
Lernia erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning som beman-
ning, utbildning, rehabilitering och omställning till individer, företag, 
myndigheter och organisationer.
 Lernia är ett statligt ägt bolag som finns i hela Sverige.
 Lernia utbildar årligen cirka 50 000 personer och hyr ut cirka 
5 000 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 ska upplevas som det svenska arbetslivets ledande partner 
för kompetensförsörjning.

Affärsidé
Lernia erbjuder företag, organisationer och människor rätt kompe-
tens med tjänster inom kompetensförsörjning.

Omvärld och marknad 
Allmänt
Den svenska industrikonjunkturen var fortsatt stark under årets 
tredje kvartal med god orderingång och höga produktionsvolymer. 
Byggkonjunkturen var fortsatt stark och det rådde brist på kvalifi-
cerad arbetskraft. Efterfrågan inom den privata tjänstesektorn öka-
de ytterligare och försäljningstillväxten ökade något inom detalj-
handeln. 

Bemanning

Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten för Lernia Bemanning 
och omsättningen ökade med 12 procent jämfört med tredje kvar-
talet 2006. Svårigheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft 
har nu en stark påverkan på tillväxten. Samtidigt tar nu kundföre-
tagen i ökad omfattning över inhyrd personal, vilket i kombination 
med arbetskraftsbristen bidrar till en mer dämpad tillväxttakt. 
Tillströmningen av nya kunder visar dock fortfarande inga tecken 
på avmattning. Satsningen på uthyrning av tekniska tjänstemän 
över hela landet har framgångsrikt fortsatt under perioden.

  Förberedelserna inför övergången till Bemanningsavtalet i 
januari 2008 har nu påbörjats och med detta kommer Lernia 
Bemanning att ingå i samma kollektivavtalsstruktur som den 
övriga bemanningsbranschen. I och med detta lämnar nu Lernia 
Bemanning nuvarande avtalsupplägg, som bygger på egna kollek-
tivavtal tecknade med enskilda förbund inom LO. 

Utbildning

Konkurrensen var fortsatt hård på utbildningsmarknaden under 
tredje kvartalet 2007. 
  Efterfrågan på Lernias tjänster på företagsmarknaden fortsatte 
att domineras av dels krav-/certifieringsutbildningar, dels ledar-/
verksamhetsutvecklingsprogram.
  På marknaden för arbetsmarknadsutbildning var det genomsnitt-
liga antalet personer som under tredje kvartalet gick en yrkesutbild-
ning eller en föreberedande utbildning cirka 9 800, cirka 10 100 
färre än motsvarande period förra året. 
 Marknaden för arbetsmarknadsutbildningar var därmed väsentligt 
lägre än motsvarande kvartal föregående år (cirka 50 procent), 

något som aviserades i föregående kvartalsrapport.
  Inom området kommunala utbildningsentreprenader är trenden 
att vår marknadsandel ökar och fler kommuner utsätter sina vux- 
och sfi-utbildningar för konkurrens. 
  Efterfrågan på omställningstjänster inom ramen för 
Trygghetsfondens TSL-avtal var i nivå med föregående kvartal men 
vår marknadsandel första halvåret har ökat något till 19 procent. 
Sedan starten 2004 och fram till 30 september 2007 har 958 före-
tag anlitat Lernia för omställningsuppdrag för cirka 6 450 medar-
betare.
  Företagens efterfrågan på arbetslivsinriktad rehabilitering var 
fortfarande låg under tredje kvartalet. Försäkringskassans pågående 
projekt att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete (PILA), har fort-
satt positiv effekt på marknaden för offentligt upphandlad rehabili-
tering.

Företagsövergripande händelser under tredje kvartalet 2007
Lernia Utbildning tecknande avtal om omställningstjänster med 
bland andra Scan AB, Cloetta Fazer Sverige AB och Alteams 
Stilexo AB samt avtal om utbildningstjänster med bland andra 
Volvo Car Corporation AB, Huddinge Kommun, PEAB Sverige AB 
och Atlas Copco Rock Drills AB.
  Ingemar Alserud lämnade under kvartalet sin tjänst som kon-
cernchef och vd för Lernia AB. Ekonomidirektör Johan Lagerhäll 
tillträdde som tillförordnad vd och koncernchef.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Omsättning
Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 653 (1 541) mkr för 
delårsperioden 2007. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 
480 (500) mkr en minskning med 4 procent.  Lernia Bemanning 
omsatte 277 (246) mkr under tredje kvartalet, en ökning med 13 
procent jämfört med samma period föregående år.
  Inom Lernia Utbildning ökade företagsintäkterna för tredje kvar-
talet med 16 procent och uppgick till 25 (21) mkr. Intäkter från 
kommunala utbildningsentreprenader ökade med 12 procent och 
uppgick till 83 (74) mkr medan omsättningen från marknaden för 
arbetsmarknadsutbildning minskade kraftigt med 40 procent till 91 
(152) mkr.

Resultat
Rörelseresultatet för delårsperioden minskade till 46 (114) mkr och 
för tredje kvartalet 2007 till 6 (35) mkr. Resultatförsämringen 
beror framförallt på sämre lönsamhet i Lernia Utbildning, vilket 
beror på vikande omsättning på marknaden för arbetsmarknadsut-
bildning. Vidare var lönsamheten i Lernia Bemanning lägre än före-
gående år beroende på att investeringar gjorts i uppbyggnad av 
tjänstemannaaffären. Jämförelsen med tredje kvartalet 2006 påver-
kas även av att ingen återföring för förmånsbaserade pensioner har 
gjorts under tredje kvartalet 2007 (2006; +4). Resultat efter skatt 
uppgick för delårsperioden till 52 (113) mkr.

› Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 653 mkr för delårsperioden och minskade med 4 procent till 480  

    mkr för tredje kvartalet jämfört med samma perioder föregående år.

› Rörelseresultatet för delårsperioden var 46 (114) mkr och för tredje kvartalet 6 (35) mkr.

› Resultat per aktie uppgick för delårsperioden till 52 (113) kr.

› Bedömningen för helåret 2007 är ett rörelseresultat på cirka 40 mkr.
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Dotterbolagen
För Lernia Bemanning ökade omsättningen för delårsperioden med 
36 procent till 845 (623) mkr. Marginalen för delårsperioden var 
6,3 (10,6) procent. För Lernia Utbildning minskade omsättningen 
för delårsperioden med 12 procent till 821 (929) mkr. Marginal för 
delårsperioden var 4,3 (10,7) procent.
  Från och med 1 januari 2007 debiteras dotterbolagen Manage-
ment fees avseende utförda tjänster. Detta påverkar marginalen 
negativt med 0,7 % för båda affärsenheterna avseende delårsperio-

den 2007. I jämförelsetalen för 2006 ingår inte någon kostnad för 
Management fees.

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende på 
ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till cirka 375 mkr. 
Skatten i koncernen består i huvudsak av uppskjuten skatt avseende 
pensionsåtaganden.
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resUltAträkning i sAmmAndrAg
 3 månader 9 månader 12 månader
 2007 2006 2007 2006 2006-2007 2006 
Belopp i mkr jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept jan-dec

Nettoomsättning 480 500 1653 1541 2291 2179

summa rörelsens intäkter 484 503 1665 1551 2307 2193
Övriga externa kostnader -114 -121 -387 -403 -565 -581

Personalkostnader -360 -343 -1218 -1020 -1659 -1461

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 -4 -14 -14 -19 -19

summa rörelsekostnader -478 -468 -1619 -1437 -2243 -2061
rörelseresultat 6 35 46 114 64 132
Finansiella intäkter 2 0 6 2 7 3

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

resultat före skatt 8 35 52 116 71 135
Skatt 0 -1 0 -3 18 15

resultat efter skatt 8 34 52 113 89 150
Resultat per aktie, Kr 8 34 52 113 89 150

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

BAlAnsräkning i sAmmAndrAg
Belopp i mkr 2007-09-30 2006-09-30 2006-12-31

Materiella anläggningstillgångar 52 61 60

Långfristiga fordringar 11 7 11

Uppskjutna skattefordringar 80 60 80

Kortfristiga fordringar 534 608 569

Likvida medel 194 79 162

summa tillgångar 871 815 882
Eget kapital 502 463 500

Långfristiga räntebärande skulder 5 4 4

Övriga långfristiga avsättningar 4 4 4

Kortfristiga räntebärande skulder 5 3 3

Övriga kortfristiga skulder 350 339 345

Kortfristiga avsättningar 5 2 26

summa eget kapital, avsättningar och skulder 871 815 882

nyckeltAl
  2007 2006 2007 2006 2006-07     2006 
   jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept  jan-dec

Omsättningsförändring,%  -4,0 34,8 7,3 20,9        13,8     24,6

Rörelsemarginal, %  1,2 6,9 2,8 7,4 2,8        6,0

Vinstmarginal, %  1,6 7,1 3,1 7,5 3,1        6,2

Soliditet, %  58 57 58 57 58         57
Medelantal anställda  3 950 3 892 3 897 3 409 3 928     3 562
   Lernia AB, 2006 proforma  66 70 68 69 69         70
   Lernia Utbildning AB, 2006 proforma 1 122 1 257 1 172 1 262 1 201     1 269
   Lernia Bemanning AB  2 762 2 566 2 657 2 078 2 658     2 223 
Omsättning per anställd, koncern, tkr  122 129 427 455 588        616
   Lernia Utbildning AB, tkr  184 204 700 736 977     1 016
   Lernia Bemanning AB, tkr  100 96 318 300 424        406
Förädlingsvärde per anställd, tkr  93 97 324 333 439        447
Resultat per anställd, tkr  2 9 13 33 23         42

kAssAflödesAnAlys
 2007 2006 2007 2006 2006-07 2006 
Belopp i mkr jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept jan-dec

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital 11 35 62 113 80 137

Kassaflöde löpande 
verksamhet 3 –50 82 3 168 89

Kassaflöde löpande 
investeringsverksamhet 1 0 0 –9  –2 –11

Kassaflöde löpande 
finansieringsverksamhet 0 0 –50 –25 –50 –25

Periodens kassaflöde 4 –50  32 –31 116 53



Säsongsvariation
Verksamheten inom Lernia Utbildning påverkas liksom all utbild-
ningsverksamhet av sommaruppehåll och julledighet. Lernia 
Bemanning är starkt beroende av antalet arbetsdagar i månaden. 
Antalet arbetsdagar för tredje kvartalet var 65 (65) dagar.

Investeringar
Investeringarna uppgick under tredje kvartalet 2007 till 1 (3) mkr, 
varav 0 (1) mkr avsåg IT-utrustning och 1 (2) mkr övriga maskiner 

och inventarier. Under tredje kvartalet 2007 har dessutom investe-
ringar i fordon gjorts via finansiell leasing motsvarande en investe-
ringsnivå på 0 (0) mkr. För delårsperioden uppgick investeringarna 
exklusive finansiell leasing totalt till 4 (14) mkr. 

Finansiering och likviditet
Per den 30 september 2007 uppgick de likvida medlen till 194 (79) 
mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital uppgick till 62 (113) mkr för delårsperioden.        
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kvArtAlsfördelAde resUltAträkningAr
  
 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005
Belopp i mkr Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4

Nettoomsättning 480 596 577 638 500 564 477 472

summa rörelsens intäkter 484 601 580 642 503 567 481 477
Övriga externa kostnader -114 -139 -134 -178 -121 -147 -135 -154

Personalkostnader -360 -453 -405 -441 -343 -375 -302 -302

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

rörelseresultat  6 4 36 18 35 39 40 16
Finansiella intäkter 2 2 2 1 0 1 1 1

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0

rörelseresultat före skatt 8 6 38 19 35 40 41 17
Skatt  0 0 0 18 -1 -1 -1 14

resultat efter skatt 8 6 38 37 34 39 40 31
Resultat per aktie i kronor 8 6 38 37 34 39 40 31

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

dAtA per Aktie 
 2007 2006 2007 2006 2006-07 2006 
Belopp i kr jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept jan-dec

Eget kapital 502 463 502 463 502 500

Resultat efter skatt 8 34 52 113 89 150

Kassaföde löpande verksamhet 3 -50 82 3 168 89

Utdelning - - 50 25 50 25

förändring Av eget kApitAl och AntAl Aktier
 2007 2006 2007 2006 2006-07 2006 
Belopp i mkr jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept jan-dec

Ingående eget kapital 494 429 500 375 463 375

Utdelning - - -50 -25 -50 -25

Periodens resultat 8 34 52 113 89 150

Utgående eget kapital 502 463 502 463 502 500

Totalt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

nyckeltAl
  2007 2006 2007 2006 2006-07     2006 
   jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept  jan-dec

Omsättningsförändring,%  -4,0 34,8 7,3 20,9        13,8     24,6

Rörelsemarginal, %  1,2 6,9 2,8 7,4 2,8        6,0

Vinstmarginal, %  1,6 7,1 3,1 7,5 3,1        6,2

Soliditet, %  58 57 58 57 58         57
Medelantal anställda  3 950 3 892 3 897 3 409 3 928     3 562
   Lernia AB, 2006 proforma  66 70 68 69 69         70
   Lernia Utbildning AB, 2006 proforma 1 122 1 257 1 172 1 262 1 201     1 269
   Lernia Bemanning AB  2 762 2 566 2 657 2 078 2 658     2 223 
Omsättning per anställd, koncern, tkr  122 129 427 455 588        616
   Lernia Utbildning AB, tkr  184 204 700 736 977     1 016
   Lernia Bemanning AB, tkr  100 96 318 300 424        406
Förädlingsvärde per anställd, tkr  93 97 324 333 439        447
Resultat per anställd, tkr  2 9 13 33 23         42

resUltAt- och BAlAnsposter per Affärsenhet 2007-09-30

Affärsenhet Utbildning Bemanning Ofördelat totalt
Belopp i mkr    

Intäkter totalt  821 845 -1 1 665  
varav externt  819 845 1 1 665  

rörelseresultat  36 53 –43 46
(marginal %) 4,3 6,3 

Tillgångar  386 301 184 871
Skulder  382 296 –309 369
Investeringar 2 0 2  4
Avskrivningar 8 0 6 14

resUltAt- och BAlAnsposter per Affärsenhet 2006-09-30

Affärsenhet Utbildning Bemanning Ofördelat totalt
Belopp i mkr    

Intäkter totalt  929 623 –1 1 551
varav externt  926 622 3 1 551   

rörelseresultat  99 66 –51 114
(marginal %) 10,7 10,6

Tillgångar  340 255 220 815

Skulder  154 183 15 352
Investeringar 8 0 6 14
Avskrivningar 9 1 4 14



 Kundfordringarna per den 30 september har minskat  med cirka 
59 mkr jämfört med föregående år. Outnyttjad checkräkningskredit 
uppgick till 100 (100) mkr.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 871 (815) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 502 (463) mkr, vilket ger en soliditet på 58 (57) pro-
cent. 
Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen följer från och med 
2005-01-01 rapportering i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Delårsrapportering sker enligt IAS 
34. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade 
jämfört med årsredovisnig 2006-12-31.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under tredje kvartalet 2007 upp-
gick till 3 950 (3 892), en ökning med 58 heltidstjänster. Jämfört 
med utgången av 2006 har antalet heltidstjänster per den 30 sep-
tember minskat med 35 från 3 985 till 3 950. Lernia AB har mins-
kat med 5, Lernia Utbildning AB med 145 och Lernia Bemanning 
AB har ökat med 115. Andelen kvinnor i Lernia uppgår till 31 (32) 
procent av de anställda. Per den 30 september 2007 var 74 medar-
betare under uppsägning. Av dessa är 30 medarbetare arbetsbefriade 
sedan ingången av 2007, och kostnader för dessa togs i årsbokslut 
2006.

Resultatinformation avseende moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens stab, service och utvecklingsverk-
samhet. Affärsenheten Utbildnings verksamhet har från och med den 
1 januari 2007 överförts till dotterbolaget Lernia Utbildning AB. 
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 16 (258) mkr. 
Rörelseresultatet blev -14 (-3) mkr för tredje kvartalet. 
Balansomslutningen var 568 (534) mkr.   
 Investeringarna uppgick under året till 2 (3) mkr och likvida med-
len var 186 (78) mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Bedömning helår 2007
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger positivt 
resultat. Lernias intäkter från företagsmarknaden fortsätter att öka 
både i absoluta tal och som andel av Lernias totala intäkter. Det 
långsiktiga målet är att intäkterna från företagsmarknaden ska 
utgöra minst tre fjärdedelar av koncernens omsättning (tredje kvar-
talet 2007, 61 procent). 
  Marknaden för arbetsmarknadsutbildning, där AMS och 
Länsarbetsnämnderna utgör Lernias kunder, minskade kraftigt 
under tredje kvartalet 2007. Lernia Utbildning påverkas av dessa 
nya förutsättningar och ursprungliga resultatmål för 2007 kommer 
inte att kunna infrias. Det åtgärdsprogram som innebär anpassning-
ar till det nya marknadsläget och som initierades under sommaren 
fortsätter under fjärde kvartalet 2007. 
 Bemanningsverksamheten bedöms fortsatt nå uppsatta mål för 
2007. 
 För Lernia totalt innebär detta en bedömd omsättning för helår 
2007 på cirka 2,1 mdr. Rörelseresultatet för helåret 2007 bedöms 
till cirka 40 mkr. 

Granskning av bolagets revisorer
Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer. 

Riskbedömning
Vi har genomfört en genomgång av Lernias verksamhets- och finan-
siella risker enligt den beskrivning som gavs i årsredovisningen för 
2006 under ”Riskhantering” och funnit att riskerna bedöms lika 
som i årsredovisningen för 2006.

Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.

Stockholm den 26 oktober 2007

Bertil Villard
Styrelseordförande

Viktoria Aastrup Sven-Runo Bergqvist          Matthias Kjellberg

    Göran Sevebrant   Birgitta Stymne Göransson 

        Inge Lindroth         Lena Lundberg

Johan Lagerhäll
tf verkställande direktör 

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinfor-
mationen i sammandrag för Lernia AB per 30 september 2007 och 
den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och års-
redovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard 
för översiktlig granskning (SÖG) 2410. Översiktlig granskning av 
finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktli-
ga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt Revisions-standard i 
Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revi-
sion utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.
 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrap-
porten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlig-
het med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 oktober 2007

     

Kerstin Sundberg  Bertil Forsslundh
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor
Deloitte AB  Riksrevisionen
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Informationstillfällen 2007
Bokslutskommuniké jan-dec, 2007: onsdagen den 30 januari 2008

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se

  Definitioner
Se årsredovisningen 2006.

För ytterligare information kontakta: Johan Lagerhäll, tf verkställande 
direktör, ekonomidirektör, telefon 08-701 65 30

e-post: johan.lagerhall@lernia.se




