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›  Nettoomsättningen ökade med 10 procent under första kvartalet till 477 mkr jämfört med samma period föregå-

ende år. Efterfrågan på företagsmarknaden ökade kraftigt – inom Bemanning ökade intäkterna med 54 procent och 

inom Utbildning med 10 procent. Intäkter från kommunala utbildningsentreprenader ökade med 4 procent medan 

marknaden för arbetsmarknadsutbildning minskade med 9 procent.

› Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 40 (41) mkr.

› Resultat efter skatt för första kvartalet var 40 (41) mkr vilket motsvarade ett resultat per aktie på 40 (41) kronor.

› Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 (-7) mkr.

› Bedömningen för 2006 är fortsatt att omsättning och rörelseresultat kommer att vara i nivå med 2005. 

Lernia är Sveriges största företag inom 
kompetensförsörjning
 Lernia erbjuder bemanning, utbildning, rehabilitering och 
omställning till individer, företag, myndigheter och organisationer.
 Lernia är ett statligt ägt bolag som finns representerat i hela 
Sverige.
 Lernia utbildar årligen cirka 50 000 personer och hyr ut cirka 
4 000 personer till industriföretag.
 Lernia är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2000, och 
har ett certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt 
SS EN ISO 14 001:2004.

Vision
Lernia är det svenska arbetslivets ledande partner för kompetens-
försörjning. 

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

Omvärld och marknad 

Allmänt
Industrikonjunkturen fortsatte att stärkas under årets första kvar-
tal med god ordertillväxt och stigande produktionsvolymer. 
Byggbranschen fortsatte att växa under kvartalet, sysselsättningen 
ökade och flera företag inom byggbranschen upplevde svårigheter 
med att rekrytera personal. 
 Efterfrågan inom den privata tjänstesektorn ökade och detalj-
handeln hade stark tillväxt under kvartalet.

Bemanning
Bemanningsmarknaden visade stark tillväxt. Tillväxten för Lernia 
Bemanning fortsatte och uppgick till 54 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Tillströmningen av nya kunder 
fortsatte under perioden, främst bland små och medelstora företag 
inom industri-, teknik- och logistikområdet. 
 Även återköpsfrekvensen ökade jämfört med motsvarande peri-
od föregående år. Lernia Bemannings marknadsandel inom del-
område industri/lager låg på cirka 20 procent.
 Bristen på kvalificerad arbetskraft till industriföretagen påver-
kade negativt möjligheten till ytterligare tillväxt under perioden. 

Utbildning
Konkurrensen var fortsatt hård på utbildningsmarknaden under 
årets första kvartal. På företagsmarknaden fortsatte efterfrågan att 
domineras av krav-/certifieringsutbildningar. 
 Det genomsnittliga antalet personer som under första kvartalet 
gick en arbetsmarknadsutbildning eller en föreberedande utbild-
ning var cirka 22 000, cirka 4 000 färre än motsvarande period 
förra året. Andelen kursdeltagare hos Lernia som fått arbete inom 
90 dagar efter avslutad utbildning låg i mars 2006 på 73 procent.
Inom området kommunala utbildningsentreprenader fortsatte 
trenden att vissa kommuner behåller ett antal utbildningar i egen 
regi, medan kommuner där marknaden är mognare ökade konkur-
rensutsättningen.
 Efterfrågan på omställningstjänster inom ramen för Trygghets-
fondens TSL-avtal var fortsatt stark under årets första kvartal. 
Lernia befäste sin ställning inom denna marknad. Sedan starten 
2004 och fram till 31 mars 2006 har 570 företag anlitat Lernia för 
omställningsuppdrag för cirka 4 000 medarbetare.
 Det förändrade regelverket kring sjukskrivningsfinansiering fick 
inte några tydliga effekter på efterfrågan av arbetslivsinriktad 
rehabilitering under kvartalet.

Företagsövergripande händelser under 
första kvartalet 2006
Lernia Bemanning öppnade två nya kontor under kvartalet – i 
januari i Skellefteå och i mars i Olofström.
 Under fjärde kvartalet 2005 tecknade Lernia och Svenska John 
Deere avtal om att Lernia tar över grund- och påbyggnadsutbild-
ningen av alla servicetekniker hos John Deeres återförsäljare i 
Sverige. Under första kvartalet 2006 inledde 12 servicetekniker 
hos John Deeres återförsäljare en grund- och påbyggnadsutbild-
ning till servicetekniker i Lernias regi i Örebro.
 Näringsminister Tomas Östros offentliggjorde i samband med 
ett besök på Lernia huvudkontor i mars, 2005 års bokslut för de 
statligt ägda bolagen. 
 Större avtal om omställningstjänster tecknades med Beiersdorf 
AB i Kungsbacka och Procordia Food AB i Färjestaden. 
 Lernia genomförde en undersökning som visade att en majori-
tet av arbetsgivarna sätter av medel i sin budget för att förebygga 
sjukskrivningar. Däremot kan endast 28 procent tänka sig att 
betala för att få tillbaka sjukskrivna anställda i arbete. En utförli-
gare beskrivning av undersökningen återfinns på www.lernia.se. 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  3 månader 12 månader 
   2006 2005 2005-2006 2005
Belopp i mkr   jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec

Nettoomsättning   477 434 1 785 1 742

Summa rörelsens intäkter   481 438 1 803 1 760
Övriga externa kostnader   -135 -128 -537 -530

Personalkostnader   -302 -264 -1 154 -1 116

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 -5 -18 -19

Summa rörelsekostnader   -441 -397 -1 709 -1 665
Rörelseresultat    40 41 94 95
Finansiella intäkter   1 1 2 2

Finansiella kostnader   0 0 0 0

Resultat före skatt   41 42 96 97
Skatt    -1 -1 12 12

Resultat efter skatt   40 41 108 109
Resultat per aktie, Kr   40 41 108 109

Genomsnittligt antal aktier   1 miljon 1 miljon 1 miljon 1 miljon

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i mkr 2006-03-31 2005-03-31 2005-12-31

Materiella anläggningstillgångar 62 62 62

Långfristiga fordringar 3  –  1

Uppskjutna skattefordringar 60 46 60

Kortfristiga fordringar 440 408 402

Likvida medel 137 63 109

Summa tillgångar 702 579 634
Eget kapital 416 307 375

Långfristiga räntebärande skulder 4 9 3

Avsättningar pensioner  – 14 –

Övriga långfristiga avsättningar  4 –  4

Kortfristiga räntebärande skulder 2 – 2

Övriga kortfristiga skulder 267 249 235

Kortfristiga avsättningar 9 – 15

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 702 579 634

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen under första kvartalet 2006 
uppgick till 477 (434) mkr, en ökning med 10 procent. 
 De främsta orsakerna är en kraftigt ökad efterfrågan på före-

NYCKELTAL
 2006 2005 2005-06 2005 
Belopp i Mkr jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec 

Omsättningsförändring,% 9,9 17,6 9,6  11,6
Rörelsemarginal, % 8,4 9,4 5,2 5,4
Vinstmarginal, % 8,6 9,3 5,3 5,5 
Soliditet, % 59 53 59 59
Medelantal anställda 2 778 2 403 2 746 2 652
   Lernia AB 1 329 1 361 1 327 1 335

Lernia Bemanning AB 1 449 1 041 1 419 1 317
Omsättning per anställd, tkr 173 182 657 664
   Lernia AB 252 252 931 932 
   Lernia Bemanning AB 103 93 406 398
Förädlingsvärde per anställd, tkr 123 127 455 457
Resultat per anställd efter skatt, tkr 15 17 40 41

KASSAFLÖDESANALYS
 2006 2005 2005-06 2005  
Belopp i Mkr jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital 43 40 100 100

Kassaflöde löpande verksamhet 31 -7 80 43

Kassaflöde löpande investeringsverksamhet -3 -2 -6 -6

Kassaflöde löpande finansieringsverksamhet – – – –

Periodens kassaflöde 28 -9 74 37

tagsmarknaden. 
 Bemanningsverksamheten omsatte 149 (97) mkr under första 
kvartalet, en ökning med 54 procent jämfört med samma period 
föregående år. Inom utbildning ökade företagsintäkterna med 10 
procent till 36 (32) mkr. 
 Intäkter från kommunala utbildningsentreprenader ökade med 
4 procent till 105 (101) mkr medan marknaden för arbetsmark-



KVARTALSFÖRDELADE RESULTATRÄKNINGAR
 
 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004
Belopp i mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2

Nettoomsättning 477 472 371 465 434 467 347 380

Summa rörelsens intäkter 481 477 378 467 438 469 349 387
Övriga externa kostnader -135 -154 -110 -138 -128 -163 -106 -126

Personalkostnader -302 -302 -256 -294 -264 -259 -233 -261

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 -5 -4 -5 -5 -6 -6 -5

Rörelseresultat 40 16 8 30 41 41  4 -5
Finansiella intäkter 1 1 0 0 1 1 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 -1 0 0

Resultat från andelar i intressebolag – – – – – -1 0 0

Resultat före skatt 41 17 8 30 42 40 4 -5
Skatt  -1 14 -1 0 -1 -2 0 0

Resultat efter skatt 40 31 7 30 41 38 4 -5
Resultat per aktie i kronor 40 31 7 30 41 38 4 -5

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 

DATA PER AKTIE 
 2006 2005 2005-06 2005 
Belopp i kronor jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec

Eget kapital 416 307 416 375

Resultat efter skatt 40 41 108 109

Kassaflöde löpande verksamhet 31 -7 80 43

Utdelning – – –  –

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER
 2006 2005 2005-06 2005 
Belopp i mkr jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec

Ingående eget kapital 375 266 307 266

Utdelning – – – – 
Ändrad redovisningsprincip – – – –

Periodens resultat 40 41 108 109

Utgående eget kapital 416 307 416 375

Totalt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj
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Affärsenheter
För Bemanning ökade omsättningen med 54 procent till 149 (97) 
mkr. Bemanning har under första kvartalet marginalen 8,7 pro-
cent. Motsvarande helårsmarginal för 2005 var 5,2 procent.
För Utbildning minskade omsättningen med 2 procent till 334 
(340) mkr. Utbildnings marginal uppgick till 13,2 procent. 
Motsvarande helårsmarginal för 2005 var 11,0 procent.

nadsutbildning uppgick till 178 (195) mkr, en minskning med 9 
procent. 

Resultat
Rörelseresultatet under första kvartalet 2006 är i nivå med föregå-
ende år och uppgick till 40 (41) mkr. Resultat efter skatt uppgick 
för första kvartalet till 40 (41) mkr. 

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER AFFÄRSENHET 2006-03-31

Affärsenhet Utbildning Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i mkr    

Intäkter totalt  334 149 -2 481  
varav externt  333 149 -1 481  

Rörelseresultat  44 13 -17 40
(marginal %) 13,2 8,7 

Tillgångar  334 168 200 702
Skulder  154 163 -31 286
Investeringar 2 0 2 4
Avskrivningar 3 0 1 4

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER AFFÄRSENHET 2005-03-31

Affärsenhet Utbildning Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i mkr    

Intäkter totalt  340 97 1 438
varav externt  340 97 1 438   

Rörelseresultat  55 0 -14 41
(marginal %) 16,3 -1,8

Tillgångar  343 110 126 579
Skulder  164 105 3 272
Investeringar 1 0 2 3
Avskrivningar 3 0 2 5



Moderbolaget
I moderbolaget Lernia AB ingår koncernens stab, service och 
utvecklingsverksamhet samt affärsenheten Utbildning. 
 Omsättningen under första kvartalet uppgick till 334 (343) 
mkr. Rörelseresultatet blev 25 (39) mkr. Balansomslutningen var 
602 (519) mkr. Investeringar uppgick till 4 (3) mkr och likvida 
medlen var 132 (62) mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Bedömning 2006
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger posi-
tivt resultat. Lernias intäkter från företagsmarknaden fortsätter att 
öka både i absoluta tal och som andel av Lernias totala intäkter. 
För 2006 planerar och genomför Lernia offensiva investeringar 
som ska generera ökad omsättning framförallt på företagsmarkna-
den och ökad lönsamhet generellt. Bedömningen är fortsatt att 
både omsättning och rörelseresultat kommer att vara i nivå med 
2005. 

Granskning av bolagets revisorer
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 
Delårsrapport för 1 januari – 30 september 2006 kommer att 
granskas av bolagets revisorer.

Definitioner
Se årsredovisningen 2005.

Stockholm den 28 april 2006

Ingemar Alserud
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Ingemar Alserud, verkställande direktör, telefon 08-701 65 10
e-post ingemar.alserud@lernia.se
Johan Lagerhäll, ekonomidirektör, telefon: 08-701 65 30
e-post: johan.lagerhall@lernia.se

Org nr 556465-9414, Säte Stockholm

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende 
på ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till cirka 500 mkr. 
Skattekostnaden i koncernen består av uppskjuten skatt avseende 
pensionsåtaganden.

Säsongsvariationer
Verksamheten inom Utbildning påverkas liksom all utbildnings-
verksamhet av sommaruppehåll och julledighet. Bemanning är 
starkt beroende av antalet arbetsdagar i månaden. Antalet arbets-
dagar för första kvartalet var 64 (61) dagar. 

Investeringar
Investeringarna uppgick under första kvartalet 2006 till 4 (3) mkr, 
varav 2 (2) mkr avsåg IT-utrustning och 2 (1) mkr övriga maski-
ner och inventarier.

Finansiering och likviditet
Per den 31 mars 2006 uppgick de likvida medlen till 137 mkr 
jämfört med 109 mkr vid årsskiftet. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten var under perioden 31 (-7) mkr. Soliditeten uppgick 
till 59 (53) procent. Kundfordringarna har ökat med cirka 45 mkr 
till följd av ökad omsättning. Outnyttjad checkräkningskredit 
uppgick till 100 (100) mkr.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 702 (579) mkr. Det egna kapita-
let uppgick till 416 (307) mkr.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen 2004:1173 tillämpas och bolaget följer från 
och med 2005-01-01 rapportering i enlighet med IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards). Delårsrapportering sker 
enligt IAS 34. 

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under första kvartalet 2006 
uppgick till 2 778 (2 403), en ökning med 375 heltidstjänster. 
Jämfört med utgången av 2005 har antalet heltidstjänster per sista 
mars ökat med 156 från 2 726 till 2 882. Lernia AB har minskat 
med 20 och Lernia Bemanning AB har ökat med 176.  Per 2006-
03-31 var 49 medarbetare under uppsägning.  

Informationstillfällen 2006

Delårsrapport jan-juni, 2006: Fredagen den 25 augusti 2006

Delårsrapport jan-sep, 2006: Fredagen den 27 oktober 2006

Bokslutskommuniké jan-dec, 2006: Tisdagen den 30 januari 2007

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se


