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Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från 
Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå C+.  Deloitte AB 
har bestyrkt Lernias hållbarhetsredovisning 2010 och bekräftar att den uppfyller tillämplighets-
nivå C+. På följande sidor finns innehållsförteckningen som visar var uppgifterna återfinns. 

Gri G3 Korsreferenslista

G3-upplys-
ningar Beskrivning Sida

Omfattning på 
redovisningen Kommentar

1.1 Uttalande från organisationens 
högsta beslutsfattare (t.ex. vd, 
ordförande eller motsvarande 
position) om relevansen av hållbar 
utveckling för organisationen och 
dess strategi.

ÅR s 8-9, 
42-53, 57

Fullständig Hela hållbarhetsredovisningen 
är ett uttalande från företagets 
ledning om vilken strategi som 
tillämpas för att hantera den 
utmaning som en hållbar 
utveckling innebär.

2.1 Organisationens namn ÅR s 56 Fullständig

2.2 De viktigaste varumärkena, produk-
terna och/eller tjänsterna

ÅR s 25-29 Fullständig

2.3 Organisationsstruktur, enheter, 
affärsområden,dotterbolag och joint 
ventures

ÅR s 56 Fullständig

2.4 Lokalisering av organisationens 
huvudkontor

ÅR baksida Fullständig

2.5 Antal länder som organisationen har 
verksamhet i

ÅR s 3 Fullständig

2.6 Ägarstruktur och företagsform ÅR s 57, 95 Fullständig

2.7 Marknader som organisationen är 
verksam på

ÅR s 25-29 Fullständig

2.8 Den redovisande organisationens 
storlek.

ÅR s 3, 7, 61

2.9 Väsentliga förändringar under 
redovisningsperioden beträffande 
storlek, struktur eller ägande.

ÅR s 56 Fullständig

2.10 Utmärkelser och priser som mot tagits 
under redovisningsperioden.

 Fullständig Inga andra utmärkelser eller 
priser har mottagits under 2010.

2. Organisationsprofil

1. Strategi och analys

grI g3 korsreferenslIsta 
strategi och profil
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3.1 Redovisningsperiod för den 
redovisade informationen.

Fullständig Redovisningen omfattar verk-
samhetsåret 2010 (1 jan-31 dec).

3.2 Datum för publiceringen av  
den senaste redovisningen.

Fullständig 2010-03-31

3.3 Redovisningscykel  
(ettårig/tvåårig etc.)

Fullständig Ettårig

3.4 Kontaktperson för frågor angående 
redovisningen och dess innehåll.

www.
lernia.se

Fullständig Kontaktperson: Pernilla Rosendahl, 
Marknadschef

3.5 Processer för definition av innehållet 
i redovisningen.

ÅR s 44-45 Fullständig I arbetet med att ta fram hållbarhets-
redovisningen tillämpas GRI:s väg - 
ledning för att definiera innehållet 
samt tillhörande principer om väsent- 
lighet (ÅR s 44), kommunikation med 
intressenter (ÅR s 45), hållbarhets-
sammanhang (ÅR s 44) och full-
ständighet (ÅR s 45).

3.6 Redovisningens avgränsning. ÅR s 44 Fullständig

3.7 Beskriv eventuella särskilda 
begränsningar för redovisningens 
omfattning och avgränsning.

ÅR s 44 Fullständig Redovisningen innefattar det som är 
av väsentlig omfattning. I de fall 
avsteg har gjorts p g a avsaknad av 
uppgifter kommenteras det för resp 
indikator.

3.8 Princip för redovisningen av joint 
ventures, dotterbolag, hyrda anlägg-
ningar, utlokaliserade verksamheter 
och andra enheter som väsentligt kan 
påverka jämförbarheten mellan olika 
tidsperioder och/eller organisationer.

ÅR s 44 Fullständig Samtliga dotterbolag ingår i 
redovisningen.

3.10 Förklaring av effekten av förändringar 
av information som lämnats i tidigare 
redovisningar, och skälen för sådana 
förändringar (t.ex. sammanslagningar 
/förvärv, förändringar av basår/ period, 
företagets inriktning, mätmetoder etc).

Fullständig Utsläpp av HC redovisas inte för 
2010 då underlag från leverantörer 
och underlag för beräkning saknas.

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts 
sedan föregående redovisnings-
period vad gäller avgränsning, 
omfattning eller mätmetoder som 
använts i redovisningen.

Fullständig Inga väsentliga förändringar har 
gjorts sedan föregående redovis-
ningsperiod. 

3.12 Innehållsförteckning som visar  
var i redovisningen standard-
upplysningarna finns.

www.
lernia.se

Fullständig Detta är innehållsförteckningen  
enl GRI.

3.13 Policy och nuvarande tillämpning 
med avseende på att låta redovisning-
en externt bestyrkas.

ÅR s 53 Fullständig Redovisningen är externt bestyrkt.

3. Information om redovisningen

G3-upp-
lysningar Beskrivning Sida

Omfattning 
på redovis-
ningen Kommentar
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G3-upp-
lysningar Beskrivning Sida

Omfattning på 
redovisningen Kommentar

4.1 Redogörelse för organisationens 
bolagsstyrning, inklusive kommittéer 
som är underställda styrelsen.

ÅR s 96-99 Fullständig

4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden 
också är verkställande direktör.

ÅR s 96-97 Fullständig

4.3 För organisationer som endast har en 
styrelsenivå ange antalet medlemmar 
inom denna som är oberoende och 
/eller inte ingår i företagsledningen.

ÅR s 96 Fullständig

4.4 Möjligheter för aktieägare och an - 
ställda att komma med rekommenda-
tioner eller vägledning till styrelsen 
eller företagsledningen.

ÅR s 95-96 Fullständig

4.6 Rutiner och processer inom styrelsen 
för att säkerställa att inga intresse-
konflikter uppstår.

ÅR s 96-97 Delvis

4.7 Rutiner och processer för att 
bestämma vilka kvalifikationer  
och vilken expertis som styrelse-
medlemmar bör besitta.

ÅR s 96 Delvis

4.12 Externt utvecklade ekonomiska, 
miljömässiga och sociala deklara-
tioner, principer eller andra initiativ 
som organisationen anslutit sig till 
eller stödjer.

ÅR s 44 Fullständig

4.13 Medlemskap i organisationer  
(t.ex. branschorganisationer)  
och/eller nationella/internationella 
lobby organisationer.

ÅR Insidan  
av omslaget

Fullständig

4.14 Lista de intressentgrupper som 
organisationen har kontakt med.

ÅR s 45 Fullständig

4.15 Princip för identifiering och urval  
av intressenter.

ÅR s 45 Fullständig De intressenter som Lernia 
bedömer har störst påverkan på 
verksamheten och som Lernia 
påverkar mest är kunder, kurs - 
deltagare, medarbetare och 
ägare. 

4.16 Tillvägagångssätt vid kommunika-
tion med intressenter, inklusive hur 
ofta och vilken typ av kontakter, per 
typ och per intressentgrupp.

ÅR s 45 Delvis

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer
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Gri G3 Korsreferenslista

Resultat-
indikatorer Beskrivning Sida

Omfattning på 
redovisningen Kommentar

Upplysningar om hållbarhets-
styrningen 

EC1 Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde.

ÅR s 45 Fullständig

Upplysningar om hållbarhets-
styrningen 

EN3 Direkt energianvändning per 
primär energikälla.

ÅR s 49 Fullständig Avser inköp från avtals-
leverantörer avseende fordon 
som Lernia äger/hyr/leasar.

EN4 Indirekt energianvändning per 
primär energikälla.

ÅR s 49 Fullständig Beräknas utifrån inköp av el 
från avtalsleverantör samt 
uppskattad energiförbrukning 
i övriga lokaler utifrån faktisk 
hyreskostnad.

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp 
av växthusgaser, i vikt.

ÅR s 49 Fullständig Redovisade uppgifter omfattar 
endast utsläpp av koldioxid 
och avser fordon som Lernia 
äger/hyr/leasar. Utsläppen 
från energiförbrukningen 
antas vara marginella.

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av 
växthusgaser, i vikt.

ÅR s 49 Fullständig Redovisade uppgifter omfattar 
endast utsläpp av koldioxid 
och avser transporter för avfalls- 
hämtning, flygresor samt resor 
i tjänsten med korttidshyrda 
och privata bilar. Utsläpp i sam- 
band med personalens resor 
till och från arbetet redovisas ej.

EN20 NOx, SO2 samt andra väsentliga 
luftföroreningar, i vikt per typ.

ÅR s 49 Fullständig Redovisade uppgifter omfattar 
utsläpp av CO och NOx som är 
beräknade utifrån omräknings-
faktorer erhållna från Vägverket. 
Avser fordon som Lernia äger/
hyr/leasar, kortidshyrda bilar, 
resor i tjänsten med privat bil 
samt flygresor.

EN22 Total avfallsvikt, per typ och 
hanteringsmetod.

ÅR s 49 Fullständig Uppgifter avser verksamhet 
där Lernia ansvarar för avfalls - 
hanteringen. Avfall som 
hanteras av fastighetsägare 
redovisas ej.

EN23 Totalt antal samt volym av  
väsentligt spill.

Fullständig Inga väsentliga spill har 
förekommit under året.

Ekonomisk påverkan

Miljöpåverkan
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Gri G3 Korsreferenslista

Resultat-
indikatorer Beskrivning Sida

Omfattning på 
redovisningen Kommentar

Upplysningar om hållbarhets-
styrningen 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad 
på anställningsform och region.

ÅR s 47 Fullständig Sverige redovisas som en region.

LA2 Totalt antal anställda och 
personalomsättning, per 
åldersgrupp, kön och region.

ÅR s 47 Fullständig Personalomsättning redovisas  
ej per åldersgrupp och kön. 
Personalomsättning för tjänstemän 
beräknas utifrån formeln:  
Lägsta av började och slutade 
/(ingående+utgående)/2. För 
uhyrningskonsulter bedöms 
genomsnittlig anställningstid  
vara mer relevant att redovisa.

LA4 Procent av personalstyrkan som 
omfattas av kollektivavtal.

ÅR s 47 Fullständig 99,8% 
All personal förutom VD.

LA7 Omfattningen av skador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, 
förlorade arbetsdagar, frånvaro 
samt totala antalet arbets-
relaterade dödsolyckor per 
region.

ÅR s 48 Fullständig Arbetsrelaterade sjukdomar  
samt förlorade arbetsdagar p g a 
arbets platsolycka kan ej särredo-
visas. Redovisade uppgifter har 
beräknats utifrån kalenderdagar 
med sjukfrånvaro och årsarbetstid. 
Inga arbetsrelaterade dödsolyckor 
har skett. 

LA10 Genomsnittligt antal tränings- 
och utbildningstimmar per 
anställd och år, fördelat på 
personalkategorier.

ÅR s 46, 57 Fullständig Redovisas i antal dagar eller 
timmar.  En dag motsvarar 8 tim. 
Redovisade uppgifter för tjänste-
män inklu derar endast tillsvidare-
anställda.

LA13 Sammansättning av styrelse och 
ledning samt personalstyrka 
nedbruten på kön, åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer.

ÅR s 47, 
104-105

Fullständig Minoritetsgruppstillhörighet 
redovisas ej.

LA14 Löneskillnad i procent  
mellan män och kvinnor per 
anställnings kategori.

ÅR s 48 Fullständig Redovisade uppgifter utgår inte 
från samma antal anställda som 
anges i LA1.

Social påverkan: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
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