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LERNIA 2005 MED 
ANDRA SIFFROR

4 000 
BEMANNINGS-
KONSULTER 

43 
BEMANNINGS-
KONTOR

2 ÅR I RAD   
HAR BEMANNING 
VUNNIT AHRENS 
TILLVÄXTPRIS 

75 
INDEX I NÖJD 
KUND-MÄTNING

50 000 
KURSDELTAGARE

1 063 
UTBILDARE

90 
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OMRÅDEN

450 
OMSTÄLLNINGSUPPDRAG 
SEDAN OKTOBER 2004

465 141 
BESÖKARE PÅ 
LERNIA.SE 

550 
KURSER OCH
UTBILDNINGAR

1 600 
KUNDBESÖK
      PER
        MÅNAD

50 
KURSER PÅ 
DISTANS
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ÅRET I KORTHET

NYCKELTAL 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsättning, mkr 1 742 1 563 1 669  1 817 1 718
Rörelseresultat, mkr 95 48 –51 32 9
Resultat före skatt, mkr 97 48 –60 27 12
Resultat efter skatt, mkr 109 46 –60 27 12
Resultat per aktie, kr 109 46 –60 27 12
Avkastning på eget kapital, % 34 18,9 neg 9,3 4,3
Soliditet, % 59 48 45 50 50
Medelantal anställda  2 652 2 422 2 541 2 606 2 509
Omsättning per anställd, tkr  644 641 665 705 696
Förädlingsvärde per anställd, tkr 457 431 418 418 395 

■   Nettoomsättningen ökade med 11 procent 

till 1 742 mkr. Under fj ärde kvartalet fort-

satte efterfrågan på företagsmarknaden att 

öka kraftigt.

■   Rörelseresultatet uppgick till 95 (48) mkr, 

en kraftig resultatförbättring. Resultat efter 

skatt uppgick till 109 (46) mkr. 

■  Lernia Bemanning visade fortsatt en stark 

utveckling av både omsättning och resultat 

och är nu fj ärde största bemanningsföretag 

på den svenska marknaden.

■   Lernia Bemanning toppade Ahrens och 

Svenska Dagbladets tillväxtlista för andra 

året i rad och utnämndes till Gasellföretag 

för tredje året i rad av Dagens Industri. 

■   Lernia tecknar avtal med John Deere och 

Bosch Rexroth och tar över deras 

utbildningsavdelningar. 

■   Lernia fi ck fortsatt förtroende att bedriva 

vuxenutbildning på entreprenad för 

Stockholms stad.

 ■   Efterfrågan på omställningstjänster inom 

ramen för Trygghetsfondens TSL-avtal 

ökade och Lernia är marknadsledande 

med uppdrag för 450 företag sedan starten 

2004.

■   Lernias pedagogiska råd samlar forskare 

och professorer med fokus på vuxen-

pedagogik för att öka kompetensen inom 

det pedagogiska området.

Utbildning

Bemanning

Utbildningsentreprenader

Företag Arbets-
marknads-
utbildningar

Övrigt

OMSÄTTNING
PER AFFÄRSENHET

OMSÄTTNING 
PER MARKNAD

Lernia har en bred kund-
bas: företag 37 procent, 
utbildnings    entreprenader 
22 procent och arbets-
marknadsutbildningar 
38 procent.

Lernias affärsenheter, 
Utbildning och Bemanning, 
svarar för 70 respektive 
30 procent av koncernens 
omsättning.
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2005 var Lernias mest framgångsrika år någonsin, med en 
ökning av nettoomsättningen med 11 procent till 1 742 
mkr och en fördubbling av resultatet före skatt från 48 till 
97 mkr. 

Vi har nått en väsentligt högre lönsamhet och överträff ar 

också för första gången ägarens krav på 4 procents rörelse-

marginal. Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent 2005 

jämfört med 3,1 procent 2004. 

Vi har breddat kundbasen och nått en bättre riskspridning. 

Lernias tre huvudmarknader – arbetsmarknadsutbildningar, 

utbildningsentreprenader och företag – svarade 2005 för 38, 22 

respektive 37 procent av omsättningen. Våra ansträngningar att 

öka försäljningen till företag gav rejäl utdelning under 2005. 

Samtidigt har marknadspositionen stärkts inom våra 

bärande tjänsteområden, främst bemanning, utbildning och 

omställning. 

För ett år sedan konstaterade jag att Lernia stod starkare än 

någonsin. Utvecklingen under 2005 blev ett bevis på detta. 

Lernia är idag ett i alla avseenden mer off ensivt företag. Alla 

våra medarbetare har del i den här positiva utvecklingen. 

FORTSATT OFFENSIVA SATSNINGAR
Även under 2005 genomförde vi fl era off ensiva satsningar för 

en ökad konkurrenskraft och en bättre produktions- och 

leveransförmåga. Bland annat har vi lanserat en ny webbplats 

med utökad funktionalitet och utvecklat en lärportal, som 

kommer att lanseras våren 2006.

ÖKAD FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
Försäljningen till företag har ökat kraftigt under fl era år. 

Lernia Bemanning går fortsatt bra och hamnade för andra 

året i rad på första plats på Ahrens och Svenska Dagbladets 

tillväxtlista. Lernia Bemanning stärkte sin marknadsledande 

position inom industri- och teknikområdet, och är nu Sveriges 

fj ärde största bemanningsföretag.  

Omställningsaff ären har varit oerhört framgångsrik. Lernia 

är marknadsledare inom omställningstjänster för kollektiv-

anställd personal, inom ramen för TSL-avtalet, med uppdrag 

för 450 företag sedan starten hösten 2004. 

Intressant att notera är också de aff ärer vi gjort inom aff ärs-

enhet Utbildning, där vi i slutet av året tecknade avtal med 

John Deere om att ta över utbildningen av återförsäljarnas 

servicetekniker. Dessutom tecknade Lernia avtal med Bosch 

Rexroth om att ta över deras utbildningsverksamhet i Sverige.

Vi kommer att göra fl era sådana aff ärer, där vi etablerar 

partnerskap med företagen. 

SVAG EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSINRIKTAD 
 REHABILITERING
Den största besvikelsen under året var att efterfrågan på 

arbetslivsinriktad rehabilitering inte ökade i den omfattning vi 

hade förväntat. Men långtidssjukskrivningar kostar fortsatt 

mycket pengar och alla parter borde vara intresserade av att 

människor kommer tillbaka i arbete. Förr eller senare kommer 

detta också att leda till nya uppdrag för Lernia. Det fi nns 

mycket att vinna på en framgångsrik rehabilitering. Vi vet att 

våra konsulter kan erbjuda en eff ektiv arbetsprocess som 

stödjer både företaget och den sjukskrivne. 

ÖKAD KÄNNEDOM OM LERNIA
Vi har blivit bättre på att berätta om Lernias hela erbjudande. 

Undersökningar visar på positiv inställning till att Lernia har 

TILLVÄXT OCH NYA UTMANINGAR

VD HAR ORDET
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tjänster inom hela kompetensförsörjningsprocessen – att vi 

faktiskt erbjuder både bemanning, utbildning, rehabilitering 

och omställning. Ett fl ertal av våra största kunder köper också 

mer än en tjänst av oss.

Kännedomen om Lernia har ökat bland alla våra viktiga 

intressentgrupper. Vi har genomfört ett antal större aktiviteter 

som givit resultat. 

Vår kampanj Goda Nyheter, där vi i helsides annonser lyft 

fram positiva exempel från företag och individer runt om i 

Sverige, har blivit mycket uppmärksammad. För oss är detta 

ett sätt att väcka debatt kring viktiga frågor. 

SÄKRAR EGEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Inom Lernia arbetar vi medvetet med vår egen kompetens-

försörjning för att möta kundernas krav. Alla våra medarbetare 

har såväl rättighet som skyldighet att utveckla sin kompetens 

utifrån befattningens kompetensprofi l.  

För att trygga ledarförsörjningen genomförs ett ledar-

utvecklingsprogram för både befi ntliga och potentiella ledare. 

Av alla ledande befattningar tillsätts idag 74 procent genom 

internrekrytering. 

Som ett led i att stärka och utveckla en gemensam företags-

kultur genomfördes liksom tidigare år medarbetar dagar i hela 

Lernia. Den här gången på temat aff ärsmannaskap. 

NYA UTMANINGAR 
Vi har breddat kundbasen och säkrat lönsamheten. Nu är det 

nya utmaningar som gäller. Under 2006 investerar Lernia mer 

än någonsin i utveckling av olika slag. Vi ökar över hela linjen, 

inom IT, kommunikation, personal och aff ärsutveckling. 

Under 2006 satsar regeringen ytterligare resurser på 

arbetsmarknadsutbildningar. Året därpå väntas en nedgång. 

Den ökade efterfrågan ska vi möta med främst visstids- och 

projektanställningar, men redan i år planerar vi för den 

minskade efterfrågan 2007. 

Det är samtidigt viktigt att utöka satsningen på företags-

marknaden. Vi ska bli ännu mer kända och bättre på att nå ut 

med våra erbjudanden på marknaden. 

Tillväxt är ett prioriterat område. Lernia ska fortsätta att 

växa i huvudsak organiskt, men vi kan också tänka oss att 

förvärva bolag. 

Jag ser fram emot att 2006 blir ett minst lika bra år som 2005. 

Stockholm i mars 2006

Ingemar Alserud

Verkställande direktör
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Lernia är ett av staten helägt bolag som verkar på marknaden 
för kompetensförsörjning. Bemanning, utbildning, rehabili-
tering och omställning är de bärande tjänsteområdena. 
Fokus ligger på det svenska arbetslivet och dess aktörer – 
arbetsgivare, organisationer och individer.

Lernia har inget särskilt samhällsuppdrag och verksamheten 

ska bedrivas på marknadsmässiga villkor inom områden där vi 

kan nå konkurrensfördelar och en uthållig lönsamhet. 

VISION
Lernia är det svenska arbetslivets ledande partner för 

 kompetensförsörjning. 

Lernia vänder sig till företag och organisationer som är 

verksamma i Sverige och som långsiktigt vill öka sin kon-

kurrenskraft. Vi vänder oss också till individer som vill öka 

sin attraktivitet i arbetslivet.

AFFÄRSIDÉ
Lernia försörjer långsiktigt svenskt arbetsliv med yrkeskompetens 

genom att erbjuda bemanning, utbildning, rehabilitering och 

omställning.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Hela Lernia arbetar med balanserade styrkort för styrning 

och uppföljning av verksamheten. För varje perspektiv – kund, 

utveckling, interna processer, medarbetare och fi nansiellt – 

sätts mål, och aktiviteter formuleras som ska bidra till att 

uppnå visionen. Målen och aktiviteterna följs upp kontinuerligt 

under året. Några av de viktigaste redovisas här:

KUNDER
Lernia ska vara det naturliga valet som partner inom kompetens-

försörjning. 

Varje år genomför Lernia en nöjd-kund-index-mätning 

(NKI), för att ta reda på vad kunderna anser och vad som kan 

förbättras. Index för 2005 blev 75 (73), målet var 73,5. Under-

sökningen visar att Lernias kunder generellt anser att Lernia 

är en bra samarbetspartner och leverantör. Det fi nns dock 

förbättringsområden, bland annat när det gäller anpassningen 

av våra erbjudanden till olika marknader samt mer fl exibla 

lösningar för kurser och utbildningar. Under 2006 kommer vi 

att utveckla möjligheten att ta del av utbildningar via nätet. 

Vår roll som samarbetspartner i kompetensförsörjningsfrågor 

ska också tydliggöras och utvecklas. 

AFFÄRSUTVECKLING
Förmågan att skapa nya erbjudanden och nya aff ärer i enlighet 

med beslutade strategier är en kritisk framgångsfaktor för 

Lernia. 

Våra utvecklingskostnader uppgick till 41 mkr, eller 2,3 (2,8) 

procent av omsättningen. Målet var 2,8 (3,2) procent. 

INTERNA PROCESSER
Vi samverkar med våra intressenter för att skapa bästa kundvärde. 

Detta stöds av en professionell och kostnadseff ektiv organisation 

där stor vikt läggs vid utbyte av information och erfarenheter. 

VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER
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Lernia är ett värderingsstyrt företag och alla processer och 

policydokument bygger på Lernias värdegrund: Respekt, 

Engagemang, Professionalism och Ansvar.

Organisationsindex för hela Lernia blev 67,6 (65), målet 

var 68,5 (67,5).  

MEDARBETARE
Lernias egen kompetensförsörjning är en väsentlig förut-

sättning för att förverkliga visionen. Målsättningen är att 

uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i de branscher 

där vi verkar. 

För 2005 blev individindex 71,6 (mål 71). Sammanvägt 

medarbetarindex blev 69,6 för hela koncernen, exklusive 

bemanningskonsulter. Det var första gången medarbetarindex 

mättes och inget mål hade därför satts upp. 

För bemanningskonsulterna, uppgick utfallet på medarbetar -

mätningen till 3,9 på en femgradig skala. I november 2005 

infördes en ny mätmetod och därför fi nns inget mål att 

jämföra med.

FINANSIELLT
Lernias verksamhet ska koncentreras till områden där vi har 

konkurrensfördelar och en uthållig lönsamhet. Bolaget ska av 

egen kraft kunna fi nansiera utveckling och behov av föränd-

ringar. De fi nansiella målen ska vara marknadsmässiga. 

Kapitalstrukturen ska motsvara en soliditetsnivå på 40-50 

procent över en konjunkturcykel. 2005 var soliditeten 59 

procent. 

Det egna kapitalet ska vara tillräckligt för att möjliggöra 

en omstrukturering av verksamheten som motsvarar den 

maximala rörelserisken på kort sikt. Rörelserisken är defi nie-

rad som resultateff ekten av sex månaders bedömda maximala 

intäktsbortfall.

Avkastningen på det egna kapitalet ska uppgå till lägst 

13 procent över en konjunkturcykel. För 2005 uppgick 

avkastningen till 34 procent. 

Målet ska tillförsäkra ägaren avkastning på eget kapital 

och värdetillväxt, samt en lönsamhet i bolaget som garanterar 

fi nansieringen av bolagets långsiktiga utveckling. 

Rörelsemarginalen ska vara lägst 4 procent över en 

kon junkturcykel och uppgick 2005 till 5,4 (3,1) procent.

Utdelning till ägaren sker av kapital som överstiger bolagets 

kapitalbehov (se ovan). 
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STRATEGIER
Lernia vänder sig till tre marknader: 

■  Företag (arbetsgivare) 

■  Utbildningsentreprenader (kommuner)

■  Arbetsmarknadsutbildningar (staten/länsarbetsnämnder)

Aff ärslogiken skiljer sig mellan de olika marknaderna vad 

gäller bearbetning, ledtider och avgörande kriterier för köp. 

Lernia har därför – utifrån kundbehov och partnerskap – olika 

strategier för varje marknad. 

Utgångspunkten för Lernias erbjudande är kompetens-

försörjningsprocessen och utbudet förändras och anpassas över 

tiden. 

Koncernens övergripande strategier för att möta förändringar 

i omvärlden och stärka konkurrenskraften inom kompetens-

försörjning är:

DIFFERENTIERING
Lernia ska positionera sig gentemot konkurrenterna genom 

erbjudanden inom hela kompetensförsörjningsprocessen.

MINSKAD RISKEXPONERING
Lernia ska öka sin fl exibilitet och medvetet nyttja synergier 

mellan olika tjänsteområden. Lernia ska också fortsätta 

förfl yttningen mot företagsmarknaden för att nå bättre balans 

mellan marknaderna. 

STÄNDIG UTVECKLING
Lernia ska utveckla tjänster inom kompetensförsörjning som 

möter kundernas behov och bidrar till Lernias vision.

TILLVÄXT
Lernia ska utveckla synergier mellan olika tjänster, men också 

mellan olika marknader, för att öka värdet i alla led. Lernia ska 

i första hand växa organiskt, men också genom förvärv som 

ökar förutsättningarna att nå visionen. 

PARTNERSKAP
Lernia ska förfl ytta sig högre upp i värdekedjan och utveckla 

partnerskapet genom att arbeta närmare kunden och kundens 

processer. 

LERNIAS VARUMÄRKE  
Lernias varumärke ska vara välkänt och stödja de aff ärer som 

Lernia erbjuder över tid. Lernias varumärke ska stå för 

trygghet och möjligheter och Lernia ska uppfattas som en 

partner för kompetensförsörjning.

HÅLLBAR UTVECKLING 
Lernia är anslutet till Globalt Ansvar, den svenska motsvarig-

heten till FN:s Global Compact. För oss är det självklart att 

ekonomi, miljö och socialt ansvar hänger ihop och tillsammans 

skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och lönsamhet.

Inom Lernia ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet 

och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla våra 

verksamheter är miljö- och kvalitetscertifi erade.
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OMVÄRLD OCH TRENDER

Det fi nns alltid en viss obalans på arbetsmarknaden – den 
kompetens som efterfrågas matchar inte riktigt den 
kompetens som erbjuds. De senaste årens snabba omvärlds-
förändringar har bidragit till att Sverige fortfarande har 
en hög arbetslöshet inom vissa branscher och regioner 
– trots den goda konjunkturen. Vi ser ett ökat behov av 
rehabilitering och omställning. Skillnaden i sysselsättning 
mellan infödda och invandrade svenskar är fortfarande stor. 
Samtidigt vet vi att stora årskullar går i pension om 5–10 år. 
Det fi nns mycket att vinna på en mer effektiv kompetens-
försörjning. 

I ökad utsträckning måste både företag och enskilda individer 

anpassa sig till snabba förändringar. Obalanser på arbets-

marknaden kommer i kombination med ökade krav på 

kompetens att öka betydelsen av att arbeta med strategisk 

kompetens försörjning.

VIKTIGA OMVÄRLDSTRENDER
Lernia och Lernias kunder påverkas av fl era omvärldstrender. 

De viktigaste är:

ÖKAD GLOBALISERING
Företagen möter en allt hårdare global konkurrens, det gäller 

även små, lokala företag. Detta leder till snabba omstrukture-

ringar och en ökad rörlighet. Hela branscher förändras och 

företag väljer att fl ytta hela, eller delar av sin verksamhet, till 

andra delar av världen. Detta påverkar kompetensförsörjnings-

marknaden på fl era olika sätt: behovet av bemannings- och 

utbildningstjänster kommer att öka, men också efterfrågan på 

omställningstjänster. 

ÖKAD MÅNGFALD
Cirka 16 procent av Sveriges befolkning var 2004 invandrare 

eller barn till invandrare. Den siff ran beräknas 2020 ha ökat 

till 20 procent. Att öka sysselsättningen i den här gruppen 

ställer krav på både företag, individer och samhälle. 

För en framgångsrik integration räcker det inte med 

utbildning i svenska, validering av yrkeskunskaper och 

individanpassad utbildning. Utbildningen måste kombineras 

med arbetsplatspraktik. Många invandrare fi nner vägen till 

arbetsmarknaden genom anställning på bemanningsföretag. 

ÖKAD INDIVIDUALISERING
Företag och organisationer möter krav på en ökad individuali-

sering från både kunder och medarbetare. 

Många produkter och tjänster måste individanpassas. Det-

samma gäller utbildning, arbetstider och anställningsformer. 

Ny teknik, som bredband, 3G och ip-telefoni, snabbar på den 

här utvecklingen. Idag krävs utbildning och utveckling under 

hela arbetslivet. Efterfrågan på individ- och företagsanpassade 

utbildningar ökar och alltfl er läser på distans, med den frihet 

i tid och rum som detta erbjuder. 
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KONCENTRATION TILL KÄRNVERKSAMHETER
Alltfl er företag köper in tjänster som ligger utanför deras 

egen kärnverksamhet. Krav på ökad eff ektivitet leder till att 

verksamheter granskas och ifrågasätts på ett annat sätt än 

tidigare. IT-avdelningen kanske redan har outsourcats till ett 

företag som har det som sin kärnverksamhet. Nya order leder 

till nyanställningar – hos ett bemanningsföretag. 

Marknaden för bemanningstjänster och outsourcing ökar 

och omfattar alltfl er områden. 

FORTSATT STARK KONJUNKTUR
Sveriges ekonomi pekar fortfarande uppåt. Det gäller 

 industrin, byggbranschen, handeln och privata tjänsteföretag. 

 Enligt Konjunkturinstitutets prognos ökade BNP med 

2,7 procent 2005.  För 2006 förutses en ökning med 

3,6 procent och för 2007 med 3,1 procent.  

ARBETSMARKNADEN VÄNDER UPPÅT
Den starka konjunkturen börjar få eff ekt på sysselsättningen. 

AMS bedömer i sin prognos att privata tjänster, främst upp-

dragsverksamhet men även partihandel, ökar och beräknas 

sysselsätta 30 000 fl er under 2006. Byggkonjunkturen fort-

sätter att gå upp och sysselsätter 12 000 fl er. Industrijobben 

fortsätter att minska men inte lika kraftigt. 

I december 2005 var den öppna arbetslösheten 5,4 procent 

och den har under året legat på i stort sett samma nivå som 

året innan. I december 2006 räknar AMS med att den öppna 

arbetslösheten ska ha sjunkit till runt 4,5 procent. 

SATSNING PÅ NYA JOBB
Regeringen satsar på ett tvåårigt sysselsättningspaket under 

2006 och 2007 som är inriktat på både privat och off entlig 

sektor. Målsättningen är att ge 55 000 personer arbete, praktik 

eller utbildning. I paketet ingår bland annat 20 000 plusjobb, 

som inrättas för att höja kvaliteten i den off entliga sektorn 

och 10 000 utbildningsvikariat, som ger tillfälle till kompetens-

utveckling inom vård och omsorg. Dessutom ingår 4 000 

praktikplatser för arbetslösa akademiker i främst småföretag.

STÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR
Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring. Fram 

till omkring 1990 ökade antalet sysselsatta i Sverige. Där-

efter sjönk sysselsättningen kraftigt till följd av konjunktur-

nedgången i början av 90-talet. Vid sekelskiftet hade en viss 

återhämtning skett. 

Sysselsättningen inom tjänstesektorn ökar snabbare än inom 

industrisektorn och 2004 var 711 000 personer sysselsatta i 

industrin och 3,1 miljoner i tjänstesektorn. (Källa: AKU.) 

Enligt SCB:s prognos kommer såväl privata som off entliga 

tjänster, främst inom bygg- och tjänstebranschen, att öka i 

omfattning, medan industrin fortsätter att minska. 

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i Sverige. Samtidigt 

tyder undersökningar på en allt sämre matchning mellan 

anställdas utbildningsnivå och företagens utbildningskrav. 1974 

var 18 procent av medarbetarna ”underutbildade” och 18 procent 

”överutbildade” (de hade en utbildning som var minst två år 

kortare respektive längre än de krav arbetet ställde), jämfört 

med 16 respektive 37 procent år 2000. (Källa: LNU.) 

En stor generationsväxling är på gång. Fram till 2020 

kommer antalet personer som går i pension att vara fl er än 

antalet som kommer in på arbetsmarknaden. 

BÅDE BRIST OCH ÖVERSKOTT
På sikt väntas en omfattande brist på personal inom hälso-

och sjukvård samt social omsorg. Särskilt gäller detta äldre-

omsorgen, där pensionsavgångarna blir stora samtidigt som 

ett ökat antal äldre människor kommer att medföra ett ökat 

vårdbehov. För att öka tillgången på kompetent personal 

beslutade regeringen i november 2005 att fördela 800 mkr till 

kommunerna för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. 

MINSKAD OHÄLSA
Kostnaderna för ohälsan minskar, liksom sjukskrivningarna. 

I december 2005 fi ck 238 500 personer sjukpenning. Det är 

36 000 färre än i december året innan. Samtidigt blev förtids-

pensionärerna drygt 14 000 fl er. 

Antalet sjukdagar minskade med närmare 7 miljoner under 

2005. Regeringens mål är att halvera antalet sjukdagar från 

41 dagar per person 2005 till 37 dagar 2008.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING ÄR EN PROCESS
Lernia har valt att defi niera kompetensförsörjningsprocessen 

utifrån behovet att rekrytera, utveckla, behålla och avveckla 

medarbetare. Lernia erbjuder tjänster inom alla dessa områden. 

Inom det privata näringslivet är det ännu så länge främst 

de stora företagen som arbetar aktivt med att säkra sin 

kompetensförsörjning. Inom den off entliga sektorn arbetar 

många myndigheter med en modell liknande Lernias. 
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FÅ ERBJUDER HELHETEN
Aktörerna på kompetensförsörjningsmarknaden är sinsemel-

lan mycket olika. De allra fl esta levererar tjänster inom bara 

ett eller ett par tjänsteområden – bemanning, utbildning, 

rehabilitering eller omställning. Flertalet företag är geografi skt 

begränsade till en ort eller en region. Många är också nischade 

mot en särskild sektor av näringslivet. Endast ett fåtal, främst 

de stora bemanningsföretagen, är verksamma inom fl era om-

råden och över hela landet.

Det är relativt enkelt att etablera sig på kompetensförsörj-

ningsmarknaden, åtminstone i liten skala. Inom omställnings-

branschen kan det dock fi nnas avtal som fungerar som 

etableringshinder. 

Trenderna mot ökad koncentration till kärnverksamheter 

samt ökade krav på fl exibilitet och på kompetens generellt i 

samhället bidrar till en stark tillväxtpotential.

Undersökningar visar att kunderna ser fl era fördelar med 

att leverantören kan erbjuda kombinationer och helhets-

lösningar. För Lernias del innebär detta stordriftsfördelar och 

synergieff ekter. Det gör det också möjligt att anpassa och 

förändra lösningarna utifrån kundernas långsiktiga behov. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VVS-MONTÖR 

LÄKARE 

TANDLÄKARE 

FÖRSKOLLÄRARE

CNC/NC-OPERATÖR

MURARE 

PLÅTSLAGARE

KOCK 

DISTRIKTSSKÖTERSKA

APOTEKARE

Bristyrken
Topp 10-lista på yrken där det råder brist idag, i hela eller 

delar av landet. (Källa AMS: Var fi nns jobben 2005.)
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KONCERNÖVERSIKT

Kompetensförsörjning handlar om att försörja organisatio-
nen med den kompetens som krävs för att nå de uppsatta 
målen. Att lyckas är avgörande för framgång och konkur-
renskraft. 

Lernia hjälper företag och organisationer att skräddarsy en 

strategi för kompetensförsörjning och erbjuder tjänster inom 

hela området – bemanning, utbildning, rehabilitering och 

omställning. 

Vi möter kundernas behov genom att kombinera olika delar 

av våra bärande tjänsteområden. Nyttan för kunden ökar och vi 

stärker relationen till kunden när vi erbjuder hela Lernias utbud. 

Kunderna får en långsiktig partner som kan deras verksamhet. 

BEMANNING
Vår bemanningsverksamhet bedrivs inom ramen för Lernias 

helägda dotterbolag Lernia Bemanning AB, som levererar 

bemannings- och rekryteringstjänster till främst industri-, 

teknik- och logistikföretag. Lernia Bemanning är Sveriges 

största nischade bemanningsföretag. 

UTBILDNING
Lernia erbjuder utbildning och utveckling av individer, företag 

och organisationer. Vi bedriver företagsanpassade utbildningar, 

yrkesutbildningar för länsarbetsnämnderna, svenska för  

invandrare (sfi ) samt grundläggande och gymnasiala vuxen-

utbildningar för ett fl ertal kommuner. 

Vi erbjuder också validering och certifi ering av kunskaper 

inom ett fl ertal yrkesområden.

 

REHABILITERING
Både företaget och den som är sjukskriven kan behöva stöd 

för en framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering. Lernia 

har ramavtal med Försäkringskasseförbundet och samarbetar 

med försäkringskassor, arbetsförmedlingar och det lokala 

närings livet.

  

OMSTÄLLNING
När företag får ändrade förutsättningar kan Lernia bidra med 

tjänster för att omställningsarbetet ska bli framgångsrikt för 

både företaget och medarbetarna. 

Lernia är en av de mest anlitade leverantörerna av omställ-

ningstjänster inom ramen för omställningsavtalet med TSL 

(Kollektivavtalsstiftelse bildad av Svenskt Näringsliv och LO).

KONCERNENS ORGANISATION
Lerniakoncernen är organiserad i två aff ärsenheter, Bemanning 

och Utbildning, som svarade för 30 respektive 70 procent av 

omsättningen 2005. Aff ärsenheterna är resultatansvariga och 

styrs på täckningsbidrag och täckningsgrad.

Lernia AB omfattar koncernens staber och aff ärsenheten 

Utbildning som drivs som om den vore ett dotterbolag. 

I Utbildning ingår också rehabiliterings- och omställnings-

tjänster. Rehabilitering var en egen aff ärsenhet under 2005.

Bemanning bedrivs i dotterbolaget Lernia Bemanning AB. 

Nyckeltal per affärsenhet Bemanning Utbildning

 Rekrytering  Utbildning och utveckling
 Personaluthyrning Arbetslivsinriktad rehabili-
  tering Omställning

 2005 2004 2005 2004

    
Omsättning, mkr 524 423 1 235 1 147

Täckningsgrad, mkr 27 15 133 112

Medelantal anställda  1 317 1 139 1 236 1 200 
Förädlingsvärde per anställd, tkr  371 346 591 482

Resultat per anställd, tkr  21 13 105 93

Lönekostnad inkl soc kostn, mkr 454 367 598  565

Antal kunder 900 800 2 350 2 200
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VI FINNS DÄR VÅRA KUNDER FINNS
Vi fi nns där våra kunder fi nns. På 90 orter runt om i Sverige 

möter vi kunder och kursdeltagare. Med cirka 3 300 kunder 

och 50 000 kursdeltagare är Lernia Sveriges största företag 

inom kompetensförsörjning. 

Lernias webbplats, www.lernia.se, blir en allt viktigare 

kanal för att utveckla och fördjupa vår relation med kunder 

och kursdeltagare. Under 2005 har stora satsningar gjorts för 

att utveckla mötet med olika besökare. Vi genomför konti-

nuerligt både kvantitativa och kvalitativa undersökningar och 

tester och utvecklar vår webbplats utifrån besökarnas önske mål 

och behov. Idag går det till exempel att beställa, boka och läsa 

olika utbildningar på nätet. Totalt hade lernia.se över 460 000 

besökare under 2005. De fl esta är personer som söker jobb 

eller utbildningar, men nu ökar också antalet beslutsfattare. 

VI VERKAR BÅDE LOKALT, NATIONELLT OCH 
 INTERNATIONELLT
Vår verksamhet är starkt knuten till det lokala samhället och 

representanter för Lernia fi nns med i lokala nätverk av olika 

slag. Lernia deltar också aktivt i både nationella och interna-

tionella nätverk för att kunna driva olika utvecklingsfrågor 

som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. 

SNS, SVENSKT NÄRINGSLIV OCH ALMEGA
Lernia är medlem i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 

(SNS), Svenskt Näringsliv och ALMEGA, samt i olika 

regionala och lokala nätverk och organisationer. 

UTBILDNINGSFÖRETAGENS FÖRENING
Lernia är medlem i Utbildningsföretagens förening (UF) och 

är representerat i styrelsen. UF är ibland remissinstans till 

utbildnings- och näringsdepartementen samt SIS (Swedish 

Standards Institute).

EVTA
Lernia ingår i EVTA (European Vocational Training 

Association), tillsammans med andra ledande aktörer inom 

arbetsmarknadsutbildningsfrågor från 14 europeiska länder. 

EVTA är ofta remissorgan för EU-kommissionen. Lernia är 

representerat i styrelsen. 

Exemplo, EVTA:s gemensamma databas, är en ”marknads-

plats” för utbyte av idéer och kunskaper mellan alla medarbetare 

i samtliga medlemsländer. 
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Lernia Bemanning är Sveriges ledande bemanningsföretag  
inom industri, teknik och logistik. Under 2005 växte Lernia 
Bemanning dubbelt så snabbt som marknaden i övrigt inom 
det valda verksamhetsområdet och är nu ett av de fyra 
ledande bemanningsföretagen i Sverige. 

Bemanning erbjuder tjänster inom rekrytering och personal-

uthyrning och har en marknadsandel på drygt 17 procent. 

Bemanning tilldelades för andra året i rad Svenska Dagbladets 

och Ahrens tillväxtpris samt utnämndes till Gasellföretag för 

tredje gången av Dagens Industri.

Uthyrningen till industrisektorn svarade för 27 procent 

av den totala bemanningsmarknaden som omsatte cirka 

11 miljarder kronor under 2005. 

Den lokala närvaron är viktig och Bemanning har kontor 

på ett fyrtiotal orter över hela landet, med koncentration till 

de stora industriregionerna i södra och västra Sverige.

Merparten av kunderna är mindre och medelstora företag, 

men Bemanning har också ramavtal med stora koncerner 

som till exempel Ericsson, Volvo Cars, Procordia, Scania och 

Finnveden. Den aktiva kundstocken omfattar cirka 900 kunder 

och de tio största svarade under 2005 för cirka 30 procent av 

omsättningen. Målsättningen är att utveckla och bredda 

kundbasen, samt dra fördel av den lokala förankringen bland 

industriföretagen.

MARKNAD OCH TRENDER
Den svenska bemanningsbranschen, som under fl era år legat 

på en i stort sett oförändrad nivå, ökade under 2005 med cirka 

30 procent. Utvecklingen var olika för olika delmarknader. 

Inom industri/lager ökade marknaden med 13 procent och  

Bemanning, som växte dubbelt så snabbt som marknaden, 

stärkte sin marknadsledande ställning. (Källa: Bemannings-

företagen/Handelns utredningsinstitut HUI.)

Den svenska marknaden domineras av ett fåtal stora 

aktörer och Lernia Bemanning är nu Sveriges fj ärde största 

bemanningsföretag – efter Manpower, Proffi  ce och Adecco. 

I en internationell jämförelse är bemanningsmarknaden 

i Sverige fortfarande liten. Totalt sysselsätts knappt 1 procent 

av arbetskraften, att jämföras med 3,5 i England, 3,2 i Neder-

länderna och 2,2 procent i USA. (Källa: Bemanningsföretagen.) 

Trenden går dock mot att alltfl er företag har en kärna fast 

anställda medarbetare, och använder bemanningsföretag för 

säsongsvariationer eller tillfälliga toppar. Acceptansen från de 

fackliga organisationerna har också ökat för varje år.

Antalet industrijobb i Sverige har varit ungefär detsamma 

de senaste 25 åren, men stora förändringar har skett vad gäller  

företags- och anställningsformer. Icke kärnverksamhet sköts 

i allt större utsträckning av underleverantörer och konsulter av 

olika slag och rapporteras i den offi  ciella statistiken som 

företagstjänster. De fasta anställningarna minskar dock generellt 

och de tillfälliga, till exempel hos ett bemanningsföretag, ökar. 

Kunderna blir alltmer specifi ka i sina upphandlingar. 

Tidigare har många företag köpt in bemanningstjänster när 

behovet blivit akut, idag sluts ramavtal med ett eller ett par 

företag. Priserna pressas, men avtalen ger en större långsiktighet 

och en starkare kundrelation. 

HELHETSERBJUDANDE
Bemanning kan i samverkan med övriga delar av Lernia 

erbjuda tjänster inom hela kompetensförsörjningsprocessen – 

det vill säga även utbildning, rehabilitering och omställning. 

PARTNER FÖR BEMANNING OCH REKRYTERING  

AFFÄRSENHET BEMANNING
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Detta är en stark konkurrensfördel och ger möjlighet att 

erbjuda skräddarsydda lösningar som passar kundens behov.

Bemanning ska fortsatt fokusera på industri-, teknik- och 

logistiksektorn. Under 2005 svarade personaluthyrning för 

cirka 99 procent av omsättningen men målsättningen är att 

nyttja kundbasen och bredda utbudet till intilliggande 

områden. Efterfrågan på rekryteringstjänster ökar och  

Bemanning kommer med sina upparbetade kanaler att satsa 

på rekrytering av chefer och specialister till industrin. På sikt 

kan det bidra till ökad konkurrenskraft för kundföretagen.

KUNSKAP OCH KOMPETENS 
Kunderna värdesätter trygghet och kontinuitet. Bemanning 

har en låg personalomsättning, både bland platschefer och 

projektledare. 

Bland bemanningskonsulterna är 63 procent visstids anställda 

och den genomsnittliga anställningstiden är 17,5 månader. 

Alla bemanningskonsulter får fast lön från första dagen. Lernia 

är med i samma arbetsgivarorganisationer som kunderna och 

har egna kollektivavtal. Bemanning är en viktig rekryterings-

bas för industrin och cirka en tredjedel går vidare till kund-

företaget.

Kompetensutveckling sker framför allt i uppdragen. 

Efterfrågan på kvalifi cerade yrkesarbetare ökar och många 

medarbetare utnyttjar Lernias möjligheter att validera och 

certifi era kompetens.  

OMSÄTTNING OCH TÄCKNINGSBIDRAG
Omsättningen ökade 2005 med 24 procent till 524 mkr och 

täckningsbidraget förbättrades med 12 mkr till 27 mkr. Det 

goda resultatet 2005 har till stor del sin förklaring i den stora 

tillströmningen av nya kunder samt det faktum att befi ntliga 

kunder haft en hög återköpsfrekvens. Vinstmarginalen i bolaget 

ökade till 5,3 procent genom ett bättre resursutnyttjande.

 

FRAMÅTBLICK
Bemanning satsar fortsatt på en organisk tillväxt, främst 

genom etablering på fl er orter, samt förtätning av antalet 

projektledare där verksamheten redan fi nns sedan tidigare. 

En ökad satsning på tjänstemannarekrytering till industrin 

väntas bidra till en ökad omsättning. 
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Lernia är Sveriges ledande leverantör av arbetsmarknads-
utbildning och utbildningsentreprenader. Vi har lång 
erfarenhet av att utbilda vuxna och kundbasen breddas 
genom en ökad andel företagsutbildningar. I affärsenheten 
Utbildning ingår också Lernias rehabiliterings- och 
omställningstjänster. 

Lernia erbjuder utbildning och utveckling av individer, företag 

och organisationer. Utbudet omfattar allt från grundutbild-

ningar till skräddarsydda insatser utifrån företagens och indi-

vidernas särskilda behov. 

Den lokala närvaron samt ett nära samarbete med arbets-

marknadens aktörer är starka konkurrensfördelar. Lernia 

levererar kompetens som stärker både företagets och indivi-

dens konkurrenskraft.

Merparten av kunderna är länsarbetsnämnder och kommu-

ner. Målsättningen är att öka andelen företagskunder, för att få 

en mer breddad kundbas. Den aktiva kundstocken omfattar 

cirka 2 300 kunder och Lernia har ramavtal med bland andra 

Tetra Pak, Apoteket, RFV och Skanska. 

UTBILDNING
Inom Utbildning svarade företagsutbildningar för 10 procent 

av omsättningen, arbetsmarknadsutbildningar för 54 procent 

och utbildningsentreprenader för 31 procent. Under 2005 gick 

cirka 50 000 personer på någon av våra utbildningar.

Lernia erbjuder idéer, verktyg och insatser som hjälper 

företag och medarbetare att utvecklas. Allt från enstaka kurser 

till skräddarsydda utbildningsinsatser. Efter behovsanalys 

anpassas insatserna med möjlighet att till exempel varva 

utbildning och arbete eller läsa på distans. Alltfl er företag 

väljer att outsourca hela eller delar av sin utbildningsverk samhet 

och Lernia har tecknat avtal bland annat med Bosch Rexroth 

och John Deere om att ta över deras utbildningsverksamhet.

Sedan många år är Lernia en av de ledande leverantörerna 

av arbetsmarknadsutbildningar, med en marknadsandel på 

cirka 40 procent. Utbildningarna upphandlas av länsarbets-

nämnderna och riktar sig till personer som är eller riskerar att 

bli arbetslösa. Det handlar främst om yrkesutbildningar i 

bristyrken och drygt 70 procent av eleverna får någon form av 

anställning inom tre månader. En stor och växande marknad 

är rekryteringsutbildningar i samarbete med företag och 

arbetsförmedlingar.

Som Sveriges ledande leverantör av utbildningsentreprenader 

har Lernia uppdrag för ett tjugotal kommuner, bland annat 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund. Vi erbjuder 

kurser på grundskole- och gymnasienivå. Lernias sfi , svenska 

för invandrare, läser man i kombination med studie- eller 

yrkesförberedande program, och det framgångsrika samarbetet 

med lokala arbetsgivare har fått stor uppmärksamhet. 

Inom många områden kan Lernia leverera kurser som är 

helt eller delvis webbaserade. Ett nytt och växande område är 

fortbildning på distans, främst inom den statliga och kommu-

nala sektorn. Att läsa på distans ger kursdeltagaren frihet att 

välja tid, plats, tempo och form för studierna.  

LEDANDE INOM VUXENPEDAGOGIK
Våra utbildare och konsulter har pedagogisk kompetens och 

lång erfarenhet av att utbilda vuxna. De är själva utbildade 

i Lernias pedagogiska synsätt. Lernia är ledande inom individ-

inriktad pedagogik, där miljö, metod och teknik utgör en 

helhet. Lernia startade under 2005 ett pedagogiskt råd, dels för 
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att öka kompetensen inom det pedagogiska området, dels för 

att få ett forum för att diskutera vuxenpedagogiska frågor 

kopplade till svenskt arbetsliv. I rådet ingår representanter för 

högskolor och universitet, professorer, forskare och föregångare 

inom vuxenpedagogik. Det pedagogiska rådet kommer att 

bidra med värdefulla kunskaper om trender inom utbildnings-

området och hur de kan påverka Lernia. 

MARKNADER OCH TRENDER
Utbildningsbranschen är komplex med ett stort antal sins emellan 

mycket olika konkurrenter. Nationellt fi nns ett tiotal stora 

aktörer, men det fi nns mindre aktörer med en stark ställning 

på den lokala marknaden. Tillväxten är låg och branschen 

präglas generellt av hård konkurrens och pressade priser. 

Företagsmarknaden påverkas framför allt av den rådande 

konjunkturen och möjlighet till statlig eller kommunal med-

fi nansiering. Det förbättrade konjunkturläget väntas bidra till 

en ökad efterfrågan. Outsourcing av utbildningsfunktionen 

väntas öka i omfattning.

Marknaden för arbetsmarknadsutbildningar styrs helt och 

hållet av politiska beslut. Under 2005 var det totala värdet på 

den marknaden 1,7 miljarder kronor. För 2006 kommer ytter-

ligare resurser att satsas på arbetsmarknadsutbildningar, men 

året därpå väntas en minskad efterfrågan. 

Även marknaden för utbildningsentreprenader är politiskt 

styrd, men mer stabil, eftersom varje kommun skriver avtal 

på 1-2 år med optionsmöjlighet. Att konkurrensutsätta vuxen-

utbildningen bidrar till en ökad eff ektivitet och kvalitet i 

undervisningen, samtidigt som det ger kommunen en bättre 

kostnadskontroll. 2005 hade drygt hälften av Sveriges 

289 kommuner valt att handla upp vuxenutbildningen och 

marknaden var värd 2 miljarder kronor.

REHABILITERINGSTJÄNSTER
De ökade sjukskrivningskostnaderna för företagen har ännu 

inte resulterat i en större efterfrågan på arbetslivsinriktad 

rehabilitering, men intresset för frågorna ökar. Företagen 

behöver hjälp med att stödja den sjukskrivne, men också med 

att organisera rehabiliteringsarbetet och utbilda arbetsledare. 

Många företag anlitar den egna eller upphandlade företags-

hälsovården. Lernias konkurrensfördel är kopplingen till 

arbetsmarknaden och helhetserbjudandet inom kompetens-

försörjning. 

OMSTÄLLNINGSTJÄNSTER
Sedan avtalet om en särskild omställningsförsäkring för privat-

 anställda LO-medlemmar trädde i kraft i september 2004 

har 450 företag anlitat Lernia för omställningsuppdrag. Totalt 

har uppdragen omfattat cirka 3 600 medarbetare, varav cirka 

1 800 nu gått igenom vårt omställningsprogram. Under 2005 

tecknades avtal med bland andra Scania och Bombardier. 

Lernia är en av de ledande leverantörerna på marknaden. 

Kännedom om den lokala arbetsmarknaden och möjligheten 

att erbjuda Lernias hela utbud är en stark konkurrensfördel. 

Framöver väntas en hårdare konkurrens eftersom marknaden 

öppnats för företag som inte har ramavtal med Trygghets-

fonden TSL. 

OMSÄTTNING OCH TÄCKNINGSBIDRAG
Omsättningen ökade med 7 procent till 1 231 mkr. Täcknings-

bidraget uppgick till 135 (112) mkr och täckningsgraden  

uppgick därmed till 11 procent. Resultatförbättringen berodde 

främst på eff ektivitetsförbättringar men också på ökad 

efterfrågan på omställningstjänster.

FRAMÅTBLICK
Utbildning kommer under 2006 att fokusera på en ökad 

närvaro på företagsmarknaden för att få en bättre balans i 

kundstrukturen och ta del i den väntade tillväxten inom denna 

sektor.
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Att hitta CNC-operatörer med grönt certifi kat är ingen lätt 
sak. Det vet Atlas Copco som under lång tid haft svårt att 
hitta medarbetare till sin anläggning i Tierp. När behovet 
blev akut kom Lernia Bemanning med en idé som löste 
problemet.

 

Atlas Copco har i många år haft ett samarbete med Lernia 

Bemanning och hyrt in montörer och har dessutom samarbetat 

med Lernia under en längre tid även när det gäller utbildning. 

Atlas Copco i Tierp tillverkar el- och luftdrivna verktyg 

för industrin. Bilindustrin är en viktig kundgrupp och nästan 

hela produktionen går på export. Av 450 anställda är cirka 

150 CNC-operatörer. Företaget har expanderat kraftigt de 

senaste åren och behovet av kvalifi cerade medarbetare bara 

ökar. Våren 2005 hade Atlas Copco ett akut behov.

”Vi har under en längre tid haft behov av CNC-operatörer 

med grönt certifi kat men det har aldrig varit så akut som det 

var i våras, då vi behövde tolv stycken på en gång. Vi hade en 

otroligt bra orderingång och behövde förstärka personalstyrkan 

fort”, berättar Marie Nordwall, personalchef på Atlas Copco 

i Tierp. 

”Vi har utbildat runt 50 CNC-operatörer till Atlas Copco 

under de 16 åren jag arbetat hos Lernia. Men då har det inte 

handlat om grönt certifi kat”, säger Sören Edin, uppdrags-

ledare på Lernia i Tierp.  

SAMARBETE MELLAN ALLA AKTÖRER 
När Stephan Rings och Mats Nyberg på Lernia Bemanning 

fi ck höra om Atlas Copcos problem att hitta certifi erade 

CNC-operatörer började de skissa på en helt ny lösning – ett 

samarbete mellan Atlas Copco, Lernia, arbetsförmedlingen 

och länsarbetsnämnden. 

Lämpliga kandidater intervjuas av både Lernia och Atlas 

Copco. Utbildningen tar allt från några veckor till fl era månader, 

beroende på förkunskaper. Både teorilektioner och praktiska 

prov ingår. Efter utbildningen får de som tagit certifi kat anställ-

ning hos Lernia Bemanning och hyrs till en början ut till 

Atlas Copco som sedan har möjlighet att ta över anställningen. 

Upplägget med garanterat jobb efter utbildning gjorde det 

möjligt för Länsarbetsnämnden att stå för fi nansieringen.

”WIN-WIN”
”Vi håller i alla trådar”, berättar Stephan Rings. ”Det nya är att 

vi garanterar jobb efter utbildningen. Det är en ”win-win”-

situation för alla: för företaget, för individen och för Lernia.” 

De utvalda personerna har fått göra praktik hos Atlas 

Copco och företaget har på så sätt fått känna om de har vad 

som krävs. Hittills är det sju personer som har genomgått 

utbildningen och fl er är på gång.  

”Vi har försökt hitta kompetent personal på alla sätt 

tidigare, men det har varit svårt. Ingen har hjälpt oss så mycket 

som Lernia Bemanning”, säger Marie Nordwall.

ETT NYTT SÄTT ATT REKRYTERA
Behovet av kompetent personal, inte minst CNC-operatörer, 

kommer att vara fortsatt stort hos Atlas Copco även i 

framtiden så samarbetet med Lernia kommer att fortsätta. 

”Det här är ett utmärkt exempel på hur Lernias bredd kan 

Utbildning med garanterat jobb
UPPDRAG BEMANNING
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utnyttjas, att vi kan såväl rekrytering och uthyrning som 

utbildning. Vi ger kunden allt de behöver under ett och 

samma tak”, säger Stephan Rings. ”Vi kommer att fortsätta att 

jobba såhär. Det är ett nytt sätt att rekrytera.”

BÄSTA LÖSNINGEN 
”Den här lösningen har gett helt klart bäst resultat. Lernia är 

otroligt serviceinriktade och positiva på alla sätt. De håller vad 

de lovar”, säger Marie Nordwall. 

För Marie och för Atlas Copco är också Lernias personal-

politik viktig. 

”Projektledarna på Lernia Bemanning har tät kontakt med 

personalen och kommer ofta hit. Bemanningskonsulterna vet 

vem de är anställda av och får svar på alla sina frågor. Lernia 

Bemanning är väldigt måna om sin personal och det är vi 

också. Det är väldigt viktigt för oss.”

Lernia Bemanning är Sveriges största nischade bemanningsföretag med 
inriktning mot industri-, teknik- och logistikföretag. 
Vi hyr ut konsulter för kortare eller längre tid, för större eller mindre 
projekt, både kollektivanställd personal och tjänstemän. Många företag 
använder oss som rekryteringspartner, kunden kan välja att hyra först och 
sedan anställa de personer som passar in i verksamheten. 
Våra konsulter är anställda hos oss med fast månadslön från första dagen. 

Det ger en grundtrygghet och rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.  
Vi rekryterar chefer och specialister till industrin, där vi utnyttjar våra 

upparbetade sökvägar för att fi nna passande kandidater.  
Lernia Bemanning fi nns på ett fyrtiotal orter runt om i Sverige. Vi har valt 
att etablera kontor på de orter där våra kunder fi nns. Ett nära samarbete 
mellan kontoren ger en ökad fl exibilitet och möjliggör snabba leveranser.
Vi har ett gott samarbete med fackliga organisationer, är med i samma 
arbetsgivarorganisationer som våra kunder och har egna kollektivavtal.   
Genom att erbjuda tjänster inom hela kompetensförsörjningsprocessen – 
även utbildning, rehabilitering och omställning – kan vi skräddarsy lösningar 
utifrån kundens behov. 

Några exempel på kompetenser vi hyr ut:
■ Maskinoperatörer ■ Truckförare 
■ Svarvare  ■ Arbetsledare
■ Svetsare  ■ Produktionschefer
■ Montörer  ■ Tekniker
■ Lagerpersonal  ■ Ekonomipersonal

BEMANNINGSTJÄNSTER
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IKEA bygger ett nytt varuhus i Haparanda som ska stå 
klart till julen 2006. Etableringen innebär många nya 
arbetstillfällen i hela regionen och Lernia har fått i uppdrag 
att genomföra en förberedande utbildning inom handel och 
service för 300–600 personer.

Haparanda ligger i Norrbotten, precis vid gränsen till Finland 

och Torneå. Här fi nns en intressant marknad och ett rejält 

kundunderlag, inte bara i Sverige och Finland, utan också på 

norska och ryska sidan gränsen. Det är bakgrunden till den 

stora satsning IKEA nu gör i Haparanda, där ett nytt varuhus 

byggs som ska vara klart till julen 2006. Man räknar med en 

miljon besökare de första 12 månaderna.

För Haparanda, med drygt tiotusen invånare, och kommu-

nerna runt omkring, innebär etableringen många nya arbets-

tillfällen. Många andra företag följer i spåret: Rusta, OK, 

Flüggers Färg och Kvik. 

FÖRBEREDANDE UTBILDNING INOM HANDEL 
OCH SERVICE
Hösten 2005 fi ck Lernia länsarbetsnämndens uppdrag att 

genomföra förberedande utbildningar inom handel och service 

i Haparanda, Kalix och Övertorneå. Totalt kommer 300–600 

personer att utbildas. Den första omgången startade i november 

och antagningen sker kontinuerligt. 

”Vi har många intresserade till utbildningen”, berättar 

Kristina Abrahamsson, som är handläggare på arbetsför-

medlingen i Kalix. ”Vi försöker också övertala sådana som 

har en helt annan bakgrund att pröva på.”

Utbildningarna är individuella och pågår cirka 14 veckor 

beroende på bakgrund och erfarenhet. Kursdeltagarna pluggar 

allt från språk till kundbemötande och service. Språkkunskaper 

är också viktigt, främst i fi nska och engelska. Ryska alfabetet 

och en föreläsning om Ryssland ingår. Korta ”pröva-på”-kurser 

är en del av konceptet.

”Det är viktigt att deltagarna får en känsla för hur det är att 

jobba inom handel och service. De får pröva på och får klart 

för sig om de trivs och passar för arbetet”, säger Siv Suikki, 

som är uppdragsledare på Lernia. 

1 000 NYA ARBETSTILLFÄLLEN
”Vi räknar med 1 000 nya arbetstillfällen”, berättar Jaakko 

Ekorre, som är ansvarig upphandlare på länsarbetsnämnden. 

”Det är inte bara IKEA som behöver folk, många andra följer 

dem. Dessutom investerar LKAB i Malmfälten i Kiruna. Allt 

detta påverkar hela östra Norrbotten. Det är otroligt positivt, 

en fantastisk känsla.” 

Upphandlingen av den förberedande utbildningen är 

den största enskilda upphandling som länsarbetsnämnden 

gjorde under 2005. 

”Lernia hade det ekonomiskt mest fördelaktiga total-

konceptet”, säger Jaakko. ”Vi är redan nu nöjda med utbildningen. 

Den senaste utvärderingen var väldigt positiv, kursdeltagarna 

gav 5 på en  6-gradig skala.”

LÄTT ATT HITTA PRAKTIKPLATSER
Varje deltagare väljer själv inriktning: handel, hotell eller 

restaurang. Studieplanen är individuell och i kurserna ingår 

UPPDRAG UTBILDNING

Stor utbildningssatsning i Haparanda
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arbetsplatsförlagd praktik. De som behöver träna upp sin 

yrkessvenska eller fi nska erbjuds längre praktikperioder.

”Det har varit väldigt lätt att hitta praktikplatser”, berättar 

Siv. ”Alla är medvetna om att vi måste utbilda folk. Men 

många praktikplatser ligger långt från hemorten. En del 

praktiserar i Finland, för att förbättra fi nskan och lära sig de 

rätta fackuttrycken.” 

INTYG PÅ VAD MAN KAN
”Nivåskillnaderna är stora och de som har mer erfarenhet 

tycker att det blir en del repetition, men det är bra med en 

uppfräschning”, säger Kristina. ”Man är inte garanterad jobb 

för att man går på utbildningen, men alla får ett intyg, som 

berättar vad utbildningen omfattar. Det är jättebra att få 

papper på vad man kan.” 

”Här är full fart och bland kursdeltagarna fi nns en väldig 

glädje”, säger Siv. ”Överallt ser de byggnadsställningar – där 

bygger de våra nya arbetsplatser!” 

Lernia erbjuder utbildning av individer, företag och organisationer, allt från 
grundutbildningar till avancerade spetsutbildningar och skräddarsydda 

insatser.
För företag och medarbetare erbjuder Lernia utvecklingsinsatser som kan 
genomföras på hel- eller deltid, på dag- eller kvällstid, i företagets lokaler 

eller hos Lernia. 
Outsourcing, företag anlitar oss som utbildningspartner för att bedriva deras 
utbildningsverksamhet, helt eller delvis. 
Rekryteringsutbildningar är en verksamhet som ökar och som bedrivs i 
samarbete med företag, arbetsförmedling, länsarbetsnämnd. 
Lernia bedriver utbildningsentreprenader på grundskole- och gymnasienivå, 
samt svenska för invandrare (sfi ) och är Sveriges ledande leverantör med 
uppdrag för bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund. 
Arbetsmarknadsutbildningar vänder sig till personer som är eller riskerar 
att bli arbetslösa. Utbildningen är kostnadsfri för och berättigar till 
aktivitetsstöd motsvarande a-kasseersättning. Drygt 70 procent av eleverna 
får anställning inom tre månader efter avslutad utbildning.
Lernia erbjuder kurser och utbildningar kopplade till olika behörighetskrav, 
certifi kat, diplom eller betyg och kan också hjälpa till att identifi era 
certifi eringsnivåer och kravprofi ler.
Distansutbildning – alltfl er kurser och utbildningar kan läsas på distans, via 
lernia.se. Det ger kursdeltagarna möjlighet att lägga upp studierna så att 
det passar dem och deras situation. Oberoende av tid och rum.
Lernia kan validera mot vad som krävs för gymnasieskolans betyg samt 
olika branschers yrkesbevis, kompetensbevis eller certifi kat.

UTBILDNINGSTJÄNSTER
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Annemo Lundberg hade gått sjukskriven i fl era år när hon 
våren 2005 träffade Anneli Forsberg, som är konsult på 
Lernia. Nu har hon en lärlingsplats på Porsi Syprodukter 
och stormtrivs på sitt nya jobb. Hon bara önskar att fl er 
fi ck chansen: ”Det är som en saga”.

Margareta Rönnberg är personalsekreterare med samord-

ningsansvar för rehabilitering och omställning på Bodens 

kommun. Det är till henne cheferna vänder sig när de inte 

längre ser några möjligheter i sin egen verksamhet. 

När hon första gången träff ade Annemo Lundberg, som 

gått sjukskriven i fl era omgångar efter att ha arbetat många år 

i hemtjänsten och äldreomsorgen, kände hon genast att 

Lernias koncept – arbetslivsinriktad rehabilitering – skulle 

passa henne. 

Margareta tog kontakt med försäkringskassan i Jokkmokk, 

där Annemo bor, och de kom överens om att dela på kostnaden. 

Margareta har hela tiden fått återkoppling från Lernia och 

glatt sig åt framgångarna.

UTGÅR FRÅN INDIVIDEN
Efter att ha arbetat hårt under många år hade Annemo fått 

förslitningsskador och värk i rygg och axlar. Läkaren hade 

förbjudit tunga lyft. 

”Vi börjar alltid med att göra en kartläggning, tittar på 

både den fysiska och den psykiska hälsan”, berättar Anneli 

Forsberg. ”Vi frågar ’Vad vill du?’ och så jobbar vi utifrån det.” 

I början träff ades de varje vecka. Målsättningen var att komma 

tillbaka i arbete. Anneli, som är både sjukgymnast och 

ergonom, ordinerade skogspromenader. 

Annemo är händig och har alltid sytt kläder till sig själv 

och till barnen. I hemmet fi nns många bevis på hennes 

skicklighet. 

JOBB PÅ GÅNGAVSTÅND
Så läste Annemo i tidningen att Porsi Syprodukter fått ett nytt 

uppdrag. Porsi Syprodukter tillverkar rehabiliterings- och sjuk -

vårdsprodukter, men också produkter för fritidsändamål. 

Företaget ligger i Vuollerim, på gångavstånd från Annemos hem. 

”Jag tänkte att de nog behövde folk, och visste att arbetet 

var varierat, med många olika moment, både tillskärning och 

sömnad. Tänkte att det kanske kunde passa mig.”

Annemo tog med artikeln till Anneli, som genast ringde 

Ally Andersson, som är vd på Porsi: ”Kunde Annemo få 

arbetsträna där?” Jovisst, det gick bra. 

BRA SAMARBETE
”Vi har haft ett oerhört bra samarbete”, säger Anneli. ”För att 

rehabiliteringen ska bli framgångsrik måste alla inblandade dra 

åt samma håll. Och vi måste ha ett företag som tror på 

människan, hennes resurser och ger honom eller henne chansen.  

Och fokusera på det positiva. Vi tror att du kan – prova!”

”Jag hade inga förväntningar alls i början, men mötet med 

Anneli blev en vändning för mig”, säger Annemo. ”Jag kände 

på en gång att här händer det saker. Anneli har pushat mig: 

Det här klarar du.”

UPPDRAG REHABILITERING

”Jag önskar bara att fl er fi ck chansen”
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FULL FART
Att arbeta med sömnad professionellt är förstås lite annorlunda. 

Först prövade hon att arbeta fyra timmar om dagen, sedan sex, 

och nu klarar hon av en heltid. Från den 1 mars har hon fått 

en lärlingsanställning, för att få lite mer tid på sig att få upp 

tempot. 

”Jag har jättefi na arbetskamrater, alla stöttar och visar”, 

berättar Annemo, som stormtrivs på Porsi. ”Det tar lite tid att 

våga sy lite fortare, men nu börjar det släppa. Det är bara att 

gasa lite mer!”

Annemo berömmer också Ally, som inte är någon vanlig 

chef. 

”Ally är speciell, hon ger alla en chans. Vi är många olika 

nationaliteter här på Porsi.” 

Värken har tyvärr inte försvunnit, men Annemo har lärt sig 

att leva med den. 

”När det går bra, när man trivs, så tänker man inte på det. 

Jag önskar bara att fl er fi ck den här möjligheten. Jag storm-

trivs. Det är som en saga.”

Det fi nns mycket att vinna på en framgångsrik rehabilitering. Både den som 
är sjukskriven och företaget kan behöva stöd på vägen. Lernia erbjuder 
tjänster inom hela det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Vi har 
upparbetade kanaler mellan parter som företagshälsovård, försäkringskassa, 

arbetsförmedling och de fackliga organisationerna. 
Stöd till arbetsgivare. Vi stödjer företagsledning och personalavdelning med 
rådgivning och information om ansvar och avtal.
Stöd till individen. Lernia hjälper till med vidareutbildning, vägledning och 
coaching. Tillsammans fi nner vi ett sätt att komma tillbaka till arbetslivet – 
till den ursprungliga arbetsgivaren, till ett nytt jobb eller en utbildning som 
leder vidare. Vi ser till att den sjukskrivne kan ta tillvara de möjligheter 
som fi nns bland annat i form av stöd från myndigheter. 
Rätt coaching är avgörande för resultatet. Varje individ får en personlig 
coach som utgår från individens förutsättningar och hjälper individen med 
de kontakter som behövs för att processen ska gå framåt och nå målet 
”tillbaka i arbete”.  

REHABILITERINGSTJÄNSTER
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I mars 2005 kom beslutet om avveckling av verksamheten 
på Klippans bruk i Mölndal. Efter semestrarna var Lernias 
konsulter på plats för att underlätta omställningsprocessen. 
Många av de berörda hade aldrig sökt ett jobb förut. 

Pappersbruket i Mölndal har gamla anor. Här har funnits 

verksamhet sedan mitten på 1600-talet. Sedan 2002 ingår 

bruket i Klippan-koncernen. 

I mars 2005 kom beskedet om nedläggning. Tillverkningen 

av färgat papper fl yttas till produktionsanläggningarna i 

Lessebo och Klippan. Produktionen av övrigt papper läggs ner. 

Av totalt drygt 300 anställda är 250 kollektivanställda och 

omfattas av omställningsavtalet TSL. Företagsledningen 

upphandlade omställningskonsulter tillsammans med facket. 

STORLEK OCH BREDD AVGJORDE
”Vi bjöd in tre olika leverantörer”, berättar Torbjörn Rund-

qvist, som är personalchef på Klippan Mölndal AB. ”Lernias 

storlek och bredd var viktigt. Det var en fördel att de erbjöd 

både utbildning och bemanning. Och Lernia gjorde en bra 

presentation av sitt arbetssätt.”

Ulf Pettersson är ordförande i fackförbundet Pappers och 

har arbetat i nästan trettio år på bruket. Han har också varit 

med och godkänt omställningsavtalet med Svenskt Näringsliv 

för förbundets räkning.

Han framhåller vikten av lokal förankring.

”Lernia har jobbat med omställning i Mölndal tidigare och 

har bra kontakt med andra företag här.”

REGELBUNDNA STYRGRUPPSMÖTEN
Omställningsarbetet inleddes i augusti, efter semestrarna. 

Hela tiden har man haft regelbundna styrgruppsmöten med 

alla inblandade parter – företag, fack, arbetsförmedling, läns -

arbetsnämnd och Lernia. Även representanter för Svenska 

Kyrkan har varit med på styrgruppsmötena. 

”Jag hörde dem berätta om sitt arbete ute i företag på ett 

seminarium”, berättar Torbjörn. ”Därför var det naturligt att ta 

kontakt med dem. Det var lite trögt i början, men det har 

förändrats. Nu pågår samtal hela tiden.” 

Lernia har hela tiden haft sex konsulter på plats ute på 

bruket. Annmarie Westerstrand, konsult på Lernia, har varit 

med under hela processen:

”Närhet och tillgänglighet är oerhört betydelsefullt. 

Förutom styrgruppsmöten har vi också möten med arbets-

ledarna för att allt ska fungera. Det är högt i tak och ett bra 

samarbete med alla parter.” 

”De är väldigt lyhörda, det är en av deras styrkor”, säger 

Torbjörn. ”Vi har ju haft produktionen igång till årsskiftet och 

arbetet med kartongarkning fortsätter åtminstone fram till 

sommaren. Det har krävts en hel del att få ihop logistiken så 

att alla också hinner träff a Lernia. De har gjort sitt allra bästa 

för att det ska fungera för oss.” 

”Genom att de ställt upp med många konsulter har de lärt 

känna folk personligen. Då är det lättare att tipsa om nya 

jobb”, menar Ulf. 

UPPDRAG OMSTÄLLNING

”Närhet och tillgänglighet betyder mycket”
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MÅNGA HAR ALDRIG SÖKT JOBB TIDIGARE
Lernia arbetar med allt från yrkesvägledning till stresshantering. 

Många behöver lära sig att skriva en ansökan och träna intervju-

situationer. 

”De fl esta har aldrig sökt ett arbete i hela sitt liv, då är det 

inte så lätt”, säger Ulf, som ändå tycker att det fungerat över 

förväntan. 

I början av mars 2006 är cirka hundra personer kvar på 

bruket. Nästan lika många har hittat nya jobb. Lättast är det 

för utbildat yrkesfolk som mekaniker och elektriker. Några har 

också påbörjat utbildningar av olika slag. 

MAN MÅSTE VARA KREATIV
Britt Hollström, som är kontaktperson på arbetsförmedlingen 

i Mölndal, har varit med i omställningsarbetet från början. 

Britt har god kännedom om företagen i området och har 

nyttiga kontakter på personalavdelningarna. Hon vet vilka 

företag som behöver personal och brukar uppmana folk att 

söka även om företagen inte annonserat ut några jobb. Det 

gäller att vara kreativ och att synas. I höstas annonserade 

Klippan i Göteborgs posten och berättade att deras anställda 

sökte nya jobb.

”Det ringer fortfarande arbetsgivare som sett annonsen och 

söker folk”, berättar Britt.

OMSTÄLLNINGSTJÄNSTER

När företag får ändrade förutsättningar kan Lernia bidra med tjänster som 
underlättar omställningsarbetet – både för företaget och för medarbetarna. 
Vi arbetar både med grupper och enskilda individer. Våra konsulter bistår 
under hela processen.
Vi samordnar kontakterna med försäkringskassa och arbetsförmedling, och 
administrerar tidplaner, möten och uppföljning.
Vi stödjer företagsledning och fack när genomförandeplanen för omställning 
av medarbetarna arbetas fram. Vi kan också erbjuda tjänster inom 
organisationsutveckling. Under hela processen fi nns vi till hands som 
rådgivare och genomför uppföljningsmöten, både under tiden och efter 
avslutat uppdrag. Vi hjälper till att hålla fokus och göra processen så smidig 
som möjligt. 
Varje medarbetare får en personlig coach som stöd och hjälp. Vi kartlägger 
medarbetarens kompetens, och ser vilka möjligheter som fi nns på arbets-
marknaden. Medarbetaren utvärderar dessa valmöjligheter tillsammans 
med oss genom att exempelvis göra studiebesök och prova olika yrken.
Lernia har ramavtal med Trygghetsfonden TSL. Vår service är rikstäckande 
och vi är på plats senast inom tre veckor.
Lernia är marknadsledande med uppdrag för 450 företag sedan TSL-avtalet 
trädde i kraft hösten 2004. 
Lernias breda utbud av tjänster inom utbildning, bemanning och rehabilite-
ring bidrar till ett framgångsrikt omställningsarbete. 
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ETT HÅLLBART PERSPEKTIV

Lernia har en viktig och ansvarsfull uppgift. Vi vill vara en 
drivande kraft på marknaden för kompetensförsörjning. 
Att på ett klokt sätt kunna rekrytera, utveckla, behålla 
och – när så krävs – avveckla personal är avgörande för ett 
företags utveckling och långsiktiga lönsamhet. Att stän-
digt möta förändringar, att sträva efter att utveckla och 
förbättra kunskaper och färdigheter är lika viktigt för den 
enskilda individen. Där vill vi vara med och bidra med vår 
kunskap och kompetens. 

ETT VÄRDERINGSSTYRT FÖRETAG
Lernia är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar ger en 

vägledning i vardagen för alla de beslut som fattas. De är också 

en grund för våra relationer till varandra, till våra kunder och 

andra intressenter. Alla policys och interna processer bygger på 

värderingarna. Tillsammans skapar detta en värdegrund, som 

är gemensam för alla medarbetare. 

VÅRA VÄRDEORD ÄR:
Respekt - Allas lika värde

Engagemang – Vi tror på det vi gör

Professionalism – Våra insatser ger resultat och skapar värde

Ansvar – Man kan lita på oss

Lernia värdeord har tagits fram i dialog med alla medarbetare. 

Vi har också givit ut en skrift ”Varje företag har en själ. Det 

här är Lernias” som beskriver våra värderingar och vad vi vill 

stå för. 

Vi arbetar på olika sätt för att värderingarna fortsatt ska 

vara närvarande i det dagliga arbetet. Värderingarna diskuteras 

på medarbetardagar med utgångspunkt i praktiska problem 

och händelser som sedan bearbetas lokalt. Alla policys och 

riktlinjer som arbetas fram eller förändras utgår från vär-

deringarna. I måldialogen mellan chef och medarbetare tas 

de upp som en del av arbetsbeskrivning och förväntningar. 

 Värderingarna ingår dessutom som en del av introduktionen 

av nya medarbetare.

DIALOG MED INTRESSENTERNA
I det fortsatta arbetet med att utveckla värdegrunden är en 

kontinuerlig och strukturerad dialog med våra intressenter  

väsentlig. 

Vi arbetar för att få långsiktigt goda relationer med alla 

våra intressenter. Utifrån visionen är Lernias viktigaste 

intressenter kunder, kursdeltagare, medarbetare, ägare, fack- 

och branschorganisationer, leverantörer och det lokala sam-

hället. Våra undersökningar och intressentdialoger ger oss 

värdefull kunskap om intressenternas krav och förväntningar. 

Vi genomför årligen kundundersökningar, kursdeltagarunder -

sökningar och medarbetarundersökningar (se sid 6-7). Resul-

taten följs upp noggrant och avvikelser från våra uppsatta mål 

leder till en rad aktiviteter. Vi har en ständig dialog med vår 

styrelse, framför allt med styrelseordföranden. Lernia är en 

aktiv medlem i olika branschorganisationer. 

Lika viktigt är att ge våra intressenter kunskap om och 

förståelse för Lernias arbete. Vi vill visa på det positiva som 

händer runt om i landet och lyfter i vårt PR-arbete och våra 

kampanjer fram både lokala och nationella aff ärer och händelser 

som kan inspirera och fungera som goda exempel. Vi tar alla 

tillfällen i akt att som marknadsledare inom kompetensförsörj-

ning driva viktiga frågor. Vi är aktiva i nätverk och bransch-

organisationer, både lokalt, nationellt och även internationellt. 

Internt är våra ledare och vårt intranät de viktigaste kanalerna 

för information och informationsutbyte. Medarbetardagar 

som genomförs vartannat år samt Lernias ledarforum, där alla 

chefer möts två gånger per år, bidrar också till samverkan. 

VI SKA VERKA FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 
Lernia är anslutet till Globalt Ansvar, den svenska motsvarig-

heten till FN:s Global Compact. 

Vi strävar efter att uppnå en balans mellan sociala, miljö-

mässiga och ekonomiska aspekter av vår verksamhet. 

Inom Lernia ska omsorgen om miljön påverka all verk-

samhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla 

våra verksamheter är sedan länge både miljö- och kvalitets-

certifi erade. En uppgradering av ledningssystemen för miljö 

genomfördes under 2005 för att nå upp till kraven som ställs 

i nya ISO 14001:2004. Resultatet från samtliga interna och 

externa revisioner visar att Lernia behåller sina certifi kat enligt 

ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. 

Vi kommer under 2006 att arbeta fram en mer utvecklad 

modell för Lernias hållbarhetsredovisning. 
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En effektiv kompetensförsörjningsprocess är av största 
vikt för att stärka affären och varumärket. Det gäller också 
Lernia. Målsättningen är att vara den mest attraktiva 
arbetsgivaren i de branscher där vi verkar. Det innebär att 
våra medarbetare ska känna sig behövda och uppskattade 
och trivas med sina arbetsuppgifter. Genom att utveckla 
våra medarbetares kompetens skapar vi mervärde för våra 
kunder. 

Kompetensförsörjningen ska stödja Lernias aff ärsutveckling och 

bidra till att vi fullt ut nyttjar de möjligheter till synergier som 

fi nns i koncernen och mellan våra bärande tjänsteområden.

KOMPETENSPROFILER ÄR GRUNDEN
För att säkerställa en hög kompetensnivå har en ny modell för 

kompetensanalys implementerats under 2005. Det är viktigt 

för oss att stå väl rustade för att kunna möta marknadens och 

kundernas krav med rätt kompetens vid varje givet tillfälle. 

Detta görs dels genom att utveckla den befi ntliga kompetensen, 

dels genom att komplettera med ny kompetens.

För varje befattning inom Lernia fi nns en kompetensprofi l 

som revideras årligen. Kompetensprofi lerna används både vid 

rekrytering av ny personal och i den årliga måldialogen mellan 

chef och medarbetare. För bemanningskonsulterna gäller att 

de ska ha den kompetensprofi l och den kunskap som 

efterfrågas av våra kunder i det aktuella uppdraget.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Sverige förändras och Lernia vill vara en positiv och drivande 

kraft och bidra med det vi kan. Detta kräver medarbetare med 

olika kompetenser och erfarenheter. Lernias mångfaldspolicy 

syftar till att säkerställa en hög kompetensnivå och alla 

medarbetares möjligheter att utvecklas inom företaget. 

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och söker aktivt 

medarbetare i skilda åldrar och med olika etnisk bakgrund. Av 

Lernias tjänstemän är 47 (46) procent kvinnor. En medveten 

satsning på att öka andelen kvinnor på ledande positioner har 

gett resultat. Andelen har ökat under fl era år och uppgick 2005 

till 40 (38,5) procent. Målsättningen är att fördelningen ska 

vara 50-50. 

VÅRA MEDARBETARE
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LEDARFÖRSÖRJNING
Arbetslivet förändras, förändringstakten ökar och globaliseringen 

innebär både hot och möjligheter. Detta ställer nya krav på ledare 

och ledarskap. Undersökningar visar att den yngre generationen 

ställer andra krav, både på sina ledare och på chefsjobben.

Lernia arbetar målmedvetet för att säkra ledarförsörjningen. 

Målsättningen är att 75 procent ska rekryteras internt och 

under 2005 svarade internrekryteringar för 74 procent. Vi har 

under fl era år genomfört ett tvåårigt utvecklingsprogram för 

potentiella ledare. Det riktar sig till yngre medarbetare med 

högskolestudier. Den fj ärde omgången startade 2005 och drygt 

hälften av deltagarna har hittills gått vidare i ledande 

befattningar inom Lernia. 

Viktigt är också att befi ntliga ledare får utveckling och 

stimulans i sitt jobb. Utvecklingsprogram för Lernias ledare 

fokuserar på ledarskap och aff ärsmannaskap och omfattar för 

närvarande cirka 100 ledare inom hela koncernen. För varje 

ledare har dessutom en individuell utvecklingsplan upprättats. 

Lernia är ett värderingsstyrt företag och samsyn i viktiga 

frågor är oerhört väsentligt. Alla ledare inom Lernia samlas 

varje år till Ledarforum där man tillsammans med koncern-

ledningen arbetar med olika teman kopplat till vision, 

aff ärsplan och strategier. 

KOMPETENSUTVECKLING
Utvecklingen av medarbetarens kompetens ska utgå från 

företagets nuvarande och långsiktiga behov samt medarbetarens 

intresse och ambitioner. Chefer och medarbetare har ett 

gemensamt ansvar att säkerställa att kompetensen motsvarar 

befattningens profi l. Varje medarbetare har en rättighet – och 

Lernia en skyldighet – att fylla kompetensgapet, skillnaden 

mellan befi ntlig och önskvärd kompetens. 

Målet är att det genomsnittliga antalet dagar för kompetens-

utveckling varje år ska uppgå till minst fem per medarbetare. 

2005 var antalet utbildningsdagar 6,2. 

För bemanningskonsulterna är målet två dagar, men 

kompetensutvecklingen sker framför allt i kunduppdragen. 

Under 2005 var antalet utbildningsdagar 2,3. 

Generellt gäller ett fokus på en större aff ärsmässighet i hela 

organisationen. Aff ärsmannaskap var också temat för årets 

medarbetardagar, där företagsledningen träff ade medarbetarna  

i hela landet. 

Dessutom genomfördes skräddarsydda utbildningar för 

säljare, projektledare, uppdragsledare och utbildare. 

FRISKVÅRD
Vi arbetar för ett friskare Lernia på många olika sätt. Vi 

arbetar förebyggande med friskvårdsaktiviteter och friskvårds-

bidrag. Alla medarbetare har tillgång till stöd och rådgivning 

inom områdena psykisk ohälsa, psykosociala problem, juridik, 

ekonomi, alkohol och droger genom Nordic Mental Corporation 

(NMC). Samarbetet, som inleddes i januari 2005, har utvärderats 

med gott resultat och fortsätter under 2006. 

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och låg 2005 på 4,5 (5,5) 

procent. Det är främst långtidssjukfrånvaron som har minskat. 

Korttidssjukfrånvaron är fortsatt låg.  
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Lernia driver ett eff ektivt rehabiliteringsarbete och drygt 

hälften av de långtidssjukskrivna kommer tillbaka i arbete, 

helt eller delvis. 

ARBETSMILJÖ
Lernias arbetsmiljöpolicy säger bland annat att det åligger 

chefer och medarbetare att bidra till ett bra arbetsklimat, att 

aktivt medverka i utvecklingen av arbetsorganisationen och 

arbetsmiljön samt att följa gällande rutiner och instruktioner.  

Att köra bil i jobbet är också en arbetsmiljöfråga och vi har 

under året utformat riktlinjer för trafi ksäkerheten vid resor 

i tjänsten.

Lernia Bemanning har alltid ett arbetsmiljöansvar för den

uthyrda personalen och utbildar därför tjänstemän med

ansvar för bemanningskonsulterna.

Kunderna har dessutom samma ansvar för inhyrd personal 

som för egen personal och svarar för de skyddsåtgärder som 

behövs på arbetsplatsen.

FLEXIBLA RESURSER
För att kunna möta svängningarna i marknadens efterfrågan 

behöver Lernia ha en stor fl exibilitet i personalresurserna. 

Lernia ska ha tillsvidareanställd personal på strategiskt viktiga 

befattningar, som ledning, säljare, projektledare och uppdrags-

ledare.  

Andelen tillsvidareanställda var 73 procent i hela koncernen. 

Av bemanningskonsulterna var 37 procent tillsvidareanställda. 

Många anställs i stor utsträckning av kundföretagen. Lernia 

har ett stort fl öde av visstidsanställd personal, både i utbildnings-

verksamheten och i bemanningsverksamheten.  

FRAMÅTBLICK
Kompetensfrågorna kommer fortsatt att stå i fokus under 

2006. Bland annat genomförs en stor satsning på interaktiva 

utbildningar på Lernias intranät.

Vi inför också en ny modell för kompetensanalys som 

stödjer aff ärsutvecklingen.
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Lernias verksamheter påverkar miljön främst genom 
energiförbrukningen i hyrda lokaler och resor i tjänsten. 
Dessa områden har också varit i fokus för miljöarbetet 
under 2005. Alla Lernias verksamheter är miljöcertifi erade 
enligt ISO 14001:2004. Omsorgen om miljön ska påverka 
all verksamhet och vara en integrerad del i det dagliga 
arbetet. 

Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn och innefatta alla 

led i verksamheten. Medarbetarnas kompetens och delaktighet 

är avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete och alla med-

arbetare har fått grundläggande kunskaper om policys och 

ledningssystem. 

VÅR MILJÖPOLICY SLÅR FAST ATT:
■  Vi strävar efter förståelse och engagemang för miljöfrågor 

bland våra medarbetare genom information, utbildning, 

delaktighet och ansvar

■  Förebyggande miljöarbete inriktas mot ständiga förbättringar 

enligt våra miljömål, i första hand inom områdena person-

transporter och energi

■  Vi betraktar lagar och föreskrifter inom miljöområdet som 

minimikrav

■  Vi vill bidra till en ökad miljömedvetenhet hos våra 

leverantörer, kunder och andra intressenter genom aktiv 

påverkan och tydlig och öppen kommunikation.

Genom vårt aktiva miljöarbete vill vi vara ett föredöme och 

ta ansvar för den påverkan vår verksamhet har på miljön. Vi 

tror att våra kunder också ser ett mervärde i att ha en partner 

som har miljöfrågor högt på agendan. 

MILJÖMÅL
Redan 2004 uppnåddes de målsättningar vi satt upp för vårt 

långsiktiga miljöarbete, främst vad gäller pappersförbrukning, 

inköp av kemiska produkter, källsortering och avfallshantering. 

För alla dessa områden fi nns rutiner och regler som säkerställer 

att den uppnådda eff ekten bibehålls. 

Våra ansträngningar har under 2005 inriktats mot i huvudsak 

två områden där vår miljöpåverkan är stor och där en positiv 

förändring ger en kraftfull eff ekt: energiförbrukning och 

 tjänsteresor. 

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING 
Lernias verksamhet bedrivs i egna eller hyrda lokaler, ute hos 

kunden eller som distansutbildning genom lernia.se. Energi-

förbrukningen i egna och hyrda lokaler under 2005 uppgick 

till 5 652 kWh. I jämförelse med första mätåret 2002 har vi 

minskat elförbrukningen med i genomsnitt 32 procent per 

miljon omsatta kronor. Under 2005 minskade förbrukningen 

med 26 procent. Miljömålet var att under perioden sänka 

förbrukningen med 4 procent. Vi väljer enbart miljömärkt el. 

MILJÖBILAR 
Tjänstebilar och tjänsteresor har varit fokusområden för miljö-

arbetet under 2005. 

Lernia bedriver verksamhet över hela Sverige och utbildare, 

konsulter och bemanningskonsulter samt säljare reser mycket i 

tjänsten. Av framför allt tidsskäl sker merparten av alla tjänste-

resor med bil. 

Under 2005 uppgick tjänsteresorna inom Lernia till totalt 

531 000 mil. Resor i egen bil svarade för 55 procent, hyrbil för 

13 procent och företagsbil för 32 procent. 

Under 2005 har hela den gamla bilparken, totalt 70 person-

bilar, avyttras och ersatts med hyr- eller leasingbilar som 

uppfyller kraven enligt Folksams standard. Därmed uppfylldes 

de miljömål som satts upp för 2005. Genom denna åtgärd 

minskade vi koldioxidutsläppen med cirka 112 ton under 2005.

När vi hyr bil väljer vi i första hand miljöbilar som drivs 

med biogas, etanol eller hybridbränsle och Lernia har tecknat 

avtal med Hertz.

ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET 
Lernia bedriver utbildningsverksamhet som till vissa delar är 

anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6§ Miljöbalken. 

Denna verksamhet utgörs av plast- och verkstadsteknisk 

utbildning och bedrivs på ett fl ertal orter. Omfattningen av 

miljöpåverkan är begränsad eftersom det rör sig om utbildning 

och inte produktion.

MILJÖUTBILDNING FÖR ALLA
I samband med införandet av miljöledningssystem 2001 genom-

gick alla medarbetare en grundläggande miljöutbildning. 

Denna kompletteras 2006 med en utbildning som fokuserar på 

energi och transporter. Utbildningen kommer att fi nnas till-

gänglig som en interaktiv utbildning på Lernias intranät.

OMSORG OM MILJÖN
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Medarbetare som kör över 1 000 mil i tjänsten ska dessutom 

erbjudas utbildning i säker och miljömedveten körning, så 

kallad ecodriving.

MILJÖ I AFFÄRSVERKSAMHETEN 
Lernia strävar efter att öka miljömedvetandet hos kunder och 

andra intressenter. Vid alla större upphandlingar tillfrågas 

leveran törer om miljöpolicys och om företagen är certifi erade. 

Våra tio största leverantörer som vi har koncernavtal med är 

miljö- och kvalitetscertifi erade enligt ISO 14001 och ISO 9001. 

Vid två eller fl era i övrigt likvärdiga anbud väljs alltid den 

leverantör som är certifi erad eller på annat sätt kan visa att man 

aktivt arbetar med dessa frågor.

Våra kunder görs uppmärksamma på vårt miljöengagemang 

och policys och certifi kat bifogas alla off erter.

Alla utbildare och konsulter får utbildning i miljökunskap 

och i ett stort antal av våra utbildningar ingår ämnet för våra 

kursdeltagare.

INDIREKTA MILJÖEFFEKTER
Resor bedöms vara den största indirekta miljöeff ekten av Lernias 

verksamhet. Lernia utbildar varje år cirka 50 000 personer. 

De fl esta utbildningarna hålls i Lernias lokaler på 90 orter 

över hela landet. Ett ökat inslag av distansutbildning kommer 

på sikt att minska resorna.

Lernias bemanningsverksamhet sysselsatte cirka 4 000 

bemanningskonsulter under 2005. Ett sätt att minska miljö-

påverkan av resor är att aktivt uppmuntra till samåkning när 

så är möjligt. 

Lernia fi nns över hela Sverige. Resor bedöms vara den största indirekta miljöeffekten av Lernias verksamhet.
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MILJÖREVISIONER
Miljöarbetet är en integrerad del av verksamheten och det är 

ett linjeansvar att följa policys och ledningssystem. Det 

yttersta ansvaret ligger på koncernledningen. Ekonomistaben 

samordnar arbetet och stödjer också linjeorganisationen.

Begreppet ”interna revisioner” har under 2005 ersatts med 

”interna förbättringsdagar”. Sju sådana dagar genomfördes 

under 2005. Fokus har lagts på rutiner som säkerställer kund -

nöjdheten utifrån träff ade avtal, att lagar och förordningar följs 

samt att organisationen verkar enligt beskrivningarna i Lernias 

ledningssystem. Stor vikt har lagts vid att utifrån lednings-

systemens dokumentation fi nna förbättringsmöjligheter för att 

öka kundnöjdheten både externt och internt. 

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har genom-

fört två uppföljande revisioner inom Utbildning och LRQA 

Intégria AB har för Bemannings räkning genomfört två upp -

följande revisioner baserade på ledningssystem och gällande 

standards för Kvalitet och Miljö. 

En uppgradering av ledningssystemen för miljö genom-

fördes under 2005 för att nå upp till kraven som ställs i nya 

ISO 14001:2004. Resultatet från samtliga interna och externa 

revisioner visar att Lernia behåller sina certifi kat enligt 

ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. 

MILJÖMÅL 2006–2007
För 2006-2007 har Lernia satt upp miljömål inom fyra 

områden:

Tjänsteresor. Utsläpp av koldioxid från våra tjänsteresor ska 

minska med 5 procent jämfört med 2005 års nivå. De åtgärder 

som redan beslutats (se Miljöbilar) bedöms som tillräckliga 

för att nå målet. 

Elförbrukning. Elförbrukningen för uppvärmning av 

lokaler och drift av maskiner och utrustning ska minska 

med 4 procent jämfört med 2005 års nivå. Målet ska uppnås 

genom inköp av energisnåla produkter vid byte av utrustning. 

Kemiska produkter. Antalet kemiska produkter i verksam heten 

ska minska från cirka 750 till 600. Det är främst utbildnings-

verksamheten som berörs. Stora insatser har redan gjorts, men 

arbetet ska intensifi eras. 

Utbildning. All tillsvidareanställd personal ska genomgå en 

webbaserad miljöutbildning under 2006. Målsättningen är 

att ge grundläggande kunskaper i miljöfrågor utifrån senaste 

forskningsrön samt informera om Lernias miljöpolicy och mål.
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ÅRSREDOVISNING OCH
KONCERNREDOVISNING 2005
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Styrelsen och verkställande direktören för Lernia AB 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
verksamhetsåret 2005. Bolagets organisationsnummer är 
556465-9414 och bolaget har sitt säte i Stockholm.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
I förvaltningsberättelsen beskrivs koncernens, inklusive moder-

bolagets, verksamhet, resultat och ställning. Utgångspunkten 

har varit att göra en sammanhållen förvaltningsberättelse för 

Lerniakoncernen. Moderbolaget utgör en stor del av koncernen 

varför redogörelserna för koncern och moderbolag i många 

avseenden sammanfaller. I moderbolaget ingår koncernens 

stabs-, service- och utvecklingsverksamhet samt aff ärs-

enheterna Utbildning och Rehabilitering. Moderbolagets 

resultat och ställning kommenteras under särskild rubrik.

INRIKTNING
Lernia är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning. 

Lernias aff ärsidé är att långsiktigt försörja svenskt arbetsliv 

med yrkeskompetens genom att erbjuda bemanning, utbildning, 

rehabilitering och omställning. Visionen är ”Lernia är det svenska 

arbetslivets ledande partner för kompetensförsörjning”.

Under 2005 utbildade Lernia cirka 50 000 personer och 

hyrde ut cirka 4 000 medarbetare till industriföretag.

Lernia ska vara drivande i utvecklingen av den svenska 

marknaden för kompetensförsörjning. Lernia ska bedriva 

verksamheten på marknadsmässiga villkor och fi nansiera sin 

egen utveckling. Verksamheten ska koncentreras till områden 

där företaget kan nå lönsamhet och skapa långsiktig ekonomisk 

bärkraft. 

Under 2005 var Lernia organiserat i tre aff ärsenheter, 

Bemanning, Utbildning och Rehabilitering samt koncern-

gemensamma staber (Utveckling, Ekonomi, IT, Personal och 

Kommunikation). I Lernia AB återfi nns koncernens staber 

och aff ärsenheterna Utbildning och Rehabilitering. Från och 

med 2006 överförs verksamheten i aff ärsenhet Rehabilitering 

till aff ärsenhet Utbildning.  Bemanning bedrivs i dotterbolaget 

Lernia Bemanning AB.

Lernia har traditionellt varit mycket beroende av marknaden 

för arbetsmarknadsutbildningar, vilket givit en hög riskexpo-

nering. En aktiv bearbetning av nya marknader (företag och 

kommun) med nya erbjudanden har genomförts under senare 

år och kommer att intensifi eras ytterligare under kommande år. 

Målsättningen är att med bibehållen position på marknaden 

för arbetsmarknadsutbildningar ha en balans mellan de tre 

marknaderna. 

Utbildning ansvarar för utveckling, leverans och försäljning 

av arbetsmarknadsutbildningar, utbildningsentreprenader samt 

företagsanpassade utbildningar. Utbildning erbjuder också 

validering och certifi ering av kunskaper inom bland annat vård- 

och teknikyrken, omställningstjänster till företag samt från och 

med 2006 arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster till företag.

Bemanning ansvarar för utveckling, leverans och försäljning 

av bemanningstjänster för i första hand industri-, teknik- 

och logistikföretag. Bemanning erbjuder uthyrning av allt från 

enstaka personer till hela arbetsgrupper och alla slags kom  -

petenser och yrkesgrupper, från monteringspersonal till 

produktionschefer.

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA MÅL
Lernias verksamhet ska koncentreras mot områden där kon-

kurrensfördelar och uthållig lönsamhet kan uppnås. Soliditeten 

ska uppgå till 40–50 procent över en konjunkturcykel. Av-

kastningen på eget kapital ska uppgå till lägst 13 procent över 

en konjunkturcykel och rörelsemarginalen ska vara lägst  

4 procent över en konjunkturcykel. 

För 2005 uppgick nyckeltalen till: soliditet 59 (48) procent, 

avkastning på eget kapital 34,0 (18,9) procent och rörelse-

marginal 5,4 (3,1) procent. 

RESULTAT OCH STÄLLNING KONCERN
Nettoomsättningen för koncernen under 2005 ökade med 

11 procent till 1 742 (1 563) mkr. Intäkterna från arbetsmarknads-

utbildning utgjorde 38 (41) procent, utbildningsentreprenader 

22 (22) procent, företag 37 (32) procent varav bemanning 

30 (27) procent.

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 

1 665 (1 529) mkr. Av kostnaderna utgjorde 70 (65) procent 

 personalkostnader, och 12 (12) procent lokalkostnader. Resterande 

del av kostnaderna utgjordes främst av utbildnings material, 

köpta tjänster, förbrukningsinventarier samt avskriv ningar. 

Andelen personalkostnader ökar eftersom Bemanning svarar 

för en allt större del av koncernens verksamhet. Rörelse-

resultatet nästan fördubblades under 2005 och uppgick till 

95 (48) mkr. Den kraftiga resultatförbättringen berodde på 

fullt genomslag av genomförda eff ektivitetsförbättringar 

inom aff ärsenhet Utbildning och god resultat utveckling inom 

aff ärsenhet Bemanning. Resultat efter skatt uppgick till 

109 (46) mkr.

Per den 31 december 2005 uppgick de likvida medlen till 

109 (98) mkr. Beviljad checkräkningskredit uppgick till 

100 mkr, varav 0 (26) mkr nyttjades per den 31 december 2005. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Koncernens anläggningstillgångar utgörs av maskiner och 

inventarier och koncernens omsättningstillgångar utgörs 

huvudsakligen av kundfordringar med liten kreditrisk samt 

förutbetalda kostnader för främst lokaler. 

Det egna kapitalet var totalt 375 (266) mkr varav aktie-

kapitalet uppgick till 100 mkr.

Till följd av bedömd fortsatt god resultatutveckling har 

värdet av ackumulerade underskottsavdrag, uppgående till cirka 

500 mkr, omprövats under 2005 vilket medfört att ytterligare 

16 mkr aktiverats avseende uppskjuten skatt. 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 2005 till 60 (44) mkr. 

Koncernens kortfristiga skulder utgörs huvudsakligen av 

semesterskuld till personalen samt skatteskulder avseende 

mervärdes- och personalskatter samt arbetsgivaravgifter. 

Samtliga skulder förutom lån avseende fi nansiell leasing var 

icke räntebärande. 

NEDSKRIVNING 
Under året skrevs aktierna i Prokrami AB ned med 50 tkr. 

Redovisat värde är efter nedskrivningen 0 kronor.

SÄSONGSVARIATIONER 
Verksamheten inom Utbildning påverkas liksom all utbild-

ningsverksamhet av sommaruppehåll och julledighet. 

Bemanning är starkt beroende av antalet arbetsdagar i 

respektive månad. Resultatutvecklingen per kvartal som fi nns 

redovisad på sidan 78 visar eff ekterna av säsongsvariationen.

 

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar uppgick under 2005 till 14 (8) mkr, 

varav 5 (4) mkr avsåg IT-utrustning, 9 (3) mkr övriga maskiner 

och inventarier och 0 (1) mkr aktier i intressebolag. Under 

2005 har dessutom investeringar i fordon gjorts via fi nansiell 

leasing motsvarande en investeringsnivå på 5 mkr.

PERSONAL
Under räkenskapsåret uppgick medelantalet anställda i koncernen 

till 2 652 (2 422). Inom koncernen fanns vid utgången av 2005 

totalt 2 718 (2 444) heltidstjänster, varav 1 339 (1 371) inom 

Lernia AB och 1 379 (1 097) inom Lernia Bemanning AB.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Lernia AB är ett statligt ägt bolag. Lernia Bemanning AB ägs 

till 100 procent av Lernia AB.

OMVÄRLD OCH MARKNAD
ALLMÄNT
Konjunkturen förbättrades under 2005. Den positiva konjunk-

turutvecklingen innebar dock inte någon ökad efterfrågan på 

personal. Arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. Den 

omställningsförsäkring, som tecknades mellan LO och 

Svenskt Näringsliv under 2004, användes av många företag 

under 2005. Detta innebär nya behov av tjänster och öppnar 

därmed för ökade aff ärsmöjligheter för Lernia som kompetens-

försörjningsföretag.

UTBILDNING
Konkurrensen på utbildningsmarknaden var under 2005 

fortsatt hård. Det fi nns ingen aktör som Lernia möter på alla 

delmarknader eller överallt i Sverige. Kännetecknande för 

konkurrenssituationen är istället att det fi nns många små 

aktörer.

Under 2005 fortsatte Lernia satsningen på utbildnings-

marknaden mot företag. Det är svårt att beräkna Lernias 

marknadsandel på denna delmarknad eftersom offi  ciell 

statistik saknas. Lernia är en av de ledande ramavtalsleveran-

törerna av Trygghetsfonden TSL:s omställningsförsäkring, 

vilket bidrar positivt till Lernias möjligheter att stärka sin 

position på företagsmarknaden.

Lernia är den största aktören på marknaden för arbets-

marknadsutbildning med en marknadsandel i december 2005 

på 40 procent. Antalet kursdeltagare som fått arbete inom 

90 dagar efter avslutad utbildning hos Lernia ligger på 

70 procent under fj ärde kvartalet, vilket är i nivå med Arbets-

 marknadsstyrelsens mål.

Lernias marknadsandel på tillgänglig del av marknaden för  

utbildningsentreprenader bedöms till cirka 20 procent för 

2005. Trenden att en del kommuner väljer att genomföra ett 

antal utbildningar i egen regi fortsatte även under året.

Under 2005 gick cirka 50 000 personer på någon av Lernias 

utbildningar och Utbildning arbetar med cirka 2 200 kunder. 

Återköpsfrekvensen är hög.

Efterfrågan på arbetslivsinriktad rehabilitering var 

oförändrad under 2005. Det förändrade regelverket kring 

sjukskrivningsfi nansiering fi ck inte några tydliga eff ekter.
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BEMANNING
Bemanningsbranschen i Sverige sysselsätter cirka 1 procent 

av arbetskraften 2005, medan motsvarande siff ra i de länder 

inom EU där branschen funnits längst är 3–4 procent. Under 

2005 fortsatte Lernia att ta marknadsandelar på en växande 

marknad.

Fem stora bemanningsföretag dominerar 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 

kompetens försörjning. 

Lernia Bemannings marknadsandel inom fokuserat område 

industri, teknik och logistik var cirka 18 procent. Lernia 

Bemanning är därmed den fj ärde största aktören – en position 

som befästs genom fortsatt tillväxt 2005.

KUNDER OCH INTRESSENTER 
Lernias viktigaste intressentgrupper är kunder, kursdeltagare, 

medarbetare, ägare, fack- och branschorganisationer, leveran törer 

samt det lokala samhället. Lernia måste vara tydlig på marknaden 

och professionell i kontakten med sina intressenter. 

Kontinuerligt genomförs kundundersökningar, medarbetar-

undersökningar och intressentdialoger. 

Lernia har cirka 3 300 kunder – företag, länsarbetsnämnder, 

arbetsförmedlingar, försäkringskassor och organisationer. Under 

2005 genomfördes för andra gången en koncerngemensam 

kundundersökning. Mätningar och djupintervjuer visar att 

service och bemötande är Lernias starkaste områden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM 
 INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET ELLER EFTER 
DESS SLUT
För andra året i rad erhöll Lernia Bemanning första plats på 

Ahrens och Svenska Dagbladets tillväxtlista. Listan presente-

rades för 12:e året och det är första gången ett företag har 

vunnit förstaplatsen två år i rad. 

Lernia och Bosch Rexroth tecknade avtal om att Lernia 

ska ta över Bosch Rexroths utbildningsverksamhet i Sverige 

från och med årsskiftet 2005/2006. Bosch Rexroths utbild-

ningsverksamhet har funnits på svenska marknaden sedan 

1960 och omfattar cirka 400-500 kursdeltagare per år.

Lernia och Svenska John Deere tecknade avtal om att 

Lernia tar över utbildningen av alla servicetekniker hos John 

Deeres återförsäljare i Sverige. Avtalet innebär att servicetek-

nikerna hos John Deeres återförsäljare ska gå grund- och 

påbyggnadsutbildning hos Lernia när det gäller handhavande 

och service av John Deeres produkter.  

Större avtal om omställningstjänster tecknades bland andra 

med Scania i Oskarshamn och Bombardier Transportation 

AB i Kalmar.

Vid Malmö kommuns upphandling av Svenska för in -

vandrare (sfi ) för 2006 förlorade Lernia cirka 40 procent av 

tidigare års volym, vilket motsvarar årlig omsättning på cirka 

30 mkr.

Den 1 juli 2005 infördes en kod för bolagsstyrning i Sverige, 

Svensk kod för bolagsstyrning. Lernias styrelse beslutade under 

fj ärde kvartalet 2005 att Lernia ska tillämpa koden i relevanta 

delar och en successiv anpassning inleddes under fj ärde kvar talet 

2005, se vidare i Lernias bolagsstyrningsrapport för 2005 

sidan 65.

Lernias miljöledningssystem reviderades och certifi erades 

mot ny standard SS EN ISO 14 001:2004 i november 2005. 

Inga väsentliga händelser fi nns att rapportera efter 

räkenskapsårets slut.

 

OMSTRUKTURERINGSRESERV
Den omstruktureringsreserv som reserverades 2004 nyttjades 

under 2005 med 10 mkr och resterande belopp 2 mkr beräknas 

nyttjas under 2006.

I bokslutet för 2005 belastas resultatet med 13 mkr i 

omstruktureringskostnader avseende arbetsbefriad personal 

och outnyttjade lokaler avseende 2006. Merparten av 

omstruktureringskostnaderna avser förlorad volym vid 

sfi -utbildningarna i Malmö.

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING
Den fi nansiella strategin är inriktad mot att bolaget av egen 

kraft kan fi nansiera utveckling och behov av förändringar. 

Bolagets kapitalstruktur ska motsvara en soliditetsnivå på 

40–50 procent över en konjunkturcykel. 

Koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen och 

kreditrisken är låg beträff ande kundfordringar och övriga 

fordringar (not 23). 

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 ställning på marknaden för 

arbetsmarknadsutbildning. Denna utveckling är tydlig under 

senare år. 
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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 miljöcertifi erade enligt ISO 14001. Alla väsentliga 

miljömål uppnåddes under 2005 och därför har nya mål 

beslutats för 2006.

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 fl ertal utbildningsorter. Omfatt-

ningen av miljöpåverkan är begränsad eftersom det rör sig om 

utbildning och inte produktion.  

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP
ANPASSNING TILL IFRS
2005 gick börsnoterade bolag inom EU över till rapportering 

i enlighet med IFRS (International Financial Reporting 

Standards). Lernia tillämpar i enlighet med statens ägarpolicy 

dessa principer. Övergången till IFRS har inte påverkat 

koncernens fi nansiella ställning, fi nansiella resultat eller kassa-  

fl öden den 1 januari 2004 eller den 31 december 2004. Moder-

bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32.  

RESULTAT OCH STÄLLNING MODERBOLAG 
Omsättningen för 2005 uppgick till 1 244 (1 160) mkr med ett 

rörelseresultat på 49 (27) mkr. Balansomslutningen var 539 

(483) mkr. Investeringar uppgick till 14 (8) mkr och likvida 

medlen var 109 (98) mkr. Beviljad checkräkningskredit uppgick 

till 100 (100) mkr, varav 0 (26) mkr nyttjats per 31 december 

2005. Av Lernia AB:s försäljning utgjorde knappt 1 procent 

koncernintern försäljning. Koncerninterna inköp av material 

har endast förekommit i ringa omfattning.

REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET 
UNDER ÅRET
För en beskrivning av styrelsen och en redogörelse av dess 

arbete hänvisas till Lernias bolagsstyrningsrapport för 2005 

på sid 65.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA 
 UTVECKLINGEN
BEDÖMNING 2006 
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger 

positivt resultat. Lernias intäkter från företagsmarknaden 

fortsätter att öka både i absoluta tal och som andel av Lernias 

totala intäkter. Målet är att intäkterna från företagsmarknaden, 

kommunmarknaden och marknaden för arbetsmarknads-

utbildning ska hålla en långsiktig nivå på vardera cirka en 

tredjedel av Lernias totala omsättning. För 2006 planerar 

Lernia off ensiva investeringar som ska generera ökad 

omsättning på framförallt företagsmarknaden och ökad 

lönsamhet generellt. Bedömningen för 2006 är att både 

omsättning och rörelse resultat kommer att vara i nivå med 

2005.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE  
BOLAGETS VINST 
Till årsstämmans förfogande står i moderbolaget följande 

vinstmedel:

Balanserade vinstmedel   

Årets resultat   

Summa kronor   

Styrelsen föreslår att en utdelning på 25 000 000 kronor 

avseende år 2005 lämnas till aktieägaren. Verksamhetens art 

och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna 

årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför 

inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas före -

komma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade 

med bedrivande av näringsverksamhet. Beträff ande väsentliga 

händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättel-

sen, härutöver har inte några händelser inträff at som påverkar 

bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunktur-

beroende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom 

branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 

2005-12-31 framgår av denna årsredovisning. Det framgår 

också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för 

värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna utdelningen med 25 kronor per aktie utgör 

7 procent av bolagets eget kapital och 7 procent av koncernens 

eget kapital. Bolagets soliditet uppgår till 59 (57) procent och 

den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljande av de 

investeringar som bedömts erforderliga. 

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga 

att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalnings-

förpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap 

för att klara variationer i de löpande betalnings förpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan 

bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt 
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att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och 

lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet 

såsom det redovisas i denna årsredovisning står i rimlig 

proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de 

risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med 

beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt 

kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att 

en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska 

ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänsyn till 

de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt 

bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt.

Till förfogande stående vinstmedel kronor 250 516 718 föreslås 

disponeras enligt följande:

Till aktieägaren utdelas kronor   

I ny räkning balanseras kronor   

Summa kronor   
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mkr Not 2005 2004

Nettoomsättning 2,3 1 742 1 563
Övriga rörelseintäkter 4 18 14
Summa rörelsens intäkter 1 760 1 577

Övriga externa kostnader –530 –510
Personalkostnader 5 –1 116 –996
Avskrivningar 9 –19 –23
Summa rörelsekostnader –1 665 –1 529

Rörelseresultat 3,6,24 95 48

Finansiella intäkter 2 2
Finansiella kostnader 0 –1
Andelar i intresseföretags resultat  – –1
Finansnetto 7 2 0

Resultat före skatt 97 48

Skatt 8 12 –2
Årets resultat 109 46

Resultat per aktie (kr) 109 46

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN
1 JANUARI–31 DECEMBER
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mkr Not 2005 2004

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 9 62 65
Andelar i intresseföretag 11 – –
Finansiella placeringar 12 – 0
Långfristiga fordringar 14 1 –
Uppskjutna skattefordringar 8 60 47
Summa anläggningstillgångar 123 112

Varulager 15 1 1
Skattefordringar 1 11
Kundfordringar 16 325 264
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 63 56
Övriga fordringar 12 16
Likvida medel 18 109 98
Summa omsättningstillgångar 511 446

SUMMA TILLGÅNGAR 634 558

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN
 PER DEN 31 DECEMBER
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mkr Not 2005  2004

Eget kapital 19
Aktiekapital 100 100
Balanserat resultat inklusive årets resultat  275 166
Summa eget kapital 375 266

Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 9 3 –
Avsättningar till pensioner 5 – 11
Övriga avsättningar 20 4 4
Summa långfristiga skulder 7 15

Kortfristiga räntebärande skulder 9 2 26
Leverantörsskulder 63 70
Övriga skulder 21 59 59
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 113 108
Avsättningar 20 15 14
Summa kortfristiga skulder 252 277
Summa skulder 259 292

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 634 558

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.

REDOGÖRELSER FÖR KONCERNENS  REDOVISADE INTÄKTER OCH KOSTNADER

PER DEN 31 DECEMBER

mkr
Förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
 kapital,  exklusive transaktioner med bolagets ägare 19 – –
Årets resultat 109 46

Total förmögenhetsförändring, exklusive transaktioner 
med bolagets ägare 109 46
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KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN
1 JANUARI–31 DECEMBER

mkr  Not 2005 2004

27
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 97 48
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 –29
Betald skatt  0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
 förändringar av  rörelsekapital 98 19

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager 0 0
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar –54 –108
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder  –1 5
Kassaflödet från den löpande verksamheten 43 –84

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –14 –7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 8 8
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – –1
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  – –
Kassaflöde från  investeringsverksamheten –6 0

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 37 –84
Likvida medel vid årets början  72 156
Likvida medel vid årets slut 18 109 72
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
1 JANUARI–31 DECEMBER

mkr Not 2005 2004

Nettoomsättning 2,3 1 226 1 146
Övriga rörelseintäkter 4 18 14
Summa rörelsens intäkter 1 244 1 160

Övriga externa kostnader –506 –482
Personalkostnader 5 –670 –629
Avskrivningar 9 –19 –22
Summa rörelsekostnader 3,6,24 –1 195 –1 133

Rörelseresultat 49 27

Resultat från finansiella poster:
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0 –5
Räntekostnader och liknande resultatposter  –1 –1
Resultat efter finansiella poster 7 50 23

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 50 23
Skatt 8 24 5
Årets resultat 74 28
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BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
PER DEN 31 DECEMBER

mkr Not 2005 2004

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 9 55 63

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 8 8
Andelar i intresseföretag 11 – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 – 0
Uppskjuten skattefordran 8 60 44
Summa finansiella anläggningstillgångar 68 52

Summa anläggningstillgångar 123 115

Omsättningstillgångar
Varulager 15 1 1

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 202 178
Fordringar hos koncernföretag 31 15
Övriga fordringar 12 23
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 61 53
Summa kortfristiga fordringar 306 269

Kassa och bank 18 109 98
Summa omsättningstillgångar 416 368

SUMMA TILLGÅNGAR 539 483
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mkr Not 2005 2004

Eget kapital och skulder

Eget kapital 19

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 000 aktier) 100 100
Reservfond 20 20

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 177 129
Årets resultat  74 28
Summa eget kapital 371 277

Obeskattade reserver – –

Avsättningar
Övriga avsättningar 20 19 18
Summa avsättningar 19 18

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut – 26
Förskott från kunder 0 1
Leverantörsskulder 60 67
Skulder till koncernföretag 7 7
Aktuella skatteskulder 1
Övriga skulder 21 30 35
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 51 52
Summa kortfristiga skulder 149 188

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 539 483

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
för moderbolaget 25
PER DEN 31 DECEMBER

mkr

Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga 8

REDOGÖRELSER FÖR MODERBOLAGETS  REDOVISADE INTÄKTER OCH KOSTNADER

PER DEN 31 DECEMBER

mkr

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
 kapital,  exklusive transaktioner med bolagets ägare 19 – –
Årets resultat 74 28

Total förmögenhetsförändring, exklusive transaktioner 
med bolagets ägare 74 28
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KASSAFLÖDESANALYSER FÖR  MODERBOLAGET
1 JANUARI–31 DECEMBER

mkr Not 2005 2004

27

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 50 23
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 41 2
Betald skatt  – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 91 25

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager 0 0
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar –37 –94
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder  –12 –9
Kassaflödet från den löpande verksamheten 42 –78

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –14 –7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 9 8
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – –4
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten –5 –3

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 37 –81
Likvida medel vid årets början  72 153
Likvida medel vid årets slut 18 109 72
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från 
International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämp-
ning inom EU. Denna års- och koncernredovisning innehåller den för-
sta fullständiga finansiella rapporten upprättad i enlighet med IFRS. 
I samband med övergången från tidigare tillämpade redovisnings-
principer till en redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat 
IFRS 1 som är den standard som beskriver hur övergången till IFRS 
ska redovisas. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 
30 – Kompletterande redovisningsregler för koncerner – tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-
nen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan 
moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar 
i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL 
och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

I not 31 finns en sammanställning med förklaringar hur övergången 
till IFRS har påverkat koncernens finansiella resultat och ställning 
samt redovisade kassaflöden.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och 
 koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal. 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden. 

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för för-
säljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och 
det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska 
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhål-
landen synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs 
om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
 ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har till-
lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens 
finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan, och vid upp-
rättandet av koncernens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 
1 januari 2004 som förklarar övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt IFRS. 
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på 
 rapportering och konsolidering av dotterbolag och intresseföretag.

Ändrade redovisningsprinciper
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats 
enligt IFRS 1 och beskrivs i not 31. 

I enlighet med IFRS 1 tillämpas IAS 39 och IFRS 5 ej på jäm-
förelsesiffrorna för 2004 utan framåtriktat från den 1 januari 2005. 
Tillämpningen av IAS 39 har inte gett några effekter på eget kapital 
per den 1 januari 2005.

Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen 
som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), 
eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt 
område) som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig 
från andra segment.

Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för 
koncernen. 

Klassificering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och 
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moder-
bolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen. 

Konsolideringsprinciper
Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande inflytande 
från Lernia AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt 
en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier 
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett 
bestämmande inflytande föreligger, ska potentiella röstberättigande 
aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas. 

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion vari-
genom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och 
övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga 
anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning 
till rörelseförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet 
för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade 
identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförplik-
telser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolags aktierna 
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder 
och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill, eller negativ 
goodwill. 

Dotterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande 
inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den drifts-
mässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav 
mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt 
som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresse-
företag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. 
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet 
på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i 
intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och 
andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och 
undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel 
i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens 
 nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för eventuella 
 avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade 
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över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföre-
taget minskar investeringens redovisade värde. 

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för 
innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av 
intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualför-
pliktelser redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.

När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget 
överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras 
andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot 
långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin 
ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering 
i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte 
 koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna 
i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den 
 tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncern-
interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet 
vid upprättandet av koncernredovisningen.

Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med 
intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i 
den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade 
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation 
på nedskrivningsbehov.

Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas i 
resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid trans-
aktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den 
kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valuta-
kursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värde-
förändring avseende tillgången eller skulden.

Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där 
de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag 
som ingår i koncernen är moderbolag, dotterbolag och intresse företag. 
Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporterings valuta, är 
svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.

Intäkter
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 
ägande har överförts till köparen. Intäkter från tjänsteuppdrag redo-
visas i resultaträkningen baserad på färdigställandegraden på 
balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning 
av utfört arbete på basis av gjorda undersökningar. Intäkter redovisas 
inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer 
att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende 
betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer och om säljaren 
behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 
förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring.

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
BETALNINGAR AVSEENDE OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultat-
räkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband 

med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av den totala 
 leasingkostnaden i resultaträkningen.

BETALNINGAR AVSEENDE FINANSIELLA LEASINGAVTAL
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering 
på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasing-
perioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade 
skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bank-
medel och fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader 
på lån, utdelningsintäkter och valutakursdifferenser. 

Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad 
i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida 
in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det 
redovisade värdet av fordran eller skulden. 

Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fast-
ställts. 

Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars 
anskaffningsvärden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet 
med reglerna i IAS 39. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier och låneford-
ringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder 
och låneskulder.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-
fordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld 
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet före-
ligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörs-
skulder tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
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 full-
görs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar 
noterade värdepapper då tillämpas likviddags redovisning. 

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva 
indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella till-
gångar är i behov av nedskrivning.

IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. 
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella 
instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid 
ursprunglig anskaffningstidpunkt. Kategorierna är följande:

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
 resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar 
som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget 
initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång 
 klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att 
 säljas på kort sikt. Derivat som är fristående liksom inbäddade 
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 derivat klassficeras som innehav för handel utom då de används för 
säkringsredovisning. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

Lånefordringar och kundfordringar
”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella tillgångar som 
inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som 
går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Fordringarna uppkommer då företag tillhandahåller pengar, varor 
och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i 
fordringsrätterna. Kategorin innefattar även förvärvade fordringar. 
Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades vid anskaffningstidpunkten. 

Investeringar som hålles till förfall
Finansiella tillgångar som har betalningsströmmar som är fasta eller 
som kan fastställas på förhand, och med en fast löptid som företaget 
har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar 
i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 
vid anskaffningstidpunkten. Det innebär att över- och undervärden 
liksom direkta transaktionskostnader periodiseras över instrumentets 
löptid.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella till-
gångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella 
tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. 
Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med 
värdeförändring mot eget kapital. Vid den tidpunkt placeringarna 
bokas bort från balansräkningen omförs tidigare redovisad ackumu-
lerad vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
 resultaträkningen
Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel 
samt derivat (fristående och inbäddade) som inte används för 
 säkringsredovisning. Skulder i kategorin värderas löpande till verk-
ligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den 
effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det innebär att 
över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras 
över skuldens löptid. 

Derivat som används för säkringsredovisning
Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. 
Värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen vid säkring av 
verkligt värde. Vid kassaflödessäkring och säkring av nettoinvestering 
i utländsk valuta redovisas värdeförändringarna i särskilda kategorier 
inom eget kapital i avvaktan på att den säkrade posten redovisas 
i resultaträkningen. Säkringsredovisning beskrivs närmare nedan.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfris-
tiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten 
understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig 
risk för värdefluktuationer. 

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är ford-
ringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan 
avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade inne-
havstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om 
den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin 
lånefordringar och kundfordringar.

KUNDFORDRINGAR 
Kundfordringar klassificeras i kategorin kundfordringar och låne-
fordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas 
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. 
Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till 
nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar 
redovisas i rörelsens kostnader. 

SKULDER
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att 
de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktions-
kostnader. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 
år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år.

LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder. 
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan dis-
kontering till nominellt belopp.

Materiella anläggningstillgångar
ÄGDA TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-
räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för 
 tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset 
samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på 
plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaff-
ningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaff-
ningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, 
 lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Lånekostnader ingår inte 
i anskaffningsvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar 
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrange-
ring/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/kostnad.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffnings-
värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande 
utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

LEASADE TILLGÅNGAR
Avseende leasade tillgångar tillämpas IAS 17. Leasing 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 
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 överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om opera-
tionell leasing. 

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats 
som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala 
framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga 
skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasing-
betalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över 
löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt 
från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 
mark skrivs inte av. 
Beräknade nyttjandeperioder;
– byggnader 40 år
– kontorsinventarier 5 år
– datorer 3–5 år
– fordon exklusive lastbilar 5 år
– lastbilar 7 år
– inventarier 3–10 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning och utveckling redovisas som kostnad då de 
uppkommer. 

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
 försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för upp-
skattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 
försäljning. 

Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, 
först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit 
vid  förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras 
 nuvarande plats och skick. 

Förbrukningsmateriel i utbildningsverksamheten kostnadsförs 
löpande.

Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med undantag för, 
varulager och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag 
för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om 
någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive 
standard.

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden 
till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov till-
gångarna grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera 
väsentligen oberoende kassaflöden (en så kallad kassagenererande 
enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenere-
rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En 
n edskrivning belastar resultaträkningen.

Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande 
enhet (grupp av enheter) görs proportionellt till tillgångar som ingår 
i enheten (gruppen av enheter).

BERÄKNING AV ÅTERVINNINGSVÄRDET
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj-
ningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjande-

värdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor 
som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången. För en tillgång som inte genererar kassaflöden 
som är väsentligen oberoende av andra tillgångar så beräknas åter-
vinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR
Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar återförs om det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräk-
ningen av återvinningsvärdet.

En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens 
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde 
som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade 
gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Aktiekapital
UTDELNINGAR
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt 
utdelningen.

Ersättningar till anställda 
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER
I koncernens förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till 
anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen 
och antalet tjänsteår. Koncernens nettoförpliktelse avseende för-
månsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en 
uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat 
genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder; 
denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga värdet 
på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är 
räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en 
löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte 
finns en aktiv marknad för sådana företagsobligationer används 
istället marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande 
löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användan-
de av så kallad projected unit credit method. 

När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av 
den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring 
under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt 
fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt 
är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad 
i resultaträkningen direkt. 

Alla aktuariella vinster och förluster per den 1 januari 2004, 
datumet för övergång till IFRS, har redovisats. För aktuariella vinster 
och förluster som uppkommer vid beräkningen av koncernens förplik-
telser för olika planer efter den 1 januari 2004  tillämpas den så 
kallade korridorregeln. Korridorregeln innebär att den del av de 
 ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 
10 % av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstill-
gångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över den förväntade 
genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som 
omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och för-
luster.

När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det 
redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella 
förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare 
perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller 
minskade framtida inbetalningar till planen.



 lernia 2005 – 51 

När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs 
i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran 
avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen 
eller fordran nuvärdesberäknas ej.

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal 
endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställ-
ning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som 
ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget 
säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller 
arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda personer 
samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning och 
tiden för planens genomförande.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskonte-
ring av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före 
skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars 
tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade 
med skulden.

OMSTRUKTURERING
En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fast-
ställt en utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstrukture-
ringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. 
Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader. 

ÅTERSTÄLLNING AV FÖRORENAD MARK
I enlighet med koncernens offentliggjorda miljöprinciper och tillämp-
liga legala krav, redovisas en avsättning för återställande av förore-
nad mark när marken har blivit förorenad.

FÖRLUSTKONTRAKT
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade 
 fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt är lägre 
än de oundvikliga kostnaderna att uppfylla förpliktelserna enligt 
 kontraktet.

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

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller 
i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder 
förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas 
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 

sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjut-
na skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt 
att de kan utnyttjas.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
 avvecklade verksamheter
Innebörden av att en anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) 
klassificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade 
värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte 
genom användning.

Omedelbart före klassificering som innehav för försäljning, ska det 
redovisade värdet av tillgångarna (och alla tillgångar och skulder i 
en avyttringsgrupp) bestämmas i enlighet med tillämpliga standarder. 
Vid första klassificering som innehav för försäljning, redovisas 
anläggningstillgångar och avyttringsgrupper till det lägsta av redovisat 
värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Enligt 
IFRS 5.5 är vissa balansposter undantagna de värderingsregler som 
gäller för IFRS 5. Vid varje efterföljande rapporteringstidpunkt ska 
anläggningstillgången respektive avyttringsgruppen som helhet värderas 
till verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.

Förluster till följd av värdenedgångar vid första klassificeringen 
som innehav för försäljning inkluderas i resultaträkningen, även när 
det är fråga om en omvärdering. Detsamma tillämpas för vinster 
eller förluster vid efterföljande omvärderingar.

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet 
som representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig 
 verksamhet inom ett geografiskt område eller är ett dotterbolag som 
förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas.

Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring 
eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som innehav för försäljning. En avyttringsgrupp 
som ska läggas ned kan också kvalificera för att klassificeras som 
avvecklad verksamhet, om den uppfyller storlekskriterierna enligt 
ovan.

Ett företag får inte skriva av en anläggningstillgång så länge som 
den är klassificerad som att den innehas för försäljning.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns 
ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer 
RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moder-
bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer framgår nedan. 

I enlighet med övergångsreglerna i RR 32 har bolaget valt att inte 
tillämpa ÅRL 4 kap 14§a-e som tillåter värdering av vissa finansiella 
instrument till verkliga värden. Från och med 1 januari 2006 kommer 
reglerna i ÅRL 4 kap 14§a-e att tillämpas. Detta kommer att med-
föra byte av redovisningsprincip men kommer inte att ha någon 
påverkan på resultat och ställning.
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De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har till-
lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-
bolagets finansiella rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper
Moderbolagets ändrade redovisningsprinciper har redovisats i enlighet 
med reglerna i IAS 8 men med beaktande av de särskilda övergångs-
bestämmelserna i RR32. Det innebär att de ändrade redovisnings-
principerna redovisas med retroaktiv verkan men har inte haft någon 
ekonomisk påverkan på resultat och ställning.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
 redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Dotterbolag och intresseföretag 
Andelar i dotterbolag och intresseföretag redovisas i moderbolaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast 
erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinst-
medel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger 
dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av 
 investeringen och reducerar andelens redovisade värde.

Materiella anläggningstillgångar
LEASADE TILLGÅNGAR
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

Ersättningar till anställda 
FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmåns-
bestämda planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer 
Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter 
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De 
väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur dis-
konteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda 
förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om 
framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och förluster 
redovisas i resultaträkningen då de uppstår.

Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet 
med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktie ägar till-
skott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i 
aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 
Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att 
koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala 
skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för 
dess aktuella skatteeffekt.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
 avvecklade verksamheter
Ett moderföretag tillämpar IFRS 5 med de undantag som anges 
i RR 32.7-8.

Enligt IFRS 5.33 a och IFRS 5.38 ska viss information lämnas 
i resultat- och balansräkningen. Detta överensstämmer dock inte 
med uppställningsformerna i bilagorna till ÅRL. Informationen i 
fråga, liksom övrig information som anges enligt IFRS 5, ska därför 
lämnas i noter. 

IFRS 5.25 som föreskriver att anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning inte ska skrivas av ska inte tillämpas. Istället ska 
avskrivning ske enligt 4 kap. 4 § ÅRL.

NOT 2  INTÄKTERNAS FÖRDELNING

          Koncernen       Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004

Tjänsteuppdrag 1 719 1 539 1 198 1 118

Övrigt 23 24 28 28

Summa 1 742 1 563 1 226 1 146
Debiteringen mellan affärsenheterna är mycket begränsad och görs 
 utifrån självkostnad med ett mindre pålägg.     

NOT 3  SEGMENTSRAPPORTERING

Den primära indelningsgrunden för koncernens segment är rörelse-
grenar. Med rörelsegrenar avses inom koncernen affärsenheterna 
Utbildning, Bemanning och Rehabilitering. Affärsenheten 
Rehabilitering tillkom 1 januari 2005 och är under uppbyggnad. 
Jämförelsetal för 2004 är således inte relevanta. Koncernens interna 
rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljningen av 
avkastningen på koncernens affärsenheter.  Under 2005 bytte 
affärsenheten Kompetensutveckling namn till Utbildning.

Internpris mellan koncernens olika affärsenheter är satta utifrån 
självkostnad med ett mindre pålägg. 

Intäkter och huvuddelen av kostnaderna uppkommer löpande och 
är direkt hänförliga till de tre affärsenheterna. Staberna har verksam-
het som är av ren stabs- och utvecklingskaraktär men också service-
verksamhet gentemot affärsenheterna. Under 2005 fördelades samt-
liga servicekostnader genom utdebitering till självkostnad.Under 
2004 fördelades servicekostnaderna 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. 

I segmentens investeringar i materiella anläggningstillgångar ingår 
samtliga investeringar frånsett investeringar i korttidsinventarier och 
inventarier av mindre värden.

Lernia ser Sverige som en geografisk helhet, varför ingen sekundär 
segmentredovisning görs. Huvudkontor och staber ingår i ofördelat. 
I ofördelat ingår även ränteintäkter, räntekostnader och skattekost-
nader.
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NOT 3  FORTS

2005
Affärsenhet, mkr Utbildning

Be-
manning

Rehabili-
tering

Oför-
delat Totalt

Intäkter totalt 1 231 524 4 1 1 760

Varav externt 1 230 521 4 5 1 760

Rörelseresultat 135 27 –2 –65 95
Rörelsemarginal, % 11,0 5,2 neg

Skatt    12 12

Årets resultat 135 27 –2 –53 109

Tillgångar 306 131 1 196 634

Skulder 145 126 1 –13 259

Investeringar 11 2 – 5 18

Avskrivningar 12 0 – 7 19
Resultatandelar i 
 intresseföretag – –

Kostnader som 
inte  motsvaras av 
utbetalningar 13 0 0 –12 1

2004
Affärsenhet, mkr Utbildning

Be-
manning

Rehabili-
tering

Oför-
delat Totalt

Intäkter totalt 1 147 423 – 7 1 577

Varav externt 1 146 421 – 10 1 577

Rörelseresultat 112 15 – –79 48
Rörelsemarginal, % 9,8 3,5

Skatt    –2 –2

Årets resultat 112 15 – –81 46

Tillgångar 284 95 – 179 558

Skulder 157 90 – 45 292

Investeringar 7 7

Avskrivningar 23 23
Resultatandelar i 
 intresseföretag –1 –1

Kostnader som 
inte  motsvaras av 
utbetalningar 9 3 12

NOT 4   ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

          Koncernen       Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Vinst vid försäljning av 
 anläggningstillgångar 6 6 6 6

Övrigt 12 8 12 8

Summa 18 14 18 14

NOT 5   ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medeltalet anställda 2005
varav 

män, % 2004
varav 

män, %

Moderbolaget 1 335 55 1 283 57

Dotterbolag 1 317 82 1 139 78

Koncernen totalt 2 652 68 2 422 67

NOT 5  FORTS

2005 2004

Könsfördelning styrelse och företagsledning, %
Andel

kvinnor
Andel

kvinnor

Moderbolaget
Styrelsen 45 45

Företagsledning 43 29

Koncernen totalt
Styrelsen 45 45

Företagsledning 43 29

2005 2004

Löner och andra ersättningar 
och sociala kostnader, mkr

Löner och 
ersätt-
ningar

Sociala 
kost-

nader

Löner och 
ersätt-
ningar

Sociala 
kost-

nader

Moderbolaget 435 216 433 212

(varav pensionskostnad) 1) (75) (71)

1) Av moderbolagets pensionskostnad avser 1 (1) mkr VD. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse-
ledamöter och vd samt övriga anställda

2005 2004

mkr
Styrelse 

och vd
Övriga 

anställda
Styrelse 

och vd
Övriga 

anställda

Moderbolaget totalt 3 432 3 430
Koncernen totalt 4 765 4 698

Av de löner som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 
8 (7) mkr andra ledande befattningshavare än styrelse och vd.

Medelantalet anställda per år har beräknats som ett genomsnitt 
av antalet anställda vid utgången av varje månad.

Styrelsens ordförande har ett styrelsearvode på totalt 156 (150) tkr. 
Övriga styrelseledamöter har ett årsarvode på 78 (75) tkr.  
Arbetstagarrepresentanterna har ett inläsningsarvode på 4 160 
(4 000) kr per bevistat styrelsemöte. Till vd har utgått lön och övriga 
ersättningar inklusive förmånsbil med 1  977 (1 901) tkr. En indivi-
duell tjänstepensionsförsäkring, kostnad 492 (492) tkr, har tecknats 
för vd med rätt att erhålla pension vid 62 års ålder med motsvarande 
gällande tjänstepensionsförmåner enligt de bestämmelser härom 
som återfinns i vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal samt grupp-
liv- och trygghetsförsäkring. Vid uppsägning från bolagets sida äger 
vd, utöver lön under uppsägningstiden 12 månader, rätt till avgångs-
vederlag motsvarande en årslön. Om lön eller annan ersättning 
erhålls under vederlagsperioden ska avräkning göras mot vederlaget. 

Samtliga personer i företagsledande ställning ingår i Lernias före-
tagsledning. Denna består förutom vd av sju personer varav tre är 
kvinnor. Löner och förmåner samt pensionsavgifter exklusive vd i 
moderbolag har uppgått till sammanlagt 9 240 (7 803) tkr respektive 
3 650 (2 802) tkr (exklusive moderbolagets vd). Samtliga medlemmar 
i företagsledningen, förutom vd i moderbolaget, har  pension enligt 
ITP-plan. Anställningsvillkoren vid uppsägning från bolagets sida är 
för personer i företagsledande ställning anställda före 2004, utöver 
lön under uppsägningstiden 12 månader, avgångsvederlag mot-
svarande en årslön. Anställningsvillkoren för anställda fr o m 2004, 
är utöver lön under uppsägningstiden 6 månader, avgångsvederlag mot-
svarande högst 18 månader. Om lön eller annan ersättning erhålls 
under vederlagsperioden ska avräkning göras mot vederlaget.
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Sjukfrånvaro           Koncernen       Moderbolaget

Kön/ålder, % 2005 2004 2005 2004

Samtliga 4,5 5,5 4,3 5,2

(varav ≥ 60 dagar) (47,3) (45,1) (57,3) (58,2)

Män 5,1 6,8 3,5 3,8

Kvinnor 5,4 4,8 5,3 7,0

<30 år 5,3 4,7 2,6 1,7

30–49 år 5,1 6,2 3,4 5,4

50 år– 5,1 5,3 5,0 5,2

Ersättning efter avslutad anställning enligt IAS 19
Lernia AB har en förmånsbestämd 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 pen-
sionsplan som är avgiftsbaserad och ingår därmed inte i redovisning-
en för förmånsbaserade pensionsplaner. Moderbolagets pensionstill-
gångar 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 moderbolagets totala pensionsskuld och tillgångarna 
förvaltas av en Pensionsstiftelse, AmuGruppens Pensionsstiftelse 
1997. Skulden 448 (451) mkr är kreditförsäkrad via FPG/PRI. 
Gottgörelse för utbetalda pensioner har lämnats till Lernia AB för 
2005 med 17 (13) mkr.

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 uttalande 
från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, har Alecta för räken-
skapsåret inte sådan information som gör det möjligt att redovisa 
denna plan som en förmånsbestämd 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 försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 
2005 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolide-
ringsnivån till 120 (128) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäk-

ringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Koncern totala pensionskostnader för avgiftsfinansierade planer 
uppgår 2005 till 34 (33) mkr.

Koncernens totala pensionskostnader för de förmånsbaserade 
 pensionsplanerna framgår nedan:

 05-12-31 04-12-31

Nettoskuld Balansräkning
Förpliktelsernas nuvärde avseende fonderade 
 förpliktelser 960 880

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde –974 –886
Oredovisade aktuariella vinster (plus) 
eller förluster (minus) 12 17
Fordran/skuld som redovisas i Balansräkning –2 11

Pensionskostnad
Kostnader avseende tjänstgöring under 
 innevarande år –21 –22

Räntekostnader –37 –38

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 40 38
Aktuariell vinst (–) eller förlust(+) netto som 
 redovisas under året
Kostnad som redovisas i resultaträkningen –18 –22

Räntekostnader och avräkning av förväntad  avkastning på förvalt nings-
tillgångar samt övriga kostnader för pensioner klassificeras som 
 personalkostnader.

Avstämning av den redovisade nettoskulden
Ingående nettoskuld 11 17

Kostnad enligt resultaträkningen 18 22

Inbetalda avgifter (–) –31 –28

Utgående nettoskuld –2 11

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 40 38
Aktuariell vinst (+) eller förlust (–) på 
 förvaltningstillgångar 41 36
Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar 81 74

Någon amortering av aktuariella vinster och förluster är inte aktuell 
under 2006.

NOT 5  FORTS

Specifikation – löner och andra ersättningar till personer i Lernias företagsledning

tkr Grundlön Övriga förmåner Summa Pensionsålder Pensionskostnader

Vd Lernia AB 1 844 133 1 977 62 492

Vd Lernia Bemanning AB 1 464 1 464 65 464

Direktör Utbildning 1) 908 57 965 65 177

Direktör Utbildning 2) 1 001 1 001 65 771

Direktör Utbildning 3) 381 381 65 100

IT-direktör 1 006 55 1 061 65 270

Kommunikationsdirektör 1 144 58 1 202 65 303

Personaldirektör 881 4 885 65 502

Utvecklingsdirektör 1 183 1 183 65 839

Ekonomidirektör 1 088 10 1 098 65 224

1) Marcus Strömberg lämnade sin tjänst 30 september 2005
2) Lennart Eriksson tf 050201-051231
3) Karin Pihlgren tillträdde sin tjänst 1 oktober 2005
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NOT 6   ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL 
 REVISORER

          Koncernen       Moderbolaget
tkr 2005 2004 2005 2004

KPMG
Revisionsuppdrag 650 675 580 580

Andra uppdrag 90 85 88 85

Riksrevisionen
Revisionsuppdrag 129 100 129 100

NOT 7  FINANSNETTO

Koncernen  

mkr 2005 2004

Ränteintäkter 2 2

Utdelningar – –

Finansiella intäkter 2 2

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Nedskrivningar – –1

Finansiella kostnader 0 –1
Andelar i intresseföretag – –1

Finansnetto 2 0

I nedskrivningar för koncern ingår nedskrivning av Svenska 
Kunskapshusen AB med 0 (–1) mkr.

Moderbolaget
mkr 2005 2004

Ränteintäkter, koncernföretag 0 0

Ränteintäkter, övriga 2 2

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2

Nedskrivning aktier dotterbolag – –3

Nedskrivning aktier i intresseföretag – –2
Nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar 0 –5

Räntekostnader, koncernföretag 0 0

Räntekostnader, övrigt –1 –1

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 –1

NOT 5  FORTS

Specifikationer till pensionsavsättningar 
Pensionsförpliktelser, förvaltningstillgångar och avsättningar för 
pensionsåtaganden samt försäkringstekniska nettovinster/-förluster 
för de förmånsbaserade pensionsplanerna har utvecklats på följande 
sätt.

mkr 05-12-31 04-12-31

Pensionsförpliktelser
Ingående balans 880 821

Förmåner intjänade under året 21 22

Räntekostnader 35 38

Utbetalda pensioner –24 –20

Försäkringstekniska vinster (–)/förluster(+) 48 19

Utgående balans 960 880

Förvaltningstillgångar
Ingående balans 886 804

Förväntad avkastning 40 38

Inbetalda premier 31 26

Utbetalda medel –24 –18

Försäkringstekniska vinster (+)/förluster (–) 41 36

Utgående balans 974 886

Väsentliga aktuariella antaganden 05-12-31 04-12-31

Diskonteringsränta Skandia 3,6% 4,5%

Diskonteringsränta Pensionsstiftelsen 4,0% 4,5%

Förväntad löneökning 3,5% 3,5%

Personalomsättning 3,0% 3,0%

Förväntad återstående tjänstgöringstid 15,7 år 15,7 år

Pensionsuppräkning (Inflation) 2,0% 2,0%
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, 
Skandia 4,0% 5,0%
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, 
Stiftelsen 4,0% 4,5%
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NOT 8  SKATTER

Redovisad i resultaträkningen
Koncernen Moderbolaget

mkr 2005 2004 2005 2004

Aktuell skattekostnad (–)/ 
 skatteintäkt (+)

Periodens skatt 0 0 – –

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt på 
 pensionsåtagande –4 –2 – –

Skatt på koncernbidrag – – 8 5

Uppskjuten skatteintäkt i 
 aktiverat skattevärde i 
 underskottavdrag 16 0 16 0

Totalt redovisad skattekostnad 12 –2 24 5

Avstämning effektiv skatt
2005 2004

Koncernen % mkr % mkr

Resultat före skatt  97  48
Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget 28 –27 28 –13

Icke avdragsgilla kostnader 5 –5 13 –6
Ej skattepliktiga intäkter/ 
avdragsgilla kostnader –5 5 –15 7

Minskning av underskottsavdrag 
utan aktivering av uppskjuten 
skatt

–24 23 –21 10

Aktivering av uppskjuten skatt –16 16 – –

Redovisad effektiv skatt –12 12 5 –2

Moderbolaget      

Resultat före skatt  50  23
Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget 28 –14 28 –6

Icke avdragsgilla kostnader 10 –5 26 –6
Ej skattepliktiga intäkter/ 
avdragsgilla kostnader –8 4 –30 7

Minskning av underskottsavdrag 
utan aktivering av uppskjuten 
skatt

–46 23 –44 10

Aktivering av uppskjuten skatt –32 16 – –

Redovisad effektiv skatt –48 24 –20 5

Redovisad i balansräkningen    
Koncernen Moderbolaget

mkr 2005 2004 2005 2004

Redovisade uppskjutna 
 skattefordringar
Pensionsavsättningar 0 3 – –

Underskottsavdrag 60 44 60 44

Skattefordringar, netto 60 47 60 44
Moderbolagets skattemässiga förlustavdrag uppgår till 483 (566) mkr 
och skattefordran på  60 (44) mkr avser Lernias beräknade intjänings-
förmåga under tre år där 214 mkr av avdraget beräknas utnyttjas.

NOT 8  FORTS

Förändring av koncernens skatt i temporära skillnader och 
 underskottsavdrag

2005, mkr
Balans per 

1 januari

Redovisat 
över

resultat-
räkningen

Redovisat 
mot eget 

kapital

Balans 
per 31 

december

Pensionsavsättningar 3 –3 – 0

Underskottsavdrag 44 16 – 60

Summa 47 13 – 60
2004, mkr     

Pensionsavsättningar 5 –2 – 3

Underskottsavdrag 44 – – 44

Summa 49 –2 – 47

NOT 9  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget
Byggnader och mark, mkr 2005 2004 2005 2004

Anskaffningsvärde
Vid årets början 0 – 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 –

Utgående balans – 0 – 0

Avskrivningar
Vid årets början 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 – 0 –

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Summa avskrivningar – 0 – 0

Redovisat värde vid årets slut – 0 – 0

Taxeringsvärden byggnader 
(i Sverige) – 4 – –
Taxeringsvärden mark 
(i Sverige) – 1 – –

Inventarier inklusive 
finansiell  leasing, mkr

Anskaffningsvärde
Vid årets början 237 290 234 282

Nyanskaffningar 19 7 14 7

Avyttringar och utrangeringar –30 –60 –30 –55

Utgående balans 226 237 218 234

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början –172 –207 –171 –201

Avyttringar och utrangeringar 27 58 27 52
Årets avskrivningar enl plan på 
anskaffningsvärden –19 –23 –19 –22
Summa avskrivningar –164 –172 –163 –171

Redovisat värde vid årets slut 62 65 55 63
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NOT 9  FORTS

Koncernen
FINANSIELL LEASING
Under denna not redovisas koncernens finansiella leasing avseende 
fordon.

När leasingavtalen upphör kan fordonen lösas mot restvärde 
alternativt säljas till gällande marknadsvärde. Ingen deposition 
 lämnas, räntan är rörlig och följer Stibor 90 dagar +1,75%. Normal 
leasingperiod omfattar 36 månader.

 2005 2004

Anskaffningsvärden 
Vid årets början – –

Nyanskaffningar 5 –

Avyttringar – –

Utgående balans 5 –

NOT 10   KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget
tkr 2005 2004 2005 2004

Redovisat värde vid årets ingång 7 737 7 737 7 737 7 737

Förändringar – – – –
Redovisat värde vid 
årets utgång 7 737 7 737 7 737 7 737

Moderbolaget äger samtliga dotterbolag

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag
05-12-31 04-12-31

Dotterbolag/Org nr/Säte
Antal 
aktier

Andel 
i % 

Redovisat 
värde tkr

Antal 
aktier

Andel 
i % 

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 4992 1 000 100 4 992 

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

Summa 7 737 7 737
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av rösterna för antal aktier.

NOT 9  FORTS

 2005 2004

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början – –

Avyttringar – –
Årets avskrivningar enl plan 
på  anskaffningsvärden 0 –
Summa avskrivningar 0 –

Redovisat värde vid årets slut 5 –

Finansiella leasingskulder 0 –

varav variabla avgifter 0 –

Framtida minimileasingavgifter, icke uppsägningsbara 

Inom ett år 2 –

Mellan ett och fem år 3 –

Senare än 5 år – –

Summa 5 –
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NOT 12   FINANSIELLA PLACERINGAR

Koncernen

tkr 05-12-31

Finansiella placeringar som är a nläggningstillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
 resultaträkningen
Aktier och andelar –

Summa –

tkr 04-12-31

Finansiella placeringar som är a nläggningstillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
 resultaträkningen
Aktier och andelar 50

Summa 50

Bolag
Antal 
aktier

Andel 
i % 

Prokrami AB, 556343-2540 500 5

NOT 13   ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Moderbolaget

tkr 2005 2004

Redovisat värde vid årets ingång 50 50

Försäljning –50 –

Redovisat värde vid årets utgång – 50

Bolag
Antal 
aktier

Andel 
i % 

Prokrami AB, 556343-2540 500 5

Bolaget har under 2005 sålts för 1 kr.

NOT 14   LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA 
 FORDRINGAR

Koncernen, mkr 05-12-31 04-12-31

Långsiktiga fordringar som är anlägg-
ningstillgångar 1 –

Fordran på pensioner 1 –

Summa 1 –

NOT 15   VARULAGER

Koncernen Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Råvaror och förnödenheter 1 1 1 1

Varor under tillverkning 0 0 0 0

Summa 1 1 1 1

NOT 16   KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar redovisas efter hänsyn tagen till under året befarade 
kundförluster som uppgick till 2 mkr i koncernen. I moderbolaget 
uppgick befarade kundförluster till 1 mkr. Kundförlusterna är av 
ringa omfattning i förhållande till omsättningen.

NOT 17    FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Upplupna intäkter 12 6 12 6

Förutbetalda lokalkostnader 31 29 30 28
Förutbetalda försäkrings-
kostnader 2 3 2 3

Övriga förutbetalda kostnader 18 18 17 16

Summa 63 56 61 53

NOT 18  LIKVIDA MEDEL

Koncernen
mkr 2005 2004

Koncernen
Kassa och bank 109 98

Checkräkning – –26

Summa 109 72

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i intresseföretag 

05-12-31 04-12-31

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 –

Koncernen
tkr 2005 2004

Redovisat värde vid årets ingång – 972

Förändringar i intresseföretagens egna kapital – 500

Andel i resultat – –900

Nedskrivning – –572

Redovisat värde vid årets utgång – –

Moderbolaget
tkr 2005 2004

Redovisat värde vid årets ingång – 1 500

Förändringar i intresseföretagens egna kapital – 500

Nedskrivning – –2 000

Redovisat värde vid årets utgång – –

NOT 11   ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG SOM KONSOLIDERAS ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN
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Bundet eget kapital Fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapitalModerbolaget, mkr Aktiekapital Reservfond

Ingående eget kapital 2004-01-01 100 20 116 236
Koncernbidrag 18 18
Aktuell skatt koncernbidrag   –5 –5
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget  kapital, 
exkl transaktioner med bolagets ägare 13 13
Årets resultat   28 28
Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner 
med bolagets ägare                 41 41
Utgående eget kapital 2004-12-31 100 20 157 277

Ingående eget kapital 2005-01-01 100 20 157 277
Koncernbidrag 27 27
Aktuell skatt koncernbidrag   –7 –7
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget  kapital, 
exkl transaktioner med bolagets ägare 20 20
Årets resultat 74 74
Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner 
med bolagets ägare 94 94
Utgående eget kapital 2005-12-31 100 20 251 371

NOT 19  EGET KAPITAL

Koncernen, mkr Aktiekapital

Balanserade
vinstmedel inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital

Ingående eget kapital 2004-01-01 100 120 220
Justerat eget kapital per 2004-01-01 100 120 220
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, 
exkl transaktioner med bolagets ägare – –

Årets resultat  46 46
Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare                  46  46
Utgående eget kapital 2004-12-31 100 166 266

Koncernen, mkr Aktiekapital

Balanserade
vinstmedel inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital

Ingående eget kapital 2005-01-01 100 166 266
Justerat eget kapital per 2005-01-01 100 166 266
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, 
exkl transaktioner med bolagets ägare

– –

Årets resultat  109 109
Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare                  109  109
Utgående eget kapital 2005-12-31 100 275 375

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår balanserade 
vinstmedel i moderbolaget och dess dotterbolag och intresseföretag. 
Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost.

Aktiekapital
Antal aktier uppgår 2004 och 2005 till 1 miljon. Innehavare av 
aktier är berättigade till utdelning som fastställs efterhand och 
aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid årsstämman med en röst 
per aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår att en utdelning på 25 mkr avseende år 2005 
 lämnas till aktieägarna. Utdel ningen blir föremål för fastställelse på 
årsstämman den 24 april 2006. 

Moderbolaget, mkr 2005 2004

Utdelning – –

Redovisad utdelning per aktie (kronor) – –
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NOT 20  FORTS

Koncernen Moderbolaget

mkr 2005 2004 2005 2004

Kostnader tomma lokaler
Ingående balans 4 12 4 12

Avsättning under perioden 4 4 4 4
Ianspråktaget belopp under 
 perioden –4 –12 –4 –12
Utgående balans 4 4 4 4
Kostnader för omstruktureringsåtgärder avser bedömda kostnader 
för övertaliga lokaler och personal. Merparten av omstrukturerings-
kostnaderna avser den förlorade volymen vid sfi-utbildningarna i 
Malmö. Under 2005 har 12 (50) mkr utnyttjats och mötts av mot-
svarande utgifter.

För 2006 beräknas kvarvarande reserverade belopp utnyttjas. 

NOT 21  ÖVRIGA SKULDER 

Koncernen Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Övriga kortfristiga skulder

Momsavräkning 15 15 5 8

Personalens källskatt 21 20 12 12

Avräkning sociala avgifter 22 21 12 12

Övrigt 1 3 1 3

Summa 59 59 30 35

NOT 22   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Upplupna personalkostnader 96 90 35 35

Förutbetalda intäkter 7 7 7 7

Övrigt 10 11 9 10

Summa 113 108 51 52

NOT 23  FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICYS

Koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen. Den utarbetas 
och följs upp av moderbolagets ekonomiavdelning som löpande rap-
porterar till styrelsen.

Koncernens och moderbolagets placeringspolicy innebär att place-
ringar 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 bankkonton. 
Kreditrisken är låg beträffande kundfordringar och övriga fordringar. 
Även koncernens och moderbolagets likviditetsrisk respektive kassa-
flödesrisk bedöms som låg. Kortfristiga skulder består i allt väsent-
ligt enbart av skulder som förfaller till betalning inom tolv månader 
räknat från balansdagen. Eftersom koncernens intäkter i allt väsent-
ligt faktureras i svenska kronor uppstår ingen valutarisk.

Moderbolaget har en checkräkningskredit på 50 mkr med möjlighet 
att vid behov utöka med ytterligare 50 mkr där villkoren är affärs-
mässiga.

NOT 19  FORTS

Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Vid en upp-
skrivning av materiella eller finansiella anläggningstillgångar avsätts 
uppskrivningsbeloppet till en uppskrivningsfond.

Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust.

Fritt eget kapital
BALANSERADE VINSTMEDEL
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reserv-
fondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. 
Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt 
värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns till-
gängligt för utdelning till aktieägarna.

NOT 20  AVSÄTTNINGAR

Koncernen Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Avsättningar som är 
långfristiga skulder
Övrigt 4 4 4 4

Summa 4 4 4 4

Övrigt
Ingående balans 4 4 4 4

Avsättning under perioden – – – –
Ianspråktaget belopp 
under perioden – – – –

Upplöst belopp – – – –

Utgående balans 4 4 4 4

Avsättningar som är 
kortfristiga skulder

Avgångsvederlag och 
 permitteringslöner 11 10 11 10
Kostnader tomma lokaler 4 4 4 4

Summa 15 14 15 14

Avgångsvederlag och  
permitteringslöner
Ingående balans 10 40 10 40

Avsättning under perioden 9 8 9 8
Ianspråktaget belopp under 
 perioden –8 –33 –8 –33
Upplöst belopp 0 –5 0 –5

Utgående balans 11 10 11 10
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Den enskilt största risken för Lernia är volymförändringar på 
marknaden för arbetsmarknadsutbildning. Lernias strategi är att öka 
intäkterna från andra marknader, det vill säga företag och kommun 
utan att förlora ställning på marknaden för arbetsmarknadsutbildning. 
Denna utveckling är tydlig under senare år. Intäkter från arbets-
marknadsutbildningar motsvarade 38 procent av koncernens totala 
omsättning för 2005. 2004 var motsvarande andel 41 procent och 
2000 var andelen 62 procent. Koncernens riskexponering har därmed 
minskat avsevärt. Även antalet kunder ökar i takt med att nya mark-
nader bearbetas, vilket även minskar riskexponeringen. 

NOT 24  OPERATIONELL LEASING OCH HYRESAVTAL

Koncernens och moderbolagets leasingkostnader avser huvudsakligen 
kontorsinventarier.

Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004

Periodens leasingkostnader 14 14 13 12

varav variabla avgifter 2 2 2 2

Framtida minimileasingavgifter, 
icke uppsägningsbara  
operationella  leasingavtal
Inom ett år 5 7 5 6

Mellan ett och fem år 5 6 5 6

Senare än 5 år – – – –

Summa 10 13 10 12

Hyresavtal
Koncernen Moderbolaget

  2005 2004 2005 2004

Hyreskostnader 146 138 141 133

Avtalade hyror  Koncernen Moderbolaget

 2006 142 138

2007 38 36

2008 9 8

2009 0 0

NOT 25   STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUAL-
FÖRPLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

mkr 2005 2004 2005 2004

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser
Bankgaranti Inga 8 Inga 8   

NOT 26  NÄRSTÅENDE

Lernia AB ägs till 100 procent av staten. Moderbolaget har när-
stående relationer som innefattar ett bestämt inflytande över sina 
dotterbolag.

Lerniakoncernens produkter och tjänster erbjuds staten, statliga 
myndigheter och statliga bolag i konkurrens med andra leverantörer 
och på normala kommersiella villkor. På motsvarande sätt köper 
Lernia AB och dess koncernbolag produkter och tjänster från statliga 
myndigheter och bolag till marknadsmässiga priser och i övrigt på 
normala kommersiella villkor. Beträffande arbetsmarknadsutbild-
ningar som upphandlas av Länsarbetsnämnderna i konkurrens med 
övriga leverantörer på normala kommersiella villkor har Lernia AB 
40 (35) procent av marknaden och utgör 38 (41) procent av 
omsättningen. För resterande verksamhet svarar varken staten, deras 
myndigheter eller bolag för en väsentlig andel av Lerniakoncernens 
nettoomsättning eller resultat.

Sammanställning över närstående transaktioner

Moderbolaget

mkr År

Försäljning 
av  tjänster 

m m

Inköp 
av 

tjänster 
m m

Skuld till 
närstående 

per 31 
december

Fordran på  
närstående 

per 31 
december

Lernia 
Bemanning AB 2005 5 2 – 30

2004 5 2 – 14

Beträffande styrelsens, vd:s och övriga befattninghavares löner och 
andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser pensioner 
och liknande samt avtal angående avgångsvederlag, se not 5.



 lernia 2005 – 62 

NOT 28  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

NOT 29  KRITISKA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Styrelsen har diskuterat utvecklingen och upplysningarna avseende   
koncernens kritiska redovisningsprinciper och uppskattningar, samt 
tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.  
  Koncernen har ingen större tvister som styrelsen har funnit skäl 
till att reservera kostnader för.  

NOT 30  UPPGIFTER OM MODERBOLAGET

Lernia AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm 
och ägs till 100 procent av staten.

Adressen till huvudkontoret är Box 1181, 111 91 Stockholm.
Koncernredovisningen för år 2005 består av moderbolaget och 

dess dotterbolag, tillsammans benämnda koncernen. Av dotter-
bolagen är endast Lernia Bemanning AB rörelsedrivande.

NOT 31  FÖRKLARINGAR AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL IFRS

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats 
med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1.

De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upp-
rättandet av koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 
2005 och för jämförelseåret 2004 samt för koncernens öppnings-
balans den 1 januari 2004. Övergången till IFRS har inte påverkat 
koncernens finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden  
den 1 januari 2004 eller den 31 december 2004.  

NOT 27  KASSAFLÖDESANALYS

Likvida medel
Koncernen Moderbolaget

mkr 2005 2004 2005 2004

Kassa och bank 19 98 19 98
Tillgodohavande på koncernkonto 
hos moderbolaget 90 0 90 0

Kortfristiga placeringar, jämställ-
da med likvida medel – – – –
Summa enligt balansräkning 109 98 109 98
Checkräkningskredit som är 
 omedelbart uppsägningsbara – –26 – –26
Summa enligt kassa-
flödesanalys 109 72 109 72

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt 
 följande utgångspunkter:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
– De kan lätt omvandlas till kassamedel
–  De har en löptid om högst tre månader från anskaffnings-

tidpunkten

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen Moderbolaget
mkr 2005 2004 2005 2004

Erhållen utdelning – – – 0

Erhållen ränta 2 2 2 2

Erlagd ränta 0 –1 –1 –1

Summa 2 1 1 1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget
 mkr 2005 2004 2005 2004

Av- och nedskrivningar av 
 anläggningstillgångar 19 23 19 23
Rearesultat försäljning av 
 anläggningstillgångar –5 –5 –5 –5

Nedskrivning av aktier 0 1 0 5

Avsättningar –13 –49 0 –38

Övrigt – 1 – –

Koncernbidrag   27 17

Summa 1 –29 41 2 
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Styrelse och vd försäkrar härmed att årsredovisningen är 

upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed 

för aktie marknadsbolag. De lämnade uppgifterna 

stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten 

och ingenting av väsentlig  betydelse har utelämnats som 

skulle kunna påverka den bild av koncernen och 

moderbolaget som skapats av årsredovisningen och 

koncernredovisningen. 

Stockholm den 16 mars 2006

 Tomas Eneroth

 Styrelseordförande

 Viktoria Aastrup  Sven-Runo Bergqvist  Matthias Kjellberg

 Margareta Lewin  Inge Lindroth  Lena Lundberg

 Annika Lundius  Göran Sevebrant

 Ingemar Alserud

 Verkställande direktör

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 16 mars 2006. 

Koncernens   resultat- och balansräkning och moder bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på 

ordinarie  årsstämma den 24 april 2006. 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2006

 Stefan Holmström  Bertil Forsslundh

 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

 KPMG  Riksrevisionen
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Lernia AB
Org nr 556465-9414

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning i Lernia AB för år 2005. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-

handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-

lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 

att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de 

antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid 

upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att 

uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 

förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 

Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 

årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-

fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 

gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovis-

ningen samt att utvärdera den samlade informationen i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för 

vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår 

revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med interna-

tionella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av 

EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 

koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 

disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i 

 förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 16 mars 2006

 Stefan Holmström Bertil Forsslundh

 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 

Lernia ägs till 100 procent av svenska staten och tillhör 
företagsgruppen med marknadsmässiga krav. Denna 
bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna 
i Svensk kod för bolagsstyrning. 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Lernias styrelse beslutade vid styrelsemöte den 3 november 

2005 att Lernia under 2005 skulle inleda en anpassning mot 

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), för att från och med 

2006 tillämpa Koden fullt ut. Denna bolagsstyrningsrapport 

är upprättad enligt riktlinjerna i Koden och är Lernias första 

rapport enligt dessa riktlinjer. 

Bolagsstyrningsrapporten för 2005 har inte granskats av 

bolagets revisorer och utgör inte en del av de formella 

årsredovisningshandlingarna. 

ÖVRIGA REGELVERK OCH RIKTLINJER
Lernia följer, förutom svensk lagstiftning, företagets bolags-

ordning, regler och rekommendationer utgivna av relevanta 

organisationer, också de riktlinjer för statligt ägda företag som 

formuleras i Statens ägarpolitik 2005, artikelnr N5039. 

Lernia har under 2005 arbetat med att anpassa sin redovisning 

enligt de riktlinjer som defi nieras i Global Reporting Initiative 

och arbetet fortsätter under 2006.

BOLAGSORDNING
Nu gällande bolagsordning fastställdes vid ordinarie årsstämma 

den 20 april 2005. 

Ett utdrag ur bolagsordningen visar att:

■  Bolagets fi rma är Lernia Aktiebolag, bolaget är registrerat i 

Sverige.

■  Bolaget ska bedriva kompetensförsörjning för arbetslivet 

med huvudinriktning på yrkesutbildning, yrkesförberedande 

utbildning, företagsutbildning, bemanning och restaurang-

verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

■ Styrelsens säte är Stockholms kommun.

■  Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio miljoner kronor och 

högst tvåhundra miljoner kronor.

■  Styrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter och högst nio 

ledamöter. Styrelsens mandatperiod utgör tiden från 

ordinarie årsstämma intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. 

Ordföranden i styrelsen utses för samma tid av årsstämman.

■  Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra 

ägarstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 

kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och 

senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 

ägarstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor 

före stämman.

■  Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post- 

och Inrikes Tidningar samt i rikstäckande dagstidning.

■  Riksdagsledamot har, så länge svenska staten innehar en 

majoritet av aktier och röster i bolaget, rätt att närvara vid 

årsstämma och i anslutning till denna ställa frågor.

■  Ordinarie årsstämma hålls årligen inom sex månader från 

räkenskapsårets utgång. På ordinarie årsstämma ska följande 

ärenden förekomma till behandling:

 – Val av ordförande vid stämman

 – Upprättande och godkännande av röstlängd

 – Godkännande av dagordning

 – Val av en eller två justeringsmän

 – Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 –  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 – Beslut ska fattas om:

 –  fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 –  dispositioner beträff ande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen

 –  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd

 –  fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 –  val av styrelse och i förekommande fall revisorer och 

revisorssuppleanter

 – val av ordförande i styrelsen

 –  annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktie bolagslagen eller bolagsordningen

■  Firman tecknas normalt av bolagsledningens medlemmar 

två i förening. Firman kan också tecknas av en av dessa 

tillsammans med en av tre särskilt utsedda biträdande fi rma-

tecknare. Dessutom har vd rätt att ensam teckna fi rma för 

löpande förvaltningsåtgärder. 

Bolagsordningen kommer från och med ordinarie årsstämma 

24 april 2006 att publiceras på www.lernia.se. 

ÄGARE
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten. Förvaltningen av 

statligt ägda företag som verkar under marknadsmässiga villkor 

och krav, dit Lernia räknas, handhas av Näringsdepartementets 

enhet för statligt ägande.

ÅRSSTÄMMA 
Ordinarie årsstämma hålls varje år under våren. Ordinarie 

årsstämma 2005 hölls den 20 april. Nästa ordinarie årsstämma 



 lernia 2005 – 66 

hålls den 24 april 2006. Riksdagens ledamöter erhåller 

inbjudan till årsstämman och har möjlighet att i anslutning 

till denna ställa frågor.  De har dock inte någon yttranderätt 

eller rösträtt i själva stämman. Själva stämman är inte öppen 

för allmänheten, däremot anordnas i anslutning till stämman 

ett seminarium som är öppet för allmänheten. Årsstämman 

annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt i rikstäckande 

dagstidning. 

Årsstämman protokollförs och protokollet skickas till 

Bolagsverket för registrering. Från och med 2006 års årsstämma 

kommer protokollet även att läggas ut på www.lernia.se under 

ett särskilt bolagsstyrningsavsnitt.

Årsstämman fastställer, efter förslag av bolagets styrelse, 

långsiktiga ekonomiska och fi nansiella mål för bolaget, väljer 

styrelseordförande, övriga styrelsemedlemmar och revisorer, 

noterar arbetstagarorganisationernas val av representanter, 

beslutar om årsredovisning och vinstdisposition, samt 

ansvarsfrihet för bolagets styrelse och vd.

Stämman beslutar också om arvoden till av stämman 

utsedda styrelseledamöter. Stämman överlämnar åt bolaget att 

fatta beslut om inläsningsarvode för arbetstagarrepresentanter 

i styrelsen samt konstaterar normalt att revisorsarvode 

utbetalas mot faktura för nedlagt arbete.

Den ordinarie årsstämman den 20 april 2005 fattade följande 

beslut:

■  att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och 

balansräkningen för såväl bolag som koncern

■  att disponera resultatet för 2004 i enlighet med styrelsens 

förslag

■  att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2004

■  att omvälja större delen av styrelsen: Tomas Eneroth, 

styrelseordförande, Sven-Runo Bergqvist, Margareta Lewin, 

Annika Lundius, Göran Sevebrant och Viktoria Aastrup. 

Nyval gjordes av Matthias Kjellberg som ersatte Karin 

Kronstam. 

Stämman noterade också arbetstagarorganisationernas val av 

representanter: Lena Lundberg, SACO och Inge Lindroth, 

Lärarförbundet, vilka omvaldes. Även suppleanterna Olle 

Eriksson, SEKO samt Anders Lindell, ST omvaldes. I maj 

2005 ersattes Anders Lindell av Ewa Wiklund, ST. 

ANPASSNING TILL KODEN – 
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2006
Med anledning av bolagets anpassning till Koden, kommer 

styrelsen att till ordinarie årsstämman 2006 presentera förslag 

till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen för godkännande av stämman.

NOMINERINGSPROCESS
Valberedningen är i första hand ett organ för aktieägare att 

bereda beslut i tillsättningsfrågor. För de av staten helägda 

bolagen ersätter följande principer Kodens regler som berör 

beredning av beslut om tillsättning av styrelseledamöter och 

revisorer. 

Nomineringsprocessen i Lernia sker enligt de principer 

som beskrivs i Statens ägarpolitik 2005, artikelnr N5039. 

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och 

gemensamma principer för en strukturerad nomineringspro-

cess. Syftet är att säkerställa en eff ektiv kompetensförsörjning 

till bolagens styrelser. Näringsministern har givits ett särskilt 

ansvar för styrelsenomineringar i samtliga statligt ägda bolag. 

Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för 

statligt ägande inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp 

analyserar behovet utifrån respektive styrelses sammansättning 

samt bolagets verksamhet och situation. Därefter fastställs 

eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. 

Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas. 

Då processen avslutats ska gjorda nomineringar off entliggöras 

enligt Kodens riktlinjer. Genom detta enhetliga och strukture-

rade arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela nomineringsarbetet.

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. 
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STYRELSE
Styrelseledamöter väljs av årsstämman på förslag av ägaren 

och mandattiden är ett år. Styrelsen för Lernia består av sju 

stämmovalda ledamöter, samt två arbetstagarrepresentanter 

och två arbetstagarsuppleanter. En av bolagets jurister är 

adjungerad sekreterare i styrelsen. 

I Lernias styrelse fi nns för närvarande fyra män och tre 

kvinnor som är valda av årsstämman. Av arbetstagarrepresen-

tanterna är två män och två kvinnor. Styrelsens medlemmar 

presenteras närmare på sidan 74, avseende ålder, ursprungligt 

inval i styrelsen, huvudsaklig utbildning, arbetslivserfarenhet, 

uppdrag i bolaget, samt andra väsentliga uppdrag. 

STYRELSELEDAMÖTERNAS STÄLLNING I 
FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET, BOLAGSLEDNING 
SAMT STÖRRE AKTIEÄGARE
Ingen av styrelsens medlemmar eller av styrelsens medlemmar 

närstående fysisk eller juridisk person innehar aktier eller 

andra fi nansiella instrument i bolaget. 

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen (Koden 3.2.4). Ingen av styrelsens 

ledamöter ingår i bolagsledningen. 

Statens ägarpolitik 2005 klargör att nomineringar till 

styrelsen off entliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag 

för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare 

(Koden 3.2.5). Skälet till att bolag ska ha minst två styrelse-

ledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare 

och att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhållande till 

större ägare ska redovisas enligt Koden, syftar i all huvudsak 

till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. 

I statligt helägda bolag samt i delägda bolag med få delägare 

saknas dessa skäl för att redovisa oberoende gentemot ägaren.

STYRELSENS ORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete 

och säkerställer en öppen och konstruktiv diskussion i 

styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar. Ordföranden ser 

till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina 

kunskaper om bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får 

den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna 

bedrivas eff ektivt. Ordföranden tar emot synpunkter från 

ägarna och förmedlar dessa inom styrelsen samt håller 

fortlöpande kontakt med bolagets vd. 

Ordföranden säkerställer att styrelsen erhåller tillfredsstäl-

lande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fast -

 ställer i samråd med vd förslag till dagordning för styrelsens 

sammanträden och kontrollerar att styrelsens beslut verkställs 

eff ektivt.

 Ordföranden ansvarar för den årliga utvärderingen av 

styrelsearbetet, som ligger till grund för förbättringar. I enkät-

form bedömer styrelseledamöterna styrelsehandlingar, dis -

kussioner, arbetsformer, ordförandens arbetssätt liksom vd:s 

agerande i styrelsen.

STYRELSENS ARBETSORDNING
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning och samman-

träder vid minst sju tillfällen enligt fastställd ordning.

Januari  Telefonmöte för fastställande av boksluts-

kommuniké.

Mars  Årsredovisning behandlas och fastställs.

April  Konstituerande styrelsemöte, kvartalsbokslutet 

januari–mars behandlas och godkänns.

Juni  Tvådagarsmöte, beslut om treårig strategisk plan, 

utvärdering av styrelsearbete och vd:s arbete, 

studiebesök i verksamheten.

September  Delårsbokslut januari–juni behandlas och 

godkänns.

November  Delårsbokslut januari–september behandlas och 

godkänns.

December  Beslut om aff ärsplan och budget för 

kommande år.
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Vid varje styrelsemöte sker en fördjupad diskussion kring ett 

av styrelsen särskilt valt tema med anknytning till Lernias 

verksamhet.

Styrelsen fastställer också en instruktion för vd:s arbete. 

I instruktionen fastslås bland annat följande:

■  Styrelsens roll är att, med utgångspunkt från av årsstämman 

fastställda ekonomiska och fi nansiella mål för Lernia

 –  fastställa bolagets framtida inriktning och mål genom att 

besluta om aff ärsplan, budget, strategier och vissa 

policydokument.

 –  besluta om den övergripande organisationen för bolaget.

 –  följa upp och analysera bolagets verksamhet samt utöva 

kontroll.

■ Vd:s roll är att

 –  hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling.

 –  tillsammans med ordföranden förbereda frågor som ska 

behandlas i styrelsen.

 –  svara för att information från styrelsen förs ut inom 

bolaget.

 –  hålla fortlöpande kontakt med ordföranden och om 

möjligt försäkra sig om dennes stöd i brådskande 

angelägenheter.

Vd är ensam ansvarig inför styrelsen och har till uppgift att 

organisera det interna arbetet. Att ansvara för den löpande 

verksamheten innebär att vd beslutar i alla frågor som berör 

bolagets verksamhet, med följande undantag som ska 

underställas styrelsen för beslut:

– förändring i strategisk inriktning.

– avyttring av delar av verksamheten.

–  igångsättning eller nedläggning av verksamhet av betydande 

omfattning.

–  avtal om köp, försäljning eller pantsättning av fast egendom.

–  avtal om att ta upp eller bevilja lån, garantier eller ingå 

borgensförbindelser.

–  beslut och avtal som inte inryms inom av styrelsen beslutad 

aff ärsplan eller budget.

–  beslut om avtal som ryms inom av styrelsen beslutad 

aff ärsplan och budget, men som har viss storlek eller 

utsträckning i tiden.

Styrelsens ordförande och vd träff as minst varannan vecka och 

stämmer av aktuella frågor mellan styrelsemötena.

NÄRVARO VID STYRELSESAMMANTRÄDEN UNDER 2005 

Stämmovalda Invald 27 jan 10 mar 21 apr 14-15 jun 30 aug 5 sep 3 nov 15 dec Totalt

Tomas Eneroth, ordförande 2002 X X X X X X X X 8 av 8

Viktoria Aastrup 2003 X X X X X X X X 8 av 8

Sven-Runo Bergqvist 2002 X Deltog ej X X Deltog ej X X X 6 av 8

Matthias Kjellberg 2005 Ej invald Ej invald X X X X X X 6 av 6

Annika Lundius 2002 X X X X X X Deltog ej Deltog ej 6 av 8

Margareta Lewin 2000 Deltog ej X X Deltog ej Deltog ej X X X 5 av 8

Göran Sevebrant 2004 X Deltog ej X X X X X X 7 av 8

Karin Kronstam 
(avgick vid årsstämma 
2005)

X X – – – – – – 2 av 2

Arbetstagarrepresentanter
Inge Lindroth 2001 X X X X Deltog ej X X Deltog ej 6 av 8

Lena Lundberg 2002 X X X X Deltog ej X X X 7 av 8

Olle Eriksson 1998 X X X X Deltog ej X X X 7 av 8

Ewa Wiklund
(fr o m 2005-05-22) 2005 Ej invald Ej invald Ej invald X X X X X 5 av 5

Anders Lindell
(t o m 2005-05-22) X X Deltog ej – – – – – 2 av 3
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2005
Styrelsen har under 2005 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 har under året löpande följt koncernens ekonomiska 

utveckling. 

INTRODUKTION AV NYA STYRELSELEDAMÖTER
Nya styrelseledamöter introduceras genom möte med 

styrelsens ordförande, därefter genom fördjupade genomgång-

ar med vd, respektive ansvarig för aff ärsenheterna samt 

stabsansvariga.

ARVODEN
Ordinarie årsstämma 20 april 2005 beslutade om arvoden för 

verksamhetsår 2005 enligt följande: 

–  Styrelsens ordförande ersätts med 156 000 kronor per 

verksamhetsår.

–  Stämmovalda styrelseledamöter ersätts med 78 000  kronor 

per verksamhetsår.

–  Ersättning till arbetstagarrepresentanter beslutas av bolaget. 

Ett inläsningsarvode utgår för varje styrelsemöte vid vilket 

arbetstagarrepresentant närvarat.

–  Årsstämman noterade att revisionsarvode ska utgå för 

nedlagt arbete enligt faktura.

REVISIONSUTSKOTT
Bolaget har ej inrättat något särskilt revisionsutskott, styrelsen 

fullgör istället uppgiften att säkerställa att fastlagda principer 

för den fi nansiella rapporteringen och interna kontrollen 

efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med 

bolagets revisorer. För en beskrivning av kvalitetssäkring av 

bolagets fi nansiella rapportering 2005, hänvisas till styrelsens 

rapport om intern kontroll för räkenskapsåret 2005. Beslut om 

inrättande av särskilt revisionsutskott omprövas årligen.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
För behandling av vd:s löne- och anställningsvillkor fi nns ett 

ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande Tomas 

Eneroth och styrelseledamöterna Margareta Lewin och 

Viktoria Aastrup. Ersättningsutskottet har haft ett samman-

träde under 2005 och då behandlat löne- och anställningsvill-

kor för vd och även principer för anställningsvillkor för övriga 

bolagsledningen. Beslut om anställningsvillkor för vd tas av 

styrelsen och sker i enlighet med Statens ägarpolitik 2005, 

artikelnr N5039.

Vd har hittills, efter samråd med styrelsens ordförande, 

hanterat bolagsledningens anställningsvillkor och informerat 

ersättningsutskottet.  Från och med 2006 sker en anpassning 

till Kodens avsnitt 4.2 genom vilken ersättningsutskottet 

framledes bereder principer och frågor om ersättning och 

andra anställningsvillkor för hela bolagsledningen. Styrelsen 

kommer på ordinarie årsstämma 2006 att presentera förslag 

till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen. Se vidare nedan under avsnitt ”Ersättning till 

vd och bolagsledningen”. 

INTERNREVISION
Bolaget har ej någon särskild granskningsfunktion. Behovet av 

en särskild granskningsfunktion utvärderas årligen. För 

styrelsens ställningstagande avseende 2005 att inte inrätta en 

särskild granskningsfunktion, hänvisas till styrelsens rapport 

om intern kontroll för räkenskapsåret 2005.

REVISORER
Nomineringsprocessen avseende revisorer sker enligt de 

principer som beskrivs i Statens ägarpolitik 2005, artikelnr 

N5039. I nomineringsprocessen säkerställs revisorns kompe-

tens och oberoende för uppdraget. Revisorernas uppdrag att 

oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt 

företagets årsredovisning och bokföring, är av central betydelse 

för staten som ägare.

Val av revisorer görs av årsstämman. Revisorer väljs enligt 

Aktiebolagslagen på mandatperioder om fyra år. Den 

ordinarie årsstämman 2003 valde Stefan Holmström, KPMG 

för granskning av redovisningen för 2003-2006. Stefan 

Holmström har varit revisor för bolaget sedan 1993. 

Riksrevisionen äger rätt att utse revisor i bolaget så länge 

som svenska staten innehar en majoritet av aktier och röster i 

bolaget. Bertil Forsslundh är av Riksrevisionen utsedd revisor i 

bolaget för granskningen av redovisningen för 2003-2006 och 

har varit revisor för bolaget sedan 1999. Riksrevisionen 

granskar styrningen av bolaget med inriktning på frågor som 

rör avtal med staten och ersättningsfrågor samt bolagets avtal 

med ledande befattningshavare.

Bolagets revisorer deltar i minst två sammanträden per år, 

varav en gång i samband med presentationen av årsredovis-

ningen och redogör för granskningen av bolagets ekonomiska 

förhållanden och interna kontroll. Revisorerna delger sina 
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iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen i plenum. 

Från och med 2006 kommer styrelsen att minst en gång per 

år, utan närvaro av vd eller annan person från bolagsledningen, 

träff a bolagets revisorer. 

Utbetald ersättning till kpmg samt Riksrevisionen för 

revision respektive för andra uppdrag framgår av not 6 i  

årsredovisningen för 2005.

VD OCH BOLAGSLEDNING
Vd utses av styrelsen. Vd:s uppgift är att leda den operativa 

verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Vd 

ska också se till att bokföring sker enligt lag och att förvalt-

ning av bolagets medel sker på ett betryggande sätt. Vd ingår 

ej i styrelsen. 

Bolagsledningen består av vd, aff ärsenhetscheferna för 

Bemanning och Utbildning samt stabscheferna för ekonomi, 

IT, kommunikation, personal samt utveckling. Bolagsledning-

en har protokollförda möten varannan vecka och är ett 

informations- och beslutsforum för koncerngemensamma 

frågor. 

INTERN STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
Vd och bolagsledningens verktyg för styrning och uppföljning 

av aff ärsenheter, dotterbolag och staber är främst det balanse-

rade styrkortet. Där samlas alla viktiga mål och mätetal samt 

handlingsplaner utifrån fem perspektiv: kunder, utveckling, 

interna processer, medarbetare samt fi nansiellt. 

Utvecklingen följs upp varje månad och kvartalsvis görs 

särskilda protokollförda genomgångar med ansvariga chefer. 

Utgångspunkten är de ekonomiska och fi nansiella målen för 

bolaget, den strategiska treårsplanen, förändringar i omvärld 

och marknad samt av styrelsen antagen aff ärsplan och budget.

ERSÄTTNING TILL VD OCH BOLAGSLEDNINGEN
Bolaget följer de riktlinjer och rekommendationer för 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga 

bolag som defi nieras i Statens ägarpolitik 2005, artikelnr 

N5039, med följande undantag: 

–  Lernias vd har en avgiftsbestämd pensionsplan. Övriga 

medlemmar i Lernias bolagsledning, anställda före 2005, har 

förmånsbestämd pensionsplan. Lernia tillämpar från och med 

2005 för nytillkommande medlemmar av Lernias bolagsled-

ning, rekommendationen om avgiftsbestämda pensioner.

–  Bolagsledningens medlemmar har ett avtal som innebär 12 

månaders uppsägning samt 12 månaders avgångsvederlag. 

Från och med 2004 tillämpar Lernia för nytillkomna 

medlemmar i bolagsledningen 6 månaders uppsägningstid 

och högst 18 månaders avgångsvederlag. 

    Till medlem av Lernias bolagsledning utgår fast lön. 

Rörlig lön eller prestationsstyrda ersättningar utgår ej.

    Ersättningar och pensionsförmåner för 2005 till 

medlemmar av Lernias bolagsledning framgår av noter till 

årsredovisningen, not 5.

INCITAMENTSPROGRAM
Bonus och incitamentsprogram eller aktie- och aktiekurs-

relaterade program förekommer ej i bolaget. 

RISKHANTERING 
Principer för riskhantering 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 koncernens 

system för riskhantering är ändamålsenliga och eff ektiva 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 

traditionellt stora beroende av marknaden för arbetsmark-

nadsutbildningar. Strategin är att öka intäkterna från andra 

marknader, det vill säga företag och kommun, utan att förlora 

ställningen inom arbetsmarknadsutbildningar. 2005 svarade 

intäkterna från arbetsmarknadsutbildningar för 38 procent av 

koncernens omsättning jämfört med 62 procent 2000. 

Den växande kommunmarknaden är ett annat exempel på en 

politiskt styrd marknad. Varje kommun väljer om och i vilken 

utsträckning de önskar konkurrensutsätta utbildningsverksam-

heten. Kommunerna svarade för 12 procent av koncernens 

omsättning 2000 och 22 procent 2005. Kontraktstiden är ofta 

kort, 1-2 år och Lernia strävar efter stor fl exibilitet vad gäller 

både lokaler och personella resurser.

Lernia är i all sin verksamhet beroende av spelreglerna på 

arbetsmarknaden. Förändringar i arbetsmarknadspolitik, 

lagstiftning och avtalsrättsliga frågor medför både risker och 

möjligheter. 

Lernia är försäkrat mot egendoms-, avbrotts- och ansvars-

risker orsakade av aff ärsverksamheten. 
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IT-SÄKERHET
Informationstekniken är en väsentlig del av aff ärsverksamheten 

och betydelsen och beroendet ökar. Informationen ska vara 

riktig, tillgänglig och sekretesskyddad. Till stöd för detta fi nns 

en övergripande säkerhetspolicy, som beslutas av företags-

ledningen, en informationssäkerhetspolicy, som uppdateras en 

gång per år, samt riktlinjer för IT-säkerhet som uppdateras 

kontinuerligt. Varje år testas IT-systemens motståndskraft 

mot såväl interna som externa intrång av ett oberoende 

företag. 

FINANSIELLA RISKER
Lernias fi nansiella riskexponering är låg. Valutarisker saknas 

i allt väsentligt och det fi nns, förutom en tillgänglig check-

kredit, inga räntebärande skulder. Den tillgängliga check-

krediten uppgår till 100 mkr och var helt outnyttjad den  

31 december 2005. Syftet med checkkrediten är att säkra 

kassafl ödet vid säsongsmässiga variationer under året.

Lernia utsätts för normala kreditrisker i sina kundrela tioner. 

Koncernens kreditpolicy innehåller riktlinjer för hur kredit ska 

beviljas och rutiner för betalningsövervakning.

Koncernens placeringspolicy innebär att placeringar endast 

får göras i svenska räntebärande papper utgivna av svensk 

bank eller svenska staten med högst 3 månaders förfallotid.

För ytterligare beskrivning av bolagets väsentliga aff ärs-

risker och fi nansiella risker, hänvisas till årsredovisningens 

förvaltningsberättelse avsnitt ”Finansiella instrument och 

riskhantering” samt noten 23 i årsredovisningen.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING
Lernias kvalitets- och miljöarbete utgår från koncernens 

kvalitets- respektive miljöpolicy. Ledningssystem för kvalitet 

och miljö är certifi erade enligt internationella standards och 

ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Att så sker följs  

genom kundmätningar och interna kvalitetsmätningar. 

Dessutom görs interna och externa revisioner av ledningssys-

temen ett tiotal gånger per år. 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 certifi kat 

enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Certifi erings-

företagen konstaterar att ledningssystemen fungerar och är 

lättillgängliga för medarbetarna genom en förbättrad 

kvalitets- och miljömanual. 

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
Alla medarbetare i Lernia har deltagit i arbetet med att 

utveckla en gemensam värdegrund för Lernias verksamhet. 

Värdeorden 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. Lernias etikpolicy samt 

alla övriga policydokument bygger på denna värdegrund.

 

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Lernia bedriver inom ramen för sin verksamhet ett målinriktat 

arbete för att aktivt främja jämställdhet och etnisk mångfald. 

Ingen ska missgynnas av ålder, kön, funktionshinder, eller 

sexuell läggning etc. Lernias mångfaldspolicy syftar till att 

säkerställa en hög kompetensnivå och alla medarbetares 

möjlighet att utvecklas inom företaget.

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur arbetsförhållandena i 

Lernias verksamhet ska vara för att förebygga ohälsa och 

olycksfall samt för att en tillfredsställande arbetsmiljö ska 

uppnås. Den utgör utgångspunkten för organisationens 

systematiska arbetsmiljöarbete. Lernias övergripande 

målsättning är att verksamheten inte ska förorsaka olycksfall 

eller ohälsa samt att den ska ge möjlighet till personlig och 

yrkesmässig utveckling. 

 

KOMMENTARER TILL LERNIAS TILLÄMPNING AV 
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Lernia kommer att från och med 2006 att tillämpa Koden 

med följande kommentarer, punktsatserna nedan refererar till 

Kodens kapitelindelning:

1.2.1
Bolaget bedömer att det med hänsyn till bolagets ägarsam-

mansättning ej är motiverat att bereda aktieägaren möjlighet 

att med hjälp av modern kommunikationsteknik följa eller 

delta i stämman från annan ort inom eller utom landet.

1.4.3
Bolaget bedömer att det med hänsyn till bolagets ägarsam-

mansättning ej är motiverat att helt eller delvis simultantolka 

stämmoförhandlingarna, ej heller motiverat att översätta av 

bolaget presenterat material på stämman till annat språk än 

svenska. 
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1.4.5
Bolaget bedömer att det med hänsyn till bolagets ägar-

sammansättning ej är motiverat att översätta stämmo-

protokollet till annat språk än svenska.

KAPITEL 2
För de av staten helägda bolagen ersätter principer beskrivna 

i Statens ägarpolitik 2005, artikelnr N5039, Kodens regler som 

berör beredning av beslut om tillsättning av styrelseledamöter 

och revisorer, se även avsnitten Nomineringsprocess och 

Revisorer i denna bolagsstyrningsrapport. 

 Tomas Eneroth Viktoria Aastrup Sven-Runo Bergqvist 
 ordförande

 Matthias Kjellberg Margareta Lewin Inge Lindroth 

 Lena Lundberg Annika Lundius Göran Sevebrant 

3.7.2/5.2.1
Styrelsen presenterar, i samband med att årsredovisning för 

2005 presenteras, en rapport om den interna kontrollen. 

Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

3.8.2
Bolaget har inte inrättat ett särskilt revisionsutskott, hela 

styrelsen fullgör istället revisionsutskottets uppgifter. Beslut 

om inrättande av särskilt revisionsutskott omprövas årligen.
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RAPPORT OM INTERN  KONTROLL

Denna rapport är upprättad i enlighet med Koden och den 

vägledning som framtagits av FAR och Svenskt Näringsliv 

samt med tillämpning av de övergångsregler som Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning meddelade den 15 december 2005. Detta 

innebär att rapporten begränsas till en beskrivning av hur den 

interna kontrollen avseende den fi nansiella rapporteringen är 

organiserad.

KONTROLLMILJÖ  
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för vd och styrelsens 

utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till 

gagn för en eff ektiv hantering av verksamhetens risker. 

Styrelsen säkerställer att fastlagda principer för den fi nansiella 

rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätt-

håller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer. 

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån 

fastställda rutiner. Bolagsledningen ansvarar för det system 

av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker 

i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer 

för olika befattningshavare för att de ska förstå och inse 

betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god 

intern kontroll.

RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER 
Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av risken för 

fel i den fi nansiella rapporteringen i vilken man har identifi erat 

ett antal poster i resultat- och balansräkningen där risken för 

väsentliga fel är förhöjd. Särskild vikt har lagts vid att utforma 

kontroller för att förebygga och upptäcka brister på dessa 

områden. 

Periodisering av intäkter, samt periodisering av lokal- och 

personalkostnaderna har identifi erats som områden där risken 

för väsentliga fel är förhöjd. Vid varje månadsbokslut sker 

därför en fullständig avstämning att intäkterna i aff ärssystemen 

stämmer med resultat- och balansräkningen. En särskild 

fastighetsdatabas har skapats för att säkerställa att samtliga 

lokalkostnader blir korrekt periodiserade. För att rätt 

 periodisera personalkostnaderna fi nns rutiner uppbyggda 

kring tidredovisningssystemen och lönesystemen. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Väsentliga riktlinjer, manualer m m av betydelse för den 

fi nansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till 

berörda medarbetare löpande. Det fi nns såväl formella som 

informella informationskanaler till bolagsledningen och 

styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För 

extern kommunikation fi nns riktlinjer som säkerställer att 

bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information 

till omvärlden.

UPPFÖLJNING
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 

bolagsledningen lämnar. Av särskild betydelse för uppfölj-

ningen av den interna kontrollen är styrelsens arbete med att 

följa upp eff ektiviteten i bolagsledningens arbete på detta 

område. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att 

åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som 

framkommit vid extern revision. Styrelsen arbetar med en 

särskild åtgärdslista med vilken uppföljning sker av tidigare 

styrelsebeslut.

INTERNREVISION
Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Styrelsen har 

bedömt att den uppföljning som redovisas ovan är tillräcklig 

för att säkerställa att den interna kontrollen är eff ektiv. 

Behovet av en internrevisionsfunktion omprövas årligen av 

styrelsen.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer. 

 Tomas Eneroth Viktoria Aastrup Sven-Runo Bergqvist 
 ordförande

 Matthias Kjellberg Margareta Lewin Inge Lindroth 

 Lena Lundberg Annika Lundius Göran Sevebrant 



INGEGÖRAN LENA OLLE ANNIKA

STYRELSE

ORDFÖRANDEN KOMMENTERAR
2005 var ett mycket bra år för hela Lernia. För mig som 

ordförande är det ett bevis på att det strategiarbete vi inledde 

för ett par år sedan har gett resultat. Det var då vi lade fast 

Lernias vision att vi ska vara ”det svenska arbetslivets ledande 

partner för kompetensförsörjning”, och vi kan nu konstatera 

att vi stärkt vår position väsentligt sedan dess. Vi har också 

nått det övergripande strukturella mål vi satte upp – att ta oss 

ur ett ensidigt beroende av marknaden för arbetsmarknads-

utbildningar och att bredda kundbasen. 

Genom utbildning och utveckling stärker vi människors 

möjligheter att växa och möta förändring. Vi går in i långsiktiga 

partnerskap på företagssidan genom att ta över John Deeres och 

Bosch Rexroths utbildningsverksamheter. Lernia Bemanning 

förnyar framgångsrikt arbetssätt och arbetsvillkor i beman-

ningsbranschen. Vi erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering 

som bidrar till att många kommer tillbaka till arbetslivet, och vi 

hjälper företag och anställda inom ramen för omställningsavtalen. 

Vi bidrar med andra ord till att den svenska arbetsmarknaden 

fungerar bättre – genom att stödja företag och anställda i den 

omstrukturering som sker i näringslivet och på arbetsmarknaden. 

Och vi gör det framgångsrikt – i hela landet.

VI VISAR GÄRNA UPP LERNIA!
Lernia är ett framgångsrikt statligt bolag, med svenska folket 

som ägare. Det är därför självklart för oss att öppet redovisa vår 

verksamhet. Jag är också övertygad om att öppenhet gagnar 

bolaget på många sätt: det stärker vår relation till kunder och 

kursdeltagare, till kompetensförsörjningsmarknaden och andra 

intressenter. 

Vi har i styrelsen beslutat att införa Koden i relevanta delar 

och har gjort en successiv anpassning för att från och med 

2006 tillämpa koden fullt ut. Bland annat kommer frågor om 

anställningsvillkor för hela bolagsledningen att fortsättnings-

vis behandlas av styrelsens ersättningsutskott. 

ETT ENGAGERAT STYRELSEARBETE
Vi har en engagerad och aktiv styrelse. För mig som ord-

förande, är det självklart att alla i styrelsen bidrar fullt ut i 

styrelsearbetet – både på och mellan mötena. Vi har alla ett 

gemensamt ansvar för att utveckla bolaget. Genom regel-

bundna styrelseutvärderingar får jag också kvitto på att sty-

relsearbetet fungerar bra. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att 

utveckla styrelsearbetet och tar oss tid att åka iväg tillsammans 

för längre överläggningar då vi också passar på att vara ute i 

verksamheten. Det fördjupade strategiarbetet är till nytta både 

för styrelsearbetet och för bolagets utveckling. Styrelsens med-

lemmar har också olika kunskaper och erfarenheter, vilket är 

en stor fördel i ett företag som har hela det svenska arbetslivet 

som sitt verksamhetsområde.

Avslutningsvis – för Lernia kommer 2006 att bli ett 

off ensivt år. Det goda resultatet ger oss handlingsfrihet och en 

ny styrkeposition. Vi agerar också utifrån en bredare kundbas. 

Lernia ska fortsätta att växa.

Tomas Eneroth

Ordförande Lernia AB
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MARGARETA SVEN-RUNO EWA

TOMAS ENEROTH
Ordförande sedan 2002

Född: 1966

Riksdagsledamot, ordförande i 

Socialförsäkringsutskottet,

Socialdemokratiska partistyrel-

sen, ordförande Kronobergs 

SAP-distrikt

Tidigare anställningar: 

Statssekreterare utbildnings-

departementet, politisk sakkun-

nig utbildningsdepartementet

Övriga styrelseuppdrag: Videum 

AB 

Utbildning: Högskolestudier 

Statskunskap och Sociologi

VIKTORIA AASTRUP
Ledamot sedan 2003

Född: 1971

Kansliråd vid Enheten för 

statligt ägande, vd 

Förvaltningsaktie bolaget 

Stattum

Tidigare anställningar: 

Vägverket, Kommunikations-

departementet, 

budgetansvarig/tf budgetchef, 

Näringsdepartementet

Övriga styrelseuppdrag: Svenska 

Rymdaktiebolaget, Ägar-

ansvarig TeliaSonera AB,  

Utbildning: Ek. mag. national-

ekonomi, dipl. finansanalytiker 

TOMASVIKTORIAMATTHIAS

MATTIHAS KJELLBERG
Ledamot sedan 2005

Född: 1963

Eget bolag. Förvärvs- och 

utveckling av industriföretag

Tidigare anställningar: Grundare 

och vd Antenn Consulting

Utbildning: Civ. ek. 

GÖRAN SEVEBRANT
Ledamot sedan 2004

Född: 1945

Tidigare anställningar: 

Ekonomichef Vattenfall, dotter-

bolagschef, administrativ 

direktör och koncernchef 

Samhall AB

Övriga styrelseuppdrag: 

Ordförande Kyrkans Försäkring 

AB, Styrelseledamot Verbum 

AB.

Utbildning: Fil.kand. 

MARGARETA LEWIN
Ledamot sedan 2000

Född: 1951

Eget bolag sedan 2000. Chefs- 

och organisationsutveckling, 

rekrytering. Associerad till 

Accord Group Executive Search 

AB

Tidigare anställningar: 

Utbildningschef på SCB, 

organisationskonsult i 

Stockholms Stad, personal-

direktör på AGA, Esselte och 

Scania

Utbildning: Förvaltnings-

socionom

SVEN-RUNO BERGQVIST
Ledamot sedan 2002 

Född: 1943

Vd i SOS Alarm Sverige AB 

Tidigare anställningar: 

Universitetslektor i Uppsala, 

departementsråd i civildeparte-

mentet, vd Previa

Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen 

Stadshälsan, ordförande i 

Swesec,

Utbildning: Fil. lic., IFL

ANNIKA LUNDIUS
Ledamot sedan 2002

Född: 1951

Vd och styrelseledamot i 

Sveriges Försäkringsförbund 

och Försäkringsbranschens 

arbetsgivareorganisation

Tidigare anställningar: Finansråd 

och chef för finansmarkandsav-

delning på Finansdepartementet

Övriga styrelseuppdrag: 

Ordförande i Larmtjänst AB, 

Min Pension i Sverige AB samt 

i Trafikförsäkringsföreningen

Utbildning: Jur. kand.

Arbetstagarrepresentanter:

INGE LINDROTH
Ledamot sedan 2001

Född: 1954

Utbildningskonsult,

personalföreträdare för 

Lärarförbundet. 

Tidigare anställningar: 

Underhållstekniker Volvo 

Personvagnar AB

Utbildning: Lärarhögskola, 

yrkesteknisk högskola 

LENA LUNDBERG
Ledamot sedan 2002

Född: 1946

Utbildningskonsult,

personalföreträdare för SACO

Övriga styrelseuppdrag: 

Ordförande i Cf med flera i 

Lernia, ledamot i AmuGrup-

pens pensionsstiftelse 

Tidigare anställninger: Adjunkt 

Södra Latin Gymnasium, 

adjunkt Östervåla centralskola

Utbildning: Fil mag., ämneslä-

rarexamen

OLLE ERIKSSON
Suppleant sedan 1998

Född: 1954

Utrustningsansvarig,

ordförande SEKO Lernia AB

Övriga styrelseuppdrag: 

AmuGruppen Pensionsstiftelse, 

vice ordförande i SEKO Civil- 

klubb 401, ordförande i SEKO 

Civil sekt 410

Utbildning: Gymnasieingenjör, 

dipl. logistiker

EWA WIKLUND
Suppleant sedan 2005

Född: 1951

Utbildningskonsult,

personalföreträdare för ST

Tidigare anställning: Sälj- och 

kundansvarig Postverket, 

Televerket 

Övriga styrelseuppdrag: 

Ordförande i ST inom Lernia, 

suppleant i AmuGruppens 

pensionsstiftelse

Utbildning: Lärarexamen
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Lernias företagsledning ansvarar för det övergripande 
arbetet med att leda och styra Lernias verksamhet utifrån 
de beslutade planer som tagits i styrelsen och ansvarar 
också för de operativa planerna för att utveckla Lernia mot 
fastlagda mål.

Verkställande direktören är ytterst ansvarig för den operativa 

verksamheten och samordnar ledningens arbete. Ledningen 

arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål och företagets 

vision.  Var och en har också ansvar för sitt funktionella 

område, såväl aff ärsansvariga som ansvariga för staberna.  

Företagsledningen har protokollförda möten varannan 

vecka samt ett antal förlängda arbetsmöten och internat 

utifrån olika teman för att utveckla Lernias aff ärer och 

verksamhet. 

Under året har fokus lagts på att utveckla Lernias erbjudanden 

till olika marknader och på att förstärka rollen som  partner 

för kompetensförsörjning. I det arbetet ligger bland annat 

satsningar på chefer och ledare i olika utvecklingsprogram och 

möten runt om i landet på medarbetardagar med temat 

aff ärsmannaskap. Vi har utvecklat en ny hemsida för att 

förenkla och fördjupa mötet med våra besökare. Arbetet har 

också inriktats på att öka kvaliteten i våra leveranser och  

Lernia certifi erades i enlighet med den nya ISO-standarden. 

GÖRAN ULLA INGEMAR KARIN

FÖRETAGSLEDNING
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INGEMAR ALSERUD
Anställd sedan 2001

Född: 1954 

Vd för Lernia AB, Ordförande i 

Lernia Bemanning AB, 

ordförande i Svensk Chefs-

förening, styrelseledamot 

European Vocational Training 

Association (EVTA)

Tidigare befattningar: Olika 

befattningar Kommunförbun-

det, förhandlingsdirektör 

Svenska Kommunförbundet, 

vd och koncernchef KPA AB 

Utbildning: Pol. mag., MIL 

Institute, MBA Handelshög-

skolan

ULLA ENGSTRÖM
Anställd sedan 1976

Född: 1944.

Utvecklingsdirektör 

Styrelseuppdrag i Validerings-

delegationen, i Utbildningsföre-

tagens förening, vice ordförande 

i European Vocational Training 

Association (EVTA)

Tidigare befattningar: 

Utvecklingschef, försäljnings-

chef AmuGruppen Stockholm, 

förlagschef Amu Media, expert i 

JOHAN BJÖRN ELISABETH LARS

Utbildningsdepartementets 

utredning ”Kunskapens Krona”,               

vd Kommunalförbund

Utbildning: Fil. kand., IFL

GÖRAN FRIDH   
Anställd sedan 1986

Född: 1946 

Personaldirektör

Styrelseuppdrag i Utbildnings-

företagens arbetsgivareorganisa-

tion, fullmäktigesuppleant i 

FPG (Försäkringsbolaget 

Pensionsgaranti)

Tidigare befattningar: 

Pensionssektionschef på 

Försäkringskassan, ekonomi-

chef Försäkringskassan, Amu 

Malmöhus län, personalchef och 

vice vd AmuGruppen 

Syd AB

Utbildning: Pol.mag. 

ELISABETH LINDGREN
Anställd sedan 2001

Född: 1963

Kommunikationsdirektör

Styrelseuppdrag i Bostadsstiftel-

sen Ekkronan,  Lernia 

Bemanning AB

Tidigare befattningar: Olika 

chefs- och stabsbefattningar 

inom Sparbanken, Sparbanken 

Sverige och FöreningsSparban-

ken, bl a processledare, operativ 

chef region Stockholm, 

samordnare E-Business, 

Affärsområdeschef Lernia 

Utbildning: Fil. kand., 

Marknadsekonom IHM, MBA 

Handelshögskolan

JOHAN LAGERHÄLL     
Anställd sedan 1994

Född: 1966 

Ekonomidirektör 

Styrelseuppdrag i Lernia 

Bemanning AB, AmuGruppens 

pensionsstiftelse

Tidigare befattningar: Ekono-

michef AmuGruppen Väster-

botten AB, företagscontroller 

Lernia AB 

Utbildning: Civilekonom

KARIN PIHLGREN
Anställd sedan 2005

Född: 1958 

Direktör Utbildning

Tidigare befattningar: Olika 

chefsbefattningar inom 

Stockholms kommun, 

daglivaruchef Åhléns, konsult-

chef CRS Datasystem, 

konsultchef ICL, Oracle 

University EMEA, Oracle 

Presale EMEA

Utbildning: Pedagogisk utb. 

Lärarhögskolan, IFL, Sälj- och 

ledarutveckling

LARS STRÖMBERG
Anställd sedan 1998

Född: 1954 

Vd Lernia Bemanning AB

Tidigare befattningar: Vd 

Securitas Stockholm AB, vd 

Svensk Bevaknings Tjänst AB, 

vice vd Securitas Response AB, 

vice vd Securitas Norra Sverige 

AB

Utbildning: Marknadsekonom 

IHM, reservofficersexamen

BJÖRN LINDAHL
Anställd sedan 2001

Född: 1961

IT-direktör

Tidigare befattningar: Chef 

Affärsutveckling Merkantildata 

Norden, konsultchef Computer-

Land Sverige AB, IT-chef 

Center för information och data 

Volvo Data AB, systemansvarig/

projektledare Cardo AB

Lärare universitetet i Växjö, 
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultatposter, mkr 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsättning 1 742 1 563 1 669 1 817 1 718
varav arbetsmarknadsutbildning 665 653 834 986 979

Rörelseresultat 95 48 –51 32 9

Resultat före skatt 97 48 –60 27 12

Årets resultat 109 46 –60 27 12

Balansposter, mkr      

Anläggningstillgångar 123 112 128 156 156
Omsättningstillgångar 402 348 240 332 323

Likvida medel och placeringar 109 98 156 117 89

Summa tillgångar 634 558 524 605 568
Eget kapital 375 266 236 305 284

Avsättningar och skulder (ej räntebärande) 259 292 288 300 284

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 634 558 524 605 568

Investeringar brutto, mkr      

Datorer 9 4 7 15 9
Övrig utrustning 5 3 8 24 21

Aktier och andelar – 1 1 – 6

Summa investeringar 14 8 16 39 36

Personal      

Medelantal anställda 2 652 2 422 2 541 2 606 2 509

Nyckeltal      

Rörelsemarginal, % 5,4 3,1 neg 1,8 0,5
Vinstmarginal,% 5,5 2,9 neg 1,5 0,7

Omsättningsförändring, % 11,6 –6,7 –7,4 5,2 –1,4

Omsättning per anställd, tkr 644 641 665 705 696

– Lernia Bemanning AB 398 372 384 353 348

– Lernia AB 932 905 844 870 824

Förädlingsvärde per anställd, tkr 457 431 418 418 395

Resultat per anställd, tkr 41 19 –24 11 5

Avkastning på totalt kapital, % 16,3 9,2 neg 6,2 2,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,4 18,4 neg 12,3 4,6

Avkastning på eget kapital, % 34,0 18,9 neg 9,3 4,3

Avkastning på eget kapital enligt ägarens mål för Lernia 26,0 17,9 neg 7,9 3,7

Soliditet, % 59 48 45 50 50

Kassalikviditet, % 202 161 140 148 140

Resultat per aktie, kr 109 46 –60 27 12

Antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

Utdelning, mkr – – – 9 6

Föreslagen utdelning 2006 25 mkr
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KOMMENTARER TILL EKONOMISK ÖVERSIKT 

OMSÄTTNING
Lernias omsättning för 2005 ligger i nivå med omsättningen 

2000. Under denna period har marknaden för arbetsmarknads-

utbildning minskat med cirka 40 procent, vilket också påverkat 

Lernias intäkter från denna marknad med motsvarande del. 

Arbetsmarknadsutbildningens andel av Lernias totala intäkter 

har minskat från cirka 62 procent 2000 till cirka 38 procent 

2005. Under samma period har intäkterna från kommun-

marknaden och företagsmarknaden ökat. Verksamheten inom 

Bemanning startade 1998 och har sedan 1999 vuxit från 56 mkr 

till 524 mkr.

RESULTAT 
Rörelseresultatets utveckling visar två år, 2000 och 2003, med 

ett kraftigt negativt rörelseresultat. Båda åren karakteriseras av 

kraftiga och snabba volymnedgångar i marknaden för 

arbetsmarknadsutbildning, där omställningsåtgärder varit 

nödvändiga för Lernia. Under 2004 och 2005 har resultat-

utvecklingen kraftigt förbättras beroende på genomslag av 

genomförda eff ektivitetsförbättringar inom aff ärsenheten 

Utbildning och god resultatutveckling inom aff ärsenheten 

Bemanning.

BALANSPOSTER
Verksamheten riktad mot arbetsmarknadsutbildning är den 

del av verksamheten som svarar för den övervägande delen av 

investeringar i anläggningstillgångar och investeringsnivån 

följer i stort utvecklingen inom detta segment.

Kvartalsöversikt Q4 Q3 Q2 Q1 Helår

Nettoomsättning, mkr 472 371 465 434 1 742
Rörelseresultat, mkr 16 8 30 41 95

Resultat före skatt, mkr 17 8 30 42 97

Resultat efter skatt, mkr 31 7 30 41 109

Resultat per aktie, kr 31 7 30 41 109

Rörelsemarginal, % 3,4 2,0 6,5 9,4 5,4

Vinstmarginal, % 3,6 1,9 6,4 9,3 5,5

Soliditet, % 59 57 54 53 59

Medelantal anställda 2 820 2 768 2 621 2 387 2 652

Omsättning per anställd, tkr 169 137 178 184 644

Förädlingsvärde per anställd 113 95 124 128 457
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DEFINITIONER

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till årets 
fakturering.

VINSTMARGINAL
Resultat efter fi nansnetto 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 fi nansiella intäkter i procent av genomsnittlig 
balansomslutning.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat efter fi nansnetto med tillägg för fi nansiella kostnader i 
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital 
avser balansomslutning med avdrag för icke ränte bärande 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 genomsnittligt 
eget kapital reducerat med uppskjuten skattefordran.

SOLIDITET
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid årets utgång.

KASSALIKVIDITET
Omsättningstillgångar exklusive lager och placeringar bundna som 
säkerhet dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristig del 
av avsättningar och föreslagen utdelning multiplicerat med 100.

ORDLISTA

AMS
Arbetsmarknadsstyrelsen.

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

ARBETSMARKNADSUTBILDNING
Utbildningar som bekostas av länsarbetsnämnd i syfte att stärka 
den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete, samt underlätta 
för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens.

BALANSERAT STYRKORT (BSC)
Ett system för att omvandla strategi till handling som utgår från 
företagets vision och strategier. Strategiska mål och kritiska 
framgångsfaktorer defi nieras och utifrån dessa upprättas 
handlingsplaner. Utfallet av de aktiviteter som utförs för att uppnå 
vision och strategi mäts.

BEMANNING
Personaluthyrning och rekrytering.

CERTIFIERING
Säkerställa kunskaper och/eller kvalitet mot en norm.

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

FÖRETAGSUTBILDNINGAR
Utbildning och kompetensutveckling som säljs till och fi nansieras 
av företag/arbetsgivare.

GLOBALT ANSVAR
Globalt Ansvar är ett regeringsinitiativ 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 riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering i tre dimensioner: ekonomisk/fi nansiell, 
miljö och socialt ansvar.

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



KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Svensk kod för bolagsstyrning är tillkommen för att utgöra grunden 
för näringslivets självreglering i fråga om bolagsstyrning.

KOMMUNALA UTBILDNINGSENTREPRENADER
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som kommunen 
handlar upp av extern utbildningsanordnare.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Lernia defi nierar detta som bemanning, utbildning, rehabilitering 
och omställning.

KOMPETENSPROFILER
Vilken kompetens som behövs inom olika yrkesroller.

KOMPETENSUTVECKLING
Utbildning, verksamhets- och personalutveckling.

KORTTIDSSJUKSKRIVEN
Sjukskriven upp till och med 14 dagar (Lernias defi nition).

LICENSIERING
Särskild licens till viss verksamhet.

LAN
Länsarbetsnämnden.

LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN
Sjukskriven mer än 15 dagar (Lernias defi nition).

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 TSL
Kollektivavtalsstiftelse som bildats av Svenskt Näringsliv och LO.

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.

Omslagsbilden är tagen på Medarbetardagen i Växjö i oktober 2005.
Övriga bilder föreställer Lernias medarbetare, kunder och kursdeltagare.

Produktion: Lernia i samarbete med Edita Communication och Studio Bang
Foto: Magnus Fond
Tryck: Brommatryck&Brolins AB, 2006

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2006

Årsstämma:  Måndagen den 24 april 2006
Delårsrapport 1 jan–31 mars 2006:  Fredagen den 28 april 2006
Delårsrapport 1 jan–30 juni 2006:  Fredagen den 25 augusti 2006
Delårsrapport 1 jan–30 sep 2006:  Fredagen den 27 oktober 2006
Bokslutskommuniké 1 jan–31 dec 2006:  Tisdagen den 30 januari 2007

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se
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Lernia AB
Box 1181, 111 91 Stockholm
Telefon: 08-701 65 00 Fax 08-411 00 93
Kundtjänst: 0771-650 650
www.lernia.se info@lernia.se
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