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Lernia Bemanning 
904 mkr

Lernia Utbildning 
1 293 mkr

Företag

Länsarbetsnämnder

Kommuner

Övrigt

Omsättning per affärsenhet

fördelning per kundsegment
lernia finns på 80 Orter i sverige

lernia – din partner för  
kOmpetensförsörjning

lernia hjälper företag och organisationer att 
skräddarsy deras strategi för kompetensförsörj-
ning och erbjuder tjänster inom hela området –  
bemanning, utbildning, rehabilitering och  
omställning. 

lernia är ett statligt ägt bolag med kontor på 
80 orter över hela sverige. med två helägda 
dotterbolag, lernia Bemanning aB och lernia 
utbildning aB, omsätter koncernen cirka 2,2 
mdr och har i medeltal cirka 3 500 anställda. 
lernia är kvalitets- och miljöcertifierat.
 
lernia i siffror:
• 5 000 bemanningskonsulter
• 50 000 kursdeltagare
• 996 utbildare
• 550 kurser och utbildningar
• 50 distansutbildningar 
• 4 500 kunder

lernia i kOrthet



• nettoomsättningen ökade med 25 procent till 2 179 (1 742) mkr 

• kraftigt förbättrat rörelseresultat om 132 (95) mkr, en ökning med 
 39 procent. rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (5,4) procent

• resultat efter skatt uppgick till 150 (109) mkr

• lernia Bemanning har utvecklas mycket positivt under året med över 
 5 000 uthyrda konsulter och en omsättningsökning på 73 procent till 
 904 (524) mkr 

• lernia har tecknat avtal med bland andra strängbetong, Beiersdorf aB, 
procordia food aB, swedish meats, Coop sverige aB, klippan aB, fin-
dus aB, mastec motala aB, aB svenska Bostäder, skatteverket, volvo 
Car Corporation, volvo powertrain, sCa skog aB, pajalas, Burlövs och 
Oskarshamns kommuner samt branschorganisationen svensk handel 

 
• lernias nya intranät, kommunikationsportalen, har lanserats i syfte att 

förenkla och förbättra internkommunikationen samt skapa förutsättningar 
för ökat samarbete och effektivt stöd till affärerna

nyCkeltal 2006 2005 2004 2003 2002
nettoomsättning, mkr 2 179 1 742 1 563 1 669 1 817

rörelseresultat, mkr 132 95 48 –51 32

rörelsemarginal, % 6,0 5,4 3,1 neg 1,8

resultat efter skatt, mkr 150 109 46 –60 27

avkastning på eget kapital, % 34,3 34 18,9 neg 9,3

soliditet, % 57 59 48 45 50

medelantal anställda 3 562 2 652 2 422 2 541 2 606

Omsättning per anställd, tkr 616 644 641 665 705

förädlingsvärde per anställd, tkr 447 457 431 418 418
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året i kOrthet
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år med stark tillväxt OCh  
ökad lönsamhet

Lernia Bemanning, som är inriktade på företag inom 
industri, teknik och logistik, fortsätter att öka kraftigt. 
Bolaget har under flera år varit ett av Sveriges mest 
snabbväxande företag och ökade sin omsättning med 
73 procent under året. Under året breddades kunder-
bjudandet med bemanning och rekrytering av tekniska 
tjänstemän, exempelvis produktions- och logistikche-
fer. Därigenom kan vi ytterligare fördjupa våra 
kundrelationer med befintliga företagskunder men 
också ha ett bättre helhetserbjudande till nya kunder. 
Sammantaget förväntar vi oss en fortsatt tillväxt för 
Lernia Bemanning 2007, om än något lägre än 2006. 

Lernia Utbildning, som är inriktade på yrkesinrik-
tad arbetsmarknadsutbildning, utbildningsentreprena-
der inom kommunal vuxenutbildning, rehabilitering, 
omställning och konsulttjänster mot såväl offentliga 
verksamheter som företag, ökade också omsättning-
en och lönsamheten under året. Framför allt har 
marknaden för arbetsmarknadsutbildning växt mer 
än förväntat. För 2007 förväntar vi oss emellertid en 
minskad efterfrågan av just arbetsmarknadsutbildning 
beroende på minskade anslag till AMS för upphand-
ling av utbildningstjänster. 2006 års resultat belastas 
därför med omstruktureringskostnader om 28 mkr för 
lokaler och övertalig personal.

förBättringsOmråden 
Även om 2006 var ett mycket starkt år finns det 
områden där Lernia kan bli mer framgångsrikt och se 
möjligheter till ökad tillväxt.

Försäljning av utbildning mot företagsmarknaden 
har potential att bli mycket större. Under året har 

mycket arbete lagts på att skapa förutsättningar för just 
detta. Vi har bland annat effektiviserat försäljningsor-
ganisationen för att tydligare prioritera företagsmark-
naden samtidigt som vi har förbättrat tjänsteutbudet.

Efterfrågan av arbetslivsinriktad rehabilitering 
sjönk under 2006, vilket drabbade alla som erbjuder 
marknaden dessa tjänster. Företagens efterfrågan låg 
still och Försäkringskassans köp av insatser sjönk. För 
2007 förväntar vi oss en kraftigt ökad efterfrågan från 
en i och för sig låg nivå, vilket innebär att vi räknar 
med att minst nå våra mål.

investeringar
Under året har det skett större utvecklingsinvesteringar 
än något tidigare år. Sammanlagt har vi satsat mer än 
50 mkr i marknadskommunikation, it, vår egen 
kompetensförsörjning samt i utveckling av våra tjänster 
och nya lokalkontor.

Den marknadskommunikativa satsningen har som 
huvudinriktning att öka kännedomen om Lernia och 
stärka vårt varumärke. Vi kan konstatera att kännedo-
men om Lernia ökat väsentligt och vi fortsätter med 
satsningen på kommunikation även 2007.

Inom it har större delen av investeringarna haft till 
syfte att utveckla våra affärsmöjligheter och att stärka 
vår konkurrenskraft. Exempelvis lanseras under 2007 
ett Learning Management System med vilket vi kan 
erbjuda våra kunder nya möjligheter för deras egen 
kompetensförsörjning. Detta känns utomordentligt 
tillfredsställande och jag är övertygad om att det 
ökar våra möjligheter att uppfattas som en kvalifice-
rad samarbetspartner. För att möta företagsmarkna-

för lernia blev 2006 ett rekordår med såväl stark tillväxt som kraftigt 
förbättrad lönsamhet. Omsättningen ökade med 25 procent till 2 179 mkr 
och rörelseresultatet förbättrades med 39 procent till 132 mkr, trots  
resultatpåverkande investeringar om 50 mkr och omstruktureringskostnader 
om 28 mkr.

vi strävar efter balans mellan sociala, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter  
av vår verksamhet och är anslutna till 
globalt ansvar, som är den svenska 
motsvarigheten till fn:s global Compact. 

vd-Ord

lernia är ett värderingsstyrt företag. 
samtliga processer och policydokument 
bygger på vår värdegrund som samman-
fattas i orden respekt, engagemang,  
professionalism och ansvar.  



dens och även individens behov av utbildning har vi 
också utvecklat webben som försäljningskanal. Som 
en följd av detta är det nu möjligt att både beställa och 
betala utbildningar på lernia.se. 

framåtBliCk 
Vår strategi ligger fast. Vi ska fortsätta att utveckla vår 
marknadsposition ytterligare. Lernia ska vara mark-
nadsledande inom bemanning, utbildning, rehabilite-
ring och omställning. För att komma dit arbetar vi 
vidare med organisk tillväxt som huvudstrategi, men 
det kan också bli aktuellt med förvärv inom vissa 
områden för att snabbare nå våra mål. Vi ska kraftigt 
öka försäljningen mot företagsmarknaden för att 
upplevas som en mer heltäckande samarbetspartner.

Ingemar Alserud
Verkställande direktör

vd-Ord
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OMVÄRLD OCH TRENDER

Lernia är ett kompetensförsörjningsföretag med verk-
samhet över hela Sverige. Vi har fyra tjänsteom råden: 
Bemanning, Utbildning, Rehabilitering och Omställ-
ning, som alla kompletterar varandra. Tack vare dessa 
kan vi hjälpa våra kunder genom alla steg av kompe-
tenskedjan. 

Lernia är ett av staten helägt bolag och vi bedriver 
vår verksamhet på marknadsmässiga villkor, inom 
områden där vi kan nå konkurrensfördelar och uthållig 
lönsamhet. 

Vi har i dag cirka 4 500 kunder: från stora koncer-
ner till mindre och medelstora företag, kommuner och 
organisationer. Bland kunderna fi nns också enskilda 
personer som vill öka sin attraktivitet i arbetslivet. 

MÅL OCH STRATEGIER
Lernias övergripande strategier är tillväxt, diff eren-
tiering och ökad fl exibilitet. Lönsam tillväxt är det 
primära målet, och i det hänseendet har 2006 varit 
ett mycket lyckat år. Andra målsättningar är att vara 
marknadsledande inom de områden vi verkar, och att 
kunna erbjuda våra kunder en mer komplett helhets-
lösning, vilket ökar kundvärdet. För att nå dessa mål 
har ett antal strategiska åtgärder vidtagits under 2006, 
något som ska ge resultat 2007. 

Ett av de verktyg som används för att säkerställa 
att målen uppnås är balanserade styrkort. De används i 
hela organisationen, från koncernnivå ner till platskon-
torsnivå. Styrkorten är ett mycket eff ektivt och kraft-
fullt styrinstrument som möjliggör eff ektiv planering, 
styrning och uppföljning. 

NÖJDA KUNDER
Varje år genomför Lernia en nöjd-kund-index-
mätning (NKI). Syftet är att hitta möjligheter till 
förbättringar och få veta vad kunderna tycker om 
Lernia som företag och våra tjänster. Mätningen görs 
av en extern aktör. Resultatet av 2006 års mätning blev 
76, med ett maximalt indexvärde på 100. Det är en 
ökning jämfört med 2005 års resultat, som låg på 75. 

Frågorna som ställdes till kunderna berörde 
områden som service/bemötande/information, utbud/
fl exibilitet, kompetens/kvalitet och pris. Mest positiva 
omdömen fi ck vi på området service/bemötande/
information, där Lernia Utbildning hade ett värde på 
80 och Lernia Bemanning på 79. 

NÖJDA MEDARBETARE
Att våra medarbetare trivs och utvecklas hos oss samt 
har den kompetens som kunderna efterfrågar är 
förutsättningar för att mål och visioner ska uppnås. 
Därför låter Lernia årligen genomföra en nöjd-
medarbetar-index-mätning (NMI) i extern regi. 

För bemanningskonsulterna blev resultatet av 2006 
års NMI 4,0 (3,9) på en femgradig skala. Bäst värden 
får arbetsledning och kontaktpersoner på Lernia 
Bemanning samt det sätt på vilket konsulterna blir 
bemötta av arbetskamrater ute hos kunderna. 

För övriga delar av koncernen blev det samman-
vägda NMI 70,7 (69,8) av ett maximalt indexvärde på 
100. Högst värden får Lernia på områden som trivsel/
arbetsgemenskap och intressanta arbetsuppgifter/
infl ytande över arbetet. Under de senaste fem åren har 
vi sett ökade värden på lojalitet, förtroende för 
ledningen och för den interna kommunikationen.

VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

PARTNER FÖR 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Lernia ska upplevas som det svenska arbetslivets ledande partner för kom-
petensförsörjning – detta är vår vision. Vi ska fortsätta vår offensiva tillväxt-
strategi och tillsammans med våra kunder utveckla tjänster som motsvarar 
deras behov.

AFFÄRSIDÉ
Lernia försörjer långsiktigt svenskt 
arbetsliv med yrkeskompetens genom 
att erbjuda bemanning, utbildning, 
rehabilitering och omställning.

VISION
Lernia ska upplevas som det svenska 
arbetslivets ledande partner för 
kompetensförsörjning. 
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lernias målsättning är en  
soliditet om 40 till 50 procent.

visiOn, affärsidé, mål OCh strategier

finansiella mål
Lernias verksamhet ska koncentreras till områden som 
stödjer den strategiska inriktningen och vår vision. De 
finansiella målen ska vara marknadsmässiga och Lernia 
ska av egen kraft kunna finansiera såväl utveckling som 
förändringar.

• Lernias långsiktiga målsättning är en soliditetsnivå 
mellan 40 och 50 procent. Det egna kapitalet ska vara 
tillräckligt för att möta rörelserisken i verksamheten 
men även möjliggöra fortsatt tillväxt. Rörelserisken 
är definierad som resultateffekten av sex månaders 
bedömda maximala intäktsbortfall. Den 31 decem-
ber 2006 var soliditeten 57 (59) procent. 

• Målet är att Lernia ska ha en rörelsemarginal om 5 
procent över en rullande femårsperiod. Rörelsemargi-
nal definieras som rörelseresultat efter avskrivningar i 
procent av årets nettoomsättning. Rörelsemarginalen 
för 2006 uppgick till 6,0 (5,4) procent.

• Lernias utdelningspolicy är att bolaget långsiktigt ska 
dela ut minst 30–50 procent av nettovinsten till ägaren. 
Utdelningspolicyn ska med utgångspunkt från önskad 
kapitalstruktur spegla förväntad framtida lönsamhet och 
förväntat kapitalbehov. Därmed ska utdelningsnivån 
skapa långsiktig finansiell stabilitet i bolaget, med hänsyn 
tagen till att likviditeten varierar starkt under året. För 
2006 föreslår styrelsen en utdelning om 50 (25) mkr, 
motsvarande 50 (25) kr per aktie.

rörelseresultat (mkr)

lernias målsättning är en rörelse-
marginal om 5 procent.  
2003–2005 var målet en rörelse- 
marginal om 4 procent.
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maria nilssOn, kursdeltagare på svetsutBildning i Oskarshamn

kursdeltagare på lernias sfi -utBildning i jönköping

lernia är en stOr arBetsgivare för 
svenskar med utländsk Bakgrund;  

för lernia är det kOmpetens sOm räknas
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Omvärld OCh trender

Det som händer i världen påverkar Lernia och hela 
vårt arbetssätt. Det påverkar våra kunder och det 
påverkar den svenska arbetsmarknaden. Ju mer vi  
vet om hur världen runtomkring oss agerar och 
reagerar, desto bättre rustade är vi för att möta 
förändringar. 

glOBalisering
Med globaliseringen följer en ökad transparens. Det 
blir lättare att flytta produktion och tjänster till 
platser där de kan produceras till en lägre kostnad 
och det blir enklare för konsumenten att hitta rätt 
vara till rätt pris. För individen innebär globalisering-
en att det öppnar sig en större arbetsmarknad. Detta 
kräver en större rörlighet av både företag och 
individer. 

Allt fler företag väljer att ha en kärna av tillsvida-
reanställda medarbetare, för att sedan bemanna upp 
eller använda sig av nätverk under perioder av högre 
belastning. För individen kan den ökade rörligheten 
innebära att man oftare går in i och ut ur jobb, tar 
visstidsanställning och byter yrkesinriktning fler gånger 
under livet. Det påverkar kompetensförsörjnings-
marknaden på flera sätt: behovet av bemannings- och 
utbildningstjänster kommer att öka, men också 
efterfrågan på omställningstjänster. 

individualisering
Individualiseringen i samhället fortsätter att öka. Det 
ställs högre krav på individen – och individen ställer i 
sin tur högre krav på samhälle och företag. Många 
arbetstagare kan vara mer kräsna i sitt val av arbets-
plats. Ett intressant jobb och en bra lön utgör två 
urvalskriterier, men även företagets värderingar och 
vilja till socialt ansvar kommer att väga tungt. 
Individen måste å sin sida ta ett större ansvar för sin 
egen kompetensutveckling, för att vara fortsatt 
attraktiv på arbetsmarknaden.

Utvecklingen påverkar Lernias verksamhet på 
flera sätt, framför allt ser vi att efterfrågan på 
utbildningstjänster kommer att öka. Lernia arbetar 
också för att vara ett attraktivt företag på arbets-
marknaden och för att svara upp till det individuali-
serade samhällets ökade krav. 

mångfald
År 2006 slog invandringen rekord. Enligt SCB 
invandrade närmare 96 000 personer under året, en 
ökning med 47 procent från föregående år. 2005 hade 
16 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, 
en siffra som beräknas ha ökat till 20 procent år 2010. 
För att öka dessa personers och ytterst även Sveriges 
konkurrenskraft är det väsentligt att öka möjligheten 
till jobb. 

För att detta ska lyckas räcker det oftast inte med 
utbildning i svenska, validering av yrkeskunskaper 
och individanpassad utbildning. Utbildningar som 
kombineras med arbetsplatspraktik ökar möjlighe-
terna till att snabbare komma in på arbetsmarkna-
den. Många invandrare får jobb genom anställning 
på bemanningsföretag. Lernia är en stor arbetsgivare 
för svenskar med utländsk bakgrund; här är det 
kompetensen som räknas.  

 
pOsitiv kOnjunktur
Sveriges ekonomi pekar fortfarande uppåt. Enligt 
Konjunkturinstitutets (KI) prognos förutses en ökning 
av BNP med 3,6 procent under 2007 och med 3,2 
procent 2008. Även den internationella konjunkturen 
har varit stark under 2006. Mycket talar dock för en 
dämpad global tillväxt under 2007, framför allt spås 
en avmattning i den amerikanska ekonomin.
Utvecklingen i Asien är däremot stark. Det finns 
möjligheter för andra länder, både i Asien och EU, att 
ta över rollen som världsekonomins draglok om USA 
bromsar in.

arBetsmarknaden vänder uppåt
Både arbetskraftsutbudet och sysselsättningen har ökat 
kraftigt under 2006. Enligt Konjunkturinstitutets (KI) 
prognoser kommer denna trend att fortsätta under 
2007 och 2008. Fram till 2008 väntas sysselsättningen 
öka med 142 000 personer. Under samma tidsperiod 
bedöms den öppna arbetslösheten, enligt KI, falla till 
4,5 procent. Den reguljära sysselsättningsgraden 
beräknas öka till 80,3 procent 2008.

Enligt beräkningar från AMS kommer utbudet av 
arbetskraften att öka med cirka 95 000 personer under 
2007. Till grund för ökningen ligger dels en ökad andel 
ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, 

globalisering, mångfald och individualisering är några av de trender som 
påverkar lernia och hur vi arbetar. våra omvärldsanalyser är viktiga – de 
ligger till grund för mycket av vårt förändringsarbete.

växande BehOv av  
utBildnings- OCh Bemanningstjänster
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Omvärld OCh trender

dels en ändrad bedömning av långtidssjukskrivna 
och förtidspensionerade som nu ska stå till arbets-
marknadens förfogande. Dessutom dras antalet 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ned, vilket innebär 
att fler kommer att stå öppet arbetslösa.

Den svenska arbetsmarknaden står också inför en 
stor generationsväxling. Fram till 2020 kommer antalet 
personer som går i pension att vara fler än antalet som 
kommer in på arbetsmarknaden. Försäkringskassan 
räknar med att över 1,4 miljoner personer kommer att 
gå i pension under denna period.

En konsekvens av detta är att svenskarna kommer 
att tillbringa allt längre tid i aktivt arbete. Individen 
kommer att byta inriktning flera gånger under sitt 
yrkesliv och kraven på kontinuerlig kompetens-
utveckling kommer att bli större. För Lernias del 
innebär det en ökad efterfrågan på tjänster för 
utbildning och omställning. 

Ohälsa
Försäkringskassan rapporterade i december 2006 att 
antalet utbetalda sjukpenning- och sjukersättningsda-
gar sjunker. Ohälsotalet låg i november strax över 40 
dagar per person och år. Försäkringskassans mål är att 
ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008. 
Under november fick 230 000 personer sjukpenning, 
det är 1,4 procent färre än föregående år. I december 
får närmare 555 000 personer sjuk- eller aktivitetser-
sättning. Att hjälpa dessa individer tillbaka till arbete 
är en viktig, och växande, uppgift för Lernia. 

satsning på jOBBen
Regeringens övergripande mål är att skapa förutsätt-
ningar för fler jobb. Detta ska uppnås genom ett antal 
reformer, exempelvis nystartsjobb, jobbskatteavdrag, 
avdrag på arbetsgivaravgifter och jobbgaranti för 
ungdomar under 25 år. Dessutom har regeringen 
beslutat att reformera Arbetsmarknadsverket  
(AMV) och öppna upp för privata arbetsförmedlingar. 
I fokus står matchning mellan arbetstagare och 
arbetsgivare, ett område där bemanningsföretagen 
fyller en självklar roll.

Bristyrken
under de kommande åren räknar ams och saco med att det 
kommer att råda brist på yrkeskunniga inom bland annat följande 
yrken:

• vvs-mOntörer

• murare

• datavetare     

• nC/CnC-Operatörer

• präster

• maskinmekaniker/Operatörer

• sjukgymnaster

• svetsare

• psykOlOger

• lOgistiker

• Bilmekaniker

• elmOntörer/reparatörer

fram till 2020 kOmmer över 1,4 miljOner 
människOr att lämna arBetsmarknaden  

i pensiOnsavgångar

riCkard Brändén, kursdeltagare i ritningsläsning i Oskarshamn



10  lernia 2006

affärsenhet Bemanning

fler än 5 000 kOnsulter anställdes 2006 

Bemanning är den enhet inom lernia som växer allra mest. i år har vi an-
ställt över 5 000 personer – och ökat omsättningen med 73 procent.

Lernia Bemanning erbjuder uthyrning och rekrytering 
av yrkesarbetare och tekniska tjänstemän. Sedan 
starten 1998 har vi fokuserat på marknaden för 
industri, teknik och logistik. Lernia Bemanning är 
i dag ett nischat bemanningsföretag, med en mark-
nadsandel på nästan 20 procent. Tillsammans med 
tjänsterna inom Utbildning, Rehabilitering och 
Omställning kan vi erbjuda våra kunder en helhetslös-
ning. Lernia Bemanning har cirka 1 200 kunder varav 
de tio största svarade för 25 procent av Lernia Beman-
nings omsättning 2006. 

Merparten av kunderna finns bland små och 
medelstora företag, främst på mindre orter i landet. 
Den lokala närvaron är därför oerhört viktig och 
Lernia Bemanning finns i dag på 43 orter. Ramavtal är 
tecknade med ett flertal större koncerner, bland annat 
Volvo, Autoliv, Sandvik, Scania, Finndomo, Atlas 
Copco och Finnveden. 

utveCklingen under året
Året som gått har inneburit en mycket stark tillväxt för 
Lernia Bemanning. Vi har etablerat oss på ytterligare  
tio orter i Sverige och 5 000 uthyrningskonsulter har 
rekryterats. Omsättningen ökade med 73 procent till 
904 mkr. Täckningsbidraget förbättrades med 60 mkr 
till 87 mkr och vinstmarginalen ökade till 9,6 procent. 
Det goda resultatet beror på flera faktorer; tillström-
ningen av nya kunder har varit stor och de befintliga 
kunderna har haft en hög återköpsfrekvens. Den i 
särklass största framgångsfaktorn är dock vår specialin-
riktning mot den svenska industrin, som alltmer 
framstår som avgörande i konkurrensen på marknaden.

En viktig satsning är att Lernia Bemanning nu 
också kan erbjuda uthyrning och rekrytering av tek-
niska tjänstemän, allt från produktionschefer till kon-
struktörer. Det ger bemanningstjänsten ett betydligt 
högre tekniskt innehåll och en möjlighet att erbjuda 
flera typer av kompetenser. Detta skapar också bättre 
förutsättningar för att bygga ett partnerskap med 
kunden, vilket är en övergripande målsättning för hela 
Lernia under kommande år. 

Ytterligare 70 personer har anställts till vår 
projektledarorganisation. Nyanställningarna innefat-
tar säljare, personalansvariga och administratörer på 
både befintliga och nyetablerade kontor. Totalt är vi i 
dag omkring 180 tjänstemän från norr till söder.

nöjd-kund-index (nki)
Varje år låter vi en extern aktör genomföra en kund-
mätning, nöjd-kund-index (NKI). Resultatet för 
Lernia Bemanning under 2006 var 76 (75), med ett 
maximalt indexvärde på 100. Bäst resultat uppnådde vi 
inom området service/bemötande/information där vi 
nådde ett värde på 79. 

våra medarBetare
Lernia Bemanning har lyckats hålla en god stabilitet 
hos den administrativa personalen, med väldigt låg 
personalomsättning under året. Det ger en kontinui-
tet som kunderna uppskattar, och under rådande 
konjunktur är det ett gott tecken på att personalen 
trivs. Lernias målsättning är att vara den mest 
attraktiva arbetsgivaren i de branscher vi verkar och 
på Lernia Bemanning har vi kommit en bra bit på väg. 

Bland bemanningskonsulterna är 84 procent 
visstidsanställda. Den  genomsnittliga anställningstiden 
för visstidsanställda är fyra månader och för tillsvidare-
anställda 17 månader. Alla bemanningskonsulter får fast 
lön från första dagen. Lernia är med i samma arbetsgi-
varorganisationer som kunderna och har egna kollektiv-
avtal. Lernia Bemanning är en viktig rekryteringsbas för 
industrin och ungefär en tredjedel av våra konsulter går 
vidare till anställning hos kundföretagen.  

marknad OCh trender
Utvecklingen för bemanningsbranschen har under 
2006 varit mycket god. Som helhet har branschen 
under året haft en tillväxttakt på 26 procent. Inom 
segmentet lager/industri har Lernia Bemanning vuxit 
med 73 procent, att jämföra med att branschen som 
helhet har vuxit med 50 procent inom detta segment. 
(Källa: Bemanningsföretagen, Q4 2006.) 

Ur ett internationellt perspektiv är bemannings-
branschen i Sverige fortfarande relativt liten och 
sysselsätter cirka en procent av den svenska arbetskraf-

för tredje året i rad rankades lernia  
som ett av sveriges mest snabbväxande 
företag.

affärsvärlden och ahrens rapid growth
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ten. I Storbritannien är motsvarande siffra 3,5 procent, 
i Nederländerna 3,2 procent och i USA 2,2 procent. 
(Källa: Bemanningsföretagen/Handelns Utredningsin-
stitut, HUI.) 

Den internationella trenden pekar fortsatt mot att 
företagen i allt större utsträckning väljer att ha en 
kärna av fasta medarbetare, och därefter vänder sig till 
bemanningsföretagen för att komplettera personalen 
vid tillfälliga toppar eller säsongsvariationer. Vi är 
övertygade om att utvecklingen för de svenska 
företagen kommer att följa i samma spår. Branschen 
har dock till vissa delar redan mognat väsentligt. Allt 
fler företag väljer att skriva ramavtal. En mer positiv 
inställning till bemanningskonsulter syns även hos de 
fackliga organisationerna. 

fakta Om lernia Bemanning
lernia Bemanning är ett nischat bemanningsföretag med inriktning 
på industri-, teknik- och logistikföretag:

• uthyrning av yrkesarbetare och tekniska tjänstemän till industri-, 
teknik- och logistikföretag.

• rekryteringspartner – kunden kan välja att hyra först och därefter 
anställa de personer som passar in i verksamheten. 

• rekrytering av yrkesarbetare och specialistrekryteringar av 
tekniska tjänstemän till industrin. 

• tjänster inom hela kompetensförsörjningsprocessen även inom 
utbildning, rehabilitering och omställning. på så vis kan vi skräddarsy 
lösningar utifrån kundernas behov. 

• projektledare som förstår kundernas villkor och känner den lokala 
marknaden. 

• samtliga konsulter är anställda hos lernia med fast månadslön från 
första dagen. det ger en grundtrygghet och rätt förutsättningar för 
att göra ett bra jobb. 

• finns på ett fyrtiotal orter runt om i sverige. ett nära samarbete 
mellan kontoren ger en ökad flexibilitet och möjliggör snabba 
leveranser. 

• ett gott samarbete med fackliga organisationer, medlem i samma 
arbetsgivarorganisationer som våra kunder och med egna 
kollektivavtal. 

0

200

400

600

800

1000

2002 2003 2004 2005 2006

mkr

Övrigt

Verkstadsindustri

Fordonsindustri
Livsmedelsindustri

Elektronikindustri
Logistikföretag

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006

mkr

lernia Bemanning är en  
viktig rekryteringsBas för 

industrin

Omsättning (mkr)

fördelning per BransCh

rörelseresultat (mkr)

affärsenhet Bemanning

anja svenssOn, BemanningskOnsult på lindaB aB
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affärsenhet Bemanning

uppdrag Bemanning

”flexiBel Bemanning taCk vare  
lernia”
i december 2006 återintroducerades lindab aB på 
börsen. det senaste året har omsättningen ökat rejält och 
efterfrågan på bolagets produkter och systemlösningar i 
tunnplåt ökar hela tiden – precis som behovet av kompetent 
personal.

efter en tid av övertalighet vändes situationen till den 
motsatta. ett 30-tal montörer och truckförare behövdes 
omgående till affärsområdet ventilation för att kunna 
möta efterfrågan och hålla utlovade leveranstider. lindab 
bestämde sig för att ta hjälp i rekryteringsprocessen och 
kontaktade de större bemanningsföretagen. mats 
sjöbeck, personalchef för lindab aB, säger: ”lernia 
utmärkte sig genom att snabbt svara på vår förfrågan och 
kunde dessutom förse oss med precis den kompetens 
som vi behövde.” det lyckade samarbetet utökades till att 
omfatta lindabs samtliga affärsområden: ventilation, 
profile och steel processing. även lindabs svenska 
försäljningsorganisation med 27 filialer över landet har 
använt sig av lernias bemanningstjänster. ”att först hyra 
in personal via lernia för att sedan kunna anställa dem, 
ger oss den flexibilitet som behövs i en produktion som 
delvis är säsongsberoende”, säger mats sjöbeck 
avslutningsvis.

Cirka en tredjedel av lernias Bemannings-
kOnsulter går vidare till anställning hOs 
kundföretagen

framåtBliCk
Lernia Bemanning ska även fortsättningsvis fokusera på industri-, 
teknik- och logistiksektorn. Vår satsning på uthyrning och 
rekrytering av tekniska tjänstemän, som påbörjats under 2006, 
kommer att utvecklas vidare. Marknaden har visat en stor 
efterfrågan på dessa tjänster. För Lernia innebär det en förflyttning 
i värdekedjan; med ett bredare tjänsteutbud och ett högre 
tekniskt innehåll kan vi erbjuda våra kunder ett helhetsåtagande 
avseende bemanning och utbildning. 

Lernia Bemanning räknar med att starta verksamhet på ytterli-
gare ett antal orter under 2007. Fler projektledare kommer att 
anställas på befintliga kontor. Målsättningen är också att teckna 
fler ramavtal med stora företag.

kOmpetenser inOm lernia Bemanning:
• Arbetsledare 
• Inköpare
• Tjänstemän
• Truckförare
• CNC-operatörer
• Svetsare
• Produktionschefer
• Montörer
• Maskinoperatörer
• Tekniker
• Svarvare
• Lagerpersonal
• Konstruktörer

mats sjöBeCk, persOnalChef på lindaB aB
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I Lernia Utbildning ingår tjänsterna Utbildning, 
Omställning och Rehabilitering. Tillsammans med 
Lernia Bemanning kan vi erbjuda våra kunder en 
helhetslösning. Lernia Utbildning finns i dag på 80 
orter. 

Uppdrag för länsarbetsnämnder och kommuner 
utgör den största delen av Lernia Utbildnings 
omsättning. Målet är att öka antalet företagskunder. 
Hela den aktiva kundstocken omfattar cirka 3 100 
kunder. Ramavtalen blir allt fler och i dag finns avtal 
med bland andra Burlövs Kommun, Posten AB, 
Svensk Handel, AB Volvo och ITT Flygt. 

utBildningstjänster
Lernia Utbildning erbjuder utbildningar för företag 
och individer, distansutbildningar, certifikat och 
behörigheter, grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, arbets-
marknadsutbildningar och svenska för invandrare. Vi 
har också tjänster inom verksamhets- och organisa-
tionsutveckling. 

De tjänster som länsarbetsnämnderna upphandlar 
riktar sig till personer som är eller riskerar att bli 
arbetslösa. Ungefär 80 procent av kursdeltagarna får 
jobb inom tre månader efter avslutad utbildning. 

Rekryteringsutbildningar blir allt vanligare. I 
samarbete med Arbetsförmedlingen och med 
garantier om anställning från aktuellt företag, 
skräddarsyr Lernia utbildningsprogram anpassade 
efter marknadens kompetensutvecklingsbehov.  

Lernia Utbildning är en stor leverantör av 
utbildningsentreprenader. Bland kunderna finns ett 
tjugotal av Sveriges kommuner, till exempel Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Östersund. Vi erbjuder 
kurser på grundskole- och gymnasienivå. Lernias sfi, 
svenska för invandrare, läses i kombination med 
studie- eller yrkesförberedande program. 

Med ett brett tjänsteutbud och med kunniga och 
erfarna utbildare och konsulter, kan Lernia Utbild-
ning erbjuda validering och certifiering inom ett 
flertal yrkesområden. Ett stort antal utbildningar kan 
även läsas på distans med hjälp av webbaserade 
gränssnitt för att öka tillgängligheten för studerande.

rehaBiliteringstjänster
Lernia Utbildning har rehabiliteringstjänster för att 
effektivt hjälpa sjukskrivna personer tillbaka till 
arbetet. Vi erbjuder långsiktiga och varaktiga 
lösningar som innebär trygghet för både individ och 
företag. Fokus ligger alltid på arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Bland kunderna finns såväl företag 
som försäkringskassor runt om i landet. De upparbe-
tade kanalerna mellan parter som företagshälsovård, 
försäkringskassa, arbetsförmedling och de fackliga 
organisationerna ger individen goda förutsättningar 
att snabbt komma tillbaka till arbetslivet. 
      Lernia Utbildning har ett brett utbud av arbets-
livsinriktade rehabiliteringstjänster och erbjuder 
rådgivning, stöd och information till arbetsgivare, 
samt vägledning och coachning för individer.

Omställningstjänster
Lernia Utbildning  är också en aktiv leverantör på 
marknaden för omställningstjänster och har avtal med 
Trygghetsfonden TSL. Sedan starten 2004 har 780 
företag anlitat Lernia för omställningsuppdrag inom 
ramen för den särskilda omställningsförsäkringen. 
Totalt omfattas cirka 5 300 medarbetare, varav cirka 
3 500 nu har gått igenom vårt omställningsprogram. 
Under 2006 tecknades avtal med bland annat 
Beiersdorf AB i Kungsbacka, Procordia Food AB i 
Färjestaden, Swedish Meats, Coop Sverige AB, Klippan 
AB och Mastec Motala AB.

 Lernia Utbildning hjälper företagen att snabbt 
komma i gång med omställningsarbetet, oavsett om 
det gäller att omplacera medarbetare internt eller 
hjälpa dem att hitta nya jobb. Vår 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 avtal med 
Trygghetsfonden TSL. 

Under 2007 har Lernia Utbildning för avsikt att 
utveckla omställningserbjudanden till att även 
omfatta tjänstemän.  

utveckling av människor, företag och organisationer – det är vad lernia 
utbildning brinner för. vi erbjuder våra kunder ett brett urval av tjänster 
inom kompetensförsörjning.

med sikte på företagsmarknaden

affärsenhet utBildning
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utveCklingen under året
Lernia Utbildnings omsättning ökade med 5 procent 
till 1 293 mkr. Täckningsbidraget uppgick till 124 mkr, 
en minskning med 11 mkr från föregående år, och 
täckningsgraden uppgick till 9,6 procent. Efterfrågan 
på arbetsmarknadsutbildningar kommer med största 
sannolikhet att bli lägre under 2007, och därför har 
årets resultat belastats med omstruktureringskostna-
der om 28 mkr för lokaler och övertalig personal.  

I syfte att möta företagsmarknadens behov har vi 
utvecklat vårt affärsnära it-system Learning Manage-
ment System. LMS innebär att vi kan erbjuda företag 
och organisationer allt från enklare kursadministration 
till att ta över hela utbildningsavdelningar. Under 
2007 är siktet inställt på företagsmarknadens behov 
av dessa tjänster.

För att bearbeta företagsmarknaden har Lernia 
Utbildning organiserat försäljningsarbetet i en säljkår 
som besöker företag, en grupp som möter marknaden 
via telefon och e-post och ett utvecklat lernia.se för 
beställningar av kurser och utbildningsprogram. 

uppdrag utBildning

erfarna svetsare är det Ont Om
östervåla i västmanland är en liten ort med cirka 3 000 invånare. 
med en negativ befolkningsutveckling verkade det som ett omöjligt 
projekt när traktens största arbetsgivare ville nyanställa 15 erfarna 
svetsare – ett problem som lernia snabbt löste.

Zetterbergs produkt aB med 160 anställda, tillverkar 
påbyggnadsdelar till lastbilschassin. företaget har produktion i 
sverige och polen och man levererar närmare 900 enheter per år. 
när företaget behövde nyanställa för att möta den ökade 
efterfrågan vände man sig till arbetsförmedlingen som i sin tur 
kontaktade lernia för hjälp. 

lernia skräddarsydde den tio veckor långa kursen bestående 
av både praktik och teori utifrån marknadens och Zetterbergs 
produkts kompetensbehov. att den verksamhetsinriktade 
utbildningen var licensierad enligt svenska kvalitetskrav var en 
självklarhet. urvalet av lämpliga kandidater gjordes gemensamt 
av lernia och Zetterbergs produkt, företrädesvis från orten. 
utbildningen hölls i Zetterbergs produkts lokaler där även den 
avslutande praktiken genomfördes. ”tack vare lernias snabba 
insats har vi inte bara kunnat rekrytera ett antal högt 
eftertraktade svetsare”, säger jan-erik jansson, verkstadschef på 
Zetterbergs produkt. ”vi har även kunnat korta våra leveranstider 
till kund!”

affärsenhet utBildning

lernias learning management system löser 
allt från enklare kursadministratiOn till 

att hantera hela utBildningsverksamheter
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Under 2006 har Lernias Pedagogiska råd, som är en samman-
slutning av extern kompetens, bland annat deltagit i projektet 
”Uppgradering av Lernias vuxenpedagogiska plattform”. Det 
innebär att nya forskningsresultat och pedagogiska modeller 
utvecklar Lernias utbildningar, vilket ger en ökad kvalitet och 
effektivitet.

Utvecklingsarbetet av produkter och tjänster för Lernia 
Utbildning sker i så kallade modellenheter. Enheterna ansvarar för 
olika yrkesområden och branscher och har i uppdrag att i nära 
samarbete med kunder och direkt i uppdragen utveckla Lernias 
erbjudanden.

våra medarBetare
Våra utbildare och konsulter arbetar enligt Lernias pedagogiska 
modeller som utgår från en individinriktad pedagogik. Förutom 
erfarenhet och kompetens inom sina respektive bransch- och 
yrkesområden har utbildarna mångårig erfarenhet av vuxnas 
lärande. Verksamhets- och organisationskonsulterna har djup kom-
petens av organisationers och företags behov av utveckling och 
stöd i förändringsprocesser.

marknader OCh trender
Företagsmarknaden för utbildningar påverkas framför allt av den 
rådande konjunkturen. Undersökningar som Lernia har genomfört 
visar på en ökad köpintention för både utbildnings- och 
omställningstjänster hos företagen. Detta innebär att Lernia 
Utbildning kommer att fokusera säljarbetet på företagsmarkna-
den under det kommande året. 

Marknaden för arbetsmarknadsutbildningar styrs av politiska 
beslut. Regeringens budget för vuxenutbildningar var under 2006 
fem miljarder kronor. 2007 är budgeten 3,6 miljarder kronor. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på kortare och snabbare insatser 
som direkt kopplas till möjligheten att få jobb. Lernias utbildning-
ar utvecklas och anpassas till marknadens behov. Under 2006 har 
också åtgärder vidtagits för att anpassa Lernias organisation att 
möta förändringarna på denna marknad.

Marknaden för utbildningsentreprenader är också politiskt 
styrd. 2006 hade drygt hälften av Sveriges kommuner valt att 
lägga ut verksamheten på entreprenad och upphandla sina 
vuxenutbildningar/sfi, en marknad värderad till cirka två miljarder 
kronor 2007. Lernia Utbildning kommer fortsatt att satsa på den 
här formen av utbildningar och aktivt verka för att utveckla 
formerna för vuxnas lärande. 

uppdrag rehaBilitering

klOCkrena kOntakter med lernia
stilexo i skillingaryd är ett typexempel på hur lernias 
kundrelationer ofta utvecklas. efter ett första framgångsrikt 
bemanningsuppdrag fick lernia nya uppdrag även inom 
utbildning, omställning och nu senast rehabilitering.

”smidighet är ett honnörsord i de här bygderna. det ska gå 
snabbt, får inte vara krångligt och skulle helst vara levererat i 
går”, säger Bengt-åke johansson, personalman på stilexo 
industri aB. ”lernia förstår industrispråket och levererar 
snabbt.” 

stilexo industri aB är ett avancerat pressgjuteri för 
aluminium. det mesta av tillverkningen görs till telekomföretag, 
men även bilindustrin är ett betydande kundsegment. företaget 
grundades 1971 och har sedan dess vuxit kontinuerligt till dagens 
företag med cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 
220 miljoner kronor.

stilexo behövde diskutera situationen kring några av sina 
långtidssjukskrivna medarbetare. man behövde en motpart 
med erfarenhet av rehabilitering och som hade de rätta 
kontakterna att hjälpa medarbetarna tillbaka till arbetslivet 
igen. ”det är lätt att bli hemmablind men redan efter ett par 
samtal med lernia började det hända saker”, säger Bengt-
åke. lernia gjorde en kartläggning av de berörda och deras 
behov för att skräddarsy rehabiliteringsprogrammet efter var 
och en. samarbetet har utvecklats till att lernia bland annat 
utbildat stilexos samtliga chefer i arbetsmiljö och 
rehabiliteringsfrågor. ”kontakterna med lernia är klockrena”, 
säger Bengt-åke som ser fram emot fortsatt samarbete.

lernia erBjuder ett effektivt stöd 
för att hjälpa sjukskrivna att 
kOmma tillBaka till arBetslivet

Bengt-åke jOhanssOn, persOnalman på stilexO industri aB
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uppdrag Omställning

lOkal förankring gav lyCkat  
resultat
scanias europeiska hyttillverkning är koncentrerad till 
Oskarshamn och med närmare 1700 anställda är det 
kalmar läns största industri. 

när företaget i januari 2005 tvingades varsla 190 av 
sina anställda om uppsägning fick lernia förtroendet att 
genomföra det omfattande omställningsarbetet.

på anläggningen i Oskarshamn finns både press- och 
karossverkstad, måleri samt en komplett monterings-
anläggning. huvuddelen av de anställda arbetar som 
montörer och operatörer och det var också de som kom 
att beröras när övertaligheten var ett faktum. lernias 
konsulter fanns snabbt på plats i scanias lokaler för att 
vara tillgängliga både dag- och kvällstid. varslade 
medarbetare erbjöds samtalsstöd och individuella 
utbildnings- och omställningsplaner togs fram. lernia 
bjöd in representanter från högskolan och komvux och 
för dem som ville starta eget gavs särskilda kurser. 
”lernias lokala förankring och breda kontaktnät med 
olika arbetsgivare har varit ovärderligt i omställnings-
arbetet”, säger thomas florby, informationschef på scania 
i Oskarshamn. ”i dag har så gott som alla hittat nytt jobb 
eller är på ny väg med olika utbildningsinsatser.”

framåtBliCk
För 2007 ska Lernia Utbildning fortsätta att utveckla marknads-
bearbetning av företag, öka antalet genomförda utbildningar på 
distans samt utveckla partnerskapet och storkundsarbetet. Vi 
ska också stärka försäljningen genom att lansera Lernias 
webbshop. För arbetsmarknadsutbildningar och utbildningsen-
treprenader gäller att behålla marknadsandelen. 

Arbetet med it-systemet Learning Management System, som 
är ett systemstöd för utbildningsprocesser hos företag och organi-
sationer, kommer att vara fortsatt prioriterat. Marknadsföringen 
kommer att intensifieras under 2007. 

Modellenheternas utvecklingsarbete fortsätter inom områdena 
vård och omsorg, allmänna ämnen och språk, sfi, svets och 
plåtteknik, el och automation, handel/distribution/lager, restaurang 
och storhushåll, verkstads- och CNC-teknik och konsulttjänster. 

lernia erBjuder utBildning inOm:
• Allmänna teoretiska ämnen och språk
• Bygg- och fastighetsteknik
• Ekonomi och försäljning
• El- och automationsteknik
• Fordonsteknik
• Handel, logistik och distribution
• It
• Plastteknik
• Restaurang och storhushåll
• Svenska för invandrare (sfi)
• Svets- och plåtteknik
• Träteknik
• Verksamhets- och personalutveckling
• Verkstads- och CNC-teknik
• Vård och omsorg

 

Cirka 80 prOCent av lernias  
kursdeltagare får jOBB inOm 

tre månader

thOmas flOrBy, infOrmatiOnsChef på sCania i Oskarshamn
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ett hållBart perspektiv

sOCialt ansvar skapar lönsamhet

lernias målsättning är att hitta en balans mellan ekonomiska, miljömässiga 
och sociala aspekter av verksamheten. vi är övertygade om att det går att 
driva ett lönsamt företag och samtidigt ta hänsyn till andra värden än de 
ekonomiska – vi tror till och med att det är en förutsättning.

Lernia driver all sin verksamhet utifrån ett hållbart 
perspektiv. Det innebär en rad åtaganden vad gäller 
bland annat medarbetare, intressenter, miljö och 
globalt ansvar. 

ett värderingsstyrt företag
Lernia är ett värderingsstyrt företag och våra värde-
ringar ska fungera och märkas i vardagen. De ligger till 
grund för våra relationer till varandra, till våra kunder 
och andra intressenter. Alla policydokument och 
interna processer bygger på värderingarna. Tillsam-
mans skapar detta en värdegrund som ska vara 
gemensam för alla medarbetare. 

Lernias värdeord har tagits fram i dialog med 
alla medarbetare. De diskuteras också på lokala 
medarbetarmöten där avstamp tas i praktiska 
problem och händelser. I måldialogen mellan chef 
och medarbetare tas de upp som en del av arbetsbe-
skrivning och förväntningar. Värdegrunden ingår 
dessutom som en del av introduktionen för nya 
medarbetare.  

dialOg med intressenterna
Lernia arbetar för att få långsiktigt goda relationer 
med alla våra intressenter – vi påverkas ju av dem och 
de av oss. De viktigaste intressenterna är kunder, 
kursdeltagare, medarbetare, ägare, fack- och branschor-
ganisationer, leverantörer och det lokala samhället. 

För att få veta hur intressenternas förväntningar och 
krav ser ut genomför Lernia årligen kund- och medar-
betarundersökningar (se sid 6). Resultatet följs upp och 
avvikelser från uppsatta mål leder till olika aktiviteter. 

Lika viktigt är det att ge intressenterna kunskap 
om och förståelse för Lernias arbete. Det har funnits 
tillfällen när vi har avbrutit samarbeten eftersom en 
kund eller annan intressent inte agerat i enlighet med 
våra värderingar. 

Våra interna revisioner har medfört ett större 
engagemang och förslag till förbättringar i verksam-
heten. Fokus har lagts på rutiner som säkerställer 
kundnöjdheten. 

Lernia vill visa på det positiva som händer runt om 
i landet och lyfter gärna fram både kunder, kursdelta-
gare och lokala affärer och händelser som kan inspirera 
och fungera som goda exempel. 

ett internatiOnellt perspektiv
Lernia är anslutet till Globalt Ansvar, den svenska 
motsvarigheten till FN:s Global Compact. Globalt 
Ansvar är ett initiativ som ska främja svenska  
företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläg-
gande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en 
bättre miljö.

Lernia är representerat i styrelsen och en aktiv 
medlem i EVTA (European Vocational Training 
Association), tillsammans med andra ledande aktörer 
inom frågor avseende arbetsmarknadsutbildningar 
från 14 europeiska länder. Organisationen syftar till 
att skapa samsyn och utbyta erfarenheter kring 
frågor om utbildning, som yrkesutbildningar, 
certifieringar, betyg etc. EVTA är ofta remissinstans 
för EU-kommissionen.

fOkus på kOmpetens
För att på bästa sätt kunna möta kundernas behov har 
Lernia en stor flexibilitet. På strategiskt viktiga 
befattningar är personalen oftast tillsvidareanställd. I 
hela koncernen är 73 procent av medarbetarna 
tillsvidareanställda. Motsvarande siffra för beman-
ningskonsulterna är 37 procent. Vi har dessutom ett 
stort och mycket kompetent nätverk varifrån vi vid 
behov anlitar personer för olika uppdrag.

För att säkerställa att kompetensen hos alla Lernias 
medarbetare ligger på rätt nivå arbetar vi aktivt med 
kompetensprofiler. Profilerna används vid rekrytering 
av ny personal och i den årliga måldialogen mellan 

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
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chef och medarbetare. För bemanningskonsulterna är 
kundens behov av rätt kompetens vägledande.

Målet är att varje medarbetare i genomsnitt ska få 
fem dagars vidareutbildning och/eller kompetensutveck-
ling per år. Antalet utbildningsdagar var 2006 6,2. 
Bemanningskonsulterna utbildas kontinuerligt i sina 
uppdrag, men målet är ändå att de ska få två dagars 
kompetensutveckling per år. 2006 fick de i snitt 1,5 dagar.  

respekt är ett av lernias värdeOrd 
OCh allas lika värde är någOt sOm 

ska genOmsyra hela OrganisatiOnen
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utBildningsnivå
Bemanningskonsulter är ej inkluderade i statistiken för utbildningsnivå.

 2006 2005 2004 2003

medelantal anställda 3 562 2 652 2 422 2 541

varav kvinnor 1 108 846 799 940

Omsättning per anställd, tkr 616 664 651 665

förädlingsvärde per anställd, tkr 406 457 431 418

resultat per anställd, tkr 42 41 19 -24

övningsmaterial från lernias utBildningar sOm återvinns

lernias svetsutBildning i Oskarshamn
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frisk persOnal
Genom ett samarbete med Falck Healthcare har alla 
medarbetare på Lernia tillgång till stöd och rådgivning 
inom områden som exempelvis familj, stresshantering, 
ekonomi och psykisk ohälsa.  

Under 2006 har ett antal aktiviteter på temat 
friskvård genomförts. Bland annat har ett trettiotal av 
våra medarbetare utbildats till friskvårdsinspiratörer 
och samtliga medarbetare har fått ett friskvårdspaket. 
Dessutom erbjuds alla medarbetare ett årligt frisk-
vårdsbidrag på 2 000 kronor.  

ledarförsörjning
Lernia arbetar målmedvetet för att säkra ledarförsörj-
ningen. Målet är att 75 procent av ledarna ska vara 
internt rekryterade. 2006 stod internrekryteringarna 
för 74 procent. 

Varje år genomförs ett antal Ledarforum där alla 
Lernias ledare samlas kring olika teman kopplade till 
affärsplaner och strategier. Lernia har även särskilda 
program för ledare och kvalificerade ledarutveck-
lingsprogram. 

Under året har vi genomfört en arbetsmiljöutbild-
ning för alla chefer. 

framåtBliCk
Det är viktigt att alla medarbetare känner till Lernias 
verksamhet samt våra värderingar. Därför införs under 
2007 gemensamma introduktionsdagar för alla som 
börjar arbeta hos oss.

Fokus ligger även fortsatt på kompetensutveckling, 
bland annat genom interaktiva utbildningar, 
medarbetardagar, utbildning inom olika it-verktyg 
och kompetensutbyte. Satsningen på friskvård och en 
snabb rehabilitering för dem som behöver det fortsätter 
också. 

Respekt är ett av Lernias värdeord och allas lika 
värde är något som ska genomsyra hela vår organisa-
tion. 2007 påbörjas ett stort mångfaldsprojekt, där 
bland annat ett diskussionsbaserat utbildningsmaterial 
kommer att tas fram. 

OmsOrg Om miljön
Lernias verksamheter har en relativt liten påverkan på 
miljön, men miljöarbetet är ändå mycket viktigt för oss. 
De verksamhetsområden där ett målmedvetet miljöar-
bete kan göra störst skillnad är energiförbrukningen i 
lokaler och resor i tjänsten. Dessa områden har också 
varit centrala under 2006. Alla Lernias verksamheter 
är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

miljö i affärsverksamheten
Lernia strävar efter att öka miljömedvetandet hos 
kunder och andra intressenter. Vid alla större, och 
flertalet mindre, upphandlingar tillfrågas leverantörer 
om miljöpolicys, kvalitets- och miljöledningssystem 
eller om de är certifierade. Det är viktigt att leveran-
törernas processer överensstämmer med Lernias 
policydokument och värderingar.

De tio största leverantörer som vi har koncernavtal 
med är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 
14001 och ISO 9001. Vid två eller flera i övrigt lika 
anbud väljs alltid den leverantör som är certifierad eller 
på annat sätt kan visa att man aktivt arbetar med dessa 
frågor. 

Vi gör våra kunder uppmärksamma på vårt 
miljöengagemang. Våra policydokument och 
certifikat bifogas alla offerter. 

miljöutBildning 
Under 2006 har Lernia tagit fram en utbildning som 
fokuserar på transporter, och då särskilt resor i tjänsten. 
Utbildningen finns tillgänglig som en interaktiv 
utbildning i Lernias Lärportal. Medarbetare som kör 
bil mer än 1 000 mil per år i tjänsten erbjuds utbild-
ning i säker och miljömedveten körning, ecodriving.

lägre energiförBrukning
Lernias verksamhet bedrivs i hyrda lokaler, ute hos våra 
kunder eller som distansutbildning på lernia.se. Där så 
är möjligt använder vi alltid miljömärkt el. Energiför-
brukningen i hyrda lokaler under 2006 uppgick till  
9,5 kWh. I jämförelse med första mätåret 2002 har vi 
minskat elförbrukningen med i genomsnitt 8,5 
procent per miljon omsatta kronor. Under 2006 
ökade dock förbrukningen med tre procent på grund 
av andelen industriteknisk utbildning.

miljöBilar
Tjänstebilar och tjänsteresor har varit prioriterade 
områden under 2006. Lernia bedriver verksamhet 
över hela Sverige och många av våra medarbetare 
reser mycket i tjänsten. Av framför allt tidsskäl sker 
merparten av tjänsteresorna med bil. 

Under 2006 uppgick tjänsteresorna inom Lernia 
till totalt 659 800 mil. Resor i egen bil svarade för 56 
procent, hyrbil för 17 procent och företagsbil för 27 
procent. 

När vi hyr bil hyr vi i första hand miljöbilar som 
drivs med biogas och etanol.

ett hållBart perspektiv
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miljömedveten körning 
erBjuds till medarBetare 

sOm kör mer än 1 000 mil per år

indirekta miljöeffekter
Resor bedöms vara den största indirekta miljöeffek-
ten av vår verksamhet. Lernia utbildar varje år 50 000 
personer. De flesta utbildningarna hålls i våra lokaler 
på 80 orter över hela landet. Lernia arbetar för att öka 
inslagen av distansutbildning, vilket på sikt kommer 
att minska resorna.  

Lernias bemanningsverksamhet sysselsatte cirka 
5 000 bemanningskonsulter under 2006. Som ett led 
i vårt arbete att minska vår miljöpåverkan uppmunt-
rar vi aktivt till samåkning när så är möjligt. 

miljörevisiOner
Miljöarbetet är en integrerad del av Lernias verksam-
het och det är ett linjeansvar att följa policydoku-
ment och ledningssystem. Det yttersta ansvaret 
ligger på koncernledningen.

Under året har omcertifieringsrevisioner genom-
förts. De nya certifikaten för Lerniakoncernen enligt 
ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004, gäller till och 
med 15 december 2009.  

lernias miljöpOliCy
• 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 
persontransporter 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.

lernias miljömål 2007 
• tjänsteresor – utsläpp av koldioxid från våra resor ska minska 
med fem procent jämfört med 2005 års nivå. 

• elförbrukning – elförbrukningen för uppvärmning av lokaler 
och drift av maskiner och utrustning ska minska med fyra procent 
jämfört med 2005 års nivå. målet ska uppnås genom inköp av 
energisnåla produkter vid byte av utrustning. 

• kemiska produkter – antalet kemiska produkter i verksamheten 
ska minska från cirka 750 till 600. det är främst 
utbildningsverksamheten som berörs. 

mats jOsefssOn, medarBetare på lernia
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årsredovisning och koncernredovisning 2006

22  Lernia 2006 Mari åsén, kursdeLtagare på en av Lernias utbiLdningar, oskarshaMn
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årsredovisning och koncernredovisning 2006

årsredovisning och  
koncernredovisning 2006
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Styrelsen och verkställande direktören för Lernia AB 
avger härmed årsredovisning och koncernredovis-
ning för verksamhetsåret 2006. Bolagets organisa-
tionsnummer är 556465-9414 och bolaget har sitt 
säte i Stockholm.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
I förvaltningsberättelsen beskrivs koncernens, inklusive 
moderbolagets, verksamhet, resultat och ställning. 
Utgångspunkten har varit att göra en sammanhållen 
förvaltningsberättelse för Lerniakoncernen. Moderbola-
get 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 affärsenheten 
Utbildning. Moderbolagets resultat och ställning 
kommenteras under särskild rubrik.

inriktning
Lernias affärsidé är att långsiktigt försörja svenskt 
arbetsliv med yrkeskompetens genom att erbjuda 
bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning. 
Under 2006 utbildade Lernia cirka 50 000 personer och 
hyrde ut cirka 5 000 medarbetare till industriföretag.

Lernia ska vara drivande i utvecklingen av den 
svenska marknaden för kompetensförsörjning. Lernia 
har inget specifikt samhällsuppdrag, utan ska bedriva 
verksamheten på marknadsmässiga villkor och 
finansiera sin egen utveckling. Verksamheten ska 
koncentreras till områden där företaget kan nå 
lönsamhet och skapa långsiktig ekonomisk bärkraft. 

Under 2006 var Lernia organiserat i två affärsen-
heter, Bemanning och Utbildning samt koncernge-
mensamma staber (Utveckling, Ekonomi, It, Personal 
och Kommunikation). Tidigare affärsenhet Rehabilite-
ring ingår från och med den 1 januari 2006 i affärsen-
het Utbildning. I Lernia AB återfinns koncernens 
staber och affärsenheten Utbildning. Bemanning 
bedrivs i dotterbolaget Lernia Bemanning AB. Från 
och med 1 januari 2007 överförs affärsenheten 
Utbildning till ett dotterbolag, Lernia Utbildning AB.

Lernia har traditionellt varit mycket beroende av 
marknaden för arbetsmarknadsutbildningar, vilket givit 
en hög riskexponering. En aktiv bearbetning av nya 
marknader (företag och kommun) med nya erbjudan-
den har genomförts under senare år och kommer att 
intensifieras ytterligare under kommande år. Ett 
långsiktigt mål är att intäkterna från företagsmarknaden 
ska utgöra två tredjedelar av koncernens omsättning.

Utbildning ansvarar för utveckling, leverans och 
försäljning av arbetsmarknadsutbildningar, kommu-

nal vuxenutbildning samt företagsanpassade 
utbildningar. Utbildning erbjuder också validering 
och certifiering av kunskaper inom bland annat vård- 
och teknikyrken, omställningstjänster till företag 
samt arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster till 
företag.

Bemanning ansvarar för utveckling, leverans och 
försäljning av bemanningstjänster för i första hand 
industri-, teknik- och logistikföretag. Bemanning 
erbjuder uthyrning och rekrytering av allt från enstaka 
personer till hela arbetsgrupper och alla slags kompe-
tenser och yrkesgrupper, från monteringspersonal till 
produktionschefer.

EKONOMiSKA OcH fiNANSiELLA MåL
Lernias verksamhet ska koncentreras mot områden där 
konkurrensfördelar och uthållig lönsamhet kan uppnås. 
Målen ska vara marknadsmässiga. Soliditeten ska 
långsiktigt uppgå till 40–50 procent. Lernia ska ha en 
rörelsemarginal på 5 procent över en rullande 
femårsperiod. 

För 2006 uppgick dessa nyckeltal till 57 (59) 
procent respektive 6,0 (5,4) procent.  

RESULTAT OcH STÄLLNiNG KONcERN
Nettoomsättningen för koncernen under 2006 ökade 
med 25 procent till 2 179 (1 742) mkr. Intäkterna från 
arbetsmarknadsutbildning uppgick till 33 (38) procent, 
kommunala utbildningsentreprenader 18 (22) procent, 
företagsutbildningar 4 (4) procent, omställning 2 (3) 
procent och bemanning 41 (30) procent. Resterande 
del utgjordes främst av intäkter från restaurangverk-
samhet samt försäljning av legotillverkade produkter.

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick 
till 2 061 (1 665) mkr. Av kostnaderna utgjorde 71 (70) 
procent personalkostnader och 10 (12) procent lokal-
kostnader. Resterande del av kostnaderna utgjordes 
främst av utbildningsmaterial, köpta tjänster, förbruk-
ningsinventarier samt avskrivningar. Andelen personal-
kostnader ökar eftersom Bemanning svarar för en allt 
större del av koncernens verksamhet. 

Rörelseresultatet utvecklades mycket starkt under 
2006 och uppgick till 132 (95) mkr. Till följd av 
bedömd fortsatt god resultatutveckling har värdet av 
ackumulerade underskottsavdrag, uppgående till cirka 
375 mkr, omprövats under 2006 vilket medfört att 
ytterligare 20 mkr aktiverats avseende uppskjuten 
skatt. Resultat efter skatt uppgick för helåret till  
150 (109) mkr.

Per den 31 december 2006 uppgick de likvida 
medlen till 162 (109) mkr. Beviljad checkräkningskre-

förvaLtningsberätteLse
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dit uppgick till 100 mkr, varav 0 (0) mkr nyttjades per 
den 31 december 2006. 

Koncernens anläggningstillgångar utgörs av 
maskiner och inventarier, och koncernens omsätt-
ningstillgångar utgörs huvudsakligen av kundford-
ringar med liten kreditrisk samt förutbetalda 
kostnader för främst lokaler. 

Det egna kapitalet var totalt 500 (375) mkr varav 
aktiekapitalet uppgick till 100 mkr.

Uppskjutna skattefordringar avseende underskotts-
avdrag i Lernia AB redovisas i den mån det är sanno-
likt att detta kommer att medföra lägre skatteutbetal-
ningar i framtiden. Skattefordran uppgick per den 31 
december 2006 till 80 (60) mkr. 

Koncernens kortfristiga skulder utgörs huvudsakli-
gen av semesterskuld till personalen samt skatteskulder 
avseende mervärdes- och personalskatter samt 
arbetsgivaravgifter. Samtliga skulder förutom lån 
avseende finansiell leasing var icke räntebärande. 

SÄSONGSVARiATiON 
Verksamheten inom Utbildning påverkas liksom all 
utbildningsverksamhet av sommaruppehåll och 
julledighet. Bemanning är starkt beroende av antalet 
arbetsdagar i respektive månad. Resultatutveckling-
en per kvartal som finns redovisad på sidan 69 visar 
effekterna av säsongsvariationen.
 
iNVESTERiNGAR
Koncernens investeringar uppgick under 2006 till  
17 (14) mkr, varav 7 (5) mkr avsåg it-utrustning,  
10 (9) mkr övriga maskiner och inventarier. Under 
2006 har dessutom investeringar i fordon gjorts via 
finansiell leasing motsvarande en investeringsnivå på  
4 (5) mkr.

iNfORMATiON OM icKE-fiNANSiELLA  
RESULTATiNDiKATORER
personaL
Under räkenskapsåret uppgick medelantalet anställda i 
koncernen till 3 562 (2 652). Inom koncernen fanns 
vid utgången av 2006 totalt 3 849 (2 718) heltids-
tjänster, varav 1 339  (1 339) inom Lernia AB och 
2 510 (1 379) inom Lernia Bemanning AB.

Lernia genomför årligen en nöjdmedarbetar-index-
mätning (NMI). För bemanningskonsulterna blev 
resultatet av 2006 års NMI 4,0 (3,9) på en 5-gradig skala. 
För övriga delar av koncernen blev det sammanvägda 
NMI 70,7 (69,8) av ett maximalt indexvärde på 100.

För att säkerställa varje medarbetares kompetens är 
målet att varje medarbetare i genomsnitt ska få fem 

dagars vidareutbildning och/eller kompetensutveckling 
per år. Antalet utbildningsdagar var 2006 6,2 (6,2). För 
bemanningskonsulterna är målet två dagars kompetens-
utveckling per år. 2006 fick de i snitt 1,5 (2,3) dagar.

MiLjöinforMation
Grunden för miljöarbetet är Lernias miljöpolicy, som 
innebär att omsorgen om miljön ska påverka all verksam-
het och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. 
Alla Lernias verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 
14001. Alla väsentliga miljömål uppnåddes under 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 flertal 
utbildningsorter. Omfattningen av miljöpåverkan är 
begränsad eftersom det rör sig om utbildning och inte 
produktion.  

ÄGARfÖRHåLLANDEN
Lernia AB är ett statligt ägt bolag. Lernia Bemanning 
AB ägs till 100 procent av Lernia AB.

OMVÄRLD OcH MARKNAD
aLLMänt
Den svenska konjunkturen var stark under 2006 med 
god ordertillväxt och höga produktionsvolymer. 
Efterfrågan på personal var stark under året och inom 
vissa områden rådde brist på kvalificerad arbetskraft. 

beManning
Bemanningsbranschen i Sverige sysselsatte cirka  
1 procent av arbetskraften 2006, medan motsvarande 
siffra i de länder inom EU där branschen funnits 
längst är 3–4 procent. Under 2006 fortsatte Lernia att 
ta marknadsandelar på en växande marknad.

Fem stora bemanningsföretag dominerar markna-
den 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, kompetensutveck-
ling och andra tjänster inom kompetensförsörjning. 

Lernias marknadsandel inom fokuserat område 
industri, teknik och logistik var cirka 19 procent. Lernia 
är därmed en av marknadens största aktörer – en 
position som befästs genom vår fortsatta tillväxt 2006.

utbiLdning
Under 2006 fortsatte Lernia satsningen på utbildnings-
marknaden mot arbetsgivare. Att Lernia är en av ramav-
talsleverantörerna av Trygghetsfonden TSL:s omställ-
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ningsförsäkring bidrar positivt till Lernias möjligheter 
att stärka sin position på företagsmarknaden.

Lernia är den största aktören på marknaden för 
arbetsmarknadsutbildning med en marknadsandel i 
december 2006 på 39 procent. 2006 års mätningar 
visar att av dem som genomgått Lernias arbetsmark-
nadsutbildningar fick cirka 70–75 procent arbete 
inom 90 dagar efter avslutad utbildning.

Lernias marknadsandel på marknaden för kommunal 
vuxenutbildning bedöms till cirka 20 procent för 2006. 

Konkurrensen på utbildningsmarknaden var under 
2006 fortsatt hård. Det finns ingen aktör som Lernia 
möter på alla delmarknader eller överallt i Sverige. 
Kännetecknande för konkurrenssituationen är i stället 
att det finns många små aktörer.

Under 2006 gick cirka 50 000 personer på någon 
av Lernias utbildningar, och Utbildning arbetar med 
cirka 3 100 kunder. Återköpsfrekvensen är hög.

Företagens och Försäkringskassans efterfrågan på 
arbetslivsinriktad rehabilitering var låg under året. 

kunder och intressenter 
Lernias viktigaste intressentgrupper är kunder, 
kursdeltagare, medarbetare, ägare, fack- och bransch-
organisationer, leverantörer, miljön samt det lokala 
samhället. Lernia måste vara tydlig på marknaden och 
professionell i kontakten med sina intressenter. 

Kontinuerligt genomförs kundundersökningar, 
medarbetarundersökningar och intressentdialoger. 
Lernia har cirka 4 300 kunder – företag, länsarbets-
nämnder, arbetsförmedlingar, försäkringskassor, 
organisationer. Under 2006 genomfördes för tredje 
gången en koncerngemensam kundundersökning. 
Mätningar och djupintervjuer visar att service och 
bemötande fortsatt är Lernias starkaste områden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLiG BETyDELSE SOM 
iNTRÄffAT UNDER RÄKENSKApSåRET ELLER 
EfTER DESS SLUT
Lernia Bemanning skrev ramavtal med Strängbetong 
avseende både bemanning och rekrytering till alla 
Strängbetongs sju produktionsanläggningar i Sverige. 

Lernia Bemanning öppnade nya kontor i Karlstad, 
Örnsköldsvik och Sundsvall.

Lernia tecknade ett samarbetsavtal med bransch-
organisationen Svensk Handel, vilket innebär att 
Lernia ska tillhandahålla tjänster inom omställning 
och utbildning för Svensk Handels medlemmar.
 Lernia övertog pågående och framtida KY-utbild-
ningar i produktionsteknik och produktionslogistik i 
Skövde från Volvo.

Avtal om omställningstjänster tecknades med 
bland andra Klippan AB och Swedish Meats. 

Avtal om konsult- och utbildningstjänster teckna-
des med bland andra AB Svenska Bostäder och Volvo 
Car Corporation. 

I den budget som regeringen presenterade i 
oktober 2006 aviserades sänkta anslag till arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder från och med 2007.  Tillgänglig 
marknad för yrkesutbildningar och förberedande 
utbildningar förväntas minska från nivån 2,4 mdr 2006 
till 1,2 mdr 2007. Merparten av Lernias omsättning 
från denna marknad härrör sig från yrkesutbildningar, 
där förväntad minskning av tillgänglig marknad 
bedöms till cirka 30 procent från och med 2007. Som 
en konsekvens av dessa nya marknadsförutsättning-
ar har uppsägning av personal och avveckling av 
hyrda lokaler skett under fjärde kvartalet och cirka 28 
mkr har tagits som omstruktureringskostnad i 2006 
års bokslut.

Lernias kvalitetsledningssystem samt miljöled-
ningssystem omcertifierades mot standard SS EN ISO 
9001:2000 respektive SS EN ISO 14 001:2004 i 
november 2006. 
   Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter 
räkenskapsårets slut.

AVSÄTTNiNG fÖR fRiSTÄLLD pERSONAL OcH 
fRiSTÄLLDA LOKALER
Den omstruktureringsreserv på 13 mkr som reserverades 
2005 nyttjades under 2006. I bokslutet för 2006 belastas 
resultatet med 30 mkr i omstruktureringskostnader 
avseende uppsagd personal och outnyttjade lokaler inom 
affärsenhet Utbildning, varav 28 mkr under fjärde kvartalet.

iNfORMATiON OM RiSKER OcH
OSÄKERHETSfAKTORER
finansieLLa instruMent och  
riskhantering
Den finansiella strategin är inriktad mot att bolaget av 
egen kraft kan finansiera utveckling och behov av 
förändringar. Bolagets kapitalstruktur ska långsiktigt 
motsvara en soliditetsnivå på 40–50 procent. 

Koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen 
och kreditrisken är låg beträffande kundfordringar och 
övriga fordringar (not 23). 

Den enskilt största risken för Lernia är volymför-
ändringar på marknaden för arbetsmarknadsutbild-
ning. Lernias strategi är att öka intäkterna från andra 
marknader, det vill säga företag och kommun, utan 
att förlora ställning på marknaden för arbetsmarknads-
utbildning. 
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RESULTAT OcH STÄLLNiNG MODERBOLAG 
Omsättningen för 2006 uppgick till 1 296 (1 244) mkr 
med ett rörelseresultat på 28 (49) mkr. Balansomslut-
ningen var 684 (539) mkr. Investeringar uppgick till  
17 (14) mkr och likvida medlen var 162 (109) mkr. 
Beviljad checkräkningskredit uppgick till 100 (100) mkr, 
varav 0 (0) mkr nyttjats per 31 december 2006. Av 
Lernia AB:s försäljning utgjorde knappt 0,5 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 2006.

fÖRVÄNTNiNGAR AVSEENDE DEN fRAMTiDA 
UTVEcKLiNGEN
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter 
och ger positivt resultat. Lernias intäkter från före-
tagsmarknaden fortsätter att öka både i absoluta tal 
och som andel av Lernias totala intäkter. Ett långsik-
tigt mål är att intäkterna från företagsmarknaden ska 
utgöra två tredjedelar av koncernens omsättning. 
(2006, cirka 50 procent.) 

bedöMning 2007 
Bedömningen för 2007 är att Lernias omsättning på 
bemanningsmarknaden och företagsmarknaden för 
utbildning fortsätter att utvecklas positivt medan 
Lernias omsättning avseende offentligt upphandlad 
utbildning minskar, beroende på minskande tillgänglig 
marknad. Marknaden för omställningstjänster bedöms 
vara på samma nivå som 2006.  Marknaden för 
rehabiliteringstjänster är svårbedömd, men förväntas 
öka under 2007. Totalt för koncernen innebär det en 
bedömd omsättning och rörelseresultat i nivå med 2006.

fÖRSLAG TiLL DiSpOSiTiON BETRÄffANDE 
BOLAGETS ViNST 
Till årsstämmans förfogande står i moderbolaget 
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 287 436 719 
Årets resultat 78 122 244
Summa kronor 365 558 963

Styrelsen föreslår att en utdelning på 50 000 000 kronor 
avseende år 2006 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 förekomma i branschen eller de risker 
som i allmänhet är förenade med bedrivande av 
näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser 
hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, 
härutöver har inte några händelser inträffat som 
påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. 

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 
2006-12-31 framgår av denna årsredovisning. Det 
framgår också av årsredovisningen vilka principer som 
tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och 
skulder.

Den föreslagna utdelningen med 50 kronor per 
aktie utgör 10 procent av bolagets eget kapital och 10 
procent av koncernens eget kapital. Bolagets soliditet 
uppgår till 57 (59) procent och den föreslagna 
utdelningen försvårar inte fullföljandet av de investe-
ringar som bedömts nödvändiga för bolagets fortsatta 
utveckling. 

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets 
förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda 
betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos 
innefattar beredskap för att klara variationer i de 
löpande betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin 
verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina 
förpliktelser. Styrelsens bedömning är att storleken på 
det egna kapitalet såsom det redovisas i denna 
årsredovisning står i rimlig proportion till omfattning-
en på bolagets verksamhet och de risker som är 
förenade med verksamhetens bedrivande med beak-
tande 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 utdel-
ningen 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 konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Till förfogande stående vinstmedel kronor 
365 558 963 föreslås disponeras enligt följande:

Till aktieägaren utdelas kronor 50 000 000 
I ny räkning balanseras kronor 315 558 963
Summa kronor 365 558 963
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mkr Not 2006 2005
nettoomsättning 2,3 2 179 1 742
övriga rörelseintäkter 4 14 18
Summa rörelsens intäkter  2 193 1 760
   
personalkostnader 5 –1 461 –1 116
övriga externa kostnader 6 –581 –530
avskrivningar  10 –19 –19
Summa rörelsekostnader  –2 061 –1 665
   
Rörelseresultat  3,7,24 132 95
   
finansiella intäkter  3 2
finansiella kostnader  0 0
finansnetto 8 3 2 

Resultat före skatt  135 97
   
skatt 9 15 12
årets resultat  150 109
   
resultat per aktie (kr)  150 109
   
   
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  150 109
   
Total förmögenhetsförändring,  
exklusive transaktioner med bolagets ägare  150 109

resuLtaträkningar för koncernen
1 januari–31 december
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mkr Not 2006 2005
Tillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 10 60 62
finansiella placeringar 12 - -
Långfristiga fordringar 14 11 1
uppskjutna skattefordringar 9 80 60
Summa anläggningstillgångar  151 123
   
varulager 15 1 1
skattefordringar  2 1
kundfordringar 16 487 325
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 63 63
övriga fordringar  16 12
Likvida medel 18 162 109
Summa omsättningstillgångar  731 511

SUMMA TiLLGåNGAR  882 634

   

baLansräkningar för koncernen
per den 31 december
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mkr Not 2006 2005
Eget kapital 19  
aktiekapital   100 100
balanserat resultat inklusive årets resultat  400 275
Summa eget kapital  500 375

Skulder   
Långfristiga räntebärande skulder 10 4 3
avsättningar till pensioner 5 - -
övriga avsättningar 20 4 4
Summa långfristiga skulder  8 7
   
kortfristiga räntebärande skulder 10 3 2
Leverantörsskulder  76 63
övriga skulder 21 83 59
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 182 113
avsättningar 20 30 15
Summa kortfristiga skulder  374 252
Summa skulder  382 259

SUMMA EGET KApiTAL OcH SKULDER  882 634
   
information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.

baLansräkningar för koncernen
per den 31 december
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kassafLödesanaLyser för koncernen
1 januari–31 december

mkr Not 2006 2005
Den löpande verksamheten 27  
resultat efter finansiella poster  135 97
justering för poster som inte ingår i kassaflödet  15 1
betald skatt  0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital   150 98
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
ökning (–) / Minskning (+) av varulager  0 0
ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  –167 –54
ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder  106 –1
Kassaflöde från den löpande verksamheten  89 43
   
investeringsverksamheten   
förvärv av materiella anläggningstillgångar  –17 –14
avyttring av materiella anläggningstillgångar  6 8
förvärv av finansiella anläggningstillgångar  - -
avyttring av finansiella anläggningstillgångar  - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –11 –6
   
finansieringsverksamheten   
utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  –25 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –25 0
   
årets kassaflöde  53 37
Likvida medel vid årets början  109 72
Likvida medel vid årets slut  162 109
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mkr Not 2006 2005
nettoomsättning 2,3 1 282 1 226
övriga rörelseintäkter 4 14 18
Summa rörelsens intäkter  1 296 1 244

personalkostnader 5 –715 –670
övriga externa kostnader 6 –536 –506
avskrivningar 10 –17 –19
Summa rörelsekostnader 3,7,24 –1 268 –1 195
   
Rörelseresultat   28 49
   
resultat från finansiella poster: 8  
ränteintäkter och liknande resultatposter  6 2
nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar  0 0
räntekostnader och liknande resultatposter  0 –1
Resultat efter finansiella poster  34 50
   
bokslutsdispositioner   
   
Resultat före skatt  34 50
skatt 9 44 24
årets resultat  78 74

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  78 74
   
Total förmögenhetsförändring, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare  78 74

resuLtaträkningar för ModerboLaget
1 januari–31 december
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mkr Not 2006 2005
Tillgångar   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 10 52 55
   
finansiella anläggningstillgångar   
andelar i koncernföretag 11 5 8
andra långfristiga värdepappersinnehav 13 - -
uppskjuten skattefordran 9 80 60
Summa finansiella anläggningstillgångar  85 68
   
Summa anläggningstillgångar  137 123
   
Omsättningstillgångar   
varulager 15 1 1
   
kortfristiga fordringar   
kundfordringar 16 243 202
fordringar hos koncernföretag  64 31
övriga fordringar  17 12
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 60 61
Summa kortfristiga fordringar  384 306
   
kassa och bank 18 162 109
Summa omsättningstillgångar  547 416

SUMMA TiLLGåNGAR  684 539

baLansräkningar för ModerboLaget
per den 31 december
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mkr Not 2006 2005
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  287 177
årets resultat  78 74
Summa eget kapital  485 371
   
Obeskattade reserver  - -
   
Avsättningar   
övriga avsättningar 20 34 19
Summa avsättningar  34 19
   
Kortfristiga skulder   
skulder till kreditinstitut  - -
förskott från kunder  0 0
Leverantörsskulder  68 60
skulder till koncernföretag  1 7
aktuella skatteskulder  3 1
övriga skulder 21 31 30
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 62 51
Summa kortfristiga skulder  165 149

SUMMA EGET KApiTAL OcH SKULDER  684 539
   
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  25  
för moderbolaget
per den 31 deceMber

mkr   
ställda säkerheter  inga inga
eventualförpliktelser  inga inga

baLansräkningar för ModerboLaget
per den 31 december
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mkr Not 2006 2005
Den löpande verksamheten 27   
resultat efter finansiella poster  34 50
justering för poster som inte ingår i kassaflödet  114 41
betald skatt  - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändringar av rörelsekapital  148 91
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
ökning (–) / Minskning (+) av varulager  0 0
ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  –78 –37
ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder  16 –12
Kassaflöde från den löpande verksamheten  86 42
   
investeringsverksamheten   
förvärv av materiella anläggningstillgångar  –14 –14
avyttring av materiella anläggningstillgångar  6 9
förvärv av finansiella anläggningstillgångar  - -
avyttring av finansiella anläggningstillgångar  - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –8 –5
   
finansieringsverksamheten   
utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  –25 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –25 0
   
årets kassaflöde  53 37
Likvida medel vid årets början  109 72
Likvida medel vid årets slut  162 109

kassafLödesanaLyser för ModerboLaget
1 januari–31 december
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noter tiLL de finansieLLa rapporterna 

Not 1 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med interna-
tional financial reporting standards (ifrs) utgivna av interna-
tional accounting standards board (iasb) samt tolkningsut-
talanden från international financial reporting interpretations 
committee (ifric) såsom de har godkänts av eu-kommissio-
nen för tillämpning inom eu. vidare har redovisningsrådets 
rekommendation rr 30:05 kompletterande redovisningsregler 
för koncerner tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen 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 årsredovisningslagen (årL) och 
tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och  
koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncer-
nen. 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 anskaffningsvärden. 

anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas 
för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisa-
de värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljnings-
kostnader. att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet 
med ifrs kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämp-
ningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 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.

bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen 
av ifrs som har en betydande inverkan på de finansiella 
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra 
väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter 
beskrivs i not 29. 

Ändrade redovisningsprinciper
de ias/ifrs/ifric som trätt ikraft 2006 är:
– ändringar i ias 19 avseende behandlingen av aktuariella 

vinster och förluster
– ändringar i ias 21 avseende nettoinvestering i utlandsverk-

samhet (finansiering från annat koncernbolag än moder- 
bolaget)

– ändringar i ias 39 avseende kassaflödessäkring av vissa 
koncerninterna transaktioner, i den s.k. fair value option 
samt finansiella garantiavtal

– ifrs 6 samt ändringar i denna standard – prospektering 
efter samt utvärdering av mineraltillgångar

– ifric 4 – fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett 
leasingavtal

– ifric 5 – rätter till intressen i fonder för nedläggning, 
återställande och miljöåterställande åtgärder

– ifric 6 – förpliktelser som uppstår genom deltagande på 
viss marknad – avfall som utgörs av eller innehåller elek-
triska eller elektroniska produkter

de ovan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
koncernens finansiella rapporter. koncernens redovisningsprin-
ciper har tillämpats konsekvent på rapporter och konsolidering 
av moderbolag, dotterbolag och intresseföretag. ingen av dessa 
ändrade redovisningsprinciper har haft någon påverkan på de 
finansiella rapporterna.

Nya ifRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
en ny standard, en ändring samt några nya tolkningsuttalan-
den träder i kraft först från och med räkenskapsåret 2007 
och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella 
rapporter. bedömningen är att detta inte kommer att ha någon 
efffekt på de finansiella rapporterna.

– ifrs 7 – finansiella instrument: upplysningar och sam-
manhängande ändringar i ias 1 utformning av finansiella 
rapporter

– ifric 7– applying the restatement approach under ias 29 
financial reporting in hyperinflationary econimies 

– ifric 8 – scope of ifrs 2 
– ifric 9 – reassessment of embedded derivatives
– ifric 10 – interim financial reporting and impairment  

Segmentsrapportering
ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av 
koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster 
(rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekono-
misk 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 för-
väntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räk-
nat från balansdagen. omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen. 

Konsolideringsprinciper
dotterföretag 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, 
beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål 
kan utnyttjas eller konverteras. 

dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterfö-
retagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualför-
pliktelser. 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 eventualförpliktelser. 
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anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörel-
sen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsda-
gen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder 
och för emitterade eget kapitalinstrument som lämnats som 
vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna, samt 
transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvär-
vet. vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger 
nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. 
om skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträk-
ningen.

dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovis-
ningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det 
bestämmande inflytandet upphör.

intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett be-
tydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över 
den driftsmässiga 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 intresseföretag 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 intresse-
företags resultat” koncernens andel i intresseföretagens netto- 
resultat efter skatt och minoritet justerat för eventuella av-
skrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade 
över- respektive undervärden. erhållna utdelningar från in-
tresseföretaget 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 eventualförpliktelser redovisas i enlighet med ifrs 3 
rörelseförvärv.

när koncernens andel av redovisade förluster i intresseföre- 
taget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncern-
en 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 kost-
nader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, eli-
mineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med 
intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimine-
ras 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 transaktions-
dagen. 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 anskaff-
ningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfäl-
let. 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, 
valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som 
övrig värdeförändring avseende tillgången eller skulden.

intäkter
intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen 
baserad på färdigställandegraden på balansdagen. färdigstäl-
landegraden fastställs genom en beräkning utifrån nedlagda 
resurser avseende konsultinsatser och genomförd utbildning. 
intäkter för försäljning av varor, främst utbildningsmaterial 
och restaurangprodukter, redovisas i resultaträkningen när vä-
sentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 
ägande har överförts till köparen.

intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekono-
miska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. om det 
råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande 
kostnader eller risk för returer och om säljaren behåller ett en-
gagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknip-
pas med ägandet sker ingen intäktsföring. intäkterna redovisas 
till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas 
komma att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
operationeLLa LeasingavtaL
kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. förmåner 
erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i 
resultaträkningen som en minskning av leasigavgifterna linjärt 
över leasingavtalets löptid. variabla avgifter kostnadsförs i de 
perioder de uppkommer.

finansieLLa LeasingavtaL
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amor-
tering på den utestående skulden. räntekostnaden fördelas 
över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade skulden. variabla avgifter kost-
nadsförs i de perioder de uppkommer.

finansieLLa intäkter och kostnader
finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter 
på bankmedel och fordringar och räntebärande värdepapper, 
räntekostnader på lån, utdelningsintäkter och valutakursdif-
ferenser. 

ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder 
beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. effektiv-
räntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade 
framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebind-
ningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller 
skulden.

ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar periodi-
serade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabat-
ter, premier och andra skillnader mellan det ursprungligen 
redovisade värdet av fordran respektive skuld och det belopp 
som regleras vid förfall. 

utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning 
fastställts. 

räntekostnader belastar resultatet i den period till vilken de 
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hänför sig oavsett hur de upplånade medlen har använts. kon-
cernen aktiverar inte ränta i tillgångarnas anskaffningsvärden.

finansiella instrument
finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier 
och lånefordringar. bland skulder och eget kapital återfinns 
leverantörsskulder och låneskulder.

en finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor. kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har 
skickats. skuld tas upp när motparten har presterat och avtal-
senlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

en finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rät-
tigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. en finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att 
förvärva eller avyttra tillgången. 

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

Lånefordringar och kundfordringar 
”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella till-
gångar 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 kredittaga-
ren 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. kundfordran redovisas 
till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag 
för osäkra fordringar.
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen
denna kategori består av två undergrupper, finansiella skulder 
som innehas för handel och andra finansiella skulder som 
företaget valt att placera i denna kategori (den så kallade fair 
value option).

Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörs-
skulder, ingår i denna kategori. skulderna värderas till upplu-
pet anskaffningsvärde.

Derivat som används för säkringsredovisning
samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräk-
ningen. värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen vid 
säkring av verkligt värde. vid kassaflödessäkring och säkring 
av nettoinvestering i utländsk valuta redovisas värdeföränd-
ringarna i särskilda kategorier inom eget kapital i avvaktan på 
att den säkrade posten redovisas i resultaträkningen. säkrings-
redovisning beskrivs närmare nedan.

Långfristiga fordringar och övriga  
fordringar
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är 
fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar 
utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. om den för-
väntade innehavstiden 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 
lånefordringar. 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 diskonte-
ring. 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 trans-
aktionskostnader. 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 diskontering till nominellt belopp.

Materiella anläggningstillgångar
ägda tiLLgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivning-
ar 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 anskaffningen. exempel på direkt hänförbara 
kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leve-
rans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och 
juristtjänster. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet 
för egenproducerade anläggningstillgångar. redovisningsprin-
ciper 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 utrangering/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 anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i 
den period de uppkommer.
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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 överförda till leasetagaren, om så ej 
är fallet är det fråga om operationell leasing. 

tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har 
redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. förplik-
telsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats som 
lång- och kortfristiga skulder. de leasade tillgångarna avskrivs 
enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta 
och amortering av skulderna.

operationell leasing innebär att leasingavgiften 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 nyttjande-
period, 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 
nettoförsäljningsvärdet. nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för 
att åstadkomma en försäljning. 

anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, 
först ut-metoden (fifu) och inkluderar utgifter som uppkom-
mit 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 un-
dantag för varulager och uppskjutna skattefordringar – prövas 
vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation 
på nedskrivningsbehov. om någon sådan indikation finns be-
räknas tillgångens återvinningsvärde. undantagna tillgångar 
enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard.

om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kas-
saflöden till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskriv-
ningsbehov tillgångarna 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 kassagenererande enhets redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. en nedskrivning belastar 
resultaträkningen.

nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassage-
nererande 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 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. vid beräkning 
av nyttjandevärdet 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 återvinningsvärdet 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 beräkningen 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 pen-
sioneringen och antalet tjänsteår. koncernens nettoförpliktelse 
avseende förmånsbestämda 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 förvaltningstill-
gångar dras av. diskonteringsräntan är räntan på balansdagen 
på en förstklassig företagsobligation med en löptid som mot-
svarar 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 
användande av den så kallade 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 resul-
taträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden 
tills ersättningarna helt är intjänade. om ersättningen är fullt 
ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt. 
korridorregeln tillämpas och innebär att den del av de acku-
mulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 
10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och 
förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet 
över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgörings-
tiden för de anställda som omfattas av planen. i övrigt beaktas 
inte aktuariella vinster och förluster.
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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 inbetal-
ningar till planen.

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 kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas endast om företaget är bevisligen förplik-
tigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en 
formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den nor-
mala tidpunkten. när ersättningar lämnas som ett erbjudande 
för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det 
är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet 
anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt 
kan uppskattas. 

kortfristiga ersättningar
kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskon-
tering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna 
erhålls.

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 ekono-
miska 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 diskontering 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 fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan, och 
omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt 
tillkännagiven. ingen avsättning görs för framtida rörelsekost-
nader. 

återstäLLning av förorenad Mark
i enlighet med koncernens offentliggjorda miljöprinciper och 
tillämpliga legala krav, redovisas en avsättning för återstäl-
lande av förorenad 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 förpliktel-
serna enligt kontraktet.

Skatter
inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avse-

ende 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 
skattemässiga 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 tempo-
rära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. 
värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och av-
vecklade verksamheter
innebörden av att en anläggningstillgång (eller en avyttrings-
grupp) 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 avyttrings-
grupper 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 skall 
anläggningstillgången respektive avyttringsgruppen som helhet 
värderas till verkligt värde med avdrag för försäljningskostna-
der.

förluster till följd av värdenedgångar vid första klassifice-
ringen som innehav för försäljning inkluderas i resultaträkning-
en, även när det är fråga om en omvärdering. detsamma tilläm-
pas för vinster eller förluster vid efterföljande omvärderingar.

en avvecklad verksamhet är en del av ett företags verk-
samhet som representerar en självständig rörelsegren eller en 
väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område eller är ett 
dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäl-
jas.

klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avytt-
ring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning. en 
avyttringsgrupp som skall 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 åta-
gande 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 årsredo-
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visningslagen (1995:1554) och redovisningsrådets rekom-
mendationer rr 32:05 redovisning för juridisk person. även av 
redovisningsrådets akutgrupp utgivna uttalanden gällande 
för noterade bolag tillämpas. rr 32:05 innebär att moderbola-
get i årsredovisningen för den juridiska personen skall 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. rekom-
mendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras 
från ifrs. skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan. 

Ändrade redovisningsprinciper
från och med den 1 januari 2006 tillämpas reglerna i årL 4 
kap 14§ a-e om värdering av visssa finansiella instrument till 
verkligt värde samt säkringsredovisning. detta har inneburit 
byte av redovisningsprincip men har inte haft någon effekt på 
resultat och ställning. 

Dotterföretag och intresseföretag
andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moder-
bolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. som intäkt redovisas 
endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa här-
rör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. utdelningar 
som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en 
återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovi-
sade värde. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för 
koncernen med tillägg för eventuella uppskrivningar.

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 för-
månsbestämda planer än de som anges i ias 19. Moderbolaget 
följer tryggandelagens bestämmelser och finansinspektionens 
föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemäs-
sig avdragsrätt. de väsentligaste skillnaderna jämfört med 
reglerna i ias 19 är hur diskonteringsräntan 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 resul-
taträkningen 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 uttalande från redovisningsrådets akutgrupp. 
aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottaga-
ren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. koncernbidrag redovisas enligt eko-

nomisk 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. 

koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redo-
visas som en utdelning. det innebär att erhållet koncernbidrag 
och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. 
Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas 
direkt mot balanserade vinstmedel. 

koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott 
redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottaga-
ren direkt mot balanserade vinstmedel. givaren redovisar kon-
cernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i 
andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och av-
vecklade verksamheter
ifrs 5 tillämpas med de undantag som anges i rr 32:05.8-9. 
enligt ifrs 5 skall tillgångar till försäljning redovisas separat i 
balansräkningen och verksamheter under avveckling redovisas 
separat i resultaträkningen. detta överensstämmer dock inte 
med uppställningsformerna till årsredovisningslagen. informa-
tionen ifråga liksom övrig information som skall framgå enligt 
ifrs 5, lämnas därför i noter. vidare tillämpas inte reglerna i 
ifrs 5, som föreskriver att anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning inte skall skrivas av utan avskrivning sker i enlig-
het med årsredovisningslagen.
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Not 2 intäkternas fördelning

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
tjänsteuppdrag 2 156 1 719 1 253 1 198
övrigt 23 23 29 28

Summa 2 179 1 742 1 282 1 226

debiteringen mellan affärsenheterna är mycket begränsad och 
görs utifrån självkostnad med ett mindre pålägg.
 

Not 3 Segmentsrapportering

den primära indelningsgrunden för koncernens segment är 
rörelsegrenar. Med rörelsegrenar avses inom koncernen af-
färsenheterna utbildning och bemanning. från och med 2006 
ingår rörelsegrenen rehabilitering i rörelsegrenen utbildning 
och detta har beaktats i jämförande siffror för 2005.

koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån 
uppföljning av avkastningen på koncernens affärsenheter. 

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 två affärsenheterna. staberna 
har verksamhet som är av ren stabs- och utvecklingskarak-
tär men också serviceverksamhet gentemot affärsenheterna. 
samtliga servicekostnader fördelas genom utdebitering till 
självkostnad. staberna svarar för alla it-investeringar, vilka 
utdebiteras via serviceavgifter till affärsenheterna. allokering 
av stabskostnader sker ej. 

i segmentens investeringar i materiella anläggningstill-
gångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i 
korttidsinventarier och inventarier av mindre värden.

Lernia ser sverige som en geografisk helhet, varför ingen se-
kundär segmentredovisning görs. huvudkontor och staber ingår 
i ofördelat. i ofördelat ingår även ränteintäkter, räntekostna-
der och skattekostnader.

2006
Affärsenhet, mkr

Utbild-
ning

Beman-
ning

Oför- 
delat

Totalt

intäkter totalt 1 293 904 –4 2 193
varav externt 1 289 903 1 2 193

Rörelseresultat 124 86 –78 132
rörelsemarginal, % 9,6 9,5

skatt 15 15

årets resultat 124 86 –60 150

tillgångar 351 253 278 882
skulder 179 247 –44 382
investeringar 11 2 7 20
avskrivningar 12 1 6 19
kostnader som inte 
motsvaras av utbetal-
ningar 25 0 –13 12

Not 3 forts

2005 
Affärsenhet, mkr

Utbild-
ning

Beman-
ning

Oför- 
delat

Totalt

intäkter totalt 1 235 524 1 1 760
varav externt 1 234 521 5 1 760

Rörelseresultat 133 27 –65 95
rörelsemarginal, % 10,8 5,2
skatt 12 12

årets resultat 133 27 –51 109

tillgångar 307 131 196 634
skulder 146 126 –13 259
investeringar 11 2 5 18
avskrivningar 12 0 7 19
kostnader som inte 
motsvaras av utbetal-
ningar 13 0 –12 1

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
vinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar 4 6 4 6
övrigt 10 12 10 12

Summa 14 18 14 18

Not 5 Anställda och personalkostnader
 

Medeltalet anställda 2006
varav 

män,% 2005
varav 

män,%
Moderbolaget 1 339 55 1 335 55
dotterföretag 2 223 77 1 317 82

Koncernen totalt 3 562 69 2 652 68

Könsfördelning styrelse och 
företagsledning, %

2006
Andel 

kvinnor

2005
Andel 

kvinnor
Moderbolaget
styrelsen 45 45
företagsledning 25 38

Koncernen totalt
styrelsen 45 45
företagsledning 25 38



Lernia 2006   43

årsredovisning och koncernredovisning 2006

Not 5 forts
2006 2005

Löner och andra er-
sättningar och sociala 
kostnader, mkr

Löner 
och  

ersätt-
ningar

Sociala 
kostna-

der

Löner 
och 

ersätt-
ningar

Sociala 
kostna-

der
Moderbolaget 451 231 435 216
(varav pensions-
kostnad) 1) (86) (75)

1) av moderbolagets pensionskostnad avser 1 (1) mkr vd. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan  
styrelseledamöter och vd samt övriga anställda

2006 2005

mkr
Styrelse 

och vd
Övriga

 anställda
Styrelse 

och vd
Övriga

 anställda

Moderbolaget totalt 3 448 3 432
koncernen totalt 5 983 4 765

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

Medelantalet anställda per år har beräknats som ett genom-
snitt av antalet anställda vid utgången av varje månad.

styrelsens ordförande har ett styrelsearvode på totalt  
160 (156) tkr. övriga styrelseledamöter har ett årsarvode på 80 

(78) tkr. arbetstagarrepresentanterna har ett inläsningsarvode 
på 4 300 (4 160) kr per bevistat styrelsemöte. till verkställande 
direktören har utgått lön och övriga ersättningar inklusive 
förmånsbil med 2 062 (1 977) tkr. en individuell tjänstepen-
sionsförsäkring, kostnad 655 (492) tkr, har tecknats för verkstäl-
lande direktören 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 gruppliv- och trygghetsförsäkring. 
vid uppsägning från bolagets sida äger verkställande direktö-
ren, utöver lön under uppsägningstiden 12 månader, rätt till 
avgångsvederlag motsvarande en årslön. om lön eller annan 
ersättning erhålls under vederlagsperioden ska avräkning 
göras mot vederlaget. 

samtliga personer i företagsledande ställning ingår i Lernias 
företagsledning. denna består förutom verkställande direktö-
ren av sju personer varav två är kvinnor. Löner och förmåner 
samt pensionsavgifter exklusive vd i moderbolag har uppgått 
till sammanlagt 9 577 ( 9 240) tkr respektive 3 795 (3 650) tkr 
(exklusive moderbolagets vd). samtliga medlemmar i företags-
ledningen, 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, avgångs-
vederlag motsvarande en årslön. anställningsvillkoren för 
anställda från och med 2004 är utöver lön under uppsägnings-
tiden 6 månader, avgångsvederlag motsvarande 18 månader. 
om lön eller annan ersättning erhålls under vederlagsperioden 
ska avräkning göras mot vederlaget.
 
 
 

Not 5 forts

Specifikation - Löner och andra ersättningar till personer i Lernias företagsledning 

Belopp i tkr Grundlön
Övriga 

förmåner Summa pensionsålder
pensions-
kostnader

vd Lernia ab 1 920 142 2 062 62 655
vd Lernia bemanning ab 1 525 1 525 65 463
direktör utbildning 1) 1 398 1 398 65 368
direktör utbildning 2) 712 712 65 588
it-direktör 1 177 71 1 248 65 302
kommunikationsdirektör 1 163 75 1 238 65 315
personaldirektör 997 80 1 077 65 623
utvecklingsdirektör 1 197 35 1 232 65 891
ekonomidirektör 1 063 84 1 147 65 245

1) karin pihlgren lämnade sin tjänst 30 november 2006   
2) Lennart eriksson tf 060601–061231    
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Not 5 forts

Sjukfrånvaro, % Koncern Moderbolaget
Kön/ålder 2006 2005 2006 2005
samtliga 4,9 4,5 2,9 4,3
(varav >= 60 dagar) (29,7) (47,3) (60,5) (57,3)
Män 5,2 5,1 2,4 3,5
kvinnor 4,3 5,4 3,6 5,3

<30 år 6,3 5,3 2,1 2,6
30–49 år 4,8 5,1 2,5 3,4
50år– 3,3 5,1 3,3 5,0
 

Ersättning efter avslutad anställning enligt iAS 19
Lernia ab har en förmånsbestämd pensionsplan för huvud-
delen av sina anställda och tillhandahåller förmånsbaserade 
pensioner utifrån ersättningar och anställningstid som de 
anställda har vid eller nära pensioneringen. anställda som har 
en lön över 10 basbelopp har en alternativ pensionsplan som 
är avgiftsbaserad och ingår därmed inte i redovisningen för 
förmånsbaserade 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 bolagise-
ringen 1993 ingår i moderbolagets totala pensionsskuld och 
tillgångarna förvaltas av en pensionsstiftelse, amugruppens 
pensionsstiftelse 1997. skulden 438 (448) mkr är kreditför-
säkrad via fpg/pri. gottgörelse för utbetalda pensioner har 
lämnats till Lernia ab för 2006 med 18 (17) mkr.

Lernia bemanning har för uthyrda konsulter en avgiftsbase-
rad pensionslösning via försäkringsbolaget fora. tjänstemän-
nen har en förmånsbaserad pensionslösning via försäkringsbo-
laget alecta och anställda som har en lön över 10 basbelopp 
har via skandia Liv en alternativ pensionsplan som är avgifts-
baserad. enligt ett uttalande från redovisningsrådets akut-
grupp, ura 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfat-
tar flera arbetsgivare. för räkenskapsåret 2006 har bolaget 
inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att 
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. pensions-
planen 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 5 
(3) mkr. alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna 
och/eller de försäkrade. vid utgången av 2006 uppgick alectas 
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 124 
(120) 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.

koncernens totala pensionskostnader för avgiftsfinansierade 
planer uppgår 2006 till 23 (34) mkr. Moderbolagets totala 
pensionskostnader för avgiftsfinansierade planer uppgår 2006 
till 14 (14) mkr.  
 
 
 

Not 5 forts

förmånsbestämda pensionsplaner 
nedanstående uppgifter som lämnats är identiska för moderbo-
lag och koncern.
 

mkr 06-12-31 05-12-31
Nettoskuld balansräkning
förpliktelsernas nuvärde avseende 
fonderade förpliktelser 992 960
förvaltningstillgångarnas verkliga 
värde –1 016 –974
oredovisade aktuariella vinster 
(plus) eller förluster (minus) 8 12

fordran (–)/skuld (+) som  
redovisas i balansräkning –16 –2

pensionskostnad
kostnader avseende tjänst-
göring under innevarande år –19 –21
räntekostnader –32 –37
förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar 39 40
aktuariell vinst (–) eller förlust (+) 
netto som redovisas under året

Kostnad som redovisas i 
Resultaträkningen –12 –18

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

Avstämning av den redovisade nettoskulden
ingående nettoskuld –2 11
kostnad enligt resultaträkningen 12 18
inbetalda avgifter (–) –26 –31

Utgående nettofordran (–)/
skuld (+) –16 –2

faktisk avkastning på förvaltningstillgångar
förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar 39 40
aktuariell vinst (+) eller förlust (–) 
på förvaltningstillgångar 4 41

faktisk avkastning på 
förvaltningstillgångar 43 81
 
någon amortering av aktuariella vinster och förluster är inte 
aktuellt under 2007.
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Not 5 forts

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

mkr 06-12-31 05-12-31
pensionsförpliktelser
ingående balans 960 880
förmåner intjänade under året 19 21
räntekostnader 32 35
utbetalda pensioner –27 –24
aktuariella vinster (–)/förluster (+) 8 48

Utgående balans 992 960

förvaltningstillgångar
ingående balans 974 886
förväntad avkastning 39 40
inbetalda premier 26 31
utbetalda medel –27 –24
aktuariella vinster (+)/förluster (–) 4 41

Utgående balans 1 016 974

Väsentliga aktuariella  
antaganden 06-12-31 05-12-31
diskonteringsränta skandia 3,6% 3,6%
diskonteringsränta pensionsstif-
telsen 3,6% 4,0%
förväntad löneökning 3,5% 3,5%
personalomsättning 3,0% 3,0%
förväntad återstående tjänstgö-
ringstid 15,7 år 15,7 år
pensionsuppräkning (inflation) 2,0% 2,0%
förväntad avkastning på förvalt-
ningstillgångar, skandia 4,0% 4,0%
förväntad avkastning på förvalt-
ningstillgångar, stiftelsen 4,0% 4,0%
 
stiftelsen förvaltningstillgångar placeras med utgångspunkt från 
gällande placeringspolicy. tillgångarna är placerade i fyra olika 
segment, realränteobligation (71%), utländska aktieindexobligatio-
ner (26%), aktier (2%) och likvida medel/korta fordringar (1%).

Historisk information
Koncernen
mkr 2006 2005 2004 2003
nuvärde av förmånsbe-
stämd förpliktelse 992 960 880 821
verkligt värde på förvalt-
ningstillgångar –1 016 –974 –886 –804

Överskott (–)/
underskott i planen (+) –24 –14 –6 17
 
inga erfarenhetsbaserade justeringar har gjorts på förvalt-
ningstillgångarna eller förvaltningsskulderna. 

koncernen uppskattar att 30 mkr blir betalda till förmåns-
bestämda planer under 2007. 

Not 6 Övriga externa kostnader

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
Lokalkostnader 200 194 194 189
konsulter 121 113 121 113
Material 143 123 132 117
övriga kostnader 117 100 89 87

Summa 581 530 536 506

Not 7 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat bi-
träde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. allt annat är 
andra uppdrag. 

Koncern Moderbolaget
tkr 2006 2005 2006 2005
KpMG
revisionsuppdrag 630 650 560 580
andra uppdrag 50 90 50 88

Riksrevisionen
revisionsuppdrag 125 129 125 129

Not 8 finansnetto
 

Koncernen
mkr 2006 2005
ränteintäkter 3 2
utdelningar - -

finansiella intäkter 3 2

räntekostnader och liknande 
resultatposter 0 0
nedskrivningar - -

finansiella kostnader 0 0
finansnetto 3 2

Moderbolaget 
mkr 2006 2005
ränteintäkter, koncernföretag 0 0
ränteintäkter, övriga 3 2
utdelningar 3 -

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 6 2

räntekostnader, koncern-
företag 0 0
räntekostnader, övrigt 0 –1

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 0 –1
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Not 9 Skatter

Redovisad i resultaträkningen
Koncern Moderbolaget

mkr 2006 2005 2006 2005
aktuell skattekostnad 
(-)/skatteintäkt (+)
periodens skatt 0 0 - -

Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt(+)
uppskjuten skatt på 
pensionsåtagande –5 –4 - -
skatt på koncern-
bidrag - - 24 8
uppskjuten skatteintäkt 
i aktiverat skattevärde i 
underskottavdrag 20 16 20 16

Totalt redovisad skatte-
kostnad 15 12 44 24

Avstämning effektiv skatt
        2006         2005

Koncernen (%) mkr (%) mkr
Resultat före skatt 135 97
skatt enligt gällande 
skattesats för moderbo-
laget 28 –38 28 –27
icke avdragsgilla kost-
nader 1 –2 5 –5
ej skattepliktiga 
intäkter/ avdragsgilla 
kostnader –4 5 –5 5
Minskning av under-
skottsavdrag utan aktive-
ring av uppskjuten skatt –22 30 –24 23
aktivering av uppskjuten 
skatt –15 20 –16 16

Redovisad effektiv skatt –11 15 –12 12

Avstämning effektiv skatt
          2006          2005

Moderbolaget (%) mkr (%) mkr
Resultat före skatt 34 50
skatt enligt gällande 
skattesats för moderbo-
laget 29 –10 28 –14
icke avdragsgilla kost-
nader 3 –1 10 –5
ej skattepliktiga 
intäkter/ avdragsgilla 
kostnader –15 5 –8 4
Minskning av under-
skottsavdrag utan aktive-
ring av uppskjuten skatt –88 30 –46 23
aktivering av uppskjuten 
skatt –59 20 –32 16

Redovisad effektiv skatt –129 44 –48 24

Not 9 forts
Redovisad i balansräkningen

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
Redovisade uppskjutna 
skattefordringar
pensionsavsättningar 0 0 - -
underskottsavdrag 80 60 80 60

Skattefordringar, netto 80 60 80 60

Moderbolagets skattemässiga förlustavdrag uppgår till 377 
(483) mkr.

förändring av koncernens skatt i temporära 
skillnader och underskottsavdrag

2006, mkr

Balans 
per 

1 jan

Redo-
visat över 
resultat-

räk-
ningen

Redo-
visat 

mot eget 
kapital

Balans 
per 

31 dec

pensionsavsättningar 0 0 0
underskottsavdrag 60 20 80

Summa 60 20 0 80

2005, mkr
pensionsavsättningar 3 –3 0
underskottsavdrag 44 16 60

Summa 47 13 0 60

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
 

inventarier inklusive finansiell leasing

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
Anskaffningsvärde
vid årets början 226 237 218 234
nyanskaffningar 20 19 17 14
avyttringar och utrang-
eringar –26 –30 –25 –30

Utgående balans 220 226 210 218

Ackumulerade avskriv-
ningar
vid årets början –164 –172 –163 –171
avyttringar och utrang-
eringar 23 27 22 27
årets avskrivningar enl. 
plan på anskaffnings-
värden –19 –19 –17 –19

Summa avskrivningar –160 –164 –158 –163
Redovisat värde vid 
årets slut 60 62 52 55
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Not 10 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, ränta är rörlig och följer stibor 90 dagar +1,75%. 
normal leasingperiod omfattar 36 månader. 

mkr 2006 2005
Anskaffningsvärden
vid årets början 5 -
nyanskaffningar 4 5
avyttringar 0 -

Utgående balans 9 5

Not 10 forts

Ackumulerade avskrivningar
vid årets början 0 -
avyttringar 0 -
årets avskrivningar enl. plan på 
anskaffningsvärden 2 0

Summa avskrivningar 2 0

Redovisat värde vid årets slut 7 5

finansiella leasingskulder 0 0
varav variabla avgifter 0 0
framtida minimileasing-
avgifter, icke uppsägningsbara
inom ett år 3 2
Mellan ett och fem år 4 3
senare än 5 år - -

Summa 7 5

 
Not 11 Koncernföretag
 

Moderbolaget
tkr 2006 2005
redovisat värde vid årets ingång 7 737 7 737
förändringar –2 295 -

Redovisat värde vid årets utgång 5 442 7 737

Moderbolaget äger samtliga dotterföretag

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag  

06-12-31 05-12-31

Dotterföretag/Org nr/Säte
Antal 
aktier

Andel 
i % 

Redo-
visat 

värde tkr
Antal 
aktier

Andel 
i % 

Redo-
visat 

värde tkr
Lernia bemanning ab, 556472-7013,stockholm 1 000 100 4 992 1 000 100 4 992
Lernia utbildning ab, 556467-3381,stockholm 40 100 450 40 100 450
amugruppen syd ab, 556466-9694,stockholm - - - 2 500 100 255
amugruppen småland ab, 556466-9702,stockholm - - - 2 500 100 255
amugruppen väst ab, 556466-9710,stockholm - - - 2 500 100 255
amugruppen Mälardalen ab, 556466-9728,stockholm - - - 2 500 100 255
amugruppen öst ab, 556466-9744,stockholm - - - 2 500 100 255
amugruppen bergslagen ab, 556466-9736,borlänge - - - 2 500 100 255
amugruppen Mitt ab, 556466-9751,stockholm - - - 2 500 100 255
amugruppen norr ab, 556466-9777,stockholm - - - 2 500 100 255
Lernia västerbotten ab, 556466-9769,stockholm - - - 2 500 100 255

Summa 5 442 7 737

ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av rösterna för antal aktier.  
samtliga vilande dotterbolag har avyttrats under året.
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Not 12 finansiella placeringar

Koncernen

tkr 06-12-31
finansiella placeringar som är anläggnings-
tillgångar
finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
aktier och andelar -

Summa -

tkr 05-12-31
finansiella placeringar som är anläggningstill-
gångar
finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
aktier och andelar -

Summa -

bolag antal aktier andel i %
prokrami ab, 556343-2540 500 5
 
 
Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderbolaget

tkr 06-12-31 05-12-31

redovisat värde vid årets ingång - 50
nedskrivning - –50

Redovisat värde vid årets 
utgång - -

bolag antal aktier andel i % 
prokrami ab, 556343-2540 500 5

bolaget har under 2005 sålts för 1 tkr. 

Not 14 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

Koncernen

mkr 06-12-31 05-12-31
Långfristiga fordringar som är 
anläggningstillgångar
fordran pensioner (netto) 11 1

Summa 11 1

pensionsskulden är nettoredovisad mot uppskjuten skatt  
(16–5 mkr). det är bolagets bedömning att bolaget kan  
komma i åtnjutande av denna fordran.
 

Not 15 Varulager
 

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
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 1 mkr i koncernen. i 
moderbolaget uppgick befarade kundförluster till 0 mkr. kund-
förlusterna är av ringa omfattning i förhållande till omsätt-
ningen. 
 

Not 17 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
upplupna intäkter 14 12 14 12
förutbetalda lokalkost-
nader 30 31 28 30
förutbetalda försäkrings-
kostnader 1 2 1 2
övriga förutbetalda 
kostnader 18 18 17 17

Summa 63 63 60 61
 

Not 18 Likvida medel 
 

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
kassa och bank 162 109 162 109
checkräkning - - - -

Summa 162 109 162 109
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Not 19 Eget kapital

Koncernen, mkr Aktiekapital

Balanserade vinst-
medel inkl årets 

resultat
Totalt 

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
utdelningar - -
Utgående eget kapital 2005-12-31 100 275 375

ingående eget kapital 2006-01-01 100 275 375

Justerat eget kapital per 2006-01-01 100 275 375
summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget  
kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare - -
årets resultat 150 150
summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets 
ägare 150 150
utdelningar –25 –25
Utgående eget kapital 2006-12-31 100 400 500
   

i balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår balan-
serade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag och 
intresseföretag. tidigare avsättningar till reservfond ingår i 
denna eget kapitalpost. 

Aktiekapital
antal aktier uppgår 2005 och 2006 till 1 miljon. 
innehavare av aktier är berättigade till utdelning som fastställs 
efterhand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid års-
stämman med en röst per aktie.

Utdelning
styrelsen föreslår att en utdelning på 50 mkr avseende år 
2006 lämnas till aktieägarna. utdelningen blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 27 mars 2007.  

Moderbolaget, mkr 2006 2005
utdelning 25 -
redovisad utdelning per aktie 
(kronor)

25 -



årsredovisning och koncernredovisning 2006

50  Lernia 2006

Not 19 forts

Bundet eget kapital fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapital Moderbolaget, mkr Aktiekapital Reservfond

ingående balans 1 januari 2005 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 balans per 31 december 2005 100 20 251 371

ingående balans 1 januari 2006 100 20 251 371
koncernbidrag 86 86
aktuell skatt koncernbidrag –24 –24
summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare 62 62
årets resultat 78 78
summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med 
bolagets ägare 140 140
utdelningar –25 –25
Utgående balans per 31 december 2006 100 20 365 485
    
 

Bundna fonder
bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. vid en 
uppskrivning av materiella eller finansiella anläggningstill-
gångar avsätts uppskrivningsbeloppet till en uppskrivnings-
fond.
 
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 
reservfondsavsättning 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 tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
 

 
Not 20 Avsättningar

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
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 25 11 25 11
kostnader tomma lokaler 5 4 5 4

Summa 30 15 30 15
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Not 20 forts

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
Avgångsvederlag och 
permitteringslöner
ingående balans 11 10 11 10
avsättning under 
perioden 25 9 25 9
ianspråktaget belopp 
under perioden –11 –8 –11 –8
upplöst belopp 0 0 0 0

Utgående balans 25 11 25 11

Kostnader tomma 
lokaler
ingående balans 4 4 4 4
avsättning under 
perioden 5 4 5 4
ianspråktaget belopp 
under perioden –4 –4 –4 –4

Utgående balans 5 4 5 4

kostnader för omstruktureringsåtgärder avser bedömda kost-
nader för arbetsbefriad personal och outnyttjade lokaler inom 
utbildning. under 2006 har 15 (12) mkr utnyttjats och mötts 
av motsvarande utgifter.

Not 21 Övriga skulder 

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
övriga kortfristiga 
skulder
Momsavräkning 24 15 5 5
personalens källskatt 30 21 13 12
avräkning sociala 
avgifter 28 22 12 12
övrigt 1 1 1 1

Summa 83 59 31 30

 
Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
upplupna personalkost-
nader 149 96 33 35
förutbetalda intäkter 19 7 19 7
övrigt 14 10 10 9

Summa 182 113 62 51

Not 23 finansiella risker och finanspolicies

koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen. den utar-
betas och följs upp av moderbolagets ekonomiavdelning som 
löpande rapporterar till styrelsen.

koncernens och moderbolagets placeringspolicy innebär att 
placeringar endast görs i svenska räntebärande papper utgivna 
av svensk bank eller svenska staten med högst tre månaders 
förfallotid. vid årsskiftet var samtliga medel placerade på kon-
cernens bankkonton. kreditrisken är låg beträffande kundford-
ringar och övriga fordringar. även koncernens och moderbola-
gets likviditetsrisk respektive kassaflödesrisk bedöms som låg. 
kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av skulder 
som förfaller till betalning inom tolv månader räknat från 
balansdagen. eftersom koncernens intäkter i allt väsentligt 
faktureras i svenska kronor uppstår ingen valutarisk. 

Moderbolaget har en checkräkningskredit på 50 mkr med 
möjlighet att vid behov utöka med ytterligare 50 mkr.
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.

intäkter från arbetsmarknadsutbildningar motsvarade  
33 procent av koncernens totala omsättning för 2006.  
2005 var motsvarande andel 38 procent och 2000 var andelen 
62 procent. koncernens riskexponering har därmed minskat 
avsevärt. även antalet kunder ökar i takt med att nya markna-
der bearbetas, vilket även minskar riskexponeringen. 

Not 24 Operationell leasing och hyresavtal

koncernens och moderbolagets leasingkostnader avser huvud-
sakligen kontorsinventarier.

Koncern Moderbolaget

mkr 2006 2005 2006 2005
periodens leasing-
kostnader 15 14 15 13
varav variabla avgifter 2 2 2 2

framtida minimi- 
leasingavgifter,  
icke uppsägningsbara 
operationella leasing-
avtal
inom ett år 5 5 5 5
Mellan ett och fem år 4 5 4 5
senare än 5 år - - - -

Summa 9 10 9 10
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Not 24 forts

Hyresavtal
Koncern Moderbolaget

mkr 2006 2005 2006 2005
hyreskostnader 145 146 140 141

Avtalade  
framtida hyror, mkr Koncern Moderbolag
2007 113 108
2008 40 37
2009 9 7
2010 0 0

Not 25 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och  
eventualtillgångar

Koncern Moderbolaget
mkr 2006 2005 2006 2005
ställda säkerheter inga inga inga inga
eventualförpliktelser
bankgaranti inga inga inga inga

Not 26 Närstående
 
Lernia ab ägs till 100 procent av staten. Moderbolaget har 
närstående 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 kommer-
siella villkor. beträffande arbetsmarknadsutbildningar som 
upphandlas av länsarbetsnämnderna i konkurrens med övriga 
leverantörer på normala kommersiella villkor har Lernia ab 
39 (40) procent av marknaden och utgör 33 (38) procent av 
omsättningen.
för resterande verksamhet svarar varken staten, deras myn-
digheter eller bolag för någon väsentlig andel av Lerniakoncer-
nens nettoomsättning eller resultat. 
 
Sammanställning över närståendetransaktioner 
 

Moderbolaget

mkr år

försäljning 
av tjänster 

mm

inköp 
av tjänster 

mm

Skuld 
till när-
stående 

per 31 dec

fordran på 
närstående 
per 31 dec

Lernia 
beman-
ning ab

2006 6 1 - 63
2005 5 2 - 24

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

Not 27 Kassaflödesanalys
 

Likvida medel
Koncern Moderbolaget

mkr 2006 2005 2006 2005
kassa och bank 4 19 4 19
tillgodohavande på 
koncernkonto hos moder-
bolaget 158 90 158 90
kortfristiga placeringar, 
jämställda med likvida 
medel - - - -

Summa enligt  
balansräkning 162 109 162 109
checkräkningskredit 
som är omedelbart upp-
sägningsbara - - - -

Summa enligt  
kassaflödesanalys 162 109 162 109

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 anskaffningstid-

punkten
 

Betalda räntor och inbetald utdelning
Koncern Moderbolaget

mkr 2006 2005 2006 2005
inbetald utdelning - - 3 -
inbetald ränta 3 2 3 2
utbetald ränta 0 0 0 –1

Summa 3 2 6 1
 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncern Moderbolaget

mkr 2006 2005 2006 2005
av- och nedskrivningar 
av anläggningstillgångar 17 19 17 19
rearesultat försäljning av 
anläggningstillgångar –4 –5 –4 –5
nedskrivning av aktier 0 0 0 0
avsättningar till pen-
sioner –13 –13 - -
avsättningar 15 0 15 0
koncernbidrag - - 86 27

Summa 15 1 114 41
 

Not 28 Händelser efter balansdagen

inga väsentliga händelser finns att rapportera. 
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Not 29 Viktiga uppskattningar och bedömningar

styrelsen har diskuterat utvecklingen och upplysningarna 
avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och 
uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och 
uppskattningar.

koncernen har inga större tvister som styrelsen har funnit 
skäl till att reservera kostnader för.

Not 30 Uppgifter om moderbolaget
 
Lernia ab är ett svensktregistrerat aktiebolag med säte i 
stockholm och ägs till 100 procent av staten.
adressen till huvudkontoret är box 1181, 111 91 stockholm.
koncernredovisningen för år 2006 består av moderbolaget och 
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. av dot-
terbolagen är endast Lernia bemanning ab rörelsedrivande. 
fr o m 1 januari 2007 bedrivs även verksamhet i Lernia ut-
bildning ab. 
 
 

Styrelse och vd försäkrar härmed att årsredovisningen 
är upprättad i överensstämmelse med god redovis-
ningssed för aktiemarknadsbolag. 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 årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 1 mars 2007

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 1 mars 2007.  
Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål  

för fastställelse på ordinarie årsstämma den 27 mars 2007.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 mars 2007

 

 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, koncernredovisning-
en och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i Lernia AB för år 2006. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 24–53. Den bolagsstyrningsrapport som 
ingår på sidorna 55–61 har inte varit föremål för vår 
revision. Det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att Årsredovisningslagen 
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 revi-
sionssed 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 betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisning-
en 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 styrelseleda-
mot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med Aktiebolagslagen, Årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS såsom de antagits av EU och 
Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Stockholm den 1 mars 2007

Stefan Holmström 
Auktoriserad revisor

 

Bertil Forsslundh 
Auktoriserad revisor
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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
Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt 
riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning och är 
Lernias andra rapport upprättad enligt dessa riktlinjer. 

Bolagsstyrningsrapporten för 2006 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 
bolagsordning, regler och rekommendationer utgivna 
av relevanta organisationer, också de riktlinjer för 
statligt ägda företag som formuleras i ”Statens 
ägarpolitik 2006”, artikelnummer N6019. 

BOLAGSORDNiNG OcH fiRMATEcKNiNG 
Nu gällande bolagsordning fastställdes vid ordinarie 
årsstämma den 24 april 2006. 
En sammanfattning av bolagsordningen visar att:

 Bolagets firma är Lernia Aktiebolag, bolaget är 
registrerat i Sverige.

 Bolaget ska bedriva kompetensförsörjning för 
arbetslivet med huvudinriktning på yrkesutbild-
ning, yrkesförberedande utbildning, företagsutbild-
ning, bemanning och restaurangverksamhet 
samt därmed förenlig verksamhet.

 Styrelsens säte är Stockholms kommun.

 Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio miljoner 
kronor och högst tvåhundra miljoner kronor.

 Antalet aktier skall vara lägst femhundratusen 
(500 000) och högst två miljoner (2 000 000).

 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 den rikstäck-
ande dagstidningen Dagens Nyheter.

 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 revisions-
berättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse

– Beslut ska fattas om:

– fastställelse av resultaträkning och balansräk-
ning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning

– dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören

– fastställande av arvoden åt styrelsen, 
arbetstagarrepresentanterna och revisorerna

– val av styrelse och i förekommande fall 
revisorer och revisorssuppleanter

– val av ordförande i styrelsen

– annat ärende som ankommer på stämman 
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Firman tecknas normalt av bolagsledningens medlem-
mar två i förening. Firman kan också tecknas av en av 
dessa tillsammans med en av tre särskilt utsedda 
biträdande firmatecknare. Dessutom har vd rätt att 
ensam teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder. 

Bolagsordningen publiceras på www.lernia.se.

boLagsstyrningsrapport
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ÄGARE
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten. Förvalt-
ningen 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 2006 hölls den 24 april. Nästa 
ordinarie årsstämma hålls den 27 mars 2007. Riksdag-
ens 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 allmän-
heten, däremot inbjuds vanligen till ett seminarium som 
är öppet för allmänheten i samband med stämman. 
Årsstämman annonseras i Post- och Inrikes Tidningar 
samt i den rikstäckande dagstidningen Dagens Nyheter. 

Årsstämman protokollförs och protokollet skickas 
till Bolagsverket för registrering. Från och med 2006 
års årsstämma läggs protokollet även ut på www.lernia.se 
under ett särskilt bolagsstyrningsavsnitt.

Årsstämman fastställer långsiktiga ekonomiska och 
finansiella mål för bolaget, väljer styrelseordförande, 
övriga styrelsemedlemmar och revisorer, noterar arbets-
tagarorganisationernas val av representanter, beslutar om 
årsredovisning och vinstdisposition, samt ansvarsfrihet för 
bolagets styrelse och verkställande direktör.

Stämman beslutar om arvoden till av stämman 
utsedda styrelseledamöter. Stämman beslutar också om 
inläsningsarvode för arbetstagarrepresentanter i 
styrelsen samt konstaterar normalt att revisorsarvode 
utbetalas mot faktura för nedlagt arbete.

Den ordinarie årsstämman den 24 april 2006 fattade 
följande beslut:

- att fastställa den i årsredovisningen intagna 
resultat- och balansräkningen samt kassaflödesana-
lysen för såväl bolag som koncern

- att disponera resultatet för 2005 i enlighet med 
styrelsens förslag

- att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2005

- att omvälja styrelsen; Tomas Eneroth, styrelseord-
förande, Sven-Runo Bergqvist, Margareta Lewin, 
Annika Lundius, Göran Sevebrant, Viktoria 
Aastrup och Mathias Kjellberg 

- att anta principer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen

- att anta reviderade ekonomiska och finansiella mål 
för Lernia

Stämman noterade också arbetstagarorganisationer-
nas val av representanter: Lena Lundberg, Saco och 
Inge Lindroth, Lärarförbundet. Även suppleanterna 
Olle Eriksson, Seko, samt Ewa Wiklund, ST, omvaldes. 

Stämman noterade vidare att revisorer tidigare 
utsetts enligt följande: Revisor Stefan Holmström till 
och med den ordinarie årsstämma som hålls 2007 samt 
revisorssuppleant Ulf Sundborg till och med den 
ordinarie årsstämma som hålls 2009, båda från KPMG 
Bohlins AB. Vidare noterades att Riksrevisionen utsett 
auktoriserade revisorer Bertil Forsslundh till ordinarie 
revisor och Henrik Söderhielm till suppleant, båda till 
och med den ordinarie årsstämma som hålls 2007.

NOMiNERiNGSpROcESS
Valberedningen är i första hand ett organ för aktieä-
gare 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 2006”,  
artikelnummer N6019. 

För de av staten helägda bolagen tillämpas 
enhetliga och gemensamma principer för en strukture-
rad nomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en 
effektiv 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 Näringsdepartemen-
tet. 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 rekryte-
ringsbas. Då processen avslutats ska gjorda nomine-
ringar offentliggöras enligt Kodens riktlinjer. Genom 
detta enhetliga och strukturerade arbetssätt tillförsäk-
ras 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. 

boLagsstyrningsrapport
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Enligt riktlinjerna för statligt ägande ska styrelsen ha 
en jämn könsfördelning. 

STyRELSE
Styrelseledamöter väljs av årsstämman på förslag av ägaren 
och mandattiden är ett år. Styrelsen för Lernia består av sju 
årsstämmovalda ledamöter, samt två arbetstagarrepre-
sentanter och två arbetstagarsuppleanter. En av 
bolagets jurister är adjungerad sekreterare i styrelsen. 

I Lernias styrelse finns för närvarande fyra män 
och tre kvinnor som är valda av årsstämman. Av 
arbetstagarrepresentanterna är två män och två 
kvinnor. Styrelsens medlemmar presenteras närmare på 
sidan 65, avseende ålder, ursprungligt inval i styrelsen, 
huvudsaklig utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag i 
bolaget, samt andra väsentliga uppdrag. 

styreLseLedaMöternas stäLLning i för-
håLLande tiLL boLaget, boLagsLedning 
saMt större aktieägare
Ingen av styrelsens medlemmar eller av styrelsens 
medlemmar närstående fysisk eller juridisk person 
innehar aktier eller andra finansiella instrument i 
bolaget. 

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen enligt Kodens 
definition, avsnitt 3.2.4. Ingen av styrelsens ledamöter 
ingår i bolagsledningen. 

”Statens ägarpolitik 2006” klargör att nomine-
ringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlin-
jer med undantag för redovisning av oberoende i 
förhållande till större ägare (Koden 3.2.5). Skälet till 
att bolag ska ha minst två styrelseledamöter 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 
effektivt. Ordföranden tar emot synpunkter från 

ägarna och förmedlar dessa inom styrelsen samt håller 
fortlöpande kontakt med bolagets vd. 

Ordföranden säkerställer att styrelsen erhåller 
tillfredsställande information och beslutsunderlag för 
sitt arbete, fastställer i samråd med vd förslag till 
dagordning för styrelsens sammanträden och kontrol-
lerar att styrelsens beslut verkställs effektivt.

Ordföranden ansvarar för den årliga utvärderingen 
av styrelsearbetet, som ligger till grund för förbättringar. 
I enkätform bedömer styrelseledamöterna styrelsehand-
lingar, diskussioner, arbetsformer, ordförandens 
arbetssätt liksom vd:s agerande i styrelsen.

styreLsens arbetsordning
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning. Styrelsen 
sammanträder varje år vid minst sju tillfällen enligt 
fastställd ordning.

Januari Fastställande av bokslutskommuniké

Mars Årsredovisning behandlas och fastställs, 
inkl. möte med revisorer

Mars Konstituerande styrelsemöte

April Delårsbokslut januari–mars behandlas och 
fastställs

Juni Tvådagarsmöte, beslut om treårig 
strategisk plan, utvärdering av styrelsear-
bete och vd:s arbete, studiebesök i 
verksamheten

Augusti Delårsbokslut januari–juni behandlas och 
fastställs

Oktober Delårsbokslut januari–september behand-
las och godkänns inkl. möte med revisorer

December Beslut om affärsplan och budget för 
kommande år

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 finansiella 
mål för Lernia

– fastställa bolagets framtida inriktning och mål 
genom att besluta om affärsplan, budget, 
strategier och vissa policydokument

– besluta om den övergripande organisationen för 
bolaget

– följa upp och analysera bolagets verksamhet 
samt utöva kontroll.
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 Vd:s roll är att

– hålla styrelsen informerad om bolagets utveck-
ling

– tillsammans med ordföranden förbereda frågor 
som skall 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 affärsplan eller budget.

– beslut om avtal som ryms inom av styrelsen 
beslutad affärsplan och budget, men som har viss 
storlek eller utsträckning i tiden.

Styrelsens ordförande och vd träffas minst varannan 
vecka och stämmer av aktuella frågor mellan styrelse-
mötena.

styreLsens arbete under 2006
Styrelsen har under 2006 haft åtta sammanträden 
varav två per telefon. Styrelsearbetet har till stor del 
inriktats på det fortsatta arbetet med Lernias strate-
giska 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 
genomgångar med vd, respektive ansvarig för affärsen-
heterna samt stabsansvariga.

närvaro vid styreLsesaMManträden under 2006 

Ägarstämmovalda inval 26 jan 16 mar 27 apr 19–20 jun 24 aug 26 okt 16 nov 14 dec Totalt
tomas eneroth, ordf. 2002 X X X X X X X X 8 av 8
viktoria aastrup 2003 ej deltagit X X X X X ej deltagit X 6 av 8
sven-runo bergqvist 2002 X X X X ej deltagit X X X 7 av 8
Matthias kjellberg 2005 X ej deltagit X X X X X X 7 av 8
annika Lundius 2002 X X X ej deltagit X X X X 7 av 8
Margareta Lewin 2000 ej deltagit X X X X X X X 7 av 8
göran sevebrant 2004 X X X X X X X X 8 av 8

Arbetstagar- 
representanter
inge Lindroth 2001 X ej deltagit X X ej deltagit X X ej deltagit 5 av 8
Lena Lundberg 2002 X X X X X X X X 8 av 8
olle eriksson 1998 X X X X X X X X 8 av 8
ewa Wiklund 2005 X X X X X X ej deltagit X 7 av 8
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arvoden
Ordinarie årsstämma 24 april 2006 beslutade om 
arvoden för verksamhetsår 2006 enligt följande: 

– Styrelsens ordförande ersätts med 160 000 kronor 
per verksamhetsår.

– Årsstämmovalda styrelseledamöter ersätts med 
80 000 kronor per verksamhetsår.

– Ersättning till arbetstagarrepresentanter beslutas av 
bolaget. Ett inläsningsarvode utgår för varje 
styrelsemöte vid vilket arbetstagarrepresentant 
närvarat.

– Årsstämman noterade att revisionsarvode skall 
utgå för nedlagt arbete enligt faktura.

revisionsutskott
Bolaget har ej inrättat något särskilt revisionsutskott, 
hela styrelsen fullgör i stället uppgiften att säkerställa 
att fastlagda principer för den finansiella rapporte-
ringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätt-
håller ändamålsenliga relationer med bolagets 
revisorer. För en beskrivning av kvalitetssäkring av 
bolagets finansiella rapportering 2006, hänvisas till 
styrelsens rapport om intern kontroll för räkenskaps-
året 2006. Beslut om inrättande av särskilt revisionsut-
skott omprövas årligen.

ersättningsutskott
För behandling av vd:s löne- och anställningsvillkor 
finns ett ersättningsutskott bestående av styrelsens 
ordförande Tomas Eneroth och styrelseledamöterna 
Margareta Lewin och Viktoria Aastrup. Ersättnings-
utskottet har haft två sammanträden under 2006 och 
då behandlat löne- och anställningsvillkor 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 2006”, artikelnummer N6019. Ersättnings-
utskottet bereder principer och frågor om ersättning 
och andra anställningsvillkor för hela bolagsledningen. 

internrevision
Bolaget har ej någon särskild granskningsfunktion. 
Behovet av en särskild granskningsfunktion utvärderas 
årligen. För styrelsens ställningstagande avseende 2006 
att inte inrätta en särskild granskningsfunktion, 
hänvisas till styrelsens rapport om intern kontroll för 
räkenskapsåret 2006.

REViSORER
Nomineringsprocessen avseende revisorer sker 
enligt de principer som beskrivs i ”Statens ägarpolitik 
2006”, artikelnummer N6019. I nomineringsproces-
sen säkerställs revisorns kompetens 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 gransk-
ningen 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 ersättningsfrå-
gor samt bolagets avtal med ledande befattningsha-
vare.

Bolagets revisorer deltar i minst två sammanträden 
per år, varav en gång i samband med presentationen av 
årsredovisningen och redogör för granskningen av 
bolagets ekonomiska förhållanden och interna 
kontroll. Revisorerna delger sina iakttagelser från årets 
granskning direkt till styrelsen i plenum. Från och med 
2006 träffar styrelsen bolagets revisorer minst en gång 
per år, utan närvaro av verkställande direktören eller 
annan person från bolagsledningen. 

Utbetald ersättning till KPMG samt Riksrevisio-
nen för revision respektive för andra uppdrag framgår 
av not 7 i årsredovisningen för 2006.

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 förvaltning av bolagets medel sker på 
ett betryggande sätt. Vd ingår ej i styrelsen. 

Bolagsledningen består av vd, affärsenhetscheferna 
för Bemanning och Utbildning samt stabscheferna för 
ekonomi, it, kommunikation, personal samt utveckling. 
Bolagsledningen har protokollförda möten varannan 
vecka. Bolagsledningsmötena är ett informations- och 
beslutsforum för koncerngemensamma frågor. 
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intern styrning och uppföLjning 
Vd och bolagsledningens verktyg för styrning och 
uppföljning av affärsenheter, dotterbolag och staber är 
främst det balanserade styrkortet. Där samlas alla 
viktiga mål och mätetal samt handlingsplaner utifrån 
fem perspektiv: kunder, utveckling, interna processer, 
medarbetare samt finansiellt. 

Utvecklingen följs upp varje månad, och kvartals-
vis görs särskilda protokollförda genomgångar med 
ansvariga chefer. Utgångspunkten är de ekonomiska 
och finansiella målen för bolaget, den strategiska 
treårsplanen, förändringar i omvärld och marknad 
samt av styrelsen antagen affärsplan och budget.

ersättning tiLL vd och boLagsLedningen
Bolaget följer de riktlinjer och rekommendationer för 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i 
statliga bolag som definieras i ”Statens ägarpolitik 
2006”, artikelnummer N6019, med följande undan-
tag: 

– Lernias vd har en avgiftsbestämd pensionsplan. 
Övriga medlemmar i Lernias bolagsledning, 
anställda före 2005, har förmånsbestämd pensions-
plan. Lernia tillämpar från och med 2005 för 
nytillkommande medlemmar av Lernias bolagsled-
ning, rekommendationen om avgiftsbestämda 
pensioner.

– Bolagsledningens övriga medlemmar som tillträd-
de före 2004 har ett avtal som innebär 12 månaders 
uppsägning samt 12 månaders avgångsvederlag. 
Från och med 2004 tillämpar Lernia för nytill-
komna medlemmar i bolagsledningen, den 
rekommenderade 6+18-principen, 6 månaders 
uppsägningstid och 18 månaders avgångsvederlag. 

Till medlem av Lernias bolagsledning utgår fast lön. 
Rörlig lön eller prestationsstyrda ersättningar utgår ej. 

Ersättningar och pensionsförmåner för 2006 till 
medlemmar av Lernias bolagsledning framgår av noter 
till årsredovisningen, not 5.

iNciTAMENTSpROGRAM
Bonus- och incitamentsprogram eller aktie- och 
aktiekursrelaterade 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 effektiva och har också det samordnande ansvaret för 
riskhantering i koncernen. Stab IT har samordningsan-
svaret 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 på marknaden för arbetsmarknads-
utbildningar. 2006 svarade intäkterna från arbetsmark-
nadsutbildningar för 33 procent av koncernens omsätt-
ning jämfört med 57 procent 2001. 

Kommunala utbildningsentreprenader är ett annat 
exempel på en politiskt styrd marknad. Varje kommun 
väljer om och i vilken utsträckning man vill konkurrensut-
sätta utbildningsverksamheten. Kommunerna svarade för 
18 procent av koncernens omsättning 2006. Kontraktsti-
den är ofta kort, 1-2 år, och Lernia strävar efter stor 
flexibilitet vad gäller lokaler och personella resurser.

Lernia är i all sin verksamhet beroende av spelreglerna 
på arbetsmarknaden. Förändringar i arbetsmarknadspoli-
tik, lagstiftning och avtalsrättsliga frågor medför både 
risker och möjligheter. Detta gäller båda affärsenheterna – 
Bemanning och Utbildning.

Lernia är försäkrat mot egendoms-, avbrotts- och 
ansvarsrisker orsakade av affärsverksamheten. 

it-säkerhet
Informationstekniken är en väsentlig del av affärsverk-
samheten och betydelsen och beroendet ökar. Informatio-
nen ska vara riktig, tillgänglig och sekretesskyddad. Till 
stöd för detta finns en övergripande säkerhetspolicy, som 
beslutas av företagsledningen, en informationssäkerhets-
policy, som uppdateras en gång per år, samt riktlinjer för 
it-säkerhet som uppdateras kontinuerligt. Varje år testar 
ett oberoende företag våra it-systems motståndskraft mot 
såväl interna som externa intrång.  
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finansieLLa risker
Lernias finansiella riskexponering är låg. Valutarisker 
saknas i allt väsentligt och det finns, förutom en tillgäng-
lig checkkredit, inga räntebärande skulder i koncernens 
totala kapital. Den tillgängliga checkkrediten uppgår till 
100 mkr och var helt outnyttjad den 31 december 2006. 
Syftet med checkkrediten är att säkra kassaflödet vid 
säsongsmässiga variationer under året.

Lernia utsätts för normala kreditrisker i sina kundre-
lationer. Koncernens kreditpolicy innehåller riktlinjer för 
hur kredit ska beviljas och rutiner för betalningsövervak-
ning.

Koncernens placeringspolicy innebär att placeringar 
endast görs i svenska räntebärande papper utgivna av 
svensk bank eller svenska staten med högst 3 månaders 
förfallotid.

För ytterligare beskrivning av bolagets väsentliga 
affärsrisker och finansiella risker hänvisas till Årsredo-
visningens 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 certifierade enligt internationella 
standards och ingår som en naturlig del i det dagliga arbe-
tet. Att så sker följs upp genom kundmätningar och 
interna kvalitetsmätningar. Dessutom görs interna och 
externa revisioner av ledningssystemen ett tiotal gånger 
per år. Revisionsorgan är SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut AB, för Lernia AB samt LRQA Intégria AB 
för Lernia Bemanning AB. Resultaten visar att antalet 
avvikelser minskar och Lernia behåller sina certifikat 
enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Certifie-
ringsföretagen 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 vägled-
ning 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 värde-
grund.

 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, sexuell läggning eller etnicitet. 
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 ohälsa och 
olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Den utgör utgångspunkten för 
organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. 
Lernias övergripande målsättning är att vår verksam-
het 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 tillämpar från och med 2006 koden med 
följande kommentarer, punktsatserna nedan refererar 
till Kodens kapitelindelning:

1.2.1
Bolaget bedömer att det med hänsyn till bolagets 
ägarsammansättning 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 
ägarsammansättning 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. 

1.4.5
Bolaget bedömer att det med hänsyn till bolagets 
ägarsammansättning ej är motiverat att översätta 
stämmoprotokollet till annat språk än svenska.
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Tomas Eneroth Viktoria Aastrup Sven-Runo Bergqvist
Ordförande

Matthias Kjellberg Margareta Lewin Inge Lindroth

Lena Lundberg Annika Lundius Göran Sevebrant
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kapiteL 2
För de av staten helägda bolagen ersätter principer 
beskrivna i ”Statens ägarpolitik 2006”, artikelnummer 
N6019, kodens regler som berör beredning av beslut 
om tillsättning av styrelseledamöter och revisorer, se 
även avsnitten Nomineringsprocess och Revisorer i 
denna bolagsstyrningsrapport. 

3.7.2/5.2.1
Styrelsen presenterar en rapport om den interna 
kontrollen. Denna rapport är inte granskad av bolagets 
revisorer.

3.8.2
Bolaget har inte inrättat ett särskilt revisionsutskott, 
hela styrelsen fullgör i stället revisionsutskottets 
uppgifter. Beslut om inrättande av särskilt revisionsut-
skott omprövas årligen.
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Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod 
för bolagsstyrning och den vägledning som framtagits 
av FAR och Svenskt Näringsliv. Rapporten begränsas 
till en beskrivning av hur den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

KONTROLLMiLJÖ  
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för vd och 
styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av 
verksamhetens risker. Styrelsen säkerställer att 
fastlagda principer för den finansiella rapporteringen 
och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller 
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 befattnings-
havare 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 finansiella rapporteringen i vilken 
man har identifierat 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 identifierats som 
områden där risken för väsentliga fel är förhöjd. Vid 
varje månadsbokslut sker därför en fullständig 
avstämning att intäkterna i affärssystemen stämmer 

rapport oM intern kontroLL

med resultat- och balansräkningen. En särskild 
fastighetsdatabas har skapats för att säkerställa att 
samtliga lokalkostnader blir korrekt periodiserade. För 
att rätt periodisera personalkostnaderna finns rutiner 
uppbyggda kring tidredovisningssystemen och 
lönesystemen. 

iNfORMATiON OcH KOMMUNiKATiON
Väsentliga riktlinjer, manualer m m av betydelse för 
den finansiella rapporteringen uppdateras och 
kommuniceras till berörda medarbetare löpande. Det 
finns såväl formella som informella informationskana-
ler till bolagsledningen och styrelsen för väsentlig 
information från medarbetarna. För extern kommuni-
kation finns 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 
uppföljningen av den interna kontrollen är styrelsens 
arbete med att följa upp effektiviteten i bolagsledning-
ens 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 effektiv. Behovet av en internrevisionsfunktion 
omprövas årligen av styrelsen.

Tomas Eneroth Viktoria Aastrup Sven-Runo Bergqvist
Ordförande

Matthias Kjellberg Margareta Lewin Inge Lindroth

Lena Lundberg Annika Lundius Göran Sevebrant

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer. 
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toMas Lena oLLe göran annika viktoria

styreLsen
koMMentar från styreLsens ordförande

De senaste fem åren har Lernia utvecklats från ett 
utbildningsföretag med starkt fokus på arbets-
marknadsutbildningar till en ledande aktör för 
kompetensförsörjning i ordets breda betydelse. 
En strukturomvandling som bidragit till att 
Lernia i dag är ett starkt växande och framgångs-
rikt företag. 2006 blev ett rekordår i företagets 
historia. En omsättningsökning med 25 procent 
och en ökad vinst med 39 procent visar att 
Lernias strukturomvandling varit framgångsrik. 

Men framgången bevisar också att Lernia 
möter ett tydligt behov som finns inom svenskt 
näringsliv – behovet av omställning och förmåga 
att möta förändringar. Lernias utbildningar 
stärker människors möjligheter att växa och möta 
förändrade krav. Lernia Bemanning stärker 
företagens förmåga att möta krav på flexibilitet 
och utveckling. Lernias omställningsinsatser 
bidrar till att människor får möjlighet att komma 
tillbaka på arbetsmarknaden efter sjukdom eller 
arbetslöshet. Lernia bidrar därmed till att 
förbättra och utveckla den svenska arbetsmarkna-
den och stärka den svenska konkurrenskraften. Vi 
är på god väg att närma oss den vision som varit 
vägledande för företaget – att bli det svenska 
arbetslivets ledande partner för kompetensförsörj-
ning. I detta arbete har alla i Lernia varit djupt 
engagerade, såväl styrelse och ledning som 
medarbetare i företagets alla verksamhetsdelar. 
Den vision och de värderingar som vi delat har 
varit avgörande för vår förmåga att utveckla 
företaget. 

Nu väntar nya utmaningar för Lernia. Den 
starka tillväxten ger oss både en ny styrkeposition 
på marknaden och ökade möjligheter till 
utveckling. Lernia ska fortsätta att växa – vi ska 
vara marknadsledande inom bemanning, 
utbildning, rehabilitering och omställning. Och 
även om huvudstrategin är att fortsätta med 
organisk tillväxt, utesluter vi inte att förvärv också 
kan bli aktuellt för att stärka positionen på vissa 
områden.

Styrelsens arbete har naturligtvis präglats av 
den positiva utvecklingen i företaget. Fokus ligger 
självklart på de strategiska utmaningarna som 
framgångarna ställer oss inför, men också på frågor 
om företagets egna kompetensförsörjning. Ökade 
insatser för kompetensutveckling och fortsatt 
satsning på ledarutvecklingsprogram är strategiska 
insatser för att stärka Lernia under kommande år. 
Lernia ska vara ett attraktivt företag att arbeta 
inom. Ett spännande företag med goda utveck-
lingsmöjligheter, och med en värderingsgrund som 
genomsyrar verksamheten. Den generation som nu 
kommer in på arbetsmarknaden kommer i högre 
utsträckning än tidigare välja arbetsgivare utifrån 
de värderingar företaget står för. Jag är övertygad 
om att vi kommer att stå starka såväl i konkurren-
sen om framtidens medarbetare, som i konkurren-
sen om framtidens kunder. Lernia kommer att 
fortsätta växa. 

Tomas Eneroth
Ordförande Lernia AB

styreLsen
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göran annika viktoria Matthias Margareta eWa

toMas eneroth
Ordförande sedan 2002
Född: 1966
Riksdagsledamot,  vice ordf 
socialförsäkringsutskottet, 
Socialdemokratiska partistyrelsen, 
ordf Kronobergs SAP-distrikt
Tidigare anställningar:

Statssekreterare Utbildningsde-
partementet, politiskt sakkunnig 
Utbildningsdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: Videum AB
Utbildning: Högskolestudier, 
statskunskap och sociologi

viktoria aastrup
Ledamot sedan 2003
Född: 1971
Kansliråd vid Enheten för statligt 
ägande, vd Förvaltningsaktiebola-
get Stattum
Tidigare anställningar:

Vägverket, Kommunikationsde-
partementet, budgetansvarig/tf 
budgetchef Näringsdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: Svenska 
Rymdaktiebolaget, ägaransvarig 
TeliaSonera AB
Utbildning: Ek. mag., dipl. 
finansanalytiker

Mattihas kjeLLberg
Ledamot sedan 2005
Född: 1963
Grundare och partner Adapa IQ 
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: Ordf 
Kyrkans Försäkring AB
Utbildning: Fil.kand.

Margareta LeWin
Ledamot sedan 2000
Född: 1951
Partner i Accord Group Executive 
Search AB, chefs- och styrelsere-
kryteringar
Tidigare anställningar:

Personaldirektör bl a i AGA och 
Scania
Utbildning: Förvaltningssocionom

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, ordf Swesec
Utbildning: Fil. lic., IFL
(ej med vid fototillfället)

annika Lundius
Ledamot sedan 2002
Född: 1951
Vd och styrelseledamot i Sveriges 
Försäkringsförbund och 
Försäkringsbranschens arbetsgiva-
reorganisation
Tidigare anställningar: Finansråd 
och chef för finansmarknadsavdel-
ning på Finansdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: Ordf Min 
Pension i Sverige AB samt 
Trafikförsäkringsföreningen, 
styrelseledamot i Larmtjänst AB
Utbildning: Jur. kand.

Arbetstagarrepresentanter:

inge Lindroth
Ledamot sedan 2001
Född: 1954
Utbildningskonsult, personalföre-
trädare för Lärarförbundet
Tidigare anställningar:  
Underhållstekniker Volvo 
Personvagnar AB
Utbildning: Lärarhögskola, 
yrkesteknisk högskola
(ej med vid fototillfället)

Lena Lundberg
Ledamot sedan 2002
Född: 1946
Utbildningskonsult, personalföre-
trädare för Saco
Övriga styrelseuppdrag: Ordf Cf 
med flera i Lernia, ledamot i 
AmuGruppens pensionsstiftelse
Tidigare anställningar: Adjunkt 
Södra Latin gymnasium, adjunkt 
Östervåla centralskola
Utbildning: Fil mag., ämneslärar-
examen

oLLe eriksson
Suppleant sedan 1998
Född: 1954
Utrustningsansvarig, personalföre-
trädare för Seko, ordf Seko Lernia 
AB
Övriga styrelseuppdrag: Amu-
Gruppen Pensionsstiftelse, vice 
ordf Seko Civilklubb 401, ordf 
Seko Civil sekt 410
Utbildning: Gymnasieingenjör, 
dipl. logistiker

eWa WikLund
Suppleant sedan 2005
Född: 1951
Utbildningskonsult, personal-
företrädare för ST
Tidigare anställning: Sälj- och 
kundansvarig Postverket, Televerket
Övriga styrelseuppdrag: Ordf ST 
inom Lernia, suppleant i 
AmuGruppens pensionsstiftelse
Utbildning: Lärarexamen
 

styreLsen



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, 
officer i Svenska Marinen
Utbildning: Universitetsutbild-
ning i systemvetenskap, 
ekonomi och marknadsföring,
MIL Institute

ingeMar aLserud
Anställd sedan 2001
Född: 1954
Vd och koncernchef Lernia AB
Styrelseuppdrag: Ordf Lernia 
Bemanning AB, ordf i Svensk 
Chefsförening, 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
Affärsutvecklingsdirektör
Styrelseuppdrag i Valideringsde-
legationen, Utbildningsföreta-
gens förening, vice ordf 
European Vocational Training 
Association (EVTA)
Tidigare befattningar: Utveck-
lingschef, försäljningschef 
AmuGruppen Stockholm,
förlagschef Amu Media, expert i 
Utbildningsdepartementets 
utredning ”Kunskapens Krona”,
vd Kommunalförbund
Utbildning: Fil. kand., IFL

göran fridh
Anställd sedan 1986
Född: 1946
Personaldirektör
Styrelseuppdrag i Utbildnings-
företagens  arbetsgivareorgani-
sation
Tidigare befattningar: Pensions-
sektionschef på Försäkringskas-
san, ekonomichef Försäkrings-
kassan, Amu Malmöhus län, 
personalchef och vice vd 
AmuGruppen Syd AB
Utbildning: Pol.mag.

företagsLedning

företagsLedning
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Lennart eriksson
Anställd sedan 1995
Född: 1946
Tf direktör Lernia Utbildning AB
Styrelseuppdrag: Ordf Brf 
Björnen 2, vice ordf i Årebjör-
nens samfällighetsförening
Tidigare befattningar: Vd 
Riquma Fritid AB och i ett 
antal dotterbolag: Astrid 
Lindgrens värld AB, Ekerums 
Gård AB, Team Åre AB, vd 
Hamind Träproduktion AB
Utbildning: Byggnadsingenjör 
SBR

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

eLisabeth Lindgren
Anställd sedan 2001
Född: 1963
Kommunikationsdirektör
Styrelseuppdrag i Bostadsstif-
telsen Ekkronan, Lernia Beman-
ning AB, Magelungens 
behandlingshem AB
Tidigare befattningar: Olika 
chefs- och stabsbefattningar 
inom Sparbanken, 
Sparbanken Sverige och 
Föreningssparbanken, 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 
Västerbotten AB, 
Företagscontroller Lernia AB
Utbildning: Civilekonom

företagsLedning
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Resultatposter, mkr 2006 2005 2004 2003 2002 2001
nettoomsättning 2 179 1 742 1 563 1 669 1 817 1 718
omsättning 2 193 1 760 1 577 1 691 1 837 1 746
varav arbetsmarknadsutbildning (au) 714 665 653 834 986 979
rörelseresultat efter avskrivningar 132 95 48 –51 32 9
resultat efter finansiella poster 135 97 48 –60 27 12
årets resultat 150 109 46 –60 27 12

Balansposter, mkr
anläggningstillgångar 151 123 112 128 156 156
omsättningstillgångar 569 402 348 240 332 323
Likvida medel och placeringar 162 109 98 156 117 89
Summa tillgångar 882 634 558 524 605 568
eget kapital 500 375 266 236 305 284
avsättningar och skulder 382 259 292 288 300 284
Summa eget kapital,  
avsättningar o skulder 882 634 558 524 605 568

investeringar brutto, mkr
datorer 7 5 4 7 15 9
övrig utrustning 10 9 3 8 24 21
aktier och andelar - - - 1 - 6
Summa investeringar 17 14 8 16 39 36

personal
Medelantal anställda 3 562 2 652 2 422 2 541 2 606 2 509

Nyckeltal
rörelsemarginal, % 6,0 5,4 3,1 neg 1,8 0,5
vinstmarginal, % 6,2 5,5 2,9 neg 1,5 0,7
omsättningsförändring, % 24,6 11,6 –6,7 –7,4 5,2 –1,4
omsättning per anställd, tkr 616 644 641 665 705 696
– Lernia bemanning ab 406 398 372 348 353 348
– Lernia ab 968 932 905 844 870 824
förädlingsvärde per anställd, tkr 447 457 431 418 418 395
resultat per anställd, tkr 42 41 19 –24 11 5
avkastning på totalt kapital, % 17,8 16,3 9,2 neg 6,2 2,1
avkastning på sysselsatt kapital, % 30,4 28,4 18,4 neg 12,3 4,6
avkastning på eget kapital, % 34,3 34,0 18,9 neg 9,3 4,3
soliditet, % 57 59 48 45 50 50
kassalikviditet, mkr 195 202 161 140 148 140
resultat per aktie, kr 150 109 46 –60 27 12
antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj
utdelning, mkr 25 - - - 9 6
föreslagen utdelning 2007, mkr 50
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KOMMENTARER TiLL EKONOMiSK ÖVERSiKT 

oMsättning
Lernias omsättning ökade kraftigt 2006 och uppgick 
för första gången sedan 1996 till mer än 2 mdr. 
Omsättningsökningen mellan 2005 och 2006 beror på 
kraftig tillväxt i affärsenhet Bemanning. 

Arbetsmarknadsutbildningens andel av Lernias 
totala intäkter har minskat från cirka 75 procent 1996, 
57 procent 2001 till 33 procent 2006. Samtidigt har 
intäkterna från kommunmarknaden och företagsmark-
naden ökat. Ökningen på företagsmarknaden beror 
framför allt på tillväxt inom bemanningsverksamhe-
ten som sedan starten 1998 har vuxit organiskt till 
cirka 900 mkr 2006.

resuLtat 
Rörelseresultatets utveckling visar ett år med kraftigt 
negativt rörelseresultat. 2003 karakteriserades av 
kraftig och snabb volymnedgång i marknaden för 
arbetsmarknadsutbildning, och omställningsåtgär-
der var nödvändiga för Lernia. 

Under 2005 och 2006 har resultatutvecklingen kraftigt 
förbättrats, 2005 främst beroende på genomslag av 
genomförda effektivitetsförbättringar inom affärsenhe-
ten Utbildning och 2006 genom mycket god resultat-
utveckling inom affärsenheten Bemanning.

baLansposter
Verksamheten riktad mot arbetsmarknadsutbildning är 
den del av verksamheten som svarar för den 
övervägande delen av investeringar i anläggningstill-
gångar, och investeringsnivån följer i stort utveck-
lingen inom detta segment.

Kvartalsöversikt Q4 Q3 Q2 Q1 Tot 2006
omsättning, mkr 642 503 567 481 2 193
rörelseresultat efter avskrivningar, mkr 18 35 39 40 132
resultat efter finansiella poster, mkr 19 35 40 41 135
resultat efter skatt, mkr 37 34 39 40 150
resultat per aktie, kr 37 34 39 40 150
rörelsemarginal, % 2,8 6,9 6,9 9,9 6,0
vinstmarginal, % 3,0 7,1 7,0 8,4 6,2
soliditet, % 57 57 54 59 57
Medelantal anställda 4 019 3 846 3 435 2 778 3 562
omsättning per anställd, tkr 160 131 165 173 616
förädlingsvärde per medeltal anställd, tkr 114 98 120 123 447
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Lernias nätverk
Lernia deltar aktivt i olika nätverk för näringslivets och arbetsmarknadens utveckling:

almega
branschstyrelsen för gemensamma Metallavtalet

evta (european vocational training association) 
hr-nätverk för statliga bolag

it-security group
iva:s näringslivsråd

Malmö högskolas lärarutbildning
pedagogiska rådet

sns
svetskommissionen 

teknikföretagen 
vinnova

Lernias pedagogiska råd
Lernias pedagogiska råd, som instiftades 2005, arbetar för att öka kompetensen  

inom det vuxenpedagogiska området. i rådet ingår: 
agnieszka bron, stockholms universitet,  

Lena nydahl, nationellt centrum för flexibelt lärande,  
per-erik ellström, Linköpings universitet,  

kenneth abrahamsson, Luleå tekniska universitet,  
börje Lindblom, Malmö högskola  

och ansvariga på Lernia. 
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AMS
arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetslivsinriktad rehabilitering
samlingsbegrepp för alla åtgärder av social och 
arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att ge 
den sjukskrivne förutsättningar att komma 
tillbaka till ett arbete eller 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 
definieras 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 uppmaning till det 
globala näringslivet att öppet deklarera och 
arbeta efter tio principer om mänskliga 
rättigheter, grundläggande arbetsrätt och miljö.

företagsutbildningar
utbildning och kompetensutveckling som säljs till 
och finansieras 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.

Kommunala utbildningsentreprenader
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 
som kommunen handlar upp av extern 
utbildningssamordnare.

Kompetensförsörjning
Lernia definierar detta som bemanning, 
utbildning, rehabilitering och omställning.

Kompetensprofiler
vilken kompetens som behövs inom olika 
yrkesroller.

Kompetensutveckling
utbildning, verksamhets- och personalutveckling.

Licensiering
särskild licens till viss verksamhet.

Modellenheter
Lernias arbetssätt för att bedriva utveckling av 
nya produkter och tjänster. varje modellenhet 
ansvarar för ett specifikt yrkesområde eller 
bransch.

Omställning
kombination av åtgärder för att klara förändrade 
omständigheter.

Ramavtal
avtal som ligger till grund för köp och leverans.

Rehabilitering
se arbetslivsinriktad rehabilitering.

SS EN iSO 9001:2000
kvalitetsledningssystem.

SS EN iSO 14001:2004
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 förvärvat genom studier, i samhällsliv och 
arbetsliv. 

Visstidsanställd 
tidsbegränsad anställning som kan förlängas.

Öppen arbetslöshet
omfattar de personer som inte ingår i något 
arbetsmarknadsprogram.

definitioner

Rörelsemarginal

rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande 

till årets fakturering.

 
Vinstmarginal

resultat efter finansnetto i förhållande till årets 

fakturering.

Omsättning per anställd

omsättningen dividerad med medeltal anställda.

förädlingsvärde per anställd

rörelseresultat med tillägg för personalkostnader 

dividerat med medelantal anställda.

Resultat per anställd

årets resultat dividerat med medeltal anställda.

Avkastning på totalt kapital

rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 

av genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på sysselsatt kapital

resultat efter finansnetto med tillägg för 

finansiella kostnader i förhållande till 

genomsnittligt sysselsatt kapital. sysselsatt 

kapital avser balansomslutning med avdrag för 

icke räntebärande skulder inklusive latenta 

skatteskulder.

Avkastning på eget kapital

årets resultat efter skatt i förhållande till 

genomsnittligt eget kapital.

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 och definitioner

ordLista och definitioner
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