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Lernias och marknadens utveckling 
Svensk ekonomi har en fortsatt stark tillväxt. De senaste tre månaderna 
har industrin redovisat en stark order- och produktionstillväxt. Även 
sysselsättningen har stigit påtagligt. Konjunkturinstitutets september-
rapport visar att framtidstron överlag i samhälle och näringsliv är mycket 
stark. Konfidensindikatorn ligger nästintill på samma nivå som den 
gjorde vid högstanoteringen 2007. Ökningen beror framförallt på att 
marknadsläget för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverk-
samhet har förbättrats rejält. För tillverkningsindustrin ligger konfidens-
indikatorn nu på sin högsta nivå sedan 1996.

 
Privat marknad
Inom den privata sektorn ökade Lernias intäkter med 49% till 681 mkr för 
delårsperioden och med 72% till 261 mkr för tredje kvartalet jämfört med 
föregående år. 

Återhämtningen i bemanningsbranschen fortsätter från ett mycket 
svagt 2009. Senaste tillgängliga branschstatistik avser andra kvartalet 
2010. Av den framgår att antalet sysselsatta inom bemanningsbranschen 
ökade med 26% i förhållande till samma period föregående år, samt att 
Lernia var det företag vars marknadsandel växte mest, en ökning från 4% 
till 5%-enheter.

Även för tredje kvartalet har tillväxten i branschen som helhet varit 
god med en stark efterfrågan. Vår bedömning är att industrins efterfrå-
gan på flexibla bemanningslösningar kommer att vara fortsatt hög under 
resterande delen av året.

Marknaden för teknikutbildningar riktade mot företag är fortsatt 
fragmenterad med ett stort antal mindre aktörer. För Lernia har order-
ingången och antalet förfrågningar ökat under tredje kvartalet, vilket 
tyder på 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.  

Offentlig marknad
Inom den offentliga sektorn ökade Lernias intäkter med 19% till 811 mkr 
för delårsperioden och med 17% till 226 mkr för tredje kvartalet jämfört 
med föregående år. 

Marknadsutvecklingen har varit fortsatt gynnsam för Lernias tjänster 
mot kommuner och Arbetsförmedlingen, även om konkurrensen om av-
talen är fortsatt hård. Volymerna på marknaden har totalt sett ökat, dock 
på bekostnad av hårt pressade priser. Inom den offentliga sektorn ställs 
allt högre krav på kostnadseffektivitet och i vissa fall har priserna sänkts 
med upp till 30% jämfört med föregående år. 

Lernia har försvarat sin mycket starka position inom industrisegmen-
tet och samtidigt tagit marknadsandelar inom de administrativa och ser-
viceinriktade segmenten. Lernia har vunnit en stor andel ramavtal både 
hos kommuner och Arbetsförmedlingen. Överlag har fyllnadsgraden 
på ramavtalen varit god under sommaren och början på hösten. Lernia 
behåller positionen som marknadsledande inom Arbetsmarknadsutbild-
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› Intäkterna ökade med 31 procent till 1 494 mkr för delårsperioden och med 42 procent till 489 mkr för 
tredje kvartalet jämfört med samma perioder föregående år.

› Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 91 (-52) mkr och för tredje kvartalet till 10 (-16) mkr.

› Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till 67 (-39) kr. 

ningar och Svenskundervisning för invandrare.
Höstterminen för Lernias gymnasiefriskolor och yrkeshögskolor 

har startat med förväntat elevantal. Från och med den 1 juni 2010 tog 
Lernia över verksamheten på Stockholms Tekniska Gymnasium (STG). 
Förvärvet är ett naturligt steg i Lernias tillväxtstrategi och Lernia gör 
därmed sin första etablering i Stockholm. STG har en inriktning med ett 
tydligt fokus på näringslivskontakter, teknik, teknikutveckling och hög 
utbildningskvalitet. Förvärvet är ett inkråmsförvärv där köpeskillingen, 
som erlades kontant, uppgick till 18 mkr. Värdet består huvudsakligen av 
tillståndet för att bedriva verksamheten i Stockholms kommun.  

Företagsövergripande händelser under tredje kvartalet 
2010
Lernias arbete med måluppföljning, effektivisering och systematisering 
i leveransen ger önskad effekt. Effektiviseringen av utbildnings- och 
bemanningsverksamheten, såväl som de koncerngemensamma affärs-
stöden, har resulterat i kraftigt ökad lönsamhet. Arbetet med att effek-
tivisera, omorganisera och skapa konkurrenskraftiga kunderbjudanden 
fortlöper i hela koncernen. Inom IT har arbetet inletts med att införa ett 
gemensamt produktionssystem.  

Händelser efter periodens utgång
I oktober lanseras Lernias varumärkesbyggande kampanj i media.

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbild-
ning och bemanning. Verksamheten är uppdelad på sex bolag 
som under ett gemensamt varumärke erbjuder tjänster inom 
utbildning, bemanning, omställning och organisationsutveck-
ling. 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 respektive 
branschorganisation. 

Lernia i korthet
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Omsättning 
Koncernens intäkter ökade med 31 procent till 1 494 (1 140) mkr för 
delårsperioden 2010. För tredje kvartalet uppgick intäkterna till 489 (344) 
mkr, en ökning med 42 procent.  

Bemanning omsatte 247 (114) mkr under tredje kvartalet, en ökning 
med 117 procent jämfört med samma period föregående år.

Utbildning omsatte 215 (184) mkr under tredje kvartalet, en ökning 
med 17 procent jämfört med samma period föregående år.

Jobb & Karriär omsatte 8 (35) mkr under tredje kvartalet, en minsk-
ning med 78 procent jämfört med samma period föregående år.

Övriga segment omsatte 28 (28) mkr under tredje kvartalet, en ökning 
med 2 procent jämfört med samma period föregående år.

Finansiering och likviditet 
Per den 30 september 2010 uppgick likvida medel till 123 (177) mkr. Kas-
saflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapi-
tal uppgick till 100 (-42) mkr för delårsperioden. 

Kundfordringarna per den 30 september har ökat med cirka 162 mkr 
jämfört med föregående år.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 861 (729 per 31 december 2009) mkr. 
Eget kapital uppgick till 522 (455) mkr, vilket ger en soliditet på 61 (62) 
procent.

Resultat
Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick till 67 (-39) mkr.  Kon-
cernens rörelseresultat för delårsperioden ökade till 91 (-52) mkr och för 
tredje kvartalet till 10 (-16) mkr. Resultatförbättringen beror framförallt på 
ökad försäljning och produktivitet inom Utbildning och Bemanning.

Skatt
Någon aktuell skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende 
på ackumulerade underskottsavdrag som per 2009-12-31 uppgår till cirka 
397 mkr. 

Redovisad uppskjuten skattefordran till följd av underskottsavdra-
gen har under tredje kvartalet minskat med 3 mkr och med 24 mkr för 
delårsperioden.
 
Investeringar
Investeringarna uppgick under tredje kvartalet 2010 till 7 (7) mkr, varav 0 
(2) mkr avsåg IT-utrustning och 7 (5) mkr övriga maskiner och inven-
tarier. Under tredje kvartalet 2010 har investeringar i fordon gjorts via 
finansiell leasing motsvarande en investeringsnivå på 1 (0). 

För delårsperioden uppgick investeringarna till 31 (14) mkr, varav 0 
(5) mkr avsåg IT-utrustning, 13 (9) mkr övriga maskiner och inventarier 
och 18 (0) mkr immateriella anläggningstillgångar. Under delårsperioden 
har investeringar i fordon gjorts via finansiell leasing motsvarande en 
investeringsnivå på 1 (0) mkr. 

Omstruktureringsreserv
Resultatet för tredje kvartalet har belastats med 6 mkr för arbetsbefriad 
personal. För delårsperioden har resultatet belastats med 8 mkr avseende 
arbetsbefriad personal. 

Omstruktureringsreserven på 26 mkr i bokslutet 2009 har nyttjats med 
20 mkr för delårsperioden, varav 11 mkr för arbetsbefriad personal och 9 
mkr för outnyttjade lokaler. För tredje kvartalet nyttjades reserven med 
4 mkr , varav 2 mkr för arbetsbefriad personal och 2 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 Års-
redovisningslagen. Den reviderade IFRS 3 skall tillämpas framåtriktat, 
vilket innebär att den endast kommer att påverka förvärv och transaktio-
ner som sker den 1 januari 2010 eller senare.  

Rörelsesegment
Koncernen rapporterar följande tre segment:
Bemanning: Bemannar svenska industri-, teknik- och logistikföretag
Utbildning: Utbildar vuxna tillsammans med Arbetsförmedling och 
kommun
Jobb & Karriär: Program för att utvecklas i eller till nytt arbete
I kategorin övriga rörelsesegment återfinns verksamheterna College, 
Tech och Consulting. Dessa omfattar yrkesutbildning för ungdomar och 
studiemedelsberättigande, skräddarsydda utbildningar inom teknik till 
företagskunder och konsult inom ledar- och organisationsutveckling. De 
redovisningsprinciper som tillämpas för segmentrapportering överens-
stämmer med koncernens redovisningsprinciper.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under tredje kvartalet 2010 uppgick 
till 3 160 (2 284), en ökning  med 876 heltidstjänster. 
Jämfört med utgången av 2009 har antalet heltidstjänster per den 30 
september ökat med 739 från 2 399 till 3 138. Moderbolaget har minskat 
med 4, Jobb & Karriär har minskat med 73, Utbildning har minskat med 
9, Bemanning har ökat med 820 och övriga rörelsesegment har ökat med 
5. Andelen kvinnor i Lernia uppgår till 39 (35) procent av de anställda. 
Per den 30 september 2010 var 80 medarbetare under uppsägning.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärsstöden Eko-
nomi, IT, Marknad och HR. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick 
till 40 (36) mkr . Rörelseresultatet blev -9 (-5) mkr för tredje kvartalet. 
Balansomslutningen var 406 (481) mkr. Investeringarna uppgick under 
tredje kvartalet till 7 (7) mkr och likvida medlen uppgick till 121 (175) 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.
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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
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Matthias Kjellberg, verkställande direktör
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprät-
tad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 
(1995:1554) 
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinfor-
mationen i sammandrag för Lernia AB per 30 september 2010 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
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 redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgär-
der. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisions-
sed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
gransk¬ning 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 revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte 
i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 oktober 2010

Deloitte AB

Kerstin Sundberg  
Auktoriserad revisor 
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Rapport över totalresultat i sammandrag för 
koncernen

Belopp i mkr 3 månader 
2010  

jul-sep

3 månader 
2009 

jul-sep

9 månader 
2010  

jan-sep

9 månader
2009

jan-sep

Periodens resultat 8 -12 67 -39

Periodens totalresultat  
hänförligt till moderföreta-
gets aktieägare

8 -12 67 -39

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 *) -39 -39

Utgående balans 
30 september 2009

100 343 443

Ingående balans  
1 januari 2010

100 355 455

Förändringar i eget 
kapital för perioden

Periodens totalresultat *) 67 67

Utgående balans 
30 september 2010

100 422 522

*) Periodens totalresultat 
utgörs av årets resultat

Resultaträkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 3 månader 
2010  

jul-sep

3 månader 
2009  

jul-sep

9 månader 
2010  

jan-sep

9 månader
2009

jan-sep

Intäkter 487 343 1488 1136

Övriga rörelseintäkter 2 1 6 4

Summa rörelsens intäkter 489 344 1494 1140

Personalkostnader -360 -253 -1054 -850

Övriga externa kostnader -115 -103 -337 -330

Avskrivningar -4 -4 -12 -12

Summa rörelsekostnader -479 -360 -1403 -1192

Rörelseresultat 10 -16 91 -52

Finansiella intäkter 0 0 0 1

Finansnetto 0 0 0 1

Resultat före skatt 10 -16 91 -51

Skatt -2 4 -24 12

Periodens resultat hänför-
ligt till moderföretagets 
aktieägare

8 -12 67 -39

Resultat per aktie före och 
efter utspädning, Kr

8 -12 67 -39

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

Balansräkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

Immateriella anläggings-
tillgångar

18 - -

Materiella anläggningstill-
gångar

48 46 46

Pensionstillgångar, netto 51 11 51

Uppskjuten skattefordran 64 92 88

Summa anläggnings-
tillgångar

181 149 185

Skattefordringar 19 10 7

Kundfordringar 445 283 289

Övriga fordringar 93 84 54

Likvida medel 123 177 194

Summa omsättnings-
tillgångar

680 554 544

Summa tillgångar 861 703 729

Eget kapital hänförligt 
till moderföretagets 
aktieägare

522 443 455

Långfristiga räntebärande 
skulder

2 4 3

Summa långfristiga 
skulder

2 4 3

Kortfristiga räntebärande 
skulder

6 7 7

Leverantörsskulder 64 60 57

Övriga skulder 254 181 181

Avsättningar 13 8 26

Summa kortfristiga 
skulder

337 256 271

Summa skulder och eget 
kapital

861 703 729

Delårsrapport 
1 januari–30 september 2010

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2010 
jan-
sep

2009
jan-
sep

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

100 -42

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -207 -21

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 67 -50

Kassaflöde löpande verksamheten -40 -113

Kassaflöde investeringsverksamheten -31 -13

Kassaflöde finansieringsverksamheten - -

Periodens kassaflöde -71 -126



Nyckeltal för koncernen

2010  
jul-sep

2009
 jul-sep

2010
 jan-sep

2009
 jan-sep

Omsättningsförändring % 42,0 -16,9 31,0 -26,0

Rörelsemarginal % 2,0 -4,7 6,1 -4,6

Vinstmarginal % 2,0 -4,7 6,1 -4,5

Soliditet, % 61 63 61 63

Medelantal anställda, 
koncern

3 160 2 284 2 700 2 312

Medelantal anställda,  
moderbolag

64 66 66 67

Omsättning per anställd, 
koncern, tkr

155 151 553 493

Förädlingsvärde per anställd, 
koncern, tkr

117 104 424 345

Resultat efter skatt per 
anställd, koncern, tkr

2 -5 25 -17

Resultaträkning i sammandrag för 
moderbolaget

Belopp i mkr 3 månader  
2010

jul-sep

3 månader  
2009

jul-sep

9 månader  
2010

jan-sep

9 månader  
2009

jan-sep

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelse-
intäkter

40 36 125 103

Summa rörelsens 
intäkter

40 36 125 103

Personalkostnader -19 -12 -63 -42

Övriga externa 
kostnader

-27 -26 -74 -81

Avskrivningar -3 -3 -10 -10

Summa rörelse-
kostnader

-49 -41 -147 -133

Rörelseresultat -9 -5 -22 -30

Finansiella intäkter 0 0 0 1

Finansnetto 0 0 0 1

Resultat före skatt -9 -5 -22 -29

Skatt -3 4 -24 13

Periodens resultat -12 -1 -46 -16
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Data per aktie för koncernen

Belopp i kronor 2010  
jul-sep

2009  
jul-sep

2010  
jan-sep

2009  
jan-sep

Eget kapital 522 443 522 443

Resultat efter skatt 8 -12 67 -39

Kassaflöde från den 
löpande verksam-
heten

-40 -56 -40 -113

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

Materiella anläggningstillgångar 40 35 37

Andelar i koncernföretag 9 9 9

Uppskjuten skattefordran 80 95 104

Summa anläggningstillgångar 129 139 150

Kundfordringar 0 0 0

Fordringar hos koncernföretag 114 134 100

Övriga fordringar 28 24 4

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

14 9 8

Summa kortfristiga fordringar 156 167 112

Kassa och bank 121 175 185

Summa omsättningstillgångar 277 342 297

Summa tillgångar 406 481 447

Summa eget kapital 362 455 407

Leverantörsskulder 21 17 19

Aktuella skatteskulder 4 1 7

Övriga skulder 2 2 2

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

14 5 7

Avsättningar 3 1 5

Summa kortfristiga skulder 44 26 40

Summa skulder och eget 
kapital

406 481 447

Delårsrapport 
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Rörelseresultat per segment 
Belopp i mkr

2010-01-01 
-2010-09-30

2009-01-01 
-2009-09-30

Utbildning 98 25

Bemanning 48 -67

Jobb & Karriär -11 39

Övriga segment -24 -19

Totalt resultat för segment 111 -22

Övriga intäkter 2 1

Centrala kostnader moderbolag -22 -31

Finansiella intäkter 0 1

Koncernens resultat före skatt 91 -51

Tillgångar per segment 

Belopp i mkr

2010-09-30 2009-09-30

Utbildning 207 243

Bemanning 313 130

Jobb & Karriär 8 78

Övriga segment 78 41

Totala tillgångar fördelat på segment 606 492

Moderbolagets tillgångar 406 481

Eliminering -151 -270

Summa tillgångar 861 703

 
Rörelsesegment 

Intäkter per segment 
2009-01-01- 2009-09-30

Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 637 311 108 83 1 1 140

Interna intäkter 21 10 9 22 -62 0

Summa intäkter 658 321 117 105 -61 1140

2010-01-01- 2010-09-30 Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 762 605 38 87 2 1494

Interna intäkter 9 4 3 22 -38 0

Summa intäkter 771 609 41 109 -36 1494

Kvartalsfördelade resultaträkningar för koncernen

2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008

Belopp i mkr Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4

Intäkter 487 533 468 455 343 413 380 437

Övriga rörelseintäkter 2 2 2 3 1 1 2 2

Summa rörelsens intäkter 489 535 470 458 344 414 382 439

Personalkostnader -360 -375 -319 -235 -253 -311 -286 -361

Övriga externa kostnader -115 -117 -105 -203 -103 -106 -121 -136

Avskrivningar -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Summa rörelsekostnader -479 -496 -428 -442 -360 -421 -411 -501

Rörelseresultat 10 39 42 16 -16 -7 -29 -62

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 1 3

Finansnetto 0 0 0 0 0 0 1 3

Rörelseresultat före skatt 10 39 42 16 -16 -7 -28 -59

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

Periodens resultat hänförligt 
till moderföretagets aktie-
ägare

8 28 31 12 -12 -6 -21 -57

Resultat per aktie i kronor 8 28 31 12 -12 -6 -21 -57

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

Delårsrapport 
1 januari–30 september 2010


