvinnor. 
 För Lernia AB var personalomsättningen för tillsvidarean-
ställda 6 (3) procent. Inom Lernia Bemanning AB var perso-
nalomsättningen bland tjänstemännen 30 (20) procent.
 Av den uthyrda personalen inom Lernia Bemanning rekry-
teras cirka 30 procent av kundföretag varje år. 

SJUKFRÅNVARO
Lernia satsar resurser varje år på åtgärder för friskare med-
arbetare. Åtgärderna syftar dels till att förebygga, dels till att de 
som blir sjuka snabbt återkommer till arbetet. Sjuk frånvaron 
inom koncernen har under året minskat och uppgår till 5,5 
(5,7) procent.
 Sjukfrånvaron inom Lernia AB ligger för 2004 på motsvaran-
de nivå som föregående år 5,2 (5,1) procent. Av den totala sjuk-
frånvaron utgjorde 3 procent långtidsfrånvaro mer än 60 dagar.
 Av alla som var tillsvidareanställda vid årsskiftet inom Lernia 
AB, hade 53 (52) procent ingen sjukfrånvaro och 16 (18) pro-
cent högst 4 dagar. 7 (9) medarbetare har varit sjukfrånvaran-
de på heltid hela året. I Lernia Bemanning AB var sjukfrånva-
ron hos tjänstemännen 0,9 (0,9) procent och hos den uthyrda 
personalen minskade sjukfrånvaron till 5,7 (7,1) procent, en 
siffra att jämföra med industrins sjukfrånvaro för kollektiv-
anställda på omkring 9 procent. Av den totala sjukfrånvaron 
utgjorde 1,9 procent långtidsfrånvaro med mer än 60 dagar. 

FÖRÄLDRALEDIGHET
Både kvinnor och män får föräldraledighetstillägg i samband 
med barns födelse eller adoption. Tillägget motsvarar sjuklö-
nen från och med 15:e dagen och utgår för 90 dagars ledighet 
för medarbetare som varit anställd i mer än tre år, för 60 dagar 
vid två års anställning och för 30 dagar vid ett års anställning.

MEDARBETARNAS KOMPETENSUTVECKLING
I Lernia AB redovisade 80 (82) procent av medarbetarna tid 
för kompetensutveckling. Den genomsnittliga tiden var 5 (6) 
dagar för medarbetare inom Kompetensutveckling och sta-
ber. I Bemanning genomförde bemanningskonsulterna 2 (2) 
dagar kompetensutveckling och den administrativa persona-
len 5 (3) dagar. 

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Efter en uppåtgående trend under fem år, sjönk medarbe-
tarindex 2004 för koncernen till 69,6 (71,4).
 I Lernia Bemanning deltar chefer och administrativ perso-
nal i samma undersökning som görs hos Lernia AB. För den 
uthyrda personalen görs en separat undersökning med ett 
resultat på 3,1 (3,2) på en fyrgradig skala där två är godkänt. 

INCITAMENTPROGRAM
Inga incitamentprogram förekommer inom Lernia.

MODERBOLAGET 
Omsättningen för 2004 uppgick till 1 160 (1 310) Mkr med ett 
rörelseresultat på 27 (-63) Mkr. Investeringar uppgick till 8 (16) 
Mkr och de likvida medlen var 98 (153) Mkr. Beviljad checkräk-
ningskredit uppgick till 100 (100) Mkr, varav 26 (0) Mkr nytt-
jats per 31 december 2004. Av Lernia AB:s försäljning utgjorde 
knappt 1 procent koncernintern försäljning. Koncerninterna 
inköp av material har endast förekommit i ringa omfattning.

ANPASSNING TILL IFRS
År 2005 kommer börsnoterade bolag inom EU att gå över till 
rapportering i enlighet med IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Lernia kommer i enlighet med reger-
ingens riktlinjer att tillämpa dessa principer. Det enda område 
inom Lernia som därvid berörs är redovisningen av pensions-
åtaganden. Lernias pensionsåtaganden kommer att värderas 
enligt IAS 19, vilket i allt väsentligt överensstämmer med 
RR 29 som tillämpas av Lernia från och med 1 januari 2004. 
Detta betyder att Lernias presenterade ingående och utgående 
balans för 2004 i allt väsentligt överensstämmer med IFRS.
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BEDÖMNING 2005
Den svenska konjunkturen fortsätter att förstärkas, men det 
är osäkert om detta får några betydande positiva effekter för 
arbetslöshetsutvecklingen under 2005. Den öppna arbets-
lösheten har legat på samma nivåer som 2003 och uppgick i 
december till drygt 5 procent. I december 2004 var drygt en 
halv miljon människor förtidspensionerade och cirka 115 000 
sjukskrivna längre än ett år.
 Långsiktiga prognoser av svensk arbetsmarknad pekar på 
en tilltagande arbetskraftsbrist. Den demografiska utveck-
lingen inom den närmaste tioårsperioden innebär att både 
näringsliv och offentlig sektor riskerar att få svårigheter med 
anledning av bland annat stora pensionsavgångar.
 Lernias intäkter för 2005 kommer att vara i nivå med 2004. 
Fortsatt tillväxt förväntas på företagsmarknaden både för 
bemannings- och kompetensutvecklingstjänster, vilket ligger 
i linje med Lernias strategi att fortsätta breddningen av kund-
basen. Bedömningen för 2005 är ett positivt resultat. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står i moderbolaget följ a nde 
vinstmedel:

Balanserade vinstmedel  128 713 233
Årets resultat       28 057 749
Summa kronor 156 770 982

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
utdelning till aktieägaren lämnas avseende år 2004. 
Till förfogande stående vinstmedel kronor 156 770 982 före-
slås disponeras enligt följande:

Till aktieägaren utdelas kronor 0
I ny räkning balanseras kronor 156 770 982
Summa kronor 156 770 982

Koncernens fria kapital uppgick till 146 Mkr. Dott er bolagens 
förslag till vinstdisposition innebär ingen förän d ring av för-
delningen mellan fritt och bundet kapital i koncernen.
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Belopp i Mkr Not 2004 2003 2004 2003

RÖRELSENS INTÄKTER      

Nettoomsättning 1 1 563 1 669 1 146 1 291

Övriga rörelseintäkter  14 22 14 19

Summa rörelsens intäkter  1 577 1 691 1 160 1 310

RÖRELSENS KOSTNADER      

Övriga externa kostnader  -510 -604 -482 -580 

Personalkostnader 2 -996 -1 112 -629 -767 

Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella anläggningstillgångar 3 -23 -26 -22 -26

Rörelseresultat efter avskrivningar 21 48 -51 27 -63

FINANSIELLA POSTER     

Resultat från andelar i intresseföretag  -1 -1  

Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar 4   - 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 2 3 2 5

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 6, 10,11 -1 -10 -5 -12

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 0 -1 -1 -1

Resultat före skatt  48 -60 23 -71

Skatt på årets resultat 7 -2 0 5 3

ÅRETS RESULTAT  46 -60 28 -68 

RESULTATRÄKNINGAR
 Koncernen Moderbolaget 
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Belopp i Mkr Not 20041231 20031231 20041231 20031231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnadr och mark 8 0 0 0 0

Inventarier 9 65 83 63 81

Summa materiella anläggningstillgångar  65 83 63 81

Finansiell anläggningstillgångar     

Andelar i intresseföretag 10 - 1 - 1

Andelar i koncernföretag 10   8 8

Andra långfristiga värdepapperinnehav 11 0 0 0 0

Uppskjutna skattefordringar 12 47 44 44 44

Fordringar hos koncernföretag 13   - -

Summa finansiella anläggningstillgångar  47 45 52 53
Summa anläggningstillgångar  112 128 115 134

Omsättningstillgångar     

Varulager 14 1 1 1 1

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  264 170 178 101

Fordringar hos koncernföretag    15 10

Skattefordran  11 5 7 3

Övriga fordringar  16 14 16 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 56 50 53 47

Summa kortfristiga fordringar  347 239 269 175

Kassa, bank 16 98 156 98 153
Summa omsättningstillgångar  446 396 368 329

SUMMA TILLGÅNGAR  558 524 483 463

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital      17    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital (1 000 000 aktier à nominellt  100 kr)     100 100 100 100

Bundna reserver/reservfond       20 20 20 20

Fritt eget kapital     

Fria reserver/balanserad vinst       100 176 129 184

Årets resultat       46 -60 28 -68

Summa eget kapital       266 236 277 236

Avsättningar      18 29 56 18 56

Kortfristiga skulder     

Checkräkning      16 26 - 26 -

Förskott kunder       1 1 1 1

Leverantörsskulder       70 74 67 72

Skulder till koncernföretag         7 3

Övriga skulder       41 42 23 27

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     19 125 115 64 68

Summa kortfristiga skulder       263 232 188 171

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    558 524 483 463

Ställda panter       inga inga inga inga

Ansvarsförbindelser       8 11 8 11

Pensionsförpliktelser säkrade via kapitalförsäkring     - 2 - 2

BALANSRÄKNINGAR
 Koncernen Moderbolaget 
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Belopp i Mkr Not 2004 2003 2004 2003

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster       48 -60 23 -71

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    20 -29 79 2 89

Summa       19 19 25 18

Betald skatt       0 0 - - 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital   19 19 25 18 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager      0 1 0 1

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar      -108 91 -94 76

Ökning (+ / Minskning (-) av rörelseskulder      5 -58 -9 -49

Kassaflödet från den löpande verksamheten      -84 53 -78 46

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar      -7 -15 -7 -15

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar      -1 -1 -4 -1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar      8 11 8 10

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar       - 6

Kassaflöde från investeringsverksamheten      0 -5 -3 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Utdelning        -9  -9

Kassaflöde från den löpande finansieringsverksamheten     0 -9 -3 -9

Årets kassaflöde       -84 39 -81 37

Likvida medel vid årets början       156 117 153 116

Likvida medel vid årets slut      16 72 156 72 153

     

     

Belopp i Mkr    2004 2003 2004 2003 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, EXKLUSIVE UTDELNINGAR OCH 
KAPITALTRANSAKTIONER MED FÖRETAGETS ÄGARE

Förändringar i eget kapital som inte redovisas över resultaträkningen 
   

Effekt på eget kapital av byte av redovisningsprinciper     -16 - - -

Årets resultat       46 -60 28 -68

Summa förändringar i eget kapital exklusive 
utdelningar och  kapitaltransaktioner 
med företagets ägare       30 -60 28 -68

     

KASSAFLÖDESANALYSER

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

           Koncernen             Moderbolaget 

            Koncernen             Moderbolaget 
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningslagen 1995:1554 tillämpas och bolaget följer 
Redovisningsrådets per 2004-12-31 gällande rekommenda-
tioner och uttalanden. År 2005 kommer börsnoterade bolag 
inom EU att gå över till rapportering i enlighet med IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Lernia kom-
mer i enlighet med regeringens riktlinjer att tillämpa dessa 
principer. 

VÄRDERINGSPRINCIPER, KLASSIFICERING MED M E R A
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.
 Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas realiseras (återvinnas) eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Huvuddelen av avsättningar beräkn a  s betalas inom 12 måna-
der från balansdagen. Om sättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
realiseras (återvinnas) eller betalas inom tolv månader räknat 
från balansdagen.

INTÄKTER
Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets 
rekommendation RR 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker i 
resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekono-
miska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa förde-
lar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar 
endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företa-
get erhåller eller kan erhålla för egen räkning. 
 Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bola-
get till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner 
som är förknippade med varornas ägande (och då bolaget inte 
behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som 
vanligtvis förknippas med ägande) och bolaget utövar inte 
heller någon reell kontroll över de varor som sålts.
 Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade 
rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten 
utgörs av ersättningen.
 Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker när det ekono-
miska utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt och de ekonomiska fördelarna tillfaller bolaget.
 Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktivi-
teter utanför ordinarie verksamhet såsom hyresintäkter för 
lokaler, realisationsvinster på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar och försäljning av omsättningstill gångar 
samt EU-bidrag. Övriga rörelseintäkter redovisas då risker 
och förmåner förknippade med varan/tjänsten överförts till 
motparten. 

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilk e n de 
hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen an vä n t s.

INKOMSTSKATTER
Redovisningsrådets rekommendation RR 9 beträffande skatt e r 
har tillämpats. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt.
 Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggan-
de transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhö-
rande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
 Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. 
 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förvän-
tas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. 
Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill 
och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och 
intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom över-
skådlig framtid. 
 Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skill-
nader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbe-
talningar i framtiden.

VARULAGER
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommenda-
tion RR 2:02, Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta 
av anskaffningsvärdet enligt den så kallade ”först-in-först-ut-
principen” respektive nettoförsäljningsvärde. Inkuransrisker 
har därvid beaktats. Varulagret omfattar varor som produceras 
och/eller försäljs som ett led i den ordinarie verksamheten.
 Anskaffningskostnaden för sålda varor är en utbildningskost-
nad som ingår bland övriga externa kostnader. 
 Förbruk nings material i utbildningsverksamheten kostnads-
förs löpande.

FORDRINGAR
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta.

REDOVISNINGSPRINCIPER & BOKSLUTSKOMMENTAR
Belopp i Mkr om inte annat anges
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FINANSIELLA INSTRUMENT OCH KREDITRISKER
Koncernens placeringspolicy innebär att placeringar endast 
görs i svenska räntebärande papper utgivna av svensk bank 
eller svenska staten med kort (högst tre månader) förfallotid. 
Koncernen använder inte derivatinstrument, terminer eller 
optioner för säkring av valuta- eller ränterisker.
 Koncernens kreditpolicy innebär att betalning normalt sker 
på kredit med betalningsvillkor på maximalt 30 dagar. Kre-
dit risken är låg beträffande kundfordringar och övriga ford-
ringar. Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kund-
krediterna ska hanteras.
 Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder avviker 
inte från bokfört värde. 
 Koncernen bedömer likviditetsrisk respektive kassaflödes-
risk som låg. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas 
upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräk-
ningen när faktura har skickats. Leverantörsskuld tas upp i 
balansräkningen när faktura har erhållits.
 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rät-
tigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 
 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan likvida medel och kundfordring-
ar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta 
efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. 
Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovi-
sas till nominellt belopp utan diskontering.

LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas 
utan diskontering till nominellt belopp

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs i enlighet med Redo visn ing s rådets rekom-
mendation RR 8. Kursdifferenser på kortfristiga fordringar 
och skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på 
finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella 
poster.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNING S      TILL-
GÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungligt anskaffn i n g s-
värde. Restvärden efter nyttjandeperiodens slut är försumbara. 

Avskrivningarna sker linjärt över nyttjandeperioden. Ned skr-
iv n i n g sker vid bestående värdenedgång. Avskrivning enligt 
plan på byggnader överensstämmer med de skattemässigt 
maximalt til låtna. 
Kontorsinventarier  5 år
Datorer  3–5 år
Fordon exklusive lastbilar  5 år
Lastbilar  7 år
Inventarier   3–10 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med planenliga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan 
som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset inklusive tullavgif-
ter och punktskatter samt kostnader direkt hänförbara till till-
gången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i 
enlighet med syftet med anskaffningen. Inköpspriset har redu-
cerats med varurabatter m m. Exempel på direkt hänförbara 
kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är leverans och han-
tering, installation, lagfarter, konsulttjänster och  juristtjänster.
 Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till 
den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den 
nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra 
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer.

NEDSKRIVNINGAR
Redovisningsrådets rekommendation RR 17 tillämpas. De 
redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid 
varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation 
på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av 
nyttjandevärdet och verkligt värde minus försäljningskostna-
derna. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger 
det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet dis-
konteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som 
är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta 
och risk förknippad med den specifika tillgången. 
 För en tillgång som är beroende av andra tillgångar anses inte 
generera några oberoende kassaflöden. En sådan tillgång hän-
förs i stället till den minsta kassagenererande enhet där de obe-
roende kassaflödena kan fastställas. En nedskrivning reverseras 
om det har skett en förändring av beräkningarna som användes 
för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast 
i den utsträckning att tillgångens redovisade värde inte översti-
ger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag 
för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle ha gjorts.
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LEASING – LEASINGTAGARE

Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 tillämp a s. Lea  s ing 
klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till leasingtagaren, om så 
ej är fallet är det fråga om operationell leasing.
 Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redo-
visas som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen 
att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och 
kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt 
plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och 
amortering av skulderna.
 Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnads-
förs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket 
kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingav-
gift under året.
 I moderbolaget och dotterbolagen redovisas samtliga lea-
singavtal enligt reglerna för operationell leasing. Några finan-
siella leasingavtal finns inte inom moderbolaget eller dotter-
bolagen.

LIKVIDA PLACERINGAR

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningsla-
gen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättningar till anställda redovisas i koncernredovisningen 
enligt Redovisningsrådets rekommendation RR29, Ers ätt n i n g ar 
till anställda, som tillämpas från och med 2004-01-01.
 I koncernredovisningen har förmånsbestämda pensionspla-
ner till och med år 2003 intagits enligt lokala regler och före-
skrifter utan omräkning till gemensamma principer. Genom 
tillämpning av RR 29 från och med 2004-01-01 redovisas 
förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen 
enligt gemensamma principer och beräkningsmetoder. Per 
2004-01-01 har pensionsförpliktelserna beräknats i enlighet 
med RR 29. Skillnaden jämfört med pensionsavsättningarna 
redovisade per 2003-12-31 har påverkat ingående eget kapi-
tal 2004. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för 
kostnader i takt med att förmånerna intjänas.
 I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till 
anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensione-
ringen och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de 
utfästa ersättningarna utbetalas. De förmånsbestämda pen-
sionsplanerna är fonderade i en pensionsstiftelse och försäk-
ringsbolagets försäkringskapital. Dessa förvaltningstillgångar 
kan bara användas för att betala ersättningar enligt pensions-
avtalen.

I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av 
förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna 
som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell for-
dran. Kvittning av ett överskott i en plan mot ett underskott i 
en annan plan sker eftersom företaget har en rätt att använda 
ett överskott i en plan för att reglera ett underskott i en annan 
plan.
 Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmåns-
bestämda pensionsplaner beräknas enligt den så kallade 
Projected Unit Credit Method. Metoden fördelar kostnaden 
för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för före-
taget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets 
åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. Åtagandet 
utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida utbetalning-
arna. Diskon teringsräntan som används motsvarar räntan för 
statsobligationer med en löptid som motsvarar den genom-
snittliga löptiden för förpliktelserna. 
 Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt 
värde på förvaltningstillgångarna kan det uppstå aktuariella 
vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att 
det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagand-
e t, eller att antaganden ändras. Den del av de ackumulerade 
aktuariella vinsterna och förlusterna, vid föregående års ut g å n-
 g, som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas 
nu värde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovis a s      
i result atet över den förväntade genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen.
 Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänst-
e män i dotterbolaget Lernia Bemanning tryggas genom en 
försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redo vis n i n g s-
rådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan 
som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2004 har 
bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det 
möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. 
Pensio ns planen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i 
Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. 
 Den beskrivna redovisningsprincipen ovan tillämpas bara 
för koncernredovisningen. Moderbolaget och dotterbolagen 
redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt lokala reg-
ler och föreskrifter.
 Beräkningar, antaganden och förutsättningar redovisas 
under not 2.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 Av sättningar, 
ansvarsförbindelser och eventuella tillgångar i balansräkning-
en när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som 
en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflö-
de av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlit-
lig uppskattning av beloppet kan göras. Nuvärdesberäkning 
görs för att ta hänsyn till väsentliga tidseffekter för framtida 
betalningar. En avsättning för omstruktureringar redovisas 
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när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och 
omstruktureringen har antingen påbörjats eller offentliggj o r t s 
till berörda parter.

NÄRSTÅENDE
Koncernen ägs till sin helhet av staten. Moderbolaget har när-
stående relationer som innefattar ett bestämt inflytande över 
sina dotterbolag, se not 10.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
Lernia har ett intresseföretag Svenska Kunskapshusen AB som 
ägs till 25 procent. Under räkenskapsåret har i st ort inga nämn-
värda varor eller tjänster köpts/sålts. Någon utdelning har inte 
erhållits och inga fordringar eller skulder finns förut o m en mindre 
leverantörsskuld. Motsvarande gällde 2003. Akti e r na har under 
året nedskrivits i moderbolaget med 2 Mkr till noll kronor.
 Vad gäller styrelsens, vd:s och övrig ledande befattnings-
havares löner och andra ersättningar, kostnader och förplik-
telser som avser pensioner och liknande förmåner samt avtal 
avseende avgångsvederlag, se not 2.

ANSVARSFÖRBINDELSER
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kont-
roll, inträffar eller uteblir, eller när det finns ett åtagande som 
härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som 
en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åta-
gandet eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med till-
räcklig noggrannhet.

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i 
enlighet med uttalanden från Redo visn in g  s rådets Akutgrupp. 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 
och aktiveras i aktier och andelar hos givaren i den mån ned-
skrivning inte erfordr as. Koncernbidrag redovisas enligt eko-
nomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnas 
i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt 
mot balanserade vinstmedel efter avdrag för aktuell skatt.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovis-
nings rådets rekommendation RR 1:00.
 Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indi-
rekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen. Dotterbolag redovisas enligt förvärvs-
metoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotter-

bolag betraktas som en transaktion varigenom moderbolaget 
indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess 
skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i kon-
cernredovisningen det förvärvade bolagets intäkter och kost-
nader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Trans aktioner 
mellan koncernbolagen är av ringa omfattning och några 
internvinster som behöver elimineras förekommer inte.
 Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 
20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat 
sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandels-
metoden. Kapital andel s me t o d  en innebär att det i koncernen 
bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av 
koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt even-
tuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. 
I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intres-
seföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens 
resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för 
eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade 
över- respektive undervärden. Koncernens andel i intressefö-
retagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostna-
der. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intressefö-
retagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till 
kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna 
egna kapital.

RAPPORTERING SEGMENT
Den primära indelningsgrunden för koncernens segment 
är rörelsegrenar. Med rörelsegrenar avses inom koncernen 
affärsenheter. Koncernens interna rapporteringssystem är 
uppbyggt med tanke på uppföljningen av avkastningen på 
koncernens tjänster varför affärsenheter är den primära indel-
ningsgrunden. Lernia ser Sverige som en geografisk helhet 
eftersom riskerna och möjligheterna är likartade, varför ingen 
sekundär segmentsredovisning görs.
 Internpris mellan koncernens olika affärsenheter är satta 
utifrån självkostnad med ett mindre pålägg. Debiteringen 
mellan affärsenheterna är mycket begränsad.
 Intäkter och huvuddelen av kostnaderna uppkommer löpan-
de och är direkt hänförliga till affärsenheterna. Staberna har 
verksamhet som är av ren stabs- och utvecklingskaraktär men 
också serviceverksamhet gentemot affärsenheterna. 
 Servicekostnaderna fördelas dels genom utdebitering till 
självkostnad, dels genom allokering. Staberna svarar för alla 
IT-investeringar, vilka utdebiteras via serviceavgifter till 
affärsenheterna. Allokering av stabskostnader sker ej. Se vida-
re not 21 för redovisning av utfallet per rörelsegren. Från och 
med årsredovisningen för 2005 kommer en större andel av 
kostnaderna att debiteras till varje affärsenhet. 
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REVISORER

Kostnaderna för revision och konsulttjänster till bolagets 
revisorer avseende räkenskapsåret 2004 har fördelat sig enligt 
följande:

Koncernen
KPMG 760 (742) tkr varav revisionskostnader 675 (674) tkr. 
Riksrevisionen 100 (91) tkr enbart revisionskostnader.

Moderbolaget
KPMG 665 (643) tkr varav revisionskostnader 580 (580) tkr. 
Riksrevisionen 100 (91) tkr enbart revisionskostnader.



NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGSFÖRDELNING

   2004 2003 2004 2003

Tjänsteuppdrag  1539 1642 1118 1258

Övrigt  24 27 28 33

Summa  1 563 1669 1 146 1291

      

Av moderbolagets försäljning utgör mindre än 1 (1) procent försäljning till andra före-

tag inom koncernen. Även koncerninterna inköp mätt i varor är ringa.   

     

NOT 2  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medeltalet anställda  2004  varav män 2003  varav män

Moderbolaget  1283 57% 1533 56% 

Dotterbolag  1139 78% 988 75% 

Koncernen totalt  2422 67% 2521 63% 

Kortfristiga ersättningar till anställda     

Löner, andra ersättningar   Löner mm Sociala  Löner mm Sociala  
och sociala kostnader     kostnader   kostnader  

Moderbolaget  433 212 496 253 
(varav pensionskostnad)1      (71)    (90) 

Dotterbolag  264 104 242 99
(varav pensionskostnad)1   (16)  (17)

Koncernen totalt  697 316 738 352 

(varav pensionskostnad)2   (87)  (107) 

1) Av moderbolagets pensionskostnad inklusive löneskatt   avser 1 (1) Mkr Lernias vd. 

I beloppet har överskottsmedel  från Skandia tillgodoräknats med 0 (0) Mkr.  

2) Av koncernens pensionskostnader inklusive löneskatt  avser 1 (1) Mkr Lernias vd:ar. 

     

Löner och andra ersättningar 
för delade mellan styrelseledamöter  Styrelse  Övriga Styrelse Övriga 
och vd samt övriga anställda  och vd anställda och vd anställda

Moderbolaget  3 430 2 494 

Dotterbolag  1 263 1 241

Koncernen totalt inklusive förmånsbil 4 693 3 735 

Medelantalet anställda per år har beräknats enligt  Bokföringsnämndens rekommend a t i o-

ner (R4), innebärande  ett genomsnitt av antalet anställda vid utgången av varje m å n a d.  

Styrelsens ordförande har ett styrelsearvode på totalt 150 (150) tkr. Övriga styrelse-

ledamöter har ett årsarvode på 75 (70) tkr. Arbetstagarrepresentanterna har ett 

inläsningsarvode på 4 000 (3 750) kr per bevistat styrelsemöte. 

 Till verkställande direktören har utgått lön och övriga ersättningar  inklusive för-

månsbil med 1 901 (1 899) tkr. En individuell  tjänstepensionförsäkring, kostnad 492 

(492) tkr, har tecknats  för verkställande direktören med rätt att erhålla pension vid 

62 års ålder med motsvarande gällande tjänstepensionsförmåner enligt de bestämmel-

ser härom som återfinns i vid varje tidpunkt  gällande kollektivavtal samt gruppliv- och 

tr y  gghetsförsäkring.  Vid uppsägning från bolagets sida äger verkställande direktören, 

ut över lön under uppsägningstiden 12 månader, rätt till  avgångsvederlag motsvarande 

en å r slön.  Om lön eller annan ersättning erhålls under vederlagsperioden ska avräkning 

göras mot vederlaget.      

 Samtliga personer i företagsledande ställning ingår i Lernias företagsledning. 

Denna består förutom verkställande direktören av sju personer  varav två är kvinnor. 

Löner och förmåner samt pensionskostnader exklusive vd i moderbolag har uppgått 

till sammanlagt 7 803 ( 7 719) tkr respektive 2 802 ( 2 698) tkr exklusive moder-

bolagets vd.  Samtliga medlemmar i företagsledningen,  förutom vd i moderbolaget, har 

pension enligt ITP-plan.    

 Anställningsvillkoren vid uppsägning från bolagets sida är, för personer i företags-

ledande ställning anställda före 2004, ut över lön under uppsägningstiden 12 månader, 

avgångsvederlag  motsvarande en årslön. Anställningsvillkoren för anställda från och 

med 2004 är utöver lön under uppsägningstiden 6 månader, avgångsvederlag motsva-

rande 18 månader. Om lön eller annan ersättning erhålls  under vederlagsperioden ska 

avräkning gö r a s mot vederlaget.

   

Specifikation – Löner och andra ersättningar till personer i Lernias företagsledning 

Belopp i tusen kronor Grundlön Övriga Summa Pensions- Pensions-

   förmåner  ålder kostnader

Vd Lernia AB 1 810 91 1 901 62 492 

Vd Lernia Bemanning AB 1 220  1 220 65 426

Försäljningsdirektör 

Kompetensutveckling  1 182 69 1 251 65 252

IT-direktör 977 54 1 031 65 274

Kommunikationsdirektör 1 188 14 1 202 65 306

Personaldirektör 860  860 65 490

Utvecklingsdirektör 1 141  1 141 65 820

Ekonomidirektör till 

31 juli 2004 645 56 701 65 174

Ekonomidirektör från 

1 augusti 2004 397  397 65 60

 

Könsfördelning inom föret agsledning  

   Koncern    Moderbolag Koncern   Moderbolag

Styrelse inklusive suppleanter  2004 2003

Kvinnor  5 5 6 6 

Män  6 6 5 5 

Företagsledning     

Kvinnor  2 2 2 2 

Män  6 6 6 6 

 

    

 Koncernen Moderbolaget 
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Sjukfrånvaro andra halvåret 2003 1     

Kön/ålder   Därav andel   Därav andel 

    % 60 dagar  % 60 dagar

Totalt  5,2 39,2 4,7 54,8

Män   4,6   3,5  

Kvinnor  6,4  6,3 

<30 år  6,0   1,6  

30-49 år  4,5   3,6  

50år-  5,6   5,7

  

Helåret 2004      

Kön/ålder      

Totalt  5,5 45,1 5,2 58,2 

Män   6,8   3,8  

Kvinnor  4,8   7,0  

<30 år  4,7   1,7  

30-49 år  6,2   5,4  

50år-  5,3   5,2 

1)Tekniska förutsättningar saknades för att redovisa första halvåret   

    

Ersättningar efter avslutad anställning enligt RR 29. 

Lernia AB har en förmånsbes t ä m d pensionsplan för huvuddelen av sina  anställda och 

tillhandahåller förmånsbaserade pensioner utifrån  ersättningar och anställningstid 

som de anställda har vid eller nära pensioneringen.     

  Anställda som har en lön över 10 basbelopp har en alternativ pensionsplan som är 

avgiftsbaserad och ingår därmed  inte i redovisningen för förmånsbaserade pensions-

planer.  Moderbolagets pensionstillgångar förvaltas av Skandia.   

 Eventuella överskott fastställs av Skandia och används av Lernia till att täcka   

pensionspremier.      

 Pensionsskulden som övertogs i samband med bolagiseringen 1993  ingår i moder-

bolagets totala pensionsskuld och tillgångarna förvaltas av  en Pensionsstiftelse, 

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997.  Skulden 451 (455) Mkr är kreditförsäkrad 

via FPG/PRI.      

  Lernia Bemanning har för uthyrda konsulter en avgiftsbaserad pensionslösning 

via försäkringsbolaget Fora. Tjänstemännen har en förmånsbaserad  pensionslösning 

via försäkringsbolaget Alecta och anställda som har en lön över 10 basbelopp har 

via Skandia Liv en alternativ pensionsplan som är  avgiftsbaserad. Enligt ett utta-

lande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42,  har Alecta för räkenskapsåret 

inte sådan information som gör det möjligt att  redovisa denna plan som en förmåns-

bestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP  som tryggas genom en försäkring i Alecta 

redovisas därför som en avgiftsbestämd  plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar 

som är tecknade i Alecta uppgår till  3 (3) Mkr. Alectas överskott kan fördelas till för-

säkringstagarna och/eller de  försäkrade. Vid utgången av 2004 uppgick Alectas över-

skott i form av den  kollektiva konsolideringsnivån till 128 (120) procent. Den kollek-

tiva  konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av  

försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsanta-

ganden, vilka inte överensstämmer med RR 29.  Koncernens totala pensionskostnader 

för avgiftsfinansierade planer uppgår  2004 till 33 (34) Mkr. 

Koncernens totala pensionskostnader för de förmånsbaserade  pens ionsp lanerna 
framgår nedan:      

Nettoskuld Balansräkning      

Förpliktelsernas nuvärde avseende fonderade förpliktelser   880 

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde    -886 

Oredovisade aktuariella vinster (+) eller förluster (-)   17 

Skuld som redovisas i Balansräkning    11 

 

Pensionskostnad      

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år   -22 

Räntekostnader     -38 

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar    38 

Aktuariell vinst (-) eller förlust(+) netto som redovisas under året   

Kostnad som redovisas i resultaträkningen    -22 

     

Räntekostnader och avräkning av förväntad avkastning på förvaltningstillgångar  
samt övriga kostnader för pensioner klassificeras som personalkostnader.  

Avstämning av den redovisade nettoskulden     

Ingående nettoskuld     17 

Kostnad enligt resultaträkningen     22 

Inbetalda avgifter (-)     -28 

Utgående nettoskuld     11 

      

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar   

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar    38 

Aktuariell vinst (+) eller förlust (-) på förvaltningstillgångar  36 

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar    74 

     

Genom att Lernia börjat tillämpa RR 29 från och med 1 januari 2004  saknas jäm-

förelsetal för föregående år. Amortering av eventuella  akturiella vinster och förluster 

aktualiseras först år 2005.     

  

Specifikationer till pensionsavsättningar      

Pensionsförpliktelser, förvaltningstillgångar och avsättningar för pensionsåtaganden  

samt försäkringstekniska nettovinster/-förluster för de förmånsbaserade pensions-  

planerna har utvecklats på följande sätt.

Mkr     20041231 

Pensionsförpliktelser      

Ingående balans     821 

Förmåner intjänade under året     22 

Räntekostnader     38 

Utbetalda pensioner     -20 

Försäkringstekniska vinster (-)/förluster(+)    19 

Utgående balans     880 
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Förvaltningstillgångar      

Ingående balans     804 

Förväntad avkastning     38 

Inbetalda premier     26 

Utbetalda medel     -18 

Försäkringstekniska vinster (+)/förluster(-)    36 

Utgående balans     886 

Väsentliga aktuariella antaganden    20041231 20040101 

Diskonteringsränta    4,5% 5,0% 

Förväntad löneökning    3,5% 3,5% 

Personalomsättning    3,0% 3,0% 

Förväntad återstående tjänstgöringstid   15,7 15,7 

Pensionsuppräkning (Inflation)    2,0% 2,0% 

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, Skandia  5,0% 5,0% 

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, Stiftelsen  4,5% 4,5% 

 

NOT 3 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA 
ANLÄ GGN ING STI LLG Å N GAR 

   Koncern  Moderbolaget  

   2004 2003 2004 2003

Avskrivningar inventarier  -23 26 -22 26 

Avskrivningar byggnader  0 0 0 0

Summa  -23 26 -22 26 

   

NOT 4 RESULTAT FRÅN FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Ränta på fordran koncernföretag    - 0 

     - 0

NOT 5 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER  

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Ränteintäkter, koncernföretag    0 0

Ränteintäkter, övriga  2 3 2 5

Summa  2 3 2 5

     

NOT 6 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER  

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Räntekostnader, koncernföretag    0 0

Räntekostnader  0 -1 -1 -1

Övrigt  -1 -10 -5 -12

Summa  -1 -11 -6 -13

    

I övrigt ingår för koncernen nedskrivning av Svenska Kunskapshusen AB med   

1 (0) Mkr och Att Veta AB med 0 (10) Mkr.     

   

NOT 7 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

  Koncern  Moderbolag   

   2004 2003 2004 2003

Årets inkomstskatt  0 0 - -

Skatt på koncernbidrag    5 3

Uppskjuten skatt pensionsåtagande -2 - - -

Skatt intresseföretag  - 0

Uppskjuten skatteintäkt i aktiverat 
skattevärde i underskottsavdrag  0 0 0 0

Summa skatt  -2 0 5 3

Avstämning effektiv skatt     

Resultat före skatt  48 -60 23 -71

Skatt enligt gällande skattesats 28 % -13 17 -6 20

Icke avdragsgilla kostnader  -6 -11 -6 -11

Ej skattepliktiga intäkter/ 
avdragsgilla kostnader  7 4 7 4

Minskning av underskottsavdrag utan 
aktivering av uppskjuten skatt  10 -10 10 -10

Redovisad effektiv skatt  -2 0 5 3

     

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK  

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Byggnader     

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början  0 4 0 0

Avyttringar och utrangeringar  0 -4 - -

Summa anskaffningsvärde  0 0 0 0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan     

Vid årets början  0 -1 0 0

Avyttringar och utrangeringar  - 1 - -

Årets avskrivningar enl plan 
på anskaffninggsvärden  0 0 0 0

Summa avskrivningar enligt plan  0 0 0 0

Planenligt restvärde vid årets slut  0 0 0 0

Taxeringsvärden byggnader (i Sverige) 4 3 - -

Taxeringsvärden mark (i Sverige)  1 1 - -

  

Hyresavtal  2004 2003 2004 2003

Föregående års 
betalda hyror 2003  175  169

Räkenskapsårets 
betalda/framtida hyror 2004 138 123 133 120

Avtalade 
framtida hyror  2005 135 48 131 46

  2006 48 20 46 20

  2007 5 3 4 3

  2008 2 1 2 1
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NOT 9 INVENTARIER  

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början  290 330 282 315

Nyanskaffningar  7 15 7 15

Avyttringar och utrangeringar  -60 -55 -55 -48

Summa anskaffningsvärden  237 290 234 282

     

Ackumulerade avskrivningar enligt plan     

Vid årets början  -207 -232 -201 -219

Avyttringar och utrangeringar  58 51 52 44

Årets avskrivningar enl plan 
på anskaffningsvärden  -23 -26 -22 -26

Summa avskrivningar enligt plan  -172 -207 -171 -201 

 

Planenligt restvärde vid årets slut  65 83 63 81 

     Koncern  

Moderbolage  2004 2003 2004 2003

Under denna not redovisas koncernens och moderbolagets  leasingkostnader, huvud-
sakligen avseende kontorsinventarier.    

 

     

Periodens leasingkostnader  14 16 12 14

varav variabla avgifter  2 2 2 2

Framtida minimileasingavgifter, 
icke uppsägningsbara      

operationella leasingavtal     

Inom ett år  7 8 6 6

Mellan ett och fem år  6 6 6 4

Senare än 5 år  - - - -

Summa  13 14 12 10

NOT 10 ANDELAR I KONCERN- OCH INTRESSEFÖRETAG SAMT VÄRDEREGLERING I INTRESSEFÖRETAG   

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag   

  20041231     20031231 

Dotterbolag/Org nr/Säte Antal aktier Andel i %1  Redovisat värde tkr Antal aktier Andel i %1  Redovisat värde tkr

AmuGruppen Syd AB, 556466-9694,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Småland AB, 556466-9702,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Väst AB, 556466-9710,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Mälardalen AB, 556466-9728,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Öst AB, 556466-9744,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Bergslagen AB, 556466-9736,Borlänge 2 500  100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Mitt AB, 556466-9751,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255 

AmuGruppen Norr AB, 556466-9777,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255

Lernia Västerbotten AB, 556466-9769,Stockholm  2 500   100  255  2 500  100  255

Lernia Bemanning AB, 556472-7013,Stockholm  1 000   100  4 992  1 000  100  4 992 

Merlin AB, 556467-3381,Stockholm   40  100 450 40 100 450

        7 737   7 737 

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av rösterna för antal aktier. Ett aktieägartillskott har under 2004 lämnats med 3 300 (1 996) tkr till 

AmuGruppen Norr AB.  Värdet av aktierna har skrivits ned med motsvarande belopp. I övrigt har inga förändringar skett.    

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i intresseföretag   

  20041231 20031231 

Intresseföretag/Org nr/Säte Antal aktier Andel i %    Redovisat värde tkr Antal aktier Andel i %  Redovisat värde tkr

Svenska Kunskapshusen AB, 556638-1757, Stockholm  6 500  25 - 6 500 25 1 500

 

Redovisat värde av intresseföretag i koncernen enligt kapitalandelsmetoden      

Intresseföretag/Org nr/Säte       Redovisat värde tkr   Redovisat värde tkr

Svenska Kunskapshusen AB, 556638-1757, Stockholm     -   972

Under året har aktieägartillskott skett med 500 (500) tkr . Aktierna har i bokslutet för 2004 nedskrivits till noll kronor. 

Under 2004 och 2003 har inga nämnvärda tjänster eller varor köpts/sålts.
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NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV   

Bolag  Antal aktier      Andel i %        Redovisat värde tkr

Prokrami AB, 556343-2540  500 5 50

Summa    50 

Under året har aktierna i Att Veta AB sålts för 250 tkr. Aktierna var tidigare år ned-

skrivn a med 18 277 tkr till 1 krona.

   

NOT 12 UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Uppskjuten skattefordran  47 44 44 44

     

Moderbolagets skattemässiga förlustavdrag uppgår till 566 (602) Mkr och skatte-

fordran på 44 Mkr avser Lernias beräknade intjänings förmåga under fyra år där 157 

Mkr av avdraget beräknas utnyttjas.  3 Mkr avser uppskjuten skatt på pensionsåtag a n  -

den enligt RR29.     

   

NOT 13 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

   2004 2003 2004 2003

Moderbolag, ackumulerade 

anskaffningsvärden vid årets början   0 6

Reglerade fordringar    0 -6

Redovisat värde vid årets slut    0 0

  

NOT 14 VARULAGER     

Varulagret består till största delen av råvaror värderat  till anskaffningsvärde.

     

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Upplupna intäkter  6 4 6 3

Förutbetalda lokalkostnader  29 30 28 30

Övriga förutbetalda kostnader  21 16 19 14

Summa  56 50 53 47

   

  

NOT 16 LIKVIDA MEDEL OCH CHECKRÄKNING 

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Kassa och bank vid årets slut  98 156 98 153

Checkräkning  -26 - -26 -

     

Under perioden uppick betald ränta i koncernen till 2 (1) Mkr och erhållen ränta till 0  

(3) Mkr. Motsvarande uppgifter för moderbolaget var 2 (1) respektive 1 (3) Mkr. A v  

beviljad checkräkningskredit på 100 (100) Mkr har 26 (0) Mkr utnyttjats under å   r et. 

    

     

NOT 17 EGET KAPITAL 

   Aktie-  Bundna  Fria  Summa
   kapital reserver reserver eget kap

Koncernen    

Eget kapital 20030101     
enligt fastställd balansräkning  100 21 184 305

Utdelning    -9 -9

Förskjutning fritt/bundet kapital1   -1 1 0

Årets resultat    -60 -60

Vid årets slut  100 20 116 236

     

Eget kapital 20040101     
enligt fastställd balansräkning  100 20 116 236

Ändrad redovisningsprincip    -16 -16

Utdelning    - 0

Förskjutning fritt/bundet kapital1   - - 0

Årets resultat    46 46

Vid årets slut  100 20 146 266

     

Moderbolaget     

Eget kapital 20030101     
enligt fastställd balansräkning  100 20 184 304

Koncernbidrag    12 12

Aktuell skatt koncernbidrag    -3 -3

Utdelning    -9 -9

Årets resultat    -68 -68

Vid årets slut  100 20 116 236

     

Eget kapital 20040101     
enligt fastställd balansräkning  100 20 116 236

Koncernbidrag    18 18

Aktuell skatt koncernbidrag    -5 -5

Utdelning2    - 0

Årets resultat    28 28

Vid årets slut  100 20 157 277

1) Avser intresseföretag     

2) Ingen utdelning gavs för 2003 och ingen utdelning föreslås för 2004. 

Aktiekapital
Antal aktier uppgår 2003 och 2004 till 1 miljon à 100 kronor.  

Bundna fonder     
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.  Vid en uppskrivning av materi-

ella eller finansiella anläggningstillgångar  avsätts uppskrivningsbeloppet till en upp-

skrivningsfond.     

 
Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten som inte går åt för täck-

ning av balanserad förlust.
      

Fritt eget kapital     
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria kapital efter en eventuell 

reservfondavsättning och efter en eventuell lämnad vinstutdelning. Dessa utgö r till-

sammans med årets resultat summa fritt eget kapital, det vill säga  det belopp som 

finns tillgängligt för utdelning till aktieägaren.    
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NOT 18 AVSÄTTNINGAR

   Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Pensionsåtagande enligt RR29  11 -  

Avgångsvederlag och permitteringslöner 10 40 10 40

Kostnader tomma lokaler  4 12 4 12

Övrigt  4 4 4 4

Summa  29 56 18 56 

      

Pensionsåtagande enligt RR29     

Ingående balans   - -  

Ändrade redovisningsprinciper  17 -  

Årets förändring  -6 -  

Utgående balans  11 -   

      

Avgångsvederlag och permitteringslöner     

Ingående balans  40 2 40 2

Avsättning under perioden  8 39 8 39

Ianspråktaget belopp under perioden -33 -1 -33 -1

Upplöst belopp  -5  -5 

Utgående balans  10 40 10 40

     

Kostnader tomma lokaler     

Ingående balans  12 4 12 4

Avsättning under perioden  4 11 4 11

Ianspråktaget belopp under perioden -12 -3 -12 -3

Utgående balans  4 12 4 12

Kostnader för omstruktureringsåtgärder avser bedömda övertaliga lokaler och  per-

sonal. För 2005 beräknas resterande belopp utnyttjas. Under 2004 har  45 (4) Mkr 

utnyttjats och mötts av motsvarande utgifter. 

  

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

   2004 2003 2004 2003

Upplupna personalkostnader  103 91 48 48

Övriga poster   22 24 16 20

Summa  125 115 64 68

NOT 20 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M.M.  

  Koncern  Moderbolaget 

   2004 2003 2004 2003

Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar  23 26 23 26

Rearesultat försäljning av 
anläggningstillgångar  -5 -3 -5 -5

Nedskrivning av aktier  1 10 5 12

Avsättningar  -49 46 -38 46

Övrigt  1 -   

Koncernbidrag     17 10

Summa  -29 79 2 89

NOT 21 RESULTAT OCH BALANSPOSTER PER RÖRELSEGREN   

   Kompetens - 

Rörelsegren 2003  utveckling Bemanning Ofördelat Totalt

Intäkter totalt  1 285 374 32 1 691 

Varav externt  1 284 373 34 1 691 

Rörelseresultat  33 9 -93 -51 

(marginal%)  2,6% 2,4%   

Tillgångar     146 78 300 524 

Skulder  215 73  288 

Investeringar    16 16 

Avskrivningar    26 26 

Resultatandelar i intresseföretag    -1 -1 

   Kompetens - 

Rörelsegren 2004  utveckling Bemanning Ofördelat Totalt

Intäkter totalt  1 147 423 7 1 577 

 Varav externt  1 146 421 10 1 577

Rörelseresultat   112 15 -79 48 

(marginal%)  9,8% 3,5%   

Tillgångar  284 95 179 558 

Skulder  157 90 45 292 

Investeringar    7 7 

Avskrivningar    23 23 

Resultatandelar i intresseföretag    -1 -1 

 

Lernia ser Sverige som en geografisk helhet, varför ingen sekundär segmentsredovisn i n g 

görs.  Huvudkontor och staber ingår i ofördelat.     

  

    

 Koncernen Moderbolaget 
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Stockholm den 10 mars 2005

Tomas Eneroth
Styrelseordförande

 Viktoria Aastrup Sven-Runo Bergqvist Karin Kronstam

 Margareta Lewin Inge Lindroth Lena Lundberg

                                    Annika Lundius                           Göran Sevebrant

Ingemar Alserud
Verkställande direktör

 Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 mars 2005

                                  Stefan Holmström Bertil Forsslundh
                                  Auktoriserad revisor, KPMG Auktoriserad revisor, Riksrevisionen

Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinar i e 
bolagsstämma den 20 april 2005.
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Lernia AB för år 2004. 
 Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskaps handling arna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncern-
redovisningen och förvaltningen på grund val av vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktig he t e r. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlag en för 
belopp och annan information i räkenskaps hand lingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovisnings principerna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel-
sen och verkställande direktören gjort när de upprättat års-
redovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncern -
redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. 
 Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, års redovisnings lagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalan-
den nedan.
 Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med års redovisnings lagen och ger därmed en rätt-
visande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning 
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernre-
dovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i för valt-
nings  berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Lernia AB
Org nr 556465-9414

Stockholm den  10 mars 2005

                                     Stefan Holmström      Bertil Forsslundh
                                  Auktoriserad revisor, KPMG          Auktoriserad revisor, Riksrevisionen
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UPPDRAGET
Utgångspunkten är att verksamheten ska koncentreras mot 
områden där konkurrensfördelar och uthållig lönsamhet kan 
uppnås. Bolaget ska av egen kraft kunna finansiera utveckling 
och behov av förändringar. 
 Finansiella mål och måluppfyllelse redovisas på sid 8.

RIKTLINJER
Lernia följer, förutom svensk lagstiftning och företagets 
bolagsordning, också de riktlinjer för statligt ägda bolag som 
regeringen fastställde 2002. 
 Den enda avvikelsen avser Riktlinjer för lönesättning, där 
företagsledningen har ett avtal som innebär 12 månaders upp-
sägning samt 12 månaders avgångsvederlag. Från och med 
2004 tillämpar Lernia den rekommenderade 6+18-principen, 
6 månaders uppsägningstid och 18 månaders avgångsvederlag.
 Lernia har under 2004 arbetat med att anpassa sin redovis-
ning enligt de riktlinjer som definieras i Global Reporting Ini-
tiative och arbetet fortsätter under 2005.

BOLAGSSTÄMMAN
Ordinarie bolagsstämma hålls varje år under våren. Bolags-
stämman fastställer långsiktiga mål för bolaget, väljer styrel-
seordförande, övriga styrelsemedlemmar och revisorer, note-
rar arbetstagarorganisationernas val av representanter, beslu-
tar om årsredovisning och vinstdisposition, samt ansvarsfri-
het för bolagets styrelse och verkställande direktör. 
 Stämman beslutar också om arvoden till av stämman utsed-
da styrelseledamöter. 
 Stämman överlämnar åt bolaget att fatta beslut om inläs-
ningsarvode för arbetstagarrepresentanter i styrelsen samt 
konstaterar normalt att revisorsarvode utbetalas mot faktura 
för nedlagt arbete.
 Riksdagens ledamöter erhåller inbjudan till bolagsstämman 
och har möjlighet att i anslutning till denna ställa frågor. De 
har dock inte någon yttranderätt eller rösträtt i själva stäm-
man. 
 Bolagsstämman protokollförs och protokollet skickas till 
Bolagsverket för registrering.

STYRELSEN
Styrelsen fastställer varje år en arbetsinstruktion. Styrelsen 
fastställer också en instruktion för vd:s arbete. 
 Styrelsen sammanträder varje år vid minst sju tillfällen 
enligt en fast ställd ordning.

Jan Telefonmöte för fastställande av bokslutskommuniké
Mar Årsredovisning behandlas och fastställs
Apr Konstituerande styrelsemöte, kvartalsbokslutet 
  behandlas och godkänns
Jun Tvådagarsmöte, beslut om treårig strategisk plan, 
  utvärdering av styrelsearbete och vd:s arbete, stu- 
  diebesök i verksamheten
Sep Kvartalsbokslutet behandlas och godkänns
Nov Kvartalsbokslutet behandlas och godkänns
Dec Beslut om affärsplan och budget för kommande år

 Vid varje styrelsemöte sker en fördjupad diskussion kring 
ett av styrelsen särskilt valt ämne (tema) med anknytning till 
Lernias verksamhet. 
 Styrelsen för Lernia består av nio ledamöter, varav två 
arbetstagarrepresentanter. En av bolagets jurister är sekrete-
rare i styrelsen. Firman tecknas normalt av företagsledningens 
medlemmar två i förening. Firman kan också tecknas av en av 
dessa tillsammans med en av tre särskilt utsedda biträdande 
firmatecknare. Dessutom har vd rätt att ensam teckna firma 
för löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens medlemmar pre-
senteras på sid 66. 
 Styrelsens ordförande och vd träffas regelbundet och stäm-
mer av aktuella frågor mellan styrelsemötena.
 Ordföranden ansvarar för den årliga utvärderingen av styrel-
searbetet, som ligger till grund för förbättringar. I enkätform 
bedömer styrelseledamöterna styrelsehandlingar, diskussio-
ner, ordförandens arbetssätt liksom vd:s agerande i styrelsen. 
 Styrelsearbetet under 2004 beskrivs i Förvaltnings berät   t-
elsen, sid 41. 

NOMINERING OCH INTRODUKTION
Styrelseledamöter väljs av bolagsstämman på förslag av ägaren 
och mandattiden är ett år.
 Målet är att styrelsen, i enlighet med statens ägarpolitik, 
ska innehålla hög kompetens anpassad till respektive bolags 
verksamhet. Balans avseende kompetens, bakgrund, ålder och 
kön eftersträvas. 
 Enligt riktlinjerna för statligt ägande ska styrelsen ha en 
jämn könsfördelning. I Lernias styrelse finns för närvarande 
tre män och fyra kvinnor som bolagsstämmovalda styrelse-
medlemmar. Bland personalens företrädare är tre män och en 
kvinna. 
 Nya styrelseledamöter introduceras genom möte med sty-
relsens ordförande, därefter genom fördjupade genomgångar 
med vd, respektive ansvarig för affärerna samt staber.

ÄGAR- OCH FÖRETAGSSTYRNING
Lernia ägs av staten och tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav. 
På ordinarie bol a gs stämma i april 2003 beslutades om nya ekonomiska och 
finansiella mål för Lernia.
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Vid dessa tillfällen går man också igenom de policydokument 
som är viktiga för Lernias verksamhet.

LÖNEKOMMITTÉN
Inom styrelsen finns en särskild lönekommitté. I denna ingår 
styrelsens ordförande samt två övriga styrelseledamöter, 
Margaretha Lewin och Viktoria Aastrup. Kommittén samrå-
der om vd:s anställningsvillkor liksom nivån för årlig löne-
ökning. Avrapportering av detta sker till styrelsen som fattar 
beslut. Vd samråder i sin tur om villkoren för de av denne 
underställd personal. 
 Styrelsens och vd:s ersättningar och andra förmåner redo-
visas i not 2, sid 54.

REVISORERNA
Enligt bolagsordningen har Lernia två revisionsorgan.
 Den ordinarie bolagsstämman 2003 valde KPMG för 
granskning av redovisningen för 2003 – 2006.
 Företagets revisorer deltar i minst två styrelsemöten under 
året, varav en gång i samband med genomgång av årsredovis-
ningen, då de redogör för granskningen av bolagets ekono-
miska förhållanden och interna kontroll. Revisorerna delger 
sina iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen i 
plenum. 
 Riksrevisionen granskar styrningen av Lernia med inrikt-
ning på frågor som rör avtal med staten och ersättningsfrågor 
samt bolagets avtal med sina ledande befattningshavare.

VD
Vd utses av styrelsen. Vd:s uppgift är att leda den operativa 
verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.
 Vd ska också se till att bokföringen sker enligt lag och att 
förvaltningen av bolagets medel sköts på ett betryggande sätt.

FÖRETAGSLEDNINGEN
Lernias företagsledning består av vd, affärsenhetscheferna för 
Kompetensutveckling och Bemanning, samt stabscheferna för 
ekonomi, IT, personal, kommunikation och utveckling. 
 Företagsledningen har protokollförda möten varannan vecka. 

STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
Företagsledningens verktyg för styrning och uppföljning av 
affärsenheter, dotterbolag och staber är främst det balanse-
rade styrkortet. Där samlas alla viktiga mål och mätetal samt 
handlingsplaner utifrån fem perspektiv: kunder, interna pro-
cesser, medarbetare, utveckling och finansiellt. 
 Utvecklingen följs upp varje månad och kvartalsvis görs sär-
skilda genomgångar med ansvariga chefer. 
 Utgångspunkten är den strategiska treårsplanen, den finan-
siella målbilden samt förändringar i omvärld och marknad. 

LERNIARÅDET
Chefer och andra nyckelpersoner bjuds in till Lerniarådet vid 
ett antal tillfällen per år. Lerniarådet ingår inte i den legala 
styrningen av bolaget men är en viktig referensgrupp för för-
ankring och informationsutbyte. 

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
Alla medarbetare deltog under 2003 i arbetet med att utveck-
la en gemensam värdegrund för Lernias verksamhet. Värde-
orden är respekt, engagemang, professionalism och ansvar. 
 Syftet är att ge en vägledning i vardagen för alla de beslut 
som ska fattas, men också för relationer, både internt och 
externt gentemot alla intressenter. Alla policydokument byg-
ger på denna värdegrund.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING
Lernias kvalitets- och miljöarbete utgår från koncernens kva-
litets- respektive miljöpolicy. Ledningssystem för kvalitet och 
miljö är certifierade enligt internationella standards och ingår 
som en naturlig del i det dagliga arbetet. Att så sker följs upp 
genom kundmätningar och interna kvalitetsmätningar. 
 Dessutom görs interna och externa revisioner av lednings-
systemen ett tiotal gånger per år. Kundmätningar har tidi-
gare genomförts i egen regi, men från 2004 ligger mätning-
arna på ett externt undersökningsföretag. Revisionsorgan är 
SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, för Lernia AB 
samt LRQA Intégria AB för Lernia Bemanning AB. 
 Resultaten visar att antalet avvikelser minskar och Lernia 
behåller sina certifikat enligt ISO 9001:2000 och ISO 
14001:1996. Certifieringsföretagen konstaterar att lednings-
systemen fungerar och är lättillgängliga för medarbetarna 
genom en förbättrad kvalitets- och miljömanual. 
 Lernias miljöarbete beskrivs på sid 38.

INTERN REVISION OCH RISKHANTERING
Principer för riskhantering och intern revision har fastställts 
av styrelsen, med utgångspunkt från verksamhetens art och 
gällande lagstiftning och ägarens krav på statligt ägda bolag. 
 Stab Ekonomi har till uppgift att säkerställa att koncer-
nens system för riskhantering är ändamålsenliga och effektiva 
och har också det samordnande ansvaret för riskhantering i 
koncernen. Stab IT har samordningsansvaret för risker inom 
området informationssäkerhet.

Verksamhetsrisker
Riskerna i verksamheten är marknadsrelaterade snarare än 
produktrelaterade. Den enskilt största risken är Lernias tra-
ditionellt stora beroende av marknaden för arbetsmarknads-
utbildningar. Strategin är att öka intäkterna från andra mark-
nader, det vill säga företag och kommun, utan att förlora ställ-
ningen på marknaden för arbetsmarknadsutbildningar. 2004 
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svarade intäkterna från yrkesutbildningar för 41 procent av 
koncernens omsättning mot 62 procent 2000. 
 Den växande kommunmarknaden är ett annat exempel på 
en politiskt styrd marknad. Varje kommun väljer om och i vil-
ken utsträckning man vill konkurrensutsätta utbildningsverk-
samheten. Kommunerna svarade för 12 procent av koncer-
nens omsättning 2000 och 23 procent 2004. Kontraktstiden 
är ofta kort, 1-2 år och Lernia strävar efter stor flexibilitet vad 
gäller lokaler och personella resurser.
 Lernia är i all sin verksamhet beroende av spelreglerna på 
arbetsmarknaden. Förändringar i arbetsmarknadspolitik, 
lag stiftning och avtalsrättsliga frågor medför både risker och 
möjlig heter. Det gäller samtliga affärsenheter – Kompetens-
utveckling, Bemanning och Rehabilitering. Ett aktuellt exem-
pel är det avtal om omställningsförsäkring som hösten 2004 
träffades mellan LO och Svenskt Näringsliv avseende pri-
vatanställda LO-medlemmar. Avtalet öppnar en marknad på 
totalt cirka 400 miljoner per år. Lernia är en av tio ramav-
talsleverantörer och fick under fjärde kvartalet 2004 ett 60-tal 
omställningsuppdrag. 
 Lernia är försäkrat mot egendoms-, avbrotts- och ansvars-
risker orsakade av affärsverksamheten. 

IT-säkerhet
Informationstekniken är en väsentlig del av affärsverksam-
heten och betydelsen och beroendet ökar. Informationen ska 
vara riktig, tillgänglig och sekretesskyddad. Till stöd för detta 
finns en övergripande säkerhetspolicy, som beslutas av före-
tagsledningen, en informationssäkerhetspolicy, som uppdate-
ras en gång per år, samt riktlinjer för IT-säkerhet som uppda-
teras kontinuerligt. Varje år testas IT-systemens motstånds-
kraft mot såväl interna som externa intrång av ett oberoende 
företag. 

Finansiella risker
Lernias finansiella riskexponering är låg. Valutarisker saknas 
i allt väsentligt och det finns, förutom en tillgänglig check-
kredit, inga räntebärande skulder i koncernens totala kapital. 
Den tillgängliga checkkrediten uppgår till 100 Mkr. Syftet 
med checkkrediten är att säkra kassaflödet vid säsongsmässiga 
variationer under året.
 Lernia utsätts för normala kreditrisker i sina kundrelatio-
ner. Koncernens kreditpolicy innehåller riktlinjer för hur kre-
dit ska beviljas och rutiner för betalningsövervakning.
 Koncernens placeringspolicy innebär att placeringar endast 
görs i svenska räntebärande papper utgivna av svensk bank 
eller svenska staten med högst 3 månaders förfallotid.
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LERNIAS STYRELSE
Styrelsen och styrelsens arbete har  till stor del inriktats på Lernias värderingar, affärsidé och stra-
tegiska inriktning samt omställningsarbetet för att möta den vikande marknaden för arbetsmark-
nadsutbildning. Styrelsen följer löpande koncernens ekonomiska utveckling. 

ORDFÖRANDEN KOMMENTERAR
I all vår verksamhet vill vi bidra till att stärka kompetensen i 
det svenska arbetslivet. Det gäller såväl be mannings anställ-
das insatser inom industrin som sfi-lärares strävan att ge goda 
kunskaper i svenska till våra invandrare – Lernia ska vara en 
ledande partner för kompetensförsörjning. Det är så vi for-
mulerat visionen för företaget och det är också i den riktning-
en vi arbetar. Därför har Lernia under ett par år genomgått 
en kraftig omstrukturering. 
 Från att tidigare varit mycket beroende av arbetsmarknads-
utbildningar, har vi nu en struktur med bra balans mellan de 
olika verksamheterna. Vår strategiska inriktning stämmer 
väl överens med vad som nu sker på arbetsmarknaden. Vi ser 
en ökad omställning, där behoven av kompetensutveckling, 
bemanning och rehabilitering ökar successivt. Nya omställ-
ningsavtal och ett förändrat kostnadsansvar i sjukförsäkring-
en ökar behoven av de verksamheter som vi har inom Lernia. 
Vi har unika möjligheter att möta den efterfrågan som kom-
mer att finnas i arbetslivet under kommande år. 
 Den positiva resultatutvecklingen under 2004 är givetvis 
också glädjande, och mycket talar för att detta är början på en 
positiv utvecklingstrend för Lernia. 

VÄRDEGRUNDEN VÄGLEDER

Som stor aktör på marknaden har vi också ett ansvar för att 
synas och höras på den offentliga arenan. Vi har under våren 
2005 givit ut tre skrifter, om integration, rehabilitering och 
vuxnas lärande, där vi berättar om vilket ansvar Lernia tar för 
dessa frågor och hur vi praktiskt varje dag bidrar till att fler 
människor både utvecklas i och kommer tillbaka till arbete.
 I det arbetet är vår värdegrund vägledande – respekt, enga-
gemang, professionalism och ansvar är ledord för oss i varda-
gen. Både när vi möter enskilda människor i vår verksamhet, 
och när vi agerar utåt som företag. 

Stockholm i mars 2005

Tomas Eneroth, Styrelseordförande
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STYRELSEN FRÅN VÄNSTER

TOMAS ENEROTH
Född 1966
Styrelseordförande i Lernia AB sedan 2002
Riksdagsman och ordförande i socialförsäkringsutskottet
Styrelseledamot i Nätuniversitetet och Videum AB
Utbildning: Högskolestudier i statskunskap och sociologi 

ANNIKA LUNDIUS
Född 1951
Ledamot sedan 2002
Vd i Sveriges Försäkringsförbund och Försäkringsbranschens arbetsgivar-
organisation, styrelseordförande i Larmtjänst AB, Min Pension i Sverige 
AB samt i Trafikförsäkringsföreningen, ledamot i Aktiemarknadsnämnden, 
styrelseledamot i Försäkringsförbundet och Försäkringsbranschens 
Arbetsgivarorganisation
Utbildning: Jur. kand.

SVEN-RUNO BERGQVIST
Född 1943
Ledamot sedan 2002
Vd i SOS Alarm Sverige AB, Styrelseledamot i AB Previa
Utbildning: Fil. lic.

OLLE ERIKSSON 
Född 1954
Personalföreträdare, suppleant, SEKO, sedan 1998
Styrelseledamot Lernia Bemanning AB, suppleant AmuGruppens 
Pensionsstiftelse 1997, ordförande SEKO Lernia AB 
Utbildning: Gymnasieingenjör, Dipl. logistiker

KARIN KRONSTAM
Född 1950
Ledamot sedan 1996
Styrelseordförande i Teknikbron Göteborg Startup AB, styrelseledamot i 
3:e AP-fonden, Svolder AB, Turnit AB, Nordea Liv & Pensionkoncernen, 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, GF Konsult koncernen
Utbildning: MBA

VIKTORIA AASTRUP 
Född 1971
Ledamot sedan 2003
Kansliråd i Näringsdepartementet
Vd i Förvaltningsaktiebolaget Stattum, styrelseledamot i Svenska kraftnät 
Utbildning: Ek. mag. och dipl. finansanalytiker

ANDERS LINDELL
Född 1944
Personalföreträdare, suppleant, ST, sedan 2002
Styrelseledamot Lernia Bemanning AB, suppleant AmuGruppens 
pensionsstiftelse
Utbildning: Elektriker styr o regler, brandförman klass C

MARGARETA LEWIN
Född 1951
Ledamot sedan 2000
Konsult, chefs- och styrelserekryteringar
Utbildning: Förvaltningssocionom

INGE LINDROTH
Född 1954
Ledamot sedan 2001
Utbildningskonsult
Personalföreträdare för Lärarförbundet
Utbildning: Lärarhögskola, Yrkesteknisk högskola

LENA LUNDBERG
Född 1946
Ledamot sedan 2002
Utbildningskonsult
Personalföreträdare för SACO
Ordförande i Cf med flera i Lernia, ledamot i AmuGruppens pensionsstiftelse 
Utbildning: Fil. mag., Ämneslärareexamen

GÖRAN SEVEBRANT
Född 1945
Ledamot sedan 2004 
Ordförande i styrelsen för Kyrkans Riskhantering AB, ledamot i styrelsen  
för bokförlaget Verbum AB, ordförande
Utbildning: Civilekonom, Fil. kand.
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LERNIAS FÖRETAGSLEDNING
Lernias företagsledning ansvarar för det övergripande arbetet med att leda och styra Lernias 
verksamhet utifrån de beslutade planer som tagits i styrelsen och därtill de operativa planerna 
för att utveckla Lernia mot fastlagda mål. 

Verställande direktören är ytterst ansvarig för den operativa 
verksamheten och samordnar ledningens arbete. Ledningen 
arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål och företagets 
vision.  Därtill har var och en ansvar för sitt funktionella 
område, såväl affärsansvariga som ansvariga för staberna.  
 Företagsledningen har protokollförda möten varannan 
vecka samt ett antal förlängda arbetsmöten och internat uti-
från olika teman för att utveckla Lernias affärer och verksam-
het. 

Under året har fokus lagts på att utveckla säljarbetet och 
erbjudanden till olika kundgrupper, att effektivisera verk-
samheten och utveckla styrkortsarbetet, att etablera Lernia 
Bemanning på ytterligare några orter och att arbeta med 
intressentgrupper och kompetensutvecklingsplanering för 
Lernias medarbetare.
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LEDNINGEN FRÅN VÄNSTER

BJÖRN LINDAHL
Född 1961
IT-direktör
Anställd sedan 2001
Utbildning: Universitetsutbildning/ systemvetenskap, ekonomi 
och marknadsföring, MIL-institute

ULLA ENGSTRÖM
Född 1944
Utvecklingsdirektör
Anställd sedan 1976
Styrelseledamot i Svenska Kunskapshusen AB och i Utbildnings företagens för-
ening, vice ordförande i European Vocational Training Association (EVTA) 
Utbildning: Fil. kand.

LARS STRÖMBERG
Född 1954
Vd i Lernia Bemanning AB
Anställd sedan 1998
Utbildning: Marknadsekonom, reservofficersexamen

INGEMAR ALSERUD
Född 1954
Vd i Lernia AB
Anställd sedan 2001
Styrelseordförande i Lernia Bemanning AB och i Svensk Chefsförening
Utbildning: Pol. mag., MBA Handelshögskolan, MIL-institute

GÖRAN FRIDH
Född 1946
Personaldirektör
Anställd sedan 1986
Styrelseledamot i Utbildnings företagens arbetsgivare organisation, fullmäktige-
suppleant i FPG (Försäkringsbolaget Pensionsgaranti) 
Ledamot i AmuGruppens pensionsstiftelse 
Utbildning: Pol. mag.

JOHAN LAGERHÄLL
Född 1966
Ekonomidirektör
Anställd sedan 1994
Styrelseledamot i Lernia Bemanning AB, ledamot i AmuGruppens 
pensionsstiftelse 
Utbildning: Civilekonom

ELISABETH LINDGREN
Född 1963
Kommunikationsdirektör
Anställd sedan 2001
Styrelseledamot i Bostadsstiftelsen Ekkronan, Kommuneken samt 
Lernia Bemanning AB
Utbildning: Fil. kand., MBA Handelshögskolan, Marknadsekonom

LENNART ERIKSSON (Ej med på bild)
Tf ansvarig för Lernia Kompetensutveckling från och med 2005-02-01,
ersätter Marcus Strömberg som lämnade sin anställning 2005-01-31 
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 2004 2003 2002 2001 2000
Resultatposter, Mkr      

Omsättning 1 577 1 691 1 837 1 746 1 770
varav arbetsmarknadsutbildning  653 834 986 979 1 105
Rörelseresultat efter avskrivningar 48 –51 32 9 –165
Resultat efter finansiella poster 48 –60 27 12 –160
Årets resultat 46 –60 27 12 –160
     
BALANSPOSTER,Mkr      
Anläggningstillgångar 112 128 156 156 166
Omsättningstillgångar 348 240 332 323 343
Likvida medel och placeringar 98 156 117 89 133
Summa tillgångar 558 524 605 568 642

Eget kapital 266 236 305 284 272
Avsättningar och skulder (ej räntebärande) 292 288 300 284 370
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 558 524 605 568 642
     
INVESTERINGAR BRUTTO, Mkr     
Datorer 4 7 15 9 10
Övrig utrustning 3 8 24 21 24
Aktier och andelar 1 1 – 6 13
Summa investeringar 8 16 39 36 47
     
PERSONAL     
Medelantal anställda 2 422 2 541 2 606 2 509 2 497
     
NYCKELTAL      
Rörelsemarginal, % 3,1 neg 1,8 0,5 neg
Vinstmarginal,% 3,1 neg 1,5 0,7 neg
Omsättningsförändring, % -6,7 -7,9 5,2 -1,4 -8,3
Omsättning per anställd, tkr 651 665 705 696 709
– Lernia Bemanning AB 372 384 353 348 363
– Lernia AB 905 844 870 824 813
Förädlingsvärde per anställd, tkr 431 418 418 395 330
Resultat per anställd, tkr 19 –24 11 5 –64
Avkastning på totalt kapital, % 9,2 neg 6,2 2,1 neg
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,4 neg 12,3 4,6 neg
Avkastning på eget kapital, % 18,9 neg 9,3 4,3 neg
Avkastning på eget kapital enligt ägarens mål för Lernia 17,9 neg 7,9 3,7 neg 
Soliditet, % 48 45 50 50 42
Kassalikviditet, % 123 140 148 140 144
Resultat per aktie, kr 46 –60 27 12 –160
Antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj
Utdelning, Mkr  - 9 6 -
Föreslagen utdelning 2004 -    
     
KVARTALSÖVERSIKT Q4 Q3 Q2 Q1 TOT 2004
Omsättning,Mkr 469 349 387 372 1 577
Rörelseresultat efter avskrivningar, Mkr 41 4 -5 8 48
Resultat efter finansiella poster, Mkr 40 4 -5 9 48
Resultat efter skatt, Mkr 38 4 -5 9 46
Resultat per aktie, kr 38 4 -5 9 46
Rörelsemarginal, % 8,8 1,3 neg 2,3 3,1
Vinstmarginal, % 8,0 1,3 neg 2,4 3,1
Soliditet, % 48 41 42 44 48
Medelantal anställda 2 538 2 460 2 313 2 138 2 422
Omsättning per anställd, tkr 185 142 167 174 651
Förädlingsvärde per anställd 119 96 111 118 431
     

EKONOMISK ÖVERSIKT
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KOMMENTARER TILL EKONOMISK ÖVERSIKT

OMSÄTTNING
Lernias omsättning har under de senaste fem åren minskat 
med cirka 190 Mkr eller 11 procent. Under samma tid har 
marknaden för arbetsmarknadsutbildning minskat med cirka 
40 procent, vilket också påverkat Lernias intäkter från denna 
marknad med motsvarande andel (cirka 450 Mkr).
 Segmentets andel av Lernias totala intäkter har minskat 
från cirka 70 procent till 41 procent. Under samma period har 
intäkterna från kommunmarknaden och företagsmarknaden  
ökat. Verksamheten inom Bemanning startade 1998 och har 
sedan 1999 vuxit från 56 Mkr till 423 Mkr.

RESULTAT
Rörelseresultatets utveckling visar två år, 2000 och 2003, med 
ett kraftigt negativt utfall. Båda åren karakteriseras av krafti-
ga och snabba volymnedgångar i marknaden för arbetsmark-
nadsutbildning, där omställningsåtgärder varit nödvändiga 
för Lernia.

BALANSPOSTER
Verksamheten riktad mot arbetsmarknadsutbildning är 
den som svarar för den övervägande delen av investeringar i 
an läggningstillgångar; investeringsnivån följer i stort utveck-
lingen inom detta segment.
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RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till årets fak-
turering.

VINSTMARGINAL 
Resultat efter finansnetto i förhållande till årets 
fakturering.

OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD 
Omsättningen dividerad med medeltal anställda.

FÖRÄDLINGSVÄRDE PER ANSTÄLLD
Rörelseresultat med tillägg för personalkostnader dividerat 
med medelantal anställda.

RESULTAT PER ANSTÄLLD 
Årets resultat dividerat med medeltal anställda.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genom-
snittlig balansomslutning.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella kostna-
der i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Syssel-
satt kapital avser balansomslutning med avdrag för icke rän-
tebärande skulder inklusive latenta skatteskulder.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 
Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL ENLIGT ÄGARENS 
MÅL FÖR LERNIA
Årets resultat efter schablonskatt i förhållande till genom-
snittligt eget kapital reducerat med uppskjuten skattefordran.

SOLIDITET
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid årets 
utgång.

KASSALIKVIDITET
Omsättningstillgångar exklusive lager och placeringar bund-
na som säkerhet dividerat med kortfristiga skuld e r inklusive 
kortfristig del av avsättningar och föreslagen utdelning mul-
tiplicerat med 100.

DEFINITIONER

AMS
Arbetsmarknadsstyrelsen. 

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING
Samlingsbegrepp för alla åtgärder av social och arbetslivs-
inriktad karaktär som syftar till att ge den sjukskrivne för-
utsättningar att komma tillbaka till ett arbete eller till en ny 
yrkesroll.

ARBETSMARKNADSUTBILDNING
Utbildningar som be k o s t as av länsarbetsnämnd i syfte att 
stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete, samt 
underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig 
kompet e ns. 

BALANSERAT STYRKORT (BSC) 
Ett system för att omvandla strategi till handling som utgår 
från företagets vision och strategier. Strategiska mål och kri-
tiska framg å ngsfaktorer definieras och utifrån dessa upprättas 
han dlingsplaner. Utfallet av de aktiviteter som utförs för att 
uppnå vision och strategi mäts.

BEMANNING
Personaluthyrning, rekrytering och entreprenader.

CERTIFIERING
Säkerställa kunskaper och/eller kvalitet mot en norm.

FN: S GLOBAL COMPACT
Initiativ taget av FN med en uppmaning till det globala 
näringslivet att öppet deklarera och arbeta efter tio princi-
per om mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrätt och 
miljö.

FÖRETAGSUTBILDNINGAR
Utbildning och kompetensutveckling som säljs till och 
finansieras av för et a g /arbetsgivare.

GLOBALT ANSVAR
Globalt Ansvar är ett regeringsinit i a tiv för att främja svenska 
företags sociala ansvar när det gäller mänskliga rättigheter, 
grundläggande arbetsvillkor, bekämpning av korruption, en 
bättre miljö och övriga punkter i OECD:s riktlinjer.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Organisation med säte i Amsterdam som har tagit fram rikt-
linjer för hållbarhetsrapportering i tre dimensioner: 
eko nom is k/ finansiell, miljö och socialt ansvar.

ORDLISTA
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INTEGRATION
Lernia definierar detta som att det inte är invandrare utan 
invandrade människor med yrkes- och livserfarenheter som 
ska introduceras i svenskt samhälls- och arbetsliv.

KOMMUNALA UTBILDNINGSENTREPRENADER
Gr un d   läggande och gymnasial vuxenutbildning som 
kommunen handlar upp av extern utbildningsanordnare.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Lernia definierar detta s o m kompetensutveckling, 
bemanning, rehabilitering och omställning.

KOMPETENSPROFILER
Vilken kompetens som behövs inom olika yrkesroller. 

KOMPETENSUTVECKLING
Utbildning, verksamhets- och personalutveckling.

KORTTIDSSJUKSKRIVEN
Sjukskriven mindre än tre m å  nader.

LICENSIERING 
Särskild licens till viss verksamhet 

LAN
Länsarbetsnämnden.

LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN 
Sjukskriven mer än tre mån a der.

LERNIAS LÄRPORTAL
En webbplats för kommunikation och lärande.

OMSTÄLLNING
Kombination av åtgärder för att klara förändrade 
omständigheter.

RAMAVTAL
Avtal som ligger till grund för köp och leverans.

REHABILITERING 
Se arbetslivsinriktad rehabilitering.

RFV
Riksförsäkringsverket.

SS EN ISO 9001:2000
Kvalitetsledningssystem.

SS EN ISO 14001:1996 
Miljöledningssystem.

SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) 
Utbildning i svenska som andra språk.

TILLSVIDAREANSTÄLLD 
Anställning utan tidsbegränsning.

TRYGGHETSFONDEN 
En kollektiv avtalsstiftelse som administrerar det omställ-
ningsstöd som Svenskt När in g s  liv och LO tecknat avtal om.

TRYGGHETSRÅDET 
TTR ägs av arbetsgivare och fackföreningar och arbetar med 
omställning. Grunden för verksamheten är omställnings-
avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (Privata Tjänste-
kartellen).

VALIDERING
Värdering av kunskaper och färdigheter som en person har 
förvärvat genom studier, i samhällsliv och arbetsliv.

VISSTIDSANSTÄLLD
Tidsbegränsad anställning som kan förlängas.

ÖPPEN ARBETSLÖSHET
Omfattar de personer som inte ingår i något 
arbetsmarknadsprogram.
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