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Lernias och marknadens utveckling
2010 års resultat är Lernias bästa någonsin och företaget har därmed 
vänt en negativ resultatutveckling.  Intäkterna ökade med 33 procent till  
2 128 mkr för helåret, jämfört med samma period föregående år. Rörelse-
resultatet för helåret uppgick till 131 (-36) mkr.

Det starka resultatet beror framför allt på det omfattande förändrings-
arbete som koncernen genomgått under de senaste två åren och den 
förbättrade konjunkturen.

Konsolideringen av företaget under ett gemensamt varumärke med 
systematiserade leveranser, målstyrning och koncerngemensamma pro-
cesser har därmed börjat ge effekt. Ett konsekvent och genomgripande 
arbete med att ytterligare stärka organisationens kundorientering har 
också starkt bidragit till resultatet, liksom det ökade fokuset på mark-
nadsföring och kommunikation. Företaget har också under en längre  
tid arbetat med att renodla verksamheten för att sänka kostnaderna. 

Den svenska ekonomin har under 2010 präglats av stigande tillväxt. 
Industrin redovisade fortsatt stark order- och produktionstillväxt under 
årets sista månader. Uppgången i produktionen har även medfört att 
sysselsättningen ökat.  De flesta branscher inom tillverkningsindustrin 
rapporterade under det sista kvartalet att orderingången fortsatt öka från 
såväl hemma- som exportmarknaden. Särskilt stark har utvecklingen  
varit för metallvaru-, maskin- och motorfordonsindustrin. Tillverknings-
industrin räknar fortsättningsvis med god produktionstillväxt och 
fortsatt ökning av sysselsättningen de kommande månaderna.

Samtidigt som konjunkturen och efterfrågan har stärkts kraftigt 
under året har konkurrensen ökat och ändrat karaktär. Företaget verkar 
på helt konkurrensutsatta marknader präglade av stark prispress och en 
tydlig branschglidning, där globala aktörer på framför allt bemannings-
sidan i allt större utsträckning även erbjuder tjänster för den offentliga 
marknaden.

Privat marknad
Inom den privata sektorn ökade Lernias intäkter med 60 % till  

992 mkr för helåret och med 90 % till 310 mkr för fjärde kvartalet jämfört 
med föregående år. 

Lernias bemanningtjänster har haft en fortsatt stark tillväxt under 
kvartalet och omsättningen växte med 137 % jämfört med samma period 
föregående år. För helåret innebar detta en omsättningstillväxt på 103 %. 

Marknaden för teknikutbildningar riktade mot företag är fortsatt 
fragmenterad med ett stort antal mindre aktörer. För Lernia har order-
ingången och antalet förfrågningar ökat även under fjärde kvartalet, 
vilket resulterat i högre omsättning för det andra halvåret jämfört med 
det första halvåret 2010.

Den negativa trenden på marknaden för omställningstjänster håller i 
sig till följd av den fortsatta uppgången i konjunkturen. Antalet individer 
som TSL beviljar omställningsstöd för minskar snabbare än väntat.

› Intäkterna ökade med 33 procent till 2 128 mkr för helåret och med 38 procent till 634 mkr för fjärde   
 kvartalet jämfört med samma perioder föregående år.

› Rörelseresultatet för helåret uppgick till 131 (-36) mkr och för fjärde kvartalet till 40 (16) mkr.

› Resultat per aktie för helåret uppgick till 96 (-27) kr och för fjärde kvartalet till 29 (12) kr.

› Styrelsen föreslår en utdelning på 25 (0) mkr för 2010, motsvarande 25 (0) kr per aktie.

Offentlig marknad
Inom den offentliga sektorn ökade Lernias intäkter med 16 % till  

1 133 mkr för helåret och med 10 % till 322 mkr för fjärde kvartalet jämfört 
med föregående år. 

Marknadsutvecklingen har fortsättningsvis varit gynnsam för 
Lernias tjänster mot kommuner och Arbetsförmedlingen. Volymerna 
på marknaden har totalt sett ökat, dock med hårt pressade priser. Inom 
den offentliga sektorn har priserna sänkts med upp till 30 % jämfört med 
föregående år. 

Lernia har försvarat sin starka position inom industrisegmentet och 
samtidigt tagit marknadsandelar inom de administrativa och service-
inriktade segmenten. Företaget har tecknat ett stort antal ramavtal med 
både kommuner och Arbetsförmedlingen. Överlag har fyllnadsgraden 
på ramavtalen varit god under året. Lernia behåller positionen som  
marknadsledare inom Arbetsmarknadsutbildningar och Svenskunder- 
visning för invandrare. 

Kampanjen för att säkra högt intag till Lernias gymnasiefriskolor 
höstterminen 2011 har pågått under hösten med mässor, öppna hus och 
direktutskick av informationsmaterial. Enligt Yh-myndighetens beslut är 
Lernia den leverantör som har fått flest antal nya tillstånd att bedriva  
Yrkeshögskola (Yh). Lernia har under andra kvartalet förvärvat Stock-
holms Tekniska Gymnasium (STG) och gör därmed sin första friskole-
etablering i Stockholm.

Händelser efter periodens utgång
De tjänster som tidigare levererades av dotterbolagen Lernia Consulting, 
Lernia Tech och Lernia Jobb & Karriär kommer fr.o.m. 1 januari 2011 att 
sammanföras i ett affärsområde.

Lernia i korthet

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbild-
ning och bemanning. Verksamheten bedrivs i fyra affärsom-
råden  som under ett gemensamt varumärke erbjuder tjänster 
inom utbildning, bemanning, omställning och organisations-
utveckling. Lernia är ett aktiebolag som till 100% ägs av staten 
och verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor. Lernia 
finns representerat över hela Sverige och är auktoriserat som 
bemannings-, utbildnings- och omställningsföretag av respek-
tive branschorganisation.
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Omsättning
Koncernens intäkter ökade med 33 procent till 2 128 (1 598) mkr för  
helåret 2010. För fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 634 (458) mkr,  
en ökning med 38 procent.  

Bemanning omsatte 290 (122) mkr under fjärde kvartalet, en ökning 
med 137 procent jämfört med samma period föregående år.

Utbildning omsatte 297 (278) mkr under fjärde kvartalet, en ökning 
med 7 procent jämfört med samma period föregående år.

College omsatte 38 (29) mkr under fjärde kvartalet, en ökning med  
29 procent jämfört med samma period föregående år.

Övriga segment omsatte 23 (47) mkr under fjärde kvartalet, en minsk-
ning med 50 procent jämfört med samma period föregående år, detta 
framförallt beroende på nedgången i marknaden för omställnings-
tjänster.

Finansiering och likviditet
Per den 31 december 2010 uppgick likvida medel till 176 (194) mkr. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelse-
kapital uppgick till 125 (-63) mkr för helåret.

Kundfordringarna per den 31 december har ökat med cirka 180 mkr 
jämfört med föregående år.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 922 (729) mkr. Eget kapitalet uppgick 
till 551 (455) mkr, vilket ger en soliditet på 60 (62) procent.

Resultat
Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 96 (-27) mkr.  Koncernens 
rörelseresultat för helåret ökade till 131 (-36) mkr och för fjärde kvartalet 
till 40 (16) mkr. Resultatförbättringen beror framförallt på ökad försälj-
ning och produktivitet inom Utbildning och Bemanning.

Skatt
Någon aktuell skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende 
på ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till cirka 288 mkr.

Redovisad uppskjuten skattefordran till följd av underskottsavdragen 
har under fjärde kvartalet minskat med 5 mkr och med 29 mkr för hel-
året.

Investeringar
Investeringarna uppgick under fjärde kvartalet 2010 till 3 (9) mkr, 
varav 0 (4) mkr avsåg IT-utrustning och 3 (5) mkr övriga maskiner och 
inventarier. Under fjärde kvartalet 2010 har investeringar i fordon gjorts 
via finansiell leasing motsvarande en investeringsnivå på 1 (0). För 
helåret uppgick investeringarna till 34 (19) mkr, varav 0 (8) mkr avsåg 
IT-utrustning, 16 (11) mkr övriga maskiner och inventarier och 18 (0) mkr 
immateriella anläggningstillgångar. Under helåret har investeringar i 
fordon gjorts via finansiell leasing motsvarande en investeringsnivå på 
3 (0) mkr.

Omstruktureringsreserv
Resultatet för fjärde kvartalet har belastats med 6 mkr för arbetsbefriad 
personal. För helåret har resultatet belastats med 9 mkr avseende arbets-
befriad personal. 

Omstruktureringsreserven på 26 mkr i bokslutet 2009 har nyttjats 
med 22 mkr för helåret, varav 11 mkr för arbetsbefriad personal och  
11 mkr för outnyttjade lokaler. För fjärde kvartalet nyttjades reserven  
med 2 mkr , varav 1 mkr för arbetsbefriad personal och 1 mkr för  
outnyttjade lokaler.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen följer från och med den 
1 januari 2005 rapportering i enlighet med IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Delårsrapportering för koncernen upprättas 
enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med 
Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för kon-
cernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprin-
ciper som användes vid upprättande av den senaste årsredovisningen 
med undantag för den reviderade IFRS 3. Denna skall tillämpas fram-
åtriktat, vilket innebär att den endast kommer att påverka förvärv och 
transaktioner som sker den 1 januari 2010 eller senare.

Rörelsesegment
Under 2010 har den interna rapporteringen ändrats vilket har inneburit 
att koncernens rapportering har ändrats med inriktning mot Offentlig 
och Privat marknad. Offentlig marknad utgörs av segmenten Utbildning 
och College, medan Privat marknad utgörs av segmentet Bemanning 
och Övriga rörelsesegment enligt nedan.
Följande tre rapporterbara segment har fastställts för koncernen:
Bemanning:  Bemannar svenska industri- och logistikföretag
Utbildning:  Utbildar vuxna tillsammans med Arbetsförmedling och   
 kommun
College:  Yrkesutbildning för ungdomar och studiemedels-
 berättigande
Rörelsesegmentet Jobb & Karriär, som tidigare rapporterades separat, 
ingår nu i Övriga rörelsesegment som även omfattar Tech och Consul-
ting. Övriga rörelsesegment omfattar program för att utvecklas i eller 
till nytt arbete, skräddarsydda teknikutbildningar riktade mot företags-
kunder samt konsulttjänster inom ledar- och organisationsutveckling.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under fjärde kvartalet 2010 upp-
gick till 3 421 (2 341), en ökning med 1 080 heltidstjänster. Jämfört med 
utgången av 2009 har antalet heltidstjänster per den 31 december ökat 
med 1083 från 2 399 till 3 482. Moderbolaget har minskat med 3, College 
har ökat med 25, Utbildning har ökat med 45, Bemanning har ökat med 
1 120 och övriga rörelsesegment har minskat  med 104. Andelen kvinnor 
i Lernia uppgår till 33 (39) procent av de anställda. Per den 31 december 
2010 var 69 medarbetare under uppsägning.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärsstöden 
Ekonomi, IT, Marknad och HR. Omsättningen under fjärde kvartalet 
uppgick till 44 (38) mkr och för helåret till 169 (141) mkr. Rörelse-
resultatet blev -40 (-54) mkr för fjärde kvartalet och -62 (-84) mkr för 
helåret. Balansomslutningen var 535 (447) mkr. Investeringarna uppgick 
under fjärde kvartalet till 3 (9) mkr och likvida medlen uppgick till  
173 (185) mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Riskbedömning
Den finansiella strategin är inriktad mot att bolaget av egen kraft ska 
kunna finansiera utveckling och behov av förändringar. Bolagets kapi-
talstruktur ska långsiktigt motsvara en soliditetsnivå på 40–50 procent. 
Koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen och kreditrisken är 
låg beträffande kundfordringar och övriga fordringar. De största riskerna 
för Lernia är strukturella och konjunkturella marknadsrisker på både 
utbildnings- och bemanningsmarknaden samt politiska risker framförallt 
vad gäller marknaden för arbetsmarknadspolitiska program.

Lernia Bokslutskommuniké 
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Granskning av bolagets revisorer
Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisorer.

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

Stockholm den 10 februari 2011

Bertil Villard, styrelseordförande 
Kristina Ekengren styrelseledamot 
Sven-Runo Bergqvist, styrelseledamot 
Anna Klingspor, styrelseledamot 
Göran Sevebrant, styrelseledamot 
Helena Skåntorp, styrelseledamot 
Karin Strömberg, styrelseledamot
Inge Lindroth, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
Erling Björkman, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 

Matthias Kjellberg, verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Matthias Kjellberg, verkställande direktör, telefon 08-701 65 00
e-post: matthias.kjellberg@lernia.se
Niclas Bergman, ekonomidirektör, telefon 08-701 65 00
e-post: niclas.bergman@lernia.se

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2011
Årsredovisning för 2010 kommer att publiceras torsdagen den 31 mars 2011.
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2011:  fredagen den 29 april
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2011:  måndagen den 15 augusti
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2011:  måndagen den 31 oktober
Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2011:  måndagen den 13 februari 2012

DEFINITIONER 
Se årsredovisning 2009.
Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se
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Rapport över totalresultat i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 3 månader 
2010  

okt-dec
2009  

okt-dec

12 månader
2010

jan-dec
2009  

jan-dec

Periodens resultat 29 12 96 -27

Periodens totalresultat  
hänförligt till moderföre-
tagets aktieägare

29 12 96 -27

Förändring i eget kapital i sammandrag för koncernen

Aktiekapital Balanserade
vinstmedel

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 
1 januari 2009

100 382 482

Förändringar i eget 
kapital för perioden

Periodens totalresultat *) -27 -27

Utgående balans 
31 december 2009

100 355 455

Ingående balans  
1 januari 2010

100 355 455

Förändringar i eget 
kapital för perioden

Periodens totalresultat *) 96 96

Utgående balans 
31 december 2010

100 451 551

*) Periodens totalresultat 
utgörs av årets resultat

Resultaträkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 3 månader 
2010  

okt-dec
2009  

okt-dec

12 månader
2010

jan-dec
2009  

jan-dec

Intäkter 629 455 2117 1591

Övriga rörelseintäkter 5 3 11 7

Summa rörelsens intäkter 634 458 2128 1598

Personalkostnader -434 -235 -1436 -1085

Övriga externa kostnader -157 -203 -546 -533

Avskrivningar -3 -4 -15 -16

Summa rörelsekostnader -594 -442 -1997 -1634

Rörelseresultat 40 16 131 -36

Finansiella intäkter 1 0 1 1

Finansiella kostnader -1 0 -1 0

Finansnetto 0 0 0 1

Resultat före skatt 40 16 131 -35

Skatt -11 -4 -35 8

Periodens resultat hänför-
ligt till moderföretagets 
aktieägare

29 12 96 -27

Resultat per aktie före och 
efter utspädning, Kr

29 12 96 -27

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

Balansräkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2010-12-31 2009-12-31

Immateriella anläggnings- 
tillgångar

18 –

Materiella anläggningstill-
gångar

46 46

Pensionstillgångar, netto 68 51

Uppskjuten skattefordran 54 88

Summa anläggnings-
tillgångar

186 185

Skattefordringar 26 7

Kundfordringar 470 289

Övriga fordringar 64 54

Likvida medel 176 194

Summa omsättnings-
tillgångar

736 544

Summa tillgångar 922 729

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

551 455

Långfristiga räntebärande 
skulder

2 3

Summa långfristiga 
skulder

2 3

Kortfristiga räntebärande 
skulder

5 7

Leverantörsskulder 78 57

Övriga skulder 273 181

Avsättningar 13 26

Summa kortfristiga 
skulder

369 271

Summa skulder och eget 
kapital

922 729

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2010 
jan-dec

2009
jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

125 -63

Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar -180 -6

Ökning (-) / Minskning (+) av övriga rörelse-
fordringar

-30 12

Ökning (-) / Minskning (+) av leverantörsskulder 21 3

Ökning (+) / Minskning (-) av övriga rörelse-
skulder

78 -37

Kassaflöde löpande verksamheten 14 -91

Kassaflöde investeringsverksamheten -32 -18

Kassaflöde finansieringsverksamheten - -

Periodens kassaflöde -18 -109

Lernia Bokslutskommuniké 
1 januari – 31 december 2010 



Nyckeltal för koncernen

2010 
okt-dec

2009 
okt-dec

2010  
jan-dec

2009
 jan-dec

Omsättningsförändring % 38,2 4,1 33,1 -19,4

Rörelsemarginal % 6,3 3,5 6,2 -2,3

Vinstmarginal % 6,3 3,5 6,2 -2,2

Avkastning på totalt 
kapital, %

16,0 -4,6

Avkastning på sysselsatt 
kapital, %

25,6 -7,3

Avkastning på eget 
kapital, %

19,1 -5,8

Soliditet, % 60 62 60 62

Medelantal anställda, 
koncern

3 421 2 341 2 880 2 317

Medelantal anställda,  
moderbolag

64 67 66 67

Omsättning per anställd, 
koncern, tkr

185 196 739 690

Förädlingsvärde per 
anställd, koncern, tkr

138 135 544 482

Resultat efter skatt per 
anställd, koncern, tkr

8 5 33 -12

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 3 månader 
2010

okt-dec
2009

okt-dec

12 månader 
2010

jan-dec
2009

jan-dec

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelse-
intäkter

44 38 169 141

Summa rörelsens 
intäkter

44 38 169 141

Personalkostnader -36 -50 -81 -92

Övriga externa 
kostnader

-44 -38 -136 -119

Avskrivningar -4 -4 -14 -14

Summa rörelse-
kostnader

-84 -92 -231 -225

Rörelseresultat -40 -54 -62 -84

Finansiella intäkter 1 1 1 2

Finansnetto 1 1 1 2

Resultat före skatt -39 -53 -61 -82

Skatt 40 8 16 21

Periodens resultat 1 -45 -45 -61
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Data per aktie för koncernen

Belopp i kronor 2010 
okt-dec

2009 
okt-dec

2010  
jan-dec

2009  
jan-dec

Eget kapital 551 455 551 455

Resultat efter skatt 29 12 96 -27

Kassaflöde från den 
löpande verksam-
heten

14 -17 14 -91

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 2010-12-31 2009-12-31

Materiella anläggningstillgångar 39 37

Andelar i koncernföretag 9 9

Uppskjuten skattefordran 76 104

Summa anläggningstillgångar 124 150

Kundfordringar 0 0

Fordringar hos koncernföretag 217 100

Övriga fordringar 8 4

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

13 8

Summa kortfristiga fordringar 238 112

Kassa och bank 173 185

Summa omsättningstillgångar 411 297

Summa tillgångar 535 447

Summa eget kapital 486 407

Leverantörsskulder 22 19

Aktuella skatteskulder 8 7

Övriga skulder 10 2

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter

7 7

Avsättningar 2 5

Summa kortfristiga skulder 49 40

Summa skulder och eget 
kapital

535 447

Lernia Bokslutskommuniké 
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Rörelseresultat per rörelsesegment 
Belopp i mkr

2010-01-01 
-2010-12-31

2009-01-01 
-2009-12-31

Utbildning 132 58

College -9 -1

Summa Offentlig Marknad 123 57

Bemanning 76 -79

Övriga rörelsesegment -30 19

Summa Privat Marknad 46 -60

Totalt resultat för rörelsesegment 169 -3

Övriga intäkter 3 2

Centrala kostnader moderbolag -41 -36

Finansiella intäkter 0 1

Koncernens resultat före skatt 131 -36

Tillgångar per rörelsesegment 

Belopp i mkr

2010-12-31 2009-12-31

Utbildning 211 194

College 31 15

Bemanning 308 122

Övriga rörelsesegment 24 35

Totala tillgångar fördelat på rörelsesegment 574 366

Moderbolagets tillgångar 535 447

Eliminering -187 -84

Summa tillgångar 922 729

 
Rörelsesegment 

Intäkter per rörelsesegment 
2009-01-01- 2009-12-31

Utbildning College Summa 
Offentlig 
Marknad

Bemanning Övriga 
segment

Summa 
Privat 

Marknad

Summa 
Rörelse-
segment

Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 909 67 976 430 191 621 1597 1 1598

Interna intäkter 27 26 53 13 15 28 81 -81 0

Summa intäkter 936 93 1029 443 206 649 1678 -80 1598

2010-01-01- 2010-12-31 Utbildning College Summa 
Offentlig 
Marknad

Bemanning Övriga 
segment

Summa 
Privat 

Marknad

Summa 
Rörelse-
segment

Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 1055 78 1133 894 98 992 2125 3 2128

Interna intäkter 13 28 41 5 7 12 53 -53 0

Summa intäkter 1068 106 1174 899 105 1004 2178 -50 2128

Kvartalsfördelade resultaträkningar för koncernen

2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

Belopp i mkr Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1

Intäkter 629 487 533 468 455 343 413 380

Övriga rörelseintäkter 5 2 2 2 3 1 1 2

Summa rörelsens intäkter 634 489 535 470 458 344 414 382

Personalkostnader -452 -360 -375 -319 -235 -253 -311 -286

Övriga externa kostnader -139 -115 -117 -105 -203 -103 -106 -121

Avskrivningar -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Summa rörelsekostnader -594 -479 -496 -428 -442 -360 -421 -411

Rörelseresultat 40 10 39 42 16 -16 -7 -29

Finansiella intäkter 1 0 0 0 0 0 0 1

Finansiella kostnader -1 0 0 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 1

Rörelseresultat före skatt 40 10 39 42 16 -16 -7 -28

Skatt -11 -2 -11 -11 -4 4 1 7

Periodens resultat hänförligt 
till moderföretagets aktie-
ägare

29 8 28 31 12 -12 -6 -21

Resultat per aktie i kronor 29 8 28 31 12 -12 -6 -21

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

Lernia Bokslutskommuniké 
1 januari – 31 december 2010 


