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2009 I KORTHeT 2009 I KORTHeT

Snabb uppgång  
efter nedgång

Omsättningen minskar med 6 % (+28)•	

Rörelseresultatet uppgick till 4 142 (13 900) TSeK•	

Antalet anställda per den sista december 2009 var •	
307 (309)

SJR tecknar ramavtal med bland andra SeB,  •	
Skandia, Samsung och Collectum

SJR bibehåller sin AAA-rating•	

SJR blir miljö- och kvalitetscertifierade enligt  •	
ISO 9001 och ISO 14001.

SJR utses återigen till ”ett av Sveriges  •	
Gasellföretag” av tidningen Dagens Industri.

Tiderna har förändrats sedan SJR startade 1993, 
men vi har hela tiden hållit fast vid vår idé om att 
förse företag med specialister och chefer inom 
ekonomi, bank och finans. 2007 noterades vi på 
NASDAQ OMX First North i Stockholm.

Verksamheten omfattar uthyrning av konsulter, 
rekrytering och karriärvägledning och SJR är ett av 
Sveriges ledande bemanningsföretag inom ekonomi, 
bank och finans. Grundaren Per Ogunro är i dag VD 
för koncernen, som består av moderbolaget SJR 
in Scandinavia AB (SJR AB) samt dotterbolagen 
Student & Workers in Scandinavia AB och Ogunsen 
AB. Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg 
och koncernen sysselsatte i slutet av 2009 cirka 
260 (260) konsulter. Omsättningen under 2009 var 
133,3 (141,5) MSeK vilket är en minskning med 6 % 
jämfört med föregående år.

AktieinformAtion
ISIN-kod Se0000693616
Kortnamn på First North SJR B
Handelspost 1 aktie

Under det fjärde kvartalet 2009 skedde en markant uppgång av efterfrågan på SJR:s 
tjänster, efter att året inletts med en snabbare nedgång än väntat. Under detta i många 
avseenden extrema lågkonjunkturår ökade vi våra marknadsandelar medan omsättning 
och rörelseresultat minskade något.

kommAnde rApporttillfällen:
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  15 april 2010, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars  18 maj 2010, kl 09.00
Delårsrapport januari – juni  25 augusti 2010, kl 09.00
Delårsrapport januari – september  9 november 2010, kl 09.00

Sjr in Scandinavia AB
Högsta kreditvärdighet sedan 2005

finansiell utveckling 

(tSek)
 2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning 132 792 141 374 110 527 75 189 45 264
Tillväxt (%) - 6 28 47 66 35
Rörelseresultat 4 142 13 900 15 392 10 570 4 175
Rörelsemarginal (%) 3,1 9,8 13,9 14,1 9,2
Årets resultat 2 928 10 379 11 255 7 613 2 985
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STyReLSeNS ORDFÖRANDeVeRKSTäLLANDe DIReKTÖReN

HiStorik

1993 SJR grundas av Per Ogunro. Fredrik Lidberg tillträder som försäljningschef.  
SJR startar sin verksamhet inom bank & finans.

1995  Kontor öppnas i Göteborg.

1996  SJR startar sin verksamhet inom ekonomi.

1999  Kontor öppnas i Malmö.

2000  SJR tillsätter en extern styrelse.

2001  SJR startar sin verksamhet inom karriärvägledning.

2002  SJR gör sin tusende rekrytering.

2005  SJR pluscertifierar sina konsulter enligt egen standard.

2006  SJR startar dotterbolaget Student & Workers i Stockholm.

2007  SJR noteras på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Student & Workers startas upp i Malmö.  
Kontor öppnas åter i Göteborg.

2008  SJR startar ytterligare ett dotterbolag, Ogunsen AB. Student & Workers startas upp i Göteborg.  
ISO-certifiering av koncernen påbörjas.

2009  Koncernen kvalitets- och miljöcertifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.
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VeRKSTäLLANDe DIReKTÖReN

Liksom moderbolaget är dotterbolagen Ogunsen och 
Student & Workers starkt nischade vad gäller kom-
petens och erbjudande. De riktar sig däremot till ett 
något bredare marknadssegment – SJR-koncernen är 
alltså både bred och spetsig. 

AffärSidé
SJR är specialiserat på rekrytering och konsultverk-
samhet inom ekonomi, bank och finans samt karriär-
vägledning vid omstruktureringar. Våra arbetsmetoder 
och vår företagskultur kännetecknas av kvalitet, 
nytänkande och personligt engagemang.

ViSion
SJR:s vision är att vara Sveriges ledande konsult- och 
rekryteringsföretag inom ekonomi, bank och finans.

frAmgångSfAktorer
Vår framgång bygger på fyra hörnstenar:

kvalitet
Vi ska inte i första hand konkurrera med pris utan 
genom att erbjuda hög kvalitet, det vill säga rätt 
person på rätt plats i rätt tid. Vår kontinuerliga 
förbättringsdialog – internt och med våra kunder och 
nätverk – är en stark drivkraft i utvecklingen av vår 
organisation och våra processer.

Vår standardiserade arbetsmetod innebär ett 
systematiskt tillvägagångssätt för att tillhandahålla 
rekryterings- och personaluthyrningstjänster. Däri-
genom skapas förutsättningar för såväl kontinuitet 
som kvalitet.

nischning och fokusering
Vi ska även fortsättningsvis vara en nischad aktör 
inom utvalda sektorer. Denna fokusering är en grund-
förutsättning för att kunna bibehålla fortsatt hög 
kvalitet och trovärdighet i våra tjänster. Nischningen 

betyder också att vi kan lägga betydande resurser på 
utveckling av högkvalitativa tjänster inom respektive 
sektor, för att på ett effektivare sätt kunna tillgodose 
kundernas önskemål och krav.

personligt engagemang
Den relativt låga personalomsättningen gör det 
möjligt att arbeta långsiktigt gentemot kunder, 
konsulter och rekryteringskandidater. Det skapar 
förutsättningar för goda personliga relationer och 
bra kommunikation med kunder och kandidater. 
Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling 
och utvecklig av arbetsmetoder i syfte att erbjuda 
medarbetarna ett stimulerande arbete med utveck-
lingsmöjligheter. Vi tror på att personlig dialog såväl 
internt som med kunderna, samt attityden att alltid 
vilja göra ännu bättre, är en vinnande kombination.

Snabbhet
Att snabbt kunna presentera rätt konsult eller kandidat 
är ett starkt konkurrensmedel, som värderas högt av 
de flesta kunder.

operAtiVt mål

SJR ska under år 2010 öka marknadsandelen •	
inom yrkesområdena ekonomi, bank och finans.

finAnSiellA mål
Styrelsen har fastställt följande mål för SJR:

SJR ska inom 2–4 år omsätta minst 300 miljoner •	
kronor med en rörelsemarginal på minst 12 %.

Soliditeten i SJR ska normalt inte understiga 35 %.•	

SJR ska lämna en utdelning till aktieägarna upp-•	
gående till minst 60 % av resultat efter skatt, under 
beaktande av SJR:s resultatutveckling, finansiella 
ställning samt långsiktiga investeringsbehov.

Finding excellence

FRAMGÅNGSFAKTOReR

Vår fokusering på att förse företag med specialister och chefer inom bank, finans och 
ekonomi har visat sig vara en mycket framgångsrik strategi. Eftersom vi hållit fast vid 
ursprungsidén alltsedan starten 1993 har vi kunnat utveckla mycket hög kompetens 
inom de valda nischerna. 

Omtumlande – så kan man enklast beskriva året som gått. Först en mycket snabb och 
kraftig nedgång, följd av en överraskande snabb uppgång. 2009 har varit ett år av 
utmaningar, men ett år som också bekräftat styrkan i vår affärsidé och vårt sätt att 
arbeta.

På en marknad som krympte med 23 % minskade 
SJR:s omsättning med endast 6 %. I en lågkonjunktur 
där kampen om kunderna blir extra hård har vi tagit 
marknadsandelar och flyttat fram våra positioner. 
Detta beror på att vi konsekvent hållit fast vid vår 
specialisering på ekonomi, bank och finans. Vi har 
därför kunnat koncentrera oss på det vi kan bäst, och 
därmed kunnat hålla fortsatt hög kvalitet. 

Specialiseringen gör det även lättare att sälja våra 
tjänster. Vi kan bearbeta utvalda kundgrupper mer 
målinriktat, våra argument blir tydligare och vi kan  
lättare anpassa erbjudandet till kundens behov. 
Säljarbetet var högprioriterat under 2009 och våra 
säljare var mycket aktiva med att besöka både 
befintliga och potentiella kunder. Under 2010 lägger 
vi ännu mer fokus på försäljning och vår ambition är 
att anställa de bästa säljarna och rekryterarna. Detta 
ger oss ett försprång inför uppgången, som vi räknar 
med kommer att vara måttlig under 2010 för att 
sedan skjuta ordentlig fart 2011. 

Andra framåtsyftande åtgärder under det gångna 
året har varit certifieringen enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Den innebär att vi systematiserat en av våra 
starkaste sidor – det höga kvalitetsmedvetandet – 
samt inordnat gröna värden i vårt kvalitetsarbete.

SJR startade 1993, mitt i en annan djup lågkon-
junktur, och vi har varit med om både toppar och dalar 
sedan dess. Vi tappade lite fart under det gångna 
året, men jag ser fortfarande goda möjligheter att nå 
vårt finansiella mål. Det vill säga att inom två till fyra 
år omsätta 300 miljoner kronor med en rörelsevinst 
på minst 36 miljoner kronor. 

Genom åren har vi sett bemanningsbranschen bli 
en allt viktigare del av näringslivets infrastruktur.  
Den omfattar numera alla yrkeskategorier, inte bara 
tjänstemän, vilket medfört fler bemanningsföretag 
och hårdare konkurrens. Vår strategi är specialisering, 
hög leveranskvalitet och personlig service och att 

denna varit ett framgångsrecept är inte minst det 
gångna året ett bevis för. Vårt sätt att arbeta har 
klarat en av de största utmaningarna på många år 
och därför är jag också övertygad om att SJR kommer 
att utvecklas starkt de kommande åren.

Stockholm den 17 februari 2010

Per Ogunro

VerkStällAnde direktör 
SJr in ScAndinAViA AB (puBl)

VD har ordet
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HUVUD

Konsultverksamhet

Vår grundidé är att hjälpa företag att anpassa per-
sonalstyrkan efter behovet. Vi gör detta genom att 
tillhandahålla konsulter under kortare eller längre 
perioder. Genom den tydliga specialiseringen på 
ekonomi, bank och finans kan vi säkerställa rätt 
kompetens för rätt plats, till rätt pris och under rätt 
tidsperiod.

Konsultverksamheten står idag för cirka 88 % av 
SJR:s intäkter. Vi hyr huvudsakligen ut specialister  
och chefer inom ekonomi, bank och finans och 
har under åren förstärkt specialiseringen mot mer 
kvalificerade medarbetare. Uppdragen har därför 
blivit längre och tjänsterna är ofta nyckelpositioner på 
företaget. Andelen återkommande kunder är mycket 
stor, vilket gör att vi skapar nära kundrelationer och 
på så vis kan öka kvaliteten i leveransen.

Våra konsultchefer har lång och gedigen kom-
petens inom ekonomi och/eller beteendevetenskap. 

Det innebär att de förstår såväl konsultens som 
kundens behov, vilket utgör grunden för en lyckad 
konsulttillsättning. För att garantera både hög formell 
och social kompetens är rekryteringsprocessen 
utformad för att säkerställa konsultens framgångs-
faktorer:

färdigheter•	

personlighet och attityd•	

att arbeta i konsultrollen•	

kontinuerlig coachning•	

dokumenterad historik•	

SJR söker ständigt potentiella konsulter. Vi arbetar 
kontinuerligt med coachning och kompetensutveckling 
enligt vårt kvalitetsledningssystem för att konsulterna 
alltid skall kunna prestera sitt bästa för kunden.

AFFäRSOMRÅDeN

Vår specialisering inom utvalda kompetensområden betyder att vi snabbt kan presen
tera lämpliga konsulter – ofta inom 24 timmar. Detta är ett starkt konkurrens medel 
som uppskattas av våra kunder, där våra konsulter ofta fyller en nyckelposition som 
chef eller specialist.

Steg 1
Kontinuerliga intervjuer  
av potentiella konsulter.
Kompetensbaserade 
intervjuer och granskning 
av handlingar säkerställer 
rätt formell kompetens.

Steg 2
Djupintervju/personlighets-
test och referenstagning 
säkerställer att konsult-
kandidaten har rätt egen-
skaper för att fungera i sin 
yrkesroll och som konsult 
hos SJR.

pipeline
För att stå beredda vid 
uppdragsförfrågan finns 
alltid kvalificerad personal 
i vår Pipeline.

mAtcHning = rätt konSult
Genom att lära känna såväl 
kandidaten som kunden säker-
ställer vi snabb leverans utan 
att göra avkall på kvaliteten. 
Vårt sätt att arbeta är kostnads-
effektivt och ger kunden rätt 
konsult till rätt pris.

kundBeHoV
Genom personliga möten 
lär vi känna våra kunder och 
förstå deras behov av rätt 
kravprofil för konsulten.

proceSS konSulter
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Rekrytering

Rekrytering är ett hantverk som måste göras med 
känsla och engagemang utan att för den skull ge 
avkall på effektivitet. I dagens konkurrensutsatta 
rekryteringsbransch står SJR stadigt på den grund 
företaget haft sedan många år. Vi eftersträvar alltid 
hög kvalitet och personlig service samt tänker lång-
siktigt både när det gäller kandidat och kund, vilket 
bidrar till lyckosamma matchningar. 

Rekrytering stod 2009 för ca 12 % av SJR:s 
intäkter. Vi rekryterar huvudsakligen chefer och 
specialister inom vår nisch, det vill säga bank, finans, 
försäkring och ekonomi.

Nyckeln till nöjda kunder är lyhördhet. Rekryterings-
processen är standardiserad, men samtidigt flexibel 
och utarbetad i nära samarbete med kunderna. 
Flexibiliteten handlar om att skräddarsy efter behov 
och kan exempelvis innebära att sätta samman ett 
lämpligt testbatteri eller anpassa processen efter 
ett större rikstäckande rekryteringsbehov med mer 
krävande logistik.

Våra rekryteringskonsulter spelar en nyckelroll i 

rekryteringsprocessen. De har arbetat länge med 
rekrytering inom våra specialområden och har även 
själva haft en befattning inom något av dem. De är 
alla certifierade i de arbetspsykologiska tester vi 
använder i rekryteringsprocessen.

en annan viktig framgångsfaktor är att rekryterings-
konsulterna inte har eget säljansvar. Detta ligger på 
SJR:s försäljningsavdelning och rekryteringskonsulten 
kan därför fokusera helt på att hitta och leverera 
rätt kandidat till kunden. Detta gynnar i sin tur både 
kvalitet och effektivitet.

en väsentlig del av rekryteringsprocessen är upp-
följningen. Denna säkerställer att både rekryterad 
kandidat och kund är nöjd och är ett exempel på vårt 
långsiktiga tänkande. Den rekryterade kandidaten 
följs upp efter två och efter sex månader. Uppföljning-
arna ligger till grund för vår strävan att hela tiden 
förbättra oss efter kundens önskemål och är också 
en viktig förklaring till varför vi kan lämna garanti på 
alla rekryteringar. 

AFFäRSOMRÅDeN

SJR rekryterar huvudsakligen chefer och specialister – var och en noggrant utvald 
och matchad mot rekryterande företags specifika krav och värderingar. Rekryterings
konsulterna är alla erfarna rekryterare med egen arbetslivserfarenhet från något av 
de områden vi rekryterar till; bank, finans, försäkring eller ekonomi. De kan förut
sättningarna och vet att varje rekrytering är långsiktig. De arbetar därför nära både 
kunder och kandidater vilket ger förutsättningar för en lyckad matchning.

Steg 1
Genomgång av behov  •	
och kravprofil
Bearbetning av  •	
databaser
Annonsering•	
Administration•	
Matchning•	

Steg 2
Formaliaintervju•	
Granskning av betyg  •	
och intyg
Kandidatpresentation  •	
– inom tre veckor

Steg 3
Arbetspsykologiska  •	
tester skräddarsys efter  
tjänstens behov 
– personlighetsformulär (OPQ, CCSQ)  
– motivationsformulär (MQ) 
– färdighetstest (Verify numerisk/verbal 
kritisk värdering)

Djupintervju•	
Referensintervjuer•	
Kreditupplysning•	

kVAlitetSSäkring  
= trYggHet

enkät•	
Uppföljning – två månader•	
Uppföljning – sex månader•	
Garanti•	
Handlingar förvaras•	

rekrYteringSproceSSen
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Karriärvägledning

När SJR startade i början av 90-talet genomförde 
många företag omfattande omstruktureringar och  
tvingades till personalneddragningar. Genom den 
unikt starka specialiseringen, kontaktnätet och 
bransch kunnandet kunde vi då vara en stark och 
drivande samarbetspartner i det ofta svåra förän-
dringsarbetet.

Under de senaste lågkonjunkturerna har vi fortsatt 
att vara en naturlig partner till företagen i deras arbete 
med att hitta nya jobb eller karriärmöjligheter för 
övertaliga medarbetare. Dagligen möter vi personer 
som står inför olika val vad gäller jobb och karriär. Vi 
ser oss som rådgivare och bollplank för människor 
som vill gå vidare i arbetslivet eller förändra sin 
arbetssituation.

För företag som står inför personalneddragningar 
hjälper vi till att på ett ansvarsfullt och företags-
anpassat sätt ta tillvara på de mänskliga resurserna för 
att öppna möjligheter till nya karriärvägar. Tillsammans 
med företaget och de anställda tar vi fram skräddar-
sydda program som kan innebära gruppmöten, 
individuella samtal, intervjuer, utvärdering av person-
lighetsprofil och rådgivning. 

Våra medarbetare kan även utgöra stöd för chefer 
i organisationen vars avdelningar berörs direkt av 
förändringen. De är personal- och beteendevetare 
med lång erfarenhet av arbete med människor och 
har goda kunskaper om arbetsmarknaden. De har 
breda nätverk inom många branscher, något som 
deltagarna i omställningsprogrammen har stor nytta 
av. Via vårt breda nätverk har vi dessutom möjlighet 
att erbjuda ytterligare professionell hjälp.

SJR erbjuder också aktivt stöd till personer i 
ledande befattningar och medarbetare som finns 
kvar i organisationen. Detta kan till exempel innebära 
seminarier om krishantering och grupputveckling 
eller att fungera som personlig samtalspartner under 
förändringsprocessen.

Både cheferna som ska verkställa stora förändringar och medarbetarna som påverkas 
av dem, behöver professionellt stöd. SJR erbjuder ansvarsfull och företagsanpassad 
karriärvägledning, som gör både medarbetare och företag till vinnare. Medarbetarna 
får hjälp att gå vidare och företaget får bättre förutsättningar att nå målen som för
ändringen syftar till.

AFFäRSOMRÅDeN

kArtläggning
Genom individuella möten 
kartlägger vi:

Nuvarande situation•	
Kompetens och bakgrund•	
Planer för framtiden•	

perSonligHetSprofil
Som ett komplement till de 
individuella samtalen arbetar 
SJR med OPQ Personlighets-
profil, ett verktyg för att ta 
fram individens egenskaper 
och utvecklingsbara sidor, 
samt med MQ, ett test för att 
mäta motivation i arbetslivets 
olika uppgifter och situationer.

rådgiVning
I detta skede diskuterar 
vi olika alternativa 
utvecklingsvägar för 
personen. 

SeminArier
Söka nytt arbete•	
Sökvägar för nya möjligheter•	
Att skriva ett bra CV•	
Att genomföra en bra  •	
anställningsintervju
Mental styrka – hantera  •	
stress och press

uppfölJning/coAcHning
Vi finns tillgängliga för coachning 
under en gemensamt uppgjord 
period, till exempel tre eller sex 
månader.

kArriärcoAcHning
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STyReLSeNS ORDFÖRANDe LeDNING

Styrelseordförande har ordet

Året som gått har präglats av konjunkturavmattning 
och hård konkurrens inom rekryterings- och beman-
ningsbranschen. SJR har hävdat sig väl i denna situ-
ation. Bolaget har god nytta av sina starka tillgångar 
– ett starkt varumärke, goda relationer till kunderna, 
en stark balansräkning och en erfaren företagsledning. 
Under tidigare år har företagsledningen visat prov på 
god anpassningsförmåga till rådande förutsättningar 
och så har skett även denna gång. ett starkt fokus 
på kostnadseffektivitet och lönsamhet paras med 
långsiktig, men försiktig uppbyggnad av marknads-
positionerna i olika delar av Sverige. Företaget 
befinner sig därför i ett gynnsamt läge för att stärka 
sin position inom branschen med speciell inriktning 
på ekonomi, bank och finans.

Stockholm den 17 februari 2009

Björn Sprängare

StYrelSeordförAnde 
SJr in ScAndinAViA AB (puBl)

Styrelse

Björn Sprängare
Styrelseordförande i SJR sedan 2000
Stockholm, född 1940
Övriga styrelseuppdrag:
•	 Ordförande	i	LKAB
•	 Ordförande	i	Konserthusstiftelsen
•	 Ledamot	i	IVA	(Ingenjörsvetenskapsakademien)
•	 Ledamot	i	KSLA	(Kungliga	Skogs-	och	Lantbruksakademien)
•	 Styrelseordförande	i	Stiftelsen	Skogssällskapet
•	 Ledamot	i	Martinsons	Såg	Aktiebolag
Aktieinnehav i SJR: 28 200 B-aktier

Björn kårfalk
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
Stockholm, född 1944
Övriga styrelseuppdrag:
•	 VD	och	styrelseledamot	i	Stockholms	Stads	Brandförsäkringskontor
•	 Styrelseledamot	i	Wassumgruppen
•	 Styrelseledamot	i	Ryda	Bruk	AB
•	 Styrelseledamot	i	Teletec	Connect	AB
•	 Verkställande	tjänsteman	i	Sparbanksstiftelsernas	Förvaltnings	AB
Aktieinnehav i SJR: 10 000 B-aktier

christina liffner
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
Västerås, född 1950
Övriga styrelseuppdrag:
•	 Ordförande	i	Svensk	Adressändring	AB
•	 Ordförande	i	Endometriosföreningen,	Sverige
•	 Vice	ordförande	i	AB	Svensk	Exportkredit
•	 Ledamot	i	Sveaskog	AB
•	 Ledamot	i	Prevas	AB
•	 Ledamot	i	Länsförsäkringar	Bergslagen	AB
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 10 000 B-aktier 

per ogunro
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1961
•	 SJR:s	grundare	och	Verkställande	Direktör	
Aktieinnehav i SJR: 300 000 A-aktier och 1 303 000 B-aktier

  

fredrik lidberg
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1965
•	 SJR:s	Vice	Verkställande	Direktör	och	försäljningschef
Aktieinnehav i SJR: 375 000 B-aktier
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Ledande befattningshavare

per ogunro
Grundare och Verkställande Direktör
född 1961
Aktieinnehav i SJR: 300 000 A-aktier  

och 1 303 000 B-aktier

fredrik lidberg  
Vice Verkställande Direktör 
född 1965
Aktieinnehav i SJR: 375 000 B-aktier

Jessica runerlöv moberg  
Verkställande Direktör Ogunsen AB
född 1970
Anställd sedan 1996
Aktieinnehav i SJR: 300 B-aktier 

malin Hjort, Regionchef Malmö
Född 1975
Anställd sedan 2002
Aktieinnehav i SJR: 500 B-aktier

Hendrik dahlgren  
Chef Konsultverksamheten
född 1969
Anställd sedan 1998
Aktieinnehav i SJR: 100 B-aktier

Anders dareholt  
Chef Rekryteringsverksamheten
född 1971
Anställd sedan 1999
Aktieinnehav i SJR: 0 B-aktier

ellinor lindmark  
Verkställande Direktör  
Student & Workers AB
född 1977
Anställd sedan 2006
Aktieinnehav i SJR: 300 B-aktier

rebecca dellborg, Regionchef Göteborg
född 1966
Anställd sedan 2007
Aktieinnehav i SJR: 0 B-aktier

elin åkerlund, ekonomichef
född 1980
Anställd sedan 2002
Aktieinnehav i SJR: 0 B-aktier

reViSor
Osborne Revision AB. Revisor i SJR 
1997–2001 samt 2003–ff.

Christer Eriksson, född 1967

Auktoriserad revisor, huvudansvarig.
Christer eriksson, auktoriserad revisor 
och medlem i FAR SRS, hos Osborne 
Revision AB har varit vald revisor i  
SJR AB (publ) sedan 2003.  
Kammakargatan 7,  
Box 1306,111 83 Stockholm,  
tel. 08-534 80 300
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perSonlig utVeckling
För att ständigt ligga i frontlinjen och befästa posi-
tionen som ett modernt bemanningsföretag krävs 
kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling. För 
vår framtida ställning på marknaden är vi beroende 
av att hålla hög kvalitet på tjänsterna samt av att  
attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Kompetensutveckling är därför ett strategiskt 
verktyg, som utgår från företagets verksamhetsidé, 
mål och arbetsorganisation. Alla medarbetare har 
såväl rätt till som eget ansvar för att kontinuerligt 
utvecklas i arbetet. Tillsammans med dem arbetar 
vi aktivt för att säkerställa rätt kompetens både idag 
och i framtiden. 

informAtionSpolicY
Verksamheten ska bedrivas så att goda relationer 
skapas och vidmakthålls med våra interna och externa 
intressenter. Information är därför ett ledningsinstru-
ment där öppenhet, trovärdighet, snabbhet och 
helhetssyn är ledord i informationspolicyn. 

De informationsansvarigas uppgift är att tillgodose 
omvärldens och personalens behov av korrekt och 
snabb information. Bra intern information eliminerar 
många missförstånd och orsaker till ryktesspridning. 
Den interna informationen har därför hög prioritet 
och syftet är att varje anställd ska känna till vad som 
utmärker SJR samt de uttalade budskapen, målen 
och strategierna.

Verkställande direktör Per Ogunro ansvarar för den 
externa informationsgivningen. 

kVAlitetS- ocH milJöcertifiering enligt iSo 
9001 ocH 14001 
Kvalitetskraven har alltid varit mycket höga inom 
SJR. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitetsnivå 
i leveransen till våra kunder har vi under 2009 cer-
tifierat verksamheten enligt Svensk Standard SS-eN 
ISO 9001. Certifieringen innebär bland annat att vårt 
kvalitetsarbete regelmässigt granskas externt och är 
ett led i arbetet med att ytterligare stärka förtroendet 
hos våra kunder.

Under 2009 har vi även certifierat vårt miljöarbete 
enligt Svensk Standard SS-eN ISO 14001. Miljöcer-
tifieringen är en del av vårt bidrag till en hållbar 
utveckling. Med certifieringen ökar vi medvetenheten 
hos samtliga anställda och får ett effektivt verktyg för 
att systematisera vårt miljöarbete på kort och lång 
sikt. Det är vårt och våra medarbetares bidrag till en 
bättre miljö för vår egen och kommande generationer. 

Organisation och personal

På de tre kontoren arbetar totalt ca 50 personer som 
rekryteringskonsulter, konsultchefer, talent managers 
och säljare. De bolagsgemensamma funktionerna 
ekonomi, administration och IT är centraliserade till 
Stockholm.

Av tabellen på sid 21 framgår medelantalet an-
ställda under den senaste femårsperioden fördelat 
på kontorspersonal och konsulter.

tAlent mAnAgement
Talent Management marknadsför SJR gentemot 
ekonomer på arbetsmarknaden och driver projekt för 
att öka inflödet av sökande till SJR. Huvuduppgiften 
är att söka, hitta och attrahera specialister till SJR:s 
utlysta tjänster och konsultuppdrag. Gruppen arbetar 
med att utveckla marknadskanaler som når våra 
olika målgrupper och representerar SJR på mässor, 
skolor och arbetsmarknadsdagar. Talent Management 
ansvarar även för vår annonsering samt intervjuar 
och administrerar sökande i vår rekryteringsdatabas.

rekrYteringSkonSult
Rekryteringskonsulterna arbetar med att tillsätta 
konsulttjänster för kortare eller längre tid samt att 
genomföra rekryteringsuppdrag till fasta tjänster. 
Arbetsuppgifterna omfattar behovsanalys, kandidat-
sökning, annonsering, intervjuer, referensintervjuer 
samt matchning av kandidater mot kundföretagets 
behov. Rekryteringskonsulten ansvarar för att förse 
våra kunder med rätt person till rätt pris samt svarar 
för kundvård, rådgivning och support. 

konSultcHef
Konsultchefen har personalansvar för SJR:s konsulter, 
vilket innebär coachning och matchning av konsulterna 
till rätt uppdrag. Det innebär också kompetens- och 
utvecklingsplanering, som ett led i utvecklingen 
av både konsulterna och företaget. Arbetet som 
konsultchef innebär också att söka nya tänkbara 
konsulter, intervjua och anställa dem. Konsultchefen 
har kontinuerlig kontakt med sina konsulter för att 
på bästa sätt tillgodose deras och SJR:s behov. Som 

konsultchef har man även ansvar för såväl vård av 
befintliga kunder som bearbetning av potentiella.

kundAnSVArig
SJR:s kundansvariga har ansvaret för SJR:s kunder. 
De har återkommande kontakt med kundföretag som 
för tillfället inte har någon konsult inhyrd eller som 
rekryterar via SJR. De svarar även för marknads-
aktiviteter som till exempel utskick via post eller 
e-mail, annonsering i tidningar eller reklamkampanjer. 

ledningSgruppen
Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör, 
vice verkställande direktör, ekonomichef, cheferna för 
respektive region, cheferna för konsult- och rekry-
teringsgruppen samt verkställande direktörer för de 
båda dotterbolagen. 

VerkSAmHetSpolicY
SJR verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande 
där våra framgångsfaktorer ska genomsyra varje 
medarbetare. Våra olika policys beskrivs i ”Personal-
handbok för kontorspersonal” samt för konsulterna i 
”Konsulthandboken”.  

perSonAlpolitik 
Konsulter som är anställda av SJR har tillsvidare-
anställning, alternativt tidsbegränsad anställning 
i enlighet med LAS, Lagen om anställningsskydd. 
Övriga medarbetare hos SJR är tillsvidareanställda 
med provanställning de första sex månaderna. SJR är 
medlem av Almega Bemanningsföretagen och följer 
därmed tjänstemannaförbundet Unionens kollektiv-
avtal. Uppsägningstiden för de tillsvidareanställda på 
SJR varierar mellan en och tre månader.

SJR ser positivt på jämställdhet i arbetslivet och 
har utarbetat en jämställdhetsplan. Jämställdhet 
handlar om lika rättigheter och möjligheter för kvinnor 
och män. SJR vill att både män och kvinnor skall kunna 
förena föräldraskap och arbete, vilket bland annat 
inne bär hög grad av individuellt flexibla arbetstider.

medelantal anställda* 

år  2009 2008 2007 2006 2005
SJR Konsulter 96 113 110 82 60
 Kontorspersonal 33 33 25 20 17
Student & Workers Konsulter 68 56 26 8 -
 Kontorspersonal 16 11 5 3 -
Ogunsen Konsulter 2 2 - - -
 Kontorspersonal 3 3 - - -
totalt  218 218 166 113 77

* Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

SJR har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Malmö och Göteborg. 31 december 
2009 var antalet anställda 307 (309) och medelantalet anställda var under året 218 (218). 
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AuktoriSerAt BemAnningSföretAg 
SJR är auktoriserat av Almega Bemanningsföretagen. 
Detta är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 
företag med verksamhet inom personaluthyrning, en-
treprenad, jobbförmedling, rekrytering och omställning. 
Almega Bemanningsföretagen är medlem i Svenskt 
Näringsliv och har närmare 400 medlemsföretag med 
sammanlagt mer än 59 000 årsanställda.

Auktorisationen i Almega Bemanningsföretagen är 
en garanti för kunder och medarbetare att företaget 
är seriöst och följer lagar och regler. Auktoriserade 
företag måste följa Almega Bemanningsföretagens 
etiska regler, tillämpa branschens allmänna leverans-
villkor samt teckna kollektivavtal. Samtliga auktorise-
rade företag omfattas även av en ansvarsförsäkring 
som garanterar trygghet för deras kunder.

efter en granskning i Auktorisationsnämnden 
beslutar Almega Bemanningsföretagens styrelse om 
auktorisation och medlemskap innan företaget får 
rätt att använda auktorisationsmärket och benämna 
sig Auktoriserat Bemanningsföretag.

dotterBolAg
Student & Workers AB startade i början av 2006.  
Affärsidén är att tillgodose behovet av flexibel personal 
samt att vara en naturlig partner vid rekryteringar. 
Konsultverksamheten vänder sig till personer som 
redan är ute i arbetslivet men söker nya utmaningar 
samt till universitets- och högskolestudenter.

Ogunsen AB grundades 2007 och startade sin 
verksamhet under 2008. Ogunsens affärsidé är 
att leverera rekryterings- och interimslösningar på 
managementnivå till kunder inom privat och offentlig 
sektor.

legAl Struktur 
De juridiska personerna framgår av figuren nedan. 
Samtliga har sitt säte i Stockholm.

AUKTORISATION OCH KONCeRN

SJR 

Ogunsen 

Student & Workers 

SJR in Scandinavia AB
Org nr 556443-2929

Orgunsen AB
Org nr 556735-4427

(100 %)

Student & Workers  
in Scandinavia AB

Org nr 556652-3980
(100 %)

www.almega.se

Auktorisation ger  
kvalitetsstämpel
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket ger extra trygghet åt såväl kunder 
som medarbetare. Vi har förbundit oss att följa lagar och regler, tillämpa kollektiv
avtal och att vara rätt försäkrade.
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Student & Workers  
in Scandinavia AB

Student & Workers in Scandinavia AB startade sin 
verksamhet i februari 2006. ellinor Lindmark är VD 
och under det senaste året har Student & Workers, 
trots lågkonjunktur och finanskris, vuxit med närmare 
13 % i en marknad som har minskat med 23 %. 

AffärSidé
Student & Workers affärsidé är att tillgodose kundernas 
behov av flexibel personal samt att vara en naturlig 
partner vid rekryteringar. Vi erbjuder konsulter som 
varit ute i arbetslivet en tid men söker nya utmaningar 
samt universitets- och högskolestudenter. 

nöJdA kunder & konSulter
Våra kunder återfinns inom ett brett branschspek-
trum; bank- och finanssektorn, försäkrings- och 
fastighetsbolag samt teknik- och IT-företag. Antalet 
heltidskonsulter inom Student & Workers ökar hela 
tiden, vilket bidrar starkt till företagets tillväxt. en 
annan viktig del av verksamheten är Studentpoolen 
för kunder som behöver flexibel arbetskraft under 
exempelvis sommarmånaderna eller vid arbetstoppar. 

Vår affärsidé är inte unik. Vad som gör oss till en 
oslagbar samarbetspartner är den tydliga kvalitets-
fokuseringen samt det starka kund- och konsult-
perspektivet. Det är denna kombination som ska 
göra oss till kundernas förstahandsval. en nyligen 
avslutad kundenkät visar en återköpsfrekvens på 
100 %. Det tyder på mycket nöjda samarbetspartners 
då undersökningen även omfattade kontakter som av 
olika anledningar inte lett till affär. Vid en enkät bland 
våra konsulter svarade 95 % att de kan rekommendera 
företaget som arbetsgivare. Kvalitets- och miljö-
certifieringen är exempel på åtgärder för att behålla 
dessa höga betyg från kunder och medarbetare. 

mänSkligt VolontärArBete
I vårt nystartade projekt ”mänskligt”, får konsulterna 
möjlighet att resa iväg som volontärer under två 
veckor. På så sätt vill vi bidra till att skapa förbättring 
och sprida budskapet att man med små medel och 
stort hjärta kan hjälpa andra människor till en bättre 
livssituation. Om vi gör det kommer förhoppningsvis 
fler att göra det och då kan vi tillsammans skapa en 
bättre värld.

ArBetSmodell
Student & Workers arbetar efter beprövade modeller  
och en kontinuerlig förbättringsdialog som ska 
säkerställa hög effektivitet och kvalitet. Tillsammans 
med våra nätverk, kunder och medarbetare utvecklar 
vi hela tiden våra processer och organisationens 
uppbyggnad. Detta för att ständigt förbättra vårt 
erbjudande samt kunna leva upp till våra framgångs-
faktorer och motsvara kundernas höga förväntningar. 

Företagets snabba tillväxt beror inte på att vi har 
flest kunder eller den bredaste verksamheten, utan 
på engagerade medarbetare som vill att företaget 
ska växa och vara delaktiga i vår gemensamma 
utveckling. 

StockHolm, mAlmö ocH göteBorg
Student & Workers startade i Stockholm 2006, 
i Malmö januari 2008 och i Göteborg september 
2008. Göteborg har utvecklat sin verksamhet mycket 
starkt under tredje och fjärde kvartalet 2009 och 
etablerat sig på marknaden trots lågkonjunkturens 
stora inverkan i västra Sverige. 

ViSion
Visionen är att Student & Workers ska omsätta 
100 miljoner år 2011. Vi ska växa med kvalitet och 
eftertanke och hålla fast vid våra arbetsmodeller, 
processer och personalvård.

Ung entusiasm och stabil erfarenhet, fräscha kunskaper från högskolan och praktisk 
erfarenhet från tjänstemannasektorn. Medarbetarna som Student & Workers erbjuder 
spänner över ett stort spektrum av bakgrunder och kompetenser. 
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Ogunsen AB

Att lyckas är då detsamma som att finna en person 
som bidrar till företagets utveckling samtidigt som 
han eller hon utvecklas som individ.

VerkSAmHet
Ogunsens affärsidé är att leverera högkvalitativa 
rekryterings- och interimslösningar vad gäller chefer 
och tyngre specialister. VD är Jessica Runerlöv 
Moberg och företaget erbjuder lösningar för ett flertal 
branscher: konsult- och servicebolag, IT och telekom, 
bank, finans och försäkring, life science samt offent-
lig sektor. 

 Visionen är att bli Sveriges mest eftertraktade 
search- och konsultbolag genom att erbjuda konsulter, 
metoder och nätverk i framkant. Personligt engage-
mang, effektivitet och långsiktighet är tre ledord som 
sammanfattar hur vi arbetar och förhåller oss till 
kunder och kandidater.

ViktigA HändelSer 2009
Under året utvecklades och förtydligades erbjudandet 
för att matcha marknadens behov ännu bättre: 

Ogunsen Interim Management – förmedling av kon-•	
sulter på lednings- och tyngre specialistnivå

Ogunsen Rekrytering – search och/eller selection •	
av framgångsrika kandidater för specifika uppdrag

Ogunsen Second Opinion – utvärdering av upp-•	
dragsgivarens befintliga kandidater

Med dessa tre erbjudanden har Ogunsen under  
året ökat kundbasen samt utmanat och tagit 
marknads andelar från de mer etablerade search-  
och konsultbolagen. 

Under 2009 har vi även arbetat med att certifiera 
Ogunsen enligt ISO 14001 och 9001. Arbetet 
avslutades med godkänd revision och certifikat i 
november. Vi är stolta över att nu ha ett kvalitets- och 
miljösystem som försäkrar våra kunder, kandidater 
och medarbetare om att vi arbetar systematiskt och 
målinriktat med de här centrala frågorna. 

Under året har vi fortsatt att lägga stort fokus på 
att utveckla och fördjupa vårt kontaktnät på kandidat- 
och konsultsidan ytterligare. Vi utökade kontaktnätet 
med fler framgångsrika chefer och specialister och 
en av våra viktigaste uppgifter är att föra en dialog 
med dessa personer kring deras framtida ambitioner 
och önskemål om nästa steg i karriärutvecklingen. 

expAnSion 2010
Målet för 2010 är tydligt – att dubbla omsättningen. 
Genom att bli fler säljare och rekryteringskonsulter 
når vi ut till en större marknad samtidigt som vi kan 
fokusera på att utveckla samarbetet och relationen 
med befintliga kunder. 2010 blir förhoppningsvis 
ett år som präglas av mindre osäkerhet och större 
beslutsamhet hos företag och organisationer och 
det är vår målsättning att vara med när företagen 
behöver förstärka med ny kompetens.

För Ogunsen handlar rekrytering om mer än att fylla en vakans. För oss är det 
en fråga om att matcha uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar med 
kandidatens mål, drivkrafter och värderingar. 
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Marknadsöversikt

2009 omsatte bemanningsbranschens 35 största 
företag cirka 13,5 miljarder, en minskning med 4,1 
miljarder jämfört med föregående år. 2009 blev ett 
år då bemanningsbranschen tappade nästan en 
fjärdedel av sin omsättning i jämförelse med 2008 
som var ett rekordår. Den negativa trenden ser ut att 
ha mattats av under andra halvan av året, dock är till-
växten fortfarande negativ. Hårdast drabbad är blue 
collar-sektorn, där industri, tillverkning och lager ingår, 
som minskade sin omsättning med över en tredjedel. 

SJR är verksamt inom områdena personaluthyrning 
och rekrytering med specialisering på ekonomi, bank 
och finans. Bemanningsbranschen innefattar utöver 
rekrytering och personaluthyrning verksamheter 
såsom entreprenad, omställning och jobbförmedling. 
Dessa presenteras kort nedan.

det finns fem stora tjänsteområden inom  
bemanningsbranschen:

uthyrning
Med uthyrning avses verksamhet där bemannings-
företaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra 
arbete i kundföretaget. 

rekrytering
Det område som innefattar rekrytering av personal 
till kundföretaget och där rekryteringsprocessen helt 
eller delvis tas om hand av bemanningsföretaget.

entreprenad
Tjänsteområdet entreprenad innebär att företaget 
helt eller delvis lämnar över ett verksamhetsområde 
eller uppdrag till ett bemanningsföretag.

omställning
Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig 
personalsammansättning hos ett kundföretag,  

till exempel omplaceringar inom företaget, till andra 
företag och/eller förberedelse till sådan omplacering.

Jobbförmedling
Bemanningsföretaget hjälper arbetssökande till 
jobb. Jobbförmedling är ett komplement till arbets-
förmedlingarna.

BrAnScHfAktA
Av de fem tjänsteområdena var det endast omställning  
som ökade sin omsättning under 2009, vilket är 
naturligt i en lågkonjunktur. Det största tjänsteom-
rådet uthyrning, som omsätter närmare 12 miljarder, 
minskade under samma period med 26 %.

Stockholmsregionen är störst med 41 % av den 
totala omsättningen och är också den region som 
klarat 2009 bäst med en nedgång på 14 %. I Väst-
sverige, som drabbats hårdast, har omsättningen 
minskat med 38 % under 2009 och i södra Sverige 
med 24 %. 

enligt Almega Bemanningsföretagens statistik 
sysselsatte branschen cirka 59 000 personer under 
2008 vilket motsvarar cirka 1,3 % av landets totala 
arbetskraft. 122 400 personer arbetade någon gång 
under 2008 i ett bemanningsföretag. Det finns idag 
närmare 300 företag som är auktoriserade av Almega 
Bemanningsföretagen.

Sektor ekonomi, BAnk ocH finAnS
SJR:s nisch ekonomi, bank och finans är ett av de 
största yrkesområdena och står för 15 % av beman-
ningsbranschens totala omsättning. Denna sektor 
minskade under 2009 med 27 %.

(källa: Almega Bemanningsföretagen)

BeMANNINGSBRANSCHeN

Bemanningsbranschen omfattar rekrytering, personaluthyrning, entreprenad, 
omställning och jobbförmedling. Medan 2008 var ett rekordår blev 2009 året då 
branschen tappade nästan en fjärdedel av sin omsättning. Den negativa trenden 
mattades dock av under andra halvåret, även om tillväxten fortfarande är negativ.

omsättningstillväxt i bemanningsbranschen  (procentuell förändring jämfört med föregående kvartal) 

 40 %  ______________________________________________________________________________________________________

 30 %  ______________________________________________________________________________________________________

 20 %  ______________________________________________________________________________________________________

 10 %  ______________________________________________________________________________________________________

 0 %  ______________________________________________________________________________________________________

 - 10 %  ______________________________________________________________________________________________________

 - 20 %  ______________________________________________________________________________________________________

 - 30 %  ______________________________________________________________________________________________________

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Kvartal

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

omsättningens fördelning per region 2009 

 50 %  _____________________________________________

 40 %  _____________________________________________

 30 %  _____________________________________________

 20 %   _____________________________________________

 10 %  _____________________________________________

 0%  _____________________________________________

M
el

la
n

N
or

ra

S
to

ck
ho

lm

S
öd

ra

Vä
st

ra

omsättning inom ekonomi- och finanssektorn 

mSek

 3 000  _____________________________________________

 2 500  _____________________________________________

 2 000  _____________________________________________

 1 500  _____________________________________________

 1 000  _____________________________________________

 500  _____________________________________________

 0  _____________________________________________

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

omsättningens fördelning per tjänsteområde 2009 

entreprenad

Rekrytering

Omställning

Uthyrning

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %



HUVUD

31

FÖRSäLJNING

Vi har därför stärkts i övertygelsen om att våra 
framgångsfaktorer stämmer med vad våra kunder 
efterfrågar.

nischade 
Vi är specialiserade på ekonomi, bank och finans och 
vi förstår människor. Det är det här vi vill arbeta med 
och vara bäst på, därför är vi också bra på det vi gör.

kvalitet 
Vi arbetar enligt väl beprövade processer som utvecklas 
kontinuerligt, vilket ger våra kunder bra beslutsunder-
lag. Nu är vi också certifierade enligt ISO 9001 och 
ISO 14001.

Snabbhet 
Kandidatpresentationer av konsulter inom 24 timmar 
och inom tre veckor när det gäller rekrytering.

personligt engagemang 
Vi vet att öppen och personlig dialog med kunden 
samt ambitionen att alltid vilja prestera ännu bättre, 
gör att kunderna väljer oss igen.

därför gick 2009 BrA
Med tydlig strategi och professionell säljorganisation 
kan vi arbeta långsiktigt och effektivt oberoende av 
låg- eller högkonjunktur. Detta i kombination med 
erfarna säljare som arbetat länge hos oss, gör att vi 
kan erbjuda kontinuitet i kundsamarbetet. Det skapar 
trygghet och ger bra förutsättningar för en positiv 
utveckling. Som en följd av detta fortsatte vi att öka 
antalet ramavtal med nyckelkunder.

Under fjärde kvartalet 2009 ökade efterfrågan igen. 
Vi är nu väl förberedda att möta en fortsatt ökad efter-
frågan och därmed ta ytterligare marknadsandelar.

Ökande andelar  
på vikande marknad
Efter ett rekordartat 2008 började 2009 med att efterfrågan minskade med över 20 % 
första kvartalet. Det blev starten på ett år med toppar och dalar, men som tack vare 
målmedveten personlig försäljning och hög leveranskvalitet ändå slutade med ökade 
marknadsandelar. Detta trots att efterfrågan på uthyrning minskade med 26 % och på 
rekrytering med 45 %. 
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Aktien

Största aktieägarna per 31 december 2009     

    
namn Antal A-aktier Antal B-aktier innehav (%) röster (%)
Ogunro Per 300 000 1 303 000 45,80 69,40
Lidberg Fredrik  375 000 10,71 6,05
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  366 172 10,46 5,91
Nordnet Pensionsförsäkring AB  138 768 3,96 2,24
esilentio AB  86 985 2,49 1,40
SeB Life (Ireland) Ass Co Ltd  55 500 1,59 0,90
Zirkona AB  50 000 1,43 0,81
Lindskog Gustav  39 200 1,12 0,63
Sprängare Björn  28 200 0,81 0,45
Luxembourg Nordnet  23 408 0,67 0,38
Övriga aktieägare  733 767 20,96 11,83
totalt 300 000 3 200 000 100,00 100,00

Aktiefördelning 2009-12-31, totalt innehav per ägare    

innehav Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier innehav (%) röster (%)
1 – 500 696 0 133 130 3,80 2,15
501 – 1 000 119 0 104 325 2,98 1,68
1 001 – 5 000 116 0 296 153 8,46 4,78
5 001 – 10 000 14 0 106 558 3,04 1,72
10 001 – 15 000 3 0 38 701 1,11 0,62
15 001 – 20 000 3 0 54 900 1,57 0,89
20 001 –  11 300 000 2 466 233 79,04 88,17

Aktier av serie A har 10 röster per aktie och aktier  
av serie B har en röst per aktie. Handelsposten är  
1 aktie och kortnamnet är SJR B. 

kurSutVeckling
Aktiekursen var 14,40 kronor vid årets början och 
19,00 kronor vid årets sista handelsdag. Årshögsta 
notering för aktien uppgick till 20,60 kronor och 

årslägsta till 13,40 kronor. Under 2009 omsattes 
totalt 911 100 SJR-aktier. I genomsnitt omsattes  
3 630 aktier per dag, vilket är en minskning med 
63 % jämfört med 2008. 
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Aktiekursutveckling 2009     
OMXSPI 2009  —

SJR 2009  —

Sek

nyckeltal aktie      

  2009 2008 2007 2006
Antal aktier vid periodens slut  3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000
Antal aktier, genomsnitt  3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000
Resultat per aktie före och efter utspädning*  0,83 2,97 3,22/3,05 2,53
eget kapital per aktie  6,84 8,61 8,84 3,73

* Utspädningseffekten avser 2006 års optionsprogram om 186 000 optioner.

SJR:s aktie är sedan den 6 mars 2007 noterad på NASDAQ OMX First North i Stockholm.  
Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2009 till 3,5 miljoner kronor fördelat på  
3,5 miljoner aktier varav 300 000 aktier av serie A och 3,2 miljoner av serie B. 
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Riskanalys

konJunkturBeroende
SJR:s verksamhet är, som övrig bemannings- och 
rekryteringsverksamhet, beroende av det allmänna 
konjunkturläget. en avmattning i konjunkturen skulle 
kunna innebära en minskad efterfrågan på SJR:s 
tjänster.  

mArknAdStillVäxt
Bemanningsbranschen är en marknad under snabb 
utveckling och förväntas även uppvisa en betydande 
tillväxt framöver. Skulle tillväxten utebli eller ske i en 
långsammare takt än väntat kommer SJR:s förvän-
tade försäljning och lönsamhet troligen att påverkas 
negativt. 

konkurrenS
Konkurrensen inom bemanningsbranschen anses 
vara relativt hård och förväntas inte avta utan snarare 
öka i en marknadsuppgång. SJR:s nischning mot 
ekonomisektorn innebär att företaget undviker vissa 
konkurrenter som arbetar mot hela eller andra delar 
av marknaden.

SnABB tillVäxt
Snabb och expansiv tillväxt kan innebära försämrade 
möjligheter att hitta kompetent och efterfrågad per-
sonal, vilket ställer höga krav på SJR:s ledning och 
organisation. Det är viktigt att organisationen kan 
växa utan att kvaliteten i arbetet försämras, vilket 
gäller både vid organisk tillväxt och vid expansion 
genom förvärv. 

lAgStiftning ocH politiSkA BeSlut
SJR verkar på en marknad som är underkastad en 
rad arbetsrättsliga regelverk, vilka kan komma att 
förändras. Dessa förändringar kan påverka SJR såväl 
positivt som negativt.

Beroende AV nYckelperSoner
SJR:s framtida framgångar beror delvis på vissa 
nyckelpersoner inom företaget. Skulle dessa nyckel-
personer välja att lämna SJR kan det, åtminstone 
kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten. 
SJR arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling 
och tillämpade arbetsmetoder i syfte att vara en  
attraktiv arbetsgivare.

kollektiVAVtAl
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auk-
torisationen i Almega Bemanningsföretagen är en 
garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är 
seriös och följer lagar och regler. SJR är genom sitt 
medlemskap i Almega Bemanningsföretagen bundet 
av ett kollektivavtal med Unionen. Kollektivavtalet om-
förhandlas regelbundet och innehåller anställnings-
villkor för personalen.

SkAdeStåndSAnSVAr
SJR har tecknat ansvarförsäkring för eventuella 
skador som kan uppkomma genom vållande av SJR:s 
personal. Det är ytterst ovanligt att något sådant in-
träffar och via löpande uppföljning kan SJR motverka 
att detta sker.

SJR verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens och konjunktur
beroende, men som också utvecklas och växer snabbt. 
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definitioner AV nYckeltAl

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genom-
snittligt justerat eget kapital, beräknat som ingående 
eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med 
två.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning 
av räntekostnader dividerat med genomsnittligt 
syssel satt kapital, beräknat som periodens ingående 
sysselsatt kapital plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

eget kapital 
Redovisat eget kapital.

eget kapital per aktie
eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier 
vid periodens utgång, justerat för senare genomförd 
fondemission och split.

em
ej meningsfullt.

genomsnittligt antal anställda
Antalet faktiskt arbetade timmar dividerat med års-
arbetstiden.

nettoomsättning per anställd
Nettoomsättningen under perioden dividerat med 
genomsnittligt antal anställda.

nettoomsättning per månad och anställd
Nettoomsättning per anställd dividerat med antalet 
månader i perioden.

resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt 
av antal aktier under perioden, justerat för senare 
genomförd fondemission och split.

rörelsemarginal, eBit
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med 
netto omsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital
eget kapital plus räntebärande skulder.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.

Finansiella nyckeltal

nyckeltal      

Belopp i tSek 2009 2008 2007 2006 2005
resultat
Nettoomsättning 132 792 141 374 110 527 75 189 45 264
Rörelseresultat, eBIT 4 142 13 900 15 392 10 570 4 175
Resultat före skatt 4 196 14 711 16 136 10 687 4 210
Årets resultat 2 928 10 379 11 255 7 613 2 985

Balansräkning & kassaflödesanalys
Marginaler
Rörelsemarginal (%) 3,1 9,8 13,9 14,1 9,2
Vinstmarginal (%) 3,2 10,4 14,6 14,2 9,3

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 16 48 72 122 84
Avkastning på eget kapital (%) 11 34 53 87 54

finansiell ställning
Balansomslutning 44 146 50 817 51 233 26 171 16 607
eget kapital 23 939 30 112 30 933 11 196 6 071
Soliditet (%) 54 59 60 43 38

per aktie
eget kapital per aktie, (SeK) 6,84 8,60 8,84 3,73 2,02
Resultat per aktie, (SeK) 0,83 2,97 3,22 2,53 0,99
Utdelning per aktie, (SeK) 0,75* 2,60 3,20 2,00 0,73
Antal aktier, (miljoner) 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 218 218 166 113 77
Antal anställda vid periodens slut 307 309 208 153 100
Nettoomsättning per anställd 632 649 667 665 588
D.o per månad och anställd 53 54 56 55 49

* Utdelning per aktie 0,75 SEK är ett förslag.
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FINANSIeLL INFORMATIONFINANSIeLL INFORMATION

koncernen
Koncernen består av moderbolaget och de helägda 
dotterbolagen Student & Workers in Scandinavia AB, 
organisationsnummer 556652-3980 samt Ogunsen 
AB, organisationsnummer 556735-4427, samtliga 
med säte i Stockholm.

förändringAr i koncernen
Under året har inga nyetableringar gjorts inom kon-
cernen. Antalet kontorsanställda i koncernen under 
2009 har minskat från 51 till 46 anställda. 

omSättning
Omsättningen 2009 uppgick till 132,8 (141,4).

reSultAt
Resultat efter finansiella poster för helåret uppgick 
till 4,2 MSeK (14,7). Rörelseresultatet för perioden 
uppgick till 4,1 MSeK (13,9). Det ger en rörelse-
marginal om 3,1 % (9,8). Årets resultat efter skatt 
uppgick till 2,9 MSeK (10,4).

likViditet ocH finAnSiering
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2009 till 16,7 (28,5). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under 
perioden 2,2 (9,2). Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -9,1 (-11,2). Soliditeten 
uppgick till 54 % (59).

inVeSteringAr
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar upp-
gick per den 31 december 2009 till 0,8 MSeK (2,2). 

medArBetAre
Per den 31 december 2009 uppgick det totala antalet 
anställda till 307 personer (309). Medelantalet an-
ställda under året var 218 (218).

frAmtid
Under 2010 ska SJR fortsätta sitt arbete med att 
stärka sin säljstrategi samt att öka sin marknads-
andel inom ekonomi, bank- och finans.

StYrelSeArBete
SJR:s styrelse består utav fem ledamöter. Bolagets 
verkställande direktör och vice verkställande direktör 
är två av ledamöterna. Andra befattningshavare i 
bolaget deltar i styrelsens sammanträden i före-
dragande funktioner när så bedöms erforderligt. 
Styrelsen i SJR har under räkenskapsåret haft fem 
protokollförda möten. Vid dessa styrelsemöten har 
affärsläge, strategi, omvärldsanalys samt ekonomisk 
rapportering diskuterats. Styrelsen presenteras när-
mare på sid 17.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSeK.

VerkSAmHeten
SJR in Scandinavia (SJR) arbetar med konsult- och 
rekryteringsverksamhet inom ekonomi, bank och 
finans. Arbetet sker nära uppdragsgivaren för att 
genom långsiktigt samarbete, personlig service och 
hög kvalitet i de levererade tjänsterna uppnå maximal 
kundnytta.

SJR är verksamma inom tre affärsområden som 
alla är knutna till ekonomi- och finanssektorn. Affärs-
områdena är konsultverksamhet, rekrytering och karriär-
vägledning. Kontor finns idag i Stockholm, Malmö 
och Göteborg. I början av 2009 sysselsatte SJR cirka 
260 konsulter.

flerårsjämförelse, koncernen*     

Belopp i tSek 2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning 132 792 141 374 110 527 75 189 45 264
Res. efter finansiella poster 4 196 14 711 16 136 10 687 4 210
Res. i % av nettoomsättningen 3  10 15 14 9
Balansomslutning 44 146 50 817 51 233 26 171 16 607
Soliditet (%) 54 59 60 43 38
Avkastning på eget kapital (%) 11 34 53 87 54
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 16 48 72 122 84
Rörelsemarginal (%) 3,1 9,8 13,9 14,1 9,2
Vinstmarginal (%) 3,2 10,4 14,6 14,2 9,3
Kassalikviditet (%) 206 231 235 168 147

flerårsjämförelse, moderbolaget*     

Belopp i tSek 2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning 87 621 105 310 94 329 71 307 45 264
Res. efter finansiella poster 2 992 13 249 14 550 10 821 4 216
Res. i % av nettoomsättningen 3 13 15 15 9
Balansomslutning 35 723 43 518 49 070 25 236 16 620
Soliditet (%) 63 68 62 44 37
Avkastning på eget kapital (%) 15 31 48 88 60
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 11 44 68 123 84
Rörelsemarginal (%) 3,4 11,8 14,6 15,0 9,2
Vinstmarginal (%) 3,4 12,6 15,4 15,2 9,3
Kassalikviditet (%) 257 294 252 172 146

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

resultaträkning       

tSek koncernen moderbolaget
   2009-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2008-01-01
rörelsens intäkter m.m. not 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Nettoomsättning  1, 2 132 792 141 374 87 621 105 310
Övriga rörelseintäkter   529 173 6 030 5 183
   133 321 141 547 93 651 110 493
      
rörelsens kostnader      
Uppdragskostnader   -15 280 -15 165 -19 217 -19 432
Övriga externa kostnader 3, 4 -15 389 -14 903 -8 396 -9 543
Personalkostnader  5 -97 358 -96 550 -62 242 -68 190
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -1 152 -1 029 -857 -868
   -129 179 -127 647 -90 712 -98 033
      
rörelseresultat   4 142 13 900 2 939 12 460
      
resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter   105  899 103 876
Räntekostnader   -51 -88 -50 -87
   54 811 53 789
      
resultat efter finansiella poster  4 196 14 711 2 992 13 249
      
Skatt på årets resultat 6 -1 268 -4 332 -931 -3 870
årets resultat   2 928 10 379 2 061 9 379
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Balansräkning

Balansräkning       

tSek koncernen moderbolaget
   2009-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2008-01-01
  not 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
eget kApitAl  10    
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  11 3 500 3 500 3 500 3 500
Reservfond   - - 91 91
Bundna reserver   894 876 - -
   4 394 4 376 3 591 3 591

fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  117 -1 143 -504 -857
Överkursfond   16 500 16 500 16 500 16 500
Årets resultat   2 928 10 379 2 061 9 379
   19 545 25 736 18 057 25 022

SummA eget kApitAl  23 939 30 112 21 648 28 613

obeskattade reserver      
Obeskattade reserver   - - 1 090 1 090
Summa obeskattade reserver  - - 1 090 1 090

Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld  287 305 - -
Summa avsättningar   287 305 - -

kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 848 2 682 2 488 2 349
Skatteskulder   113 1 154 - 1 127
Övriga kortfristiga skulder  6 488 6 161 3 177 3 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 10 471 10 403 7 320 7 306
Summa kortfristiga skulder  19 920 20 400 12 985 13 815

SummA eget kApitAl ocH Skulder  44 146 50 817 35 723 43 518

poSter inom linJen      
Ställda säkerheter   Inga Inga Inga Inga
Panter och därmed jämförliga säkerheter som  
har ställts för egna skulder och för förpliktelser  
som redovisats som avsättningar.
Företagsinteckningar   2 000 2 000 2 000 2 000
   2 000 2 000 2 000 2 000
    
Ansvarsförbindelser   Inga Inga Inga Inga

Balansräkning       

tSek koncernen moderbolaget
   2009-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2008-01-01
tillgångAr  not 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
materiella anläggningstillgångar     
Inventarier  7 3 201 3 708 2 184 2 738
   3 201 3 708 2 184 2 738
finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 8 - - 200 200
   - - 200 200

SUMMA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR  3 201 3 708 2 384 2 938

OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR     
kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   17 948 16 547 12 136 11 034
Fordringar hos koncernföretag  - - 5 000 3 993
Övriga fordringar   5 067 404 4 225 66 
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  9 1277 1 577 970 1 224
   24 292 18 528 22 331 16 317

Kassa och bank   16 653 28 581 11 008 24 263
SUMMA OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR  40 945 47 109 33 339 40 580

SummA tillgångAr   44 146 50 817 35 723 43 518
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Tilläggsupplysningar

AllmännA upplYSningAr

redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna 
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 
och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När 
så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. 
Principerna är oförändrade från föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

intäktsredovisning
Bolaget intäktsför sina tillhandahållna tjänster i takt 
med fakturering. Fakturering av nedlagd tid sker 
samma månad som tjänster utförs.

fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Avsättningar
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller till tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Skatter inkl. uppskjuten skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i re-
sultaträkningen redovisas därmed sammanhängande 
skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas 
direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla 
temporära skillnader. en temporär skillnad finns när 
det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet.

koncernförhållanden
Övergripande koncernredovisning upprättas av: 
SJR in Scandinavia AB, 556443-2929, Stockholm.

definition AV nYckeltAl

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genom-
snittligt justerat eget kapital, beräknat som ingående 
eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med 
två.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning 
av räntekostnader dividerat med genomsnittligt 
syssel satt kapital, beräknat som periodens ingående 
sysselsatt kapital plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av 
kortfristiga skulder.

rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med 
netto omsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.

koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta 
innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och 
skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upp-
rättad förvärvsanalys.

Kassaflödesanalys

kassaflödesanalys        

tSek koncernen moderbolaget
   2009-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2008-01-01
den löpande verksamheten not 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Rörelseresultat  1, 2 4 142 13 900 2 939 12 460
Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet  1 114 1 036 812 870
erhållen ränta m.m.   105 899 103 876
erlagd ränta   -51 -88 -50 -87
Betald inkomstskatt   -2 327 -7 069 -2 058 -6 550
kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital  2 983 8 678 1 746 7 569
      
kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar  -1 402 -1 604 -1 102 1 669
Minskning (+)/ökning (-) av övriga fordringar  -4 363 -1 020 -4 912 -1 812
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder  166 -926 139 -1 201
Minskning (-)/ökning (+) av övriga kortfristiga skulder 395 4 069 158 -175
kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 221 9 197 -3 971 6 050
      
investeringsverksamheten     
Förvärv av inventarier  7 -792 -2 209 -443 -1 516
Försäljning av inventarier  185 41 185 11
kassaflöde från investeringsverksamheten  -607 -2 168 -258 -1 505
     
finansieringsverksamheten     
Koncernbidrag   - - 74 324
Utbetald utdelning  10 -9 100 -11 200 -9 100 -11 200
kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 100 -11 200 -9 026 -10 876
      
förändring av likvida medel  -11 928 -4 171 -13 255 -6 331
Likvida medel vid årets början  28 581 32 752 24 263 30 594
likvida medel vid årets slut  16 653 28 581 11 008 24 263
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Noter not 5 personal        

 koncernen moderbolaget
medelantal anställda   2009 2008 2009 2008
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  218 218 130 146
Varav kvinnor   139 149 87 99

Sjukfrånvaro   2009 2008 2009 2008
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro för samtliga anställda  3,0 % 1,9 % 3,3 % 2,4 %
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 13,3 % 8,5 % 20,3 % 12,5 %
Sjukfrånvaro för kvinnor  3,6 % 2,2 % 4,6 % 2,9 %
Sjukfrånvaro för män   1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,2 %
Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre  2,7 % 1,3 % 1,7 % 1,4 %
Sjukfrånvaro för personal 30–49 år  3,1 % 2,3 % 3,5 % 2,3 %
Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre  5,2 % 4,0 % 5,3 % 4,4 %

könsfördelning i företagsledningen  2009 2008 2009 2008
Antal styrelseledamöter  5 5 5 5
Varav kvinnor   1 1 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD  9 8 7 6
Varav kvinnor   5 3 3 1

not 1 nettoomsättning      

 koncernen moderbolaget
nettoomsättning uppdelad på rörelsegren  2009 2008 2009 2008
Uthyrning   117 574 119 752 77 654 87 501
Rekrytering   15 419 21 005 9 876 17 248
Övrigt   328 790 6 121 5 744
   133 321 141 547 93 651 110 493

not 2 inköp och försäljning inom koncernen      

 koncernen moderbolaget
   2009 2008 2009 2008
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  - - 6,51 %  4,64 %
Andel av inköpen som avser koncernföretag  - - - -

not 3 operationella leasingavtal      

 koncernen moderbolaget
   2009 2008 2009 2008
Under året har företagets hyresavgifter  
inkl. hyra av lokaler uppgått till  2 335 2 151 1 691 1 656
Framtida leasingavtal för icke uppsägningsbara  
leasingavtal, (avseende inventarier och lokaler) förfaller  
till betalning enligt följande:    
Inom 1 år   2 173 2 335 1 691 1 691
Inom 2 till 5 år   219 2 338 219 1 910
Senare än 5 år   - - - -
   2 392 4 673 1 910 3 601

not 4 Arvode och kostnadsersättning      

 koncernen moderbolaget
   2009 2008 2009 2008
Osborne Revision AB     
Revisionsuppdrag*   337 327 273 283
Andra uppdrag   - 25 - 25
   337 352 273 308

* Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds  
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

 koncernen  moderbolaget
löner ersättningar m.m. 2009 2008 2009 2008
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelseordförande 
Björn Sprängare 
Arvode 60 60 60 60
 60 60 60 60

Styrelseledamot 
christina liffner 
Arvode 60 60 60 60
 60 60 60 60

Styrelseledamot 
Björn kårfalk 
Arvode 60 60 60 60
 60 60 60 60

Vd, per ogunro 
Löner och ersättningar 928 921 928 921
Bonus 78 34 78 34
Pensionskostnader 228 234 228 234
Övriga förmåner 88 91 88 91
 1 322 1 280 1 322 1 280

Vice Vd, fredrik lidberg    
Löner och ersättningar 867 859 867 859
Bonus 70 135 70 135
Pensionskostnader 195 195 195 195
Övriga förmåner 87 79 87 79
 1 219 1 268 1 219 1 268

 koncernen  moderbolaget
löner ersättningar m.m. 2009 2008 2009 2008

övriga ledande befattningshavare 
Löner och ersättningar 3 574 3 082 2 362 2 107
Bonus 267 516 155 323
Pensionskostnader 626 420 406 280
Övriga förmåner 129 141 60 91
 4 596 4 159 2 983 2 801

övriga anställda 
Löner och ersättningar 63 440 62 802 38 386 42 871
Pensionskostnader 4 144 2 712 3 107 2 424
 67 584 65 514 41 493 45 295

Sociala kostnader 21 101 22 160 14 192 15 965
Summa styrelse och övriga 96 002 94 561 61 389 66 789

VD har ömsesidig uppsägningstid på 12 månader med 
bibehållen lön. För övriga ledande befattningshavare kan 
anställningsavtalet sägas upp på 2–6 månader. Ersättning 
utgår under uppsägningstid, inga andra avtal om avgångs
vederlag eller andra ersättningar finns för verkställande 
direktören samt övriga ledande befattningshavare. Bolaget 
avsätter årligen tryggande till VD samt vVD:s pension med ett 
belopp motsvarande 25 procent av den fasta årslönen  
(2009 i storleksordningen 228 000 kronor).
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not 6 Skatt på årets resultat   

 koncernen moderbolaget
   2009 2008 2009 2008
Aktuell skatt   1 287 4 332 957 3 996
Uppskjuten skatt   -19 - - -
Skatt på koncernbidrag  - - -26 -126
   1 268 4 332 931 3 870

not 7 inventarier    

 koncernen moderbolaget
   2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Ingående anskaffningsvärde  8 291 6 145 7 097 5 596
Inköp   792 2 209 443 1 516
Försäljningar/Utrangeringar  -471 -63 -456 -15
utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 612 8 291 7 084 7 097

Ingående avskrivningar  -4 583 -3 568 -4 360 -3 494
Försäljningar/Utrangeringar  324 14 317 2
Årets avskrivningar   -1 152 -1 029 -857 -868
utgående ackumulerade avskrivningar  -5 411 -4 583 -4 900 -4 360
    
utgående redovisat värde  3 201 3 708 2 184 2 738

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas avskrivningstider: inventarier 5 år, datorutrustning 3 år.

not 8 Andelar i koncernföretag   

uppgifter om eget kapital och resultat  eget kapital  resultat
Student & Workers in Scandinavia AB  1 475 959  1 352 785
Ogunsen AB  211 393  -504 158

moderbolaget   Antal/ 
företag organisationsnummer Säte kapitalandel % 081231 071231
Student & Workers in Scandinavia AB 556652-3980 Stockholm 100 100 100
Ogunsen AB 556735-4427 Stockholm 100 100 100
    200 200

not 9 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

 koncernen moderbolaget
   2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Förutbetalda hyror   693 690 639 636
Övriga förutbetalda kostnader  584 887 331 588
   1 277 1 577 970 1 224

not 10 eget kapital      

koncernen Aktiekapital Bundna reserver fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 876 25 736
Förskjutning mellan bundet och fritt  19 -19
Utdelning till aktieägare   -9 100
Årets vinst   2 928
Belopp vid årets utgång 3 500 894 19 545

moderbolaget Aktiekapital reservfond fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 91 25 022
erhållna/lämnade koncernbidrag, netto   100
Skatt hänförlig till koncernbidrag, netto   -26
Resultat disp. enligt beslut av årsstämma:   
Utdelning till aktieägare   -9 100
Årets vinst   2 061
Belopp vid årets utgång 3 500 91 18 057

Aktiekapitalet består av:  2009-12-31 2008-12-31
A-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 10  300 000 300 000
B-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 1  3 200 000 3 200 000
  3 500 000 3 500 000

not 11 upplysningar om aktiekapital 

 Antal aktier kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 3 500 000 1 
Antal/värde vid årets utgång 3 500 000 1 

not 12 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 koncernen moderbolaget
 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Upplupna lönekostnader 3 174 3 093 1 903 1 728
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 819 2 402 2 463 2 056
Upplupna sociala avgifter 2 830 2 936 1 834 1 831
Övriga interimsskulder 1 202 1 133 737 852
Upplupna pensionskostnader 446 839 383 839
 10 471 10 403 7 320 7 306
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Fredrik Lidberg
Vice VerkStällAnde direktör

Björn Kårfalk
StYrelSeledAmot

Revisionsberättelse

till årSStämmAn i SJr in ScAndinAViA AB (puBl)
Org.nr 556443-2929 
 

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning i SJR in Scandinavia AB 
(publ) för år 2009. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-
arna och förvaltningen och för att årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala 
mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genom-
fört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. en revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2009.

Stockholm den 17 februari 2010
Osborne Revision AB

Christer eriksson
AuktoriSerAd reViSor

Förslag till vinstdisposition

förSlAg till BeSlut om VinStutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,75 kr 
per aktie vartill 2 625 000 kr åtgår, resterande 
15 432 425 kr balanseras i ny räkning. Styrelsen och 
verkställande direktören föreslår att avstämningsdag 
för utdelningen skall vara den 20 april 2010 med 
beräknad utbetalning den 23 april 2010.

YttrAnde från StYrelSen
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som verksam-
hetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalets samt bolagets konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Värdeöverföringen kan därmed försvaras mot bak-
grund av vad som anförs i ABL 17 kap 3§.

till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 15 996 230
Årets vinst 2 061 195
 18 057 425

SJr in ScAndinAViA AB (puBl), org.nr 556443-2929
StockHolm den 17 feBruAri 2010

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 februari 2010.
Osborne Revision AB

Christer eriksson
AuktoriSerAd reViSor fAr SrS

Björn Sprängare 
StYrelSeordförAnde

Christina Liffner
StYrelSeledAmot

Per Ogunro
VerkStällAnde direktör
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KALLeLSe KONTAKT

Inbjudan till årsstämma

AnmälAn
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara 
införd i aktieboken, som förs av euroclear Sweden AB 
(Tidigare VPC AB) senast den 9 april 2010. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för 
att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering 
ska vara verkställd hos euroclear Sweden AB 9 april 
2010. Detta innebär att aktieägaren i god tid före 
denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. 

Aktieägare som företräds genom ombud skall 
utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god 
tid före stämman insändas till bolaget under nedan-
stående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk 
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för 
den juridiska personen bifogas.

Anmälan om deltagande till årsstämman senast  
den 12 april 2010 kl 16.00 till:
SJR in Scandinavia AB
Att: elin Åkerlund
Box 7420
103 91 Stockholm
Anmälan kan också göras via
telefon: 08-407 55 00
fax: 08-407 55 10
e-post: elin.akerlund@sjr.se

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller 
organisationsnummer, telefonnummer, eventuell  
e-postadress samt antal aktier företrädda. eventuella 
biträden skall också anges (dock högst två).

Kallelse till årsstämman kommer att ske i Svenska 
Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar. Dagord-
ningen och ärenden för årsstämman kommer att 
framgå av kallelsen.

utdelning
Styrelsen föreslår för 2009 en ordinarie utdelning om 
0,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås 
20 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med 
föreslaget, beräknas utdelning sändas ut från  
euroclear Sweden AB den 23 april, 2010. 

öVrigt
ISIN-kod Se0000693616
Kortnamn på First North SJR B
Handelspost 1 aktie

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma  
torsdagen den 15 april 2010 kl 16.00 på Hotell Scandic Park i Stockholm.

kAlendArium
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  15 april 2010, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars 18 maj 2010, kl 09.00
Delårsrapport januari – juni  25 augusti 2010, kl 09.00
Delårsrapport januari – september 9 november 2010, kl 09.00
Bokslutskommuniké för 2010 februari 2011

årSStämmA
15 april 2010, kl 16:00
Scandic Park
Karlavägen 43 i Stockholm
Anmälan senast 12 april 2010

Kontaktuppgifter

StockHolm

SJr in Scandinavia AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20, 5 tr
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 00
Fax: 08-407 55 10
www.sjr.se

Student & Workers AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20, 5 tr
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 50
Fax: 08-407 55 10
www.studentworkers.se

ogunsen AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20, 5 tr
103 91 Stockholm
Tel: 08-410 252 80
www.ogunsen.se

göteBorg

SJr in Scandinavia AB
Kungsgatan 48 B
411 15 Göteborg
Tel: 031-15 15 00
Fax: 031-333 54 71
www.sjr.se

Student & Workers AB
Kungsgatan 48 B
411 15 Göteborg
Tel: 031-15 15 00
Fax: 031-333 54 71
www.studentworkers.se

mAlmö

SJr in Scandinavia AB
Lilla Torg 1
211 34 Malmö
Tel: 040-66 55 100
Fax: 040-66 55 110
www.sjr.se

Student & Workers AB
Lilla Torg 1
211 34 Malmö 
Tel: 040-66 55 100
Fax: 040-66 55 110
www.studentworkers.se




