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2010 I KORTheT

2010 – rekordåret

SJR in Scandinavia AB (SJR AB) är ett av Sveriges 
ledande bemanningsföretag inom ekonomi, bank och 
finans. Företaget grundades 1993 av Per Ogunro som 
idag är VD för koncernen. 2007 noterades vi på NAS-
DAQ OMX First North i Stockholm och idag omfattar 
verksamheten tre affärsområden; konsultuthyrning, 
rekrytering och karriärvägledning.

•	Omsättningen ökade med 32 % (-6)

•	Rörelseresultatet uppgick till 21,6 MSeK (4,1)

•	Antalet anställda per 31 december var 310 (307)

•	Uthållig marknadsbearbetning gav utdelning

•	SJR etablerar sig allt högre upp i värdekedjan

•	Konkurrensen om de bästa konsulterna hårdnar

•	SJR tecknar samarbetsavtal med Therese Alshammar

SJR-koncernen består av moderbolaget SJR samt 
dotter bolagen Student & Workers in Scandinavia AB 
och Ogunsen AB. Kontor finns i Stockholm, Malmö 
och Göteborg och koncernen sysselsatte i slutet av 
2010 cirka 250 (260) konsulter. Omsättningen under 
2010 var 175,6 (133,3) MSeK vilket är en ökning 
med 32 % jämfört med föregående år.  

aktieinfoRmation
ISIN-kod Se0000693616
Kortnamn på First North SJR B
handelspost 1 aktie

2010 var SJR:s bästa år någonsin, sett till både omsättning och resultat. Efterfrågan 
ökade inom alla områden och allra tydligast var uppgången i Väst- och Sydsverige. 
Det goda utfallet är ett resultat av både uppåtgående konjunktur och uthållig  
marknadsbearbetning.

kommande RappoRttillfällen:
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  12 april 2011, kl 15.00
Delårsrapport januari – mars  19 maj 2011, kl 09.00
Delårsrapport januari – juni  31 augusti 2011, kl 09.00
Delårsrapport januari – september  10 november 2011, kl 09.00
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2010 I KORTheT

finansiell utveckling 

(tSek)
 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 175 618 132 792 141 374 110 527 75 189
Tillväxt (%) 32 -6 28 47 66
Rörelseresultat 21 159 4 142 13 900 15 392 10 570
Rörelsemarginal (%) 12,0 3,1 9,8 13,9 14,1
Årets resultat 15 519 2 928 10 379 11 255 7 613

 16 %  _______________________________________________

 14 %  _______________________________________________

 12 %  _______________________________________________

 10 %  _______________________________________________

 8 %  _______________________________________________

 6 %  _______________________________________________

 4 %  _______________________________________________

 2 %  _______________________________________________

 0 %  _______________________________________________

 2006 2007 2008 2009 2010

Rörelsemarginal %     intäkter     

MSeK

180 _______________________________________________

160 _______________________________________________

 140 _______________________________________________

 120 _______________________________________________

 100 _______________________________________________

 80 _______________________________________________

 60 _______________________________________________

 40 _______________________________________________

 20 _______________________________________________

 0 _______________________________________________

 2006 2007 2008 2009 2010

fördelning intäkter       

14 %
1 %

85 %

  Uthyrning   Rekrytering   Övrigt



6

VeRKSTäLLANDe DIReKTÖReN

SJR i BackSpegeln 
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STyReLSeNS ORDFÖRANDe

2000 

SJR tillsätter en extern styrelse. 

Therese tar två silver vid OS i 
Sydney och två guld i EM.

1995 

Kontor öppnas i Göteborg. 
 
 
 

Therese kommer fyra vid EM i 
Budapest.

2002 

SJR gör sin tusende rekrytering. 

Therese tar silver vid EM i 
Berlin.

1996 

SJR startar sin verksamhet 
inom ekonomi. 
 
 

Therese ingår i OS-truppen till 
Atlanta.

2005 

SJR pluscertifierar sina kon-
sulter enligt egen standard.

Therese tar silvermedalj vid VM 
i Kanada.

1999 

SJR startar kontor i Malmö. 
 
 
 

Vid EM i Lissabon tar Therese  
en silvermedalj.

1993 

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

Therese Alshammar slår igenom 
internationellt i EM.

2001 

SJR startar sin verksamhet 
inom karriärvägledning.

Vid VM i Fukukoa tar Therese 
två silvermedaljer.

2006 

SJR startar dotterbolaget  
Student & Workers i Stockholm. 
 

Under SM i Uppsala nådde 
Therese flest individuella  
SM-guld genom tiderna.

2010 

SJR gör ett rekordår, och 
tecknar samarbetsavtal med 
Therese Alshammar.

Therese tar sin 67:e mästerskaps-
medalj (EM, VM och OS) och 
vinner den totala världscupen. 
Internationella simförbundet 
(Fina) korar henne till bästa 
kvinnliga simmare och hon får 
även motta Jerringpriset.

2008 

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

Vid EM i Eindhoven tar Therese 
brons på 50 m frisim.

2007 

SJR noteras på NASDAQ OMX 
First North i Stockholm.  
Student & Workers startas  
upp i Malmö.  

Therese blir världsmästare på  
50 m fjärilsim i långbana.

2009 

Koncernen kvalitets- och miljö-
certifieras enligt ISO 9001 och 
ISO 14001.

Vid världscuptävlingar i 
Stockholm slår Therese sitt eget 
världsrekord i 50 m fjärilsim 
(kortbana).

vilJan att alltid göRa BättRe
London 2012 blir Therese Alshammars femte OS – målet är 
att det också ska bli hennes mest framgångsrika. Therese 
fick sitt internationella genombrott vid eM 1993, samma 
år som SJR grundades. Fler gemensamma nämnare är den 
långsiktiga målfokuseringen, den professionella inställningen 
till uppgiften och inte minst vinnarinstinkten. 

Vi ser också likheter med vår verksamhet och elitsim-
marens träningsdisciplin för att nå sina mål samt tilltalas 
av friheten som vattnet symboliserar. Därför har vi inlett ett 
samarbete med Therese Alshammar för att stödja hennes 
OS-satsning. Therese kommer att synas en hel del i vår 
kommunikation de närmaste två åren.



VeRKSTäLLANDe DIReKTÖReN

Finding excellence

Specialisering var en grundsten i affärsidén redan när vi startade SJR 1993. Genom 
att koncentrera oss på att förse företag med chefer och specialister inom bank, finans 
och ekonomi kunde vi utveckla vår egen specialistroll, bli en än mer värdefull partner 
för våra kunder och därmed vara mindre utsatt för priskonkurrens. Det är en strategi 
vi hållit fast vid och som visat sig vara mycket framgångsrik, inte minst i svåra tider. 
Senaste lågkonjunkturen är ett talande bevis för detta.

Vi klarade det omtumlande året 2009 bättre än de 
flesta av våra konkurrenter och under 2010 ökade vi 
snabbare än generalisterna i branschen. 

ett RekoRdÅR
2010 var vårt bästa år någonsin, både vad gäller  
resultat och omsättning. Konjunkturuppgången var 
stabil, samtidigt som vi skördade frukterna av uthållig 
och målmedveten marknadsbearbetning. När företa-
gens behov av chefer och specialister började öka, 
låg vi därför långt fram i deras medvetande. Vi såg 
också till att hålla relationen med de arbetssökande 
levande även under perioden med låg efterfrågan. 
Det gjorde att vi snabbt kunde presentera rätt kandi-
dater när marknaden vände uppåt igen.

den goda ciRkeln
Jag ser en tydlig trend mot större specialisering i 
branschen. Köparna har blivit mer vana och förväntar 
sig kvalitet och engagemang i alla delar av proces-
sen – från kandidatsökning och urval till presentation 
och uppföljning. Söker de en speciell kompetens går 
de hellre till ett nischföretag, som har lättare att hitta 
exakt rätt person och kompetens än ett mer traditio-
nellt bemanningsföretag. Att välja leverantör blir då 
inte i första hand en fråga om lägsta pris utan om 
förmågan att kunna leverera rätt.

Samma princip gäller för vår rekrytering av konsulter 
och arbetssökande kandidater. De vet att ett specia-
list företag som SJR kan erbjuda dem de intressantaste 
och mest utvecklande karriärvägarna och vill därför 
gärna finnas med i vårt nätverk. Nischningen skapar 
därmed en god cirkel av företag som erbjuder 
intressanta arbetsuppgifter och ett stort nätverk av 
kompetenta personer för dessa jobb. Detta i sin tur 
ökar våra möjligheter att alltid kunna matcha rätt 
person till kundens behov. Vi blir helt enkelt en 
attraktivare partner för alla inblandade.

8
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en del av föRetagenS kompetenSföRSöRJning
Alla delar av SJR inklusive dotterbolagen är nischade, 
om än på lite olika sätt. Moderbolaget SJR är inriktat 
på rekrytering och uthyrning av chefer och specialister 
inom ekonomi, bank och finans. Ogunsens nisch är 
rekrytering och interimslösningar av chefer och tyngre 
specialister, medan Student & Workers riktar sig till 
ett något vidare marknadssegment inom whitecollar-
sektorn.

Tillsammans utgör vi en del av företagens kompe-
tensförsörjning, vilket nu märks alltmer i kundernas 
ändrade köpbeteende. Det blir vanligare att företagens  
personalstrategi bygger på en viss andel inhyrda 
konsulter, dels för att jämna ut toppar och dalar, men 
också för att kunna förstärka med specialistkompetens 
vid behov.

BRanSchledaRe i niSchen
Vår vision är att vara Sveriges ledande konsult- och 
rekryteringsföretag inom ekonomi, bank och finans. 
Vägen dit bygger på fyra framgångsfaktorer, som 
präglar vår företagskultur och våra arbetsmetoder.

Kvalitet, det vill säga rätt person på rätt plats i rätt 
tid, är vårt viktigaste konkurrensmedel. Vi har ett 
systematiskt förhållningssätt och arbetar efter stan-
dardiserade metoder, som utvecklas genom kontinu-
erlig förbättringsdialog internt och med kunderna.

Nischning och fokusering på utvalda kompetens- 
och marknadsområden är en grundförutsättning för 
hög kvalitet och trovärdighet. Vi kan koncentrera alla 
våra resurser på att utveckla tjänsterna inom nischen 
och därmed skapa bättre förutsättningar att möta 
kundernas krav.

Personligt engagemang innebär att vi drivs av viljan 
att alltid vilja göra bättre. Låg personalomsättning gör 
att vi kan arbeta långsiktigt med kunder, konsulter 
och rekryteringskandidater. I sin tur skapar detta bra 
personliga relationer som tillsammans med kom-
petens- och metodutveckling ger ett stimulerande 
arbete med goda utvecklingsmöjligheter.

Snabbhet handlar om att snabbt kunna presentera 
rätt konsult eller kandidat, vilket värderas högt av 
kunderna.

SatSaR fRamÅt
Inför 2011 ser jag egentligen inga moln på himlen 
och om inget dramatiskt händer i världen kommer 
detta att bli ett lika bra år som 2010.

Vårt finansiella mål att inom två-tre år omsätta 300 
miljoner med en rörelsevinst på minst 36 miljoner 
ligger därför fast.

Vi planerar för expansion och har förberett oss  
genom att flytta till ett nytt, rymligare kontor i Stock-
holm där vi också kan samla alla Stockholmsverk-
samheter under ett tak. även Malmökontoret kommer 
att byta lokaler för att få plats med fler medarbetare.

en spännande händelse, som jag ser fram emot, är 
vårt samarbete med en av Sverige främsta idrottare – 
Therese Alshammar. Inför hennes satsning på OS i 
London 2012 kommer hon att synas en hel del i vår 
kommunikation de närmaste två åren. Jag ser många 
naturliga kopplingar mellan elitsimning och det vi 
arbetar med: disciplin, vinnar instinkt och inte minst 
den frihet med oändligt antal vägval som vattnet 
symboliserar.

Stockholm den 17 februari 2011

Per Ogunro
veRkStällande diRektöR 

SJR in Scandinavia aB (puBl)

VeRKSTäLLANDe DIReKTÖReN
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Konsultverksamhet

Förutom den konsekventa nischningen skiljer vi oss 
från de flesta konkurrenter genom att våra uppdrag är 
långa, ofta sex månader eller mer. Uppdragen är inte 
traditionella bemanningsuppdrag, som går ut på att 
snabbt fylla på med kapacitet, utan handlar mer om 
att förstärka med specialister och chefer. 

fleR kvalificeRade undeRkonSulteR
Konsultverksamheten svarar för 85 procent av SJR:s 
intäkter och trenden går mot alltmer kvalificerade 
uppdrag. Detta märks bland annat på att andelen 
underkonsulter ökat kraftigt. För tre år sedan hade 
vi inga alls, i dag utgör de cirka 25 procent och det 
strategiska målet är omkring hälften. Underkon-
sulterna är inte anställda av SJR utan bedriver egna 
verksamheter inom olika specialområden. Med fler 
underkonsulter breddar vi rekryteringsbasen, fram-
förallt vad gäller senior kompetens. 

hög ÅteRköpSfRekvenS
Att vi konsekvent håller fast vid den inriktning vi  
tror på ger trygghet åt våra kunder. Likaså att  
konsultchefer och rekryterare har praktisk erfarenhet 

från kundernas verklighet. Det gör att de snabbare 
och med större säkerhet kan matcha rätt person till 
varje uppdrag och uppdragsgivare. 

I sin tur medverkar detta till långvariga kundrela-
tioner och hög andel återkommande uppdrag. I kom-
bination med fler kvalificerade uppdrag där kvaliteten 
väger tyngre än priset har detta medfört högre 
marginaler, vilket varit extra påtagligt under lågkon-
junkturen. Vi upplevde då inte samma prispress som 
många bemanningsföretag med bredare inriktning.

vaRJe konJunktuR unik
Branschen är fortfarande relativt ung och varje ny 
upp- eller nergång i konjunkturen skapar nya mönster. 
Den senaste drabbade framförallt industrin i Syd- och 
Västsverige, medan Stockholms bank- och finans-
sektor klarade sig bättre. Från våren 2010 ökade 
efterfrågan på våra tjänster märkbart, en ökning 
som hållit i sig året ut och förväntas fortsätta under 
2011. Cirka 30 procent av kunderna hör till bank- 
och finanssektorn medan övriga representerar i stort 
sett alla typer av verksamheter.

AFFäRSOMRÅDeN

Företag som behöver fylla vakanta nyckelpositioner eller förstärka med specialist-
kompetens under en längre tid är typiska kunder till SJR:s konsultverksamhet. De 
väljer SJR för att vi sedan länge är specialiserade på ekonomi, bank och finans  
och därför kan erbjuda rätt person även till mycket kvalificerade uppdrag.

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.

konSultpRoceSS
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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

•	Djupintervju
•	Referensintervjuer
•	Kreditupplysning

kvalitetSSäkRing  
= tRYgghet
•	enkät
•	Uppföljning – två månader
•	Uppföljning – sex månader
•	Garanti
•	handlingar förvaras

RekRYteRingSpRoceSSen
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Rekrytering

Vi kompletterar och stödjer kundernas hR-funktion i 
den omfattning de önskar när det gäller rekrytering 
och successionsplanering inom ekonomi och finans. 
I ett totalåtagande ansvarar vi för hela rekryterings-
processen från sökning i vår unika kandidatdatabas, 
annonsering och urval till anställning och uppföljning. 
Vi kan även fungera som en konsultativ partner vid 
kompetensplanering av ekonomifunktionen eller i en 
rekryteringsprocess där kunden har egna kandidater 
och behöver professionell hjälp med att välja rätt. 

Rekryteringsuppdragen kan handla om såväl rekry-
tering av enstaka medarbetare som mer omfattande 
åtaganden där vi bygger upp hela ekonomifunktioner.

kvalitetSSäkRad pRoceSS
De flesta av våra rekryteringskonsulter har arbets-
livserfarenhet från de branscher vi arbetar inom och 
vet vilka förutsättningar som gäller. De har inget eget 
säljansvar utan kan koncentra sig helt på att hitta rätt 
medarbetare, vilket ökar både kvalitet och effektivitet.

För att säkerställa kvaliteten arbetar vi process-
orienterat med utgångspunkt från kundens behov 
i samtliga rekryteringar. Varje uppdrag blir därmed 
unikt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
en lyckad rekrytering, det vill säga matcha rätt person 
till rätt tjänst och företag. 

Vi utvecklar våra metoder för personbedömning 
kontinuerligt och är certifierade i flera normgivande 
arbetspsykologiska tester och begåvningstester. Vi 
skräddarsyr alltid lämpligt testbatteri för varje tjänst  
i samråd med kunden. Ju mer kvalificerade tjänster vi 
rekryterar till, desto viktigare blir arbetspsykologiska 
tester och begåvningstester för att eliminera risken 
för dyrbara felanställningar. 

Rekrytering av nyckelpersoner är ett långsiktigt arbete 
där uppföljning av varje uppdrag är en integrerad del 
av processen. Varje rekryterad kandidat följs upp efter 
två och sex månader, vilket skapar en ökad trygghet 
för både kunden och den nyanställde.

hÅRdaRe konkuRRenS om de BäSta
Rekrytering utgör närmare 15 procent av SJR:s intäkter 
och fördelningen chefer/specialister är 30/70. 
Konjunkturförbättringen ökar rörligheten på arbets-
marknaden och därmed hårdnar konkurrensen om de 
mest attraktiva personerna. Detta är även en global 
trend som innebär kompetensbrist inom ekonomi, 
bank och finans under en längre tid framöver.  

Därför kommer vår konsekventa nischning inom detta 
segment att bli ett än viktigare konkurrensmedel. 
Tack vare den ligger vi långt fram i medvetandet hos 
ekonomer som vill byta jobb. Vi har ett upparbetat 
bra nätverk som gör att vi snabbare och säkrare kan 
hitta rätt person för varje uppdrag. 

Sociala media och andra nätverk fortsätter bli allt 
viktigare kanaler för att hitta nytt arbete. Det skapar 
nya förutsättningar för annonsering och search för att 
hitta rätt kandidater. Vi märker också att personer 
tenderar bli allt mindre trygghetssökande. Det har 
till exempel blivit vanligare att gå från fast till mer 
tillfällig anställning för att få bättre möjligheter till 
personlig utveckling. 

Under 2010 har inflödet av rekryteringsuppdrag 
ökat för varje kvartal och vi bedömer att denna trend 
fort sätter 2011.

AFFäRSOMRÅDeN

Ju hårdare konkurrens om de mest kvalificerade medarbetarna, desto starkare står 
sig SJR:s erbjudande. Efter mer än 15 år i branschen är vi fortfarande tydligt nischade 
mot rekrytering av specialister och chefer inom ekonomi, bank och finans. Vår långa 
erfarenhet och tydliga nisch leder till en snabb, smidig och kvalitativ process ända 
fram till anställning av rätt medarbetare.



hUVUD

kaRtläggning
Genom individuella möten 
kartlägger vi:
•	Nuvarande situation
•	Kompetens och bakgrund
•	Framtiden

peRSonlighetSpRofil
Som ett komplement till de 
individuella samtalen arbetar 
SJR med arbetspsykologiska 
tester för att kartlägga 
individens egenskaper och 
utvecklingsbara sidor. Vi tar 
även fram individens motiva-
tionsfaktorer i arbetslivet 
avseende uppgifter, situationer 
och miljöer.

kaRRiäRcoachning
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Karriärvägledning

SJR erbjuder karriärvägledning vid såväl stora orga-
nisationsförändringar där många människor påverkas 
som när enskilda individer behöver hitta en ny karriär. 

näRa kundenS veRklighet
Precis som för övriga delar av SJR är karriärvägled-
ningen inriktad på chefer och specialister inom 
ekonomi, bank och finans. Våra karriärrådgivare är 
personal- och beteendevetare med lång erfarenhet 
från arbete med människor. De har själva praktisk 
erfarenhet från våra uppdragsgivares branscher och 
därmed också goda kunskaper om arbetsmarknaden, 
samt välutvecklade nätverk. Via dessa nätverk har vi 
även möjlighet att erbjuda ytterligare specialisthjälp.

individuellt och föRetagSanpaSSat
Varje karriärutvecklingsprogram skräddarsys till 
uppdragets unika förutsättningar. Utgångspunkten 
är alltid att på ett ansvarsfullt sätt ta tillvara på de 
mänskliga resurserna för att öppna möjligheter till 
nya karriärvägar. Utformningen sker i samarbete med 
företaget och de anställda och programmet kan inne-
hålla exempelvis gruppmöten, individuella samtal, 
intervjuer, utvärdering av personlighetsprofil och 
rådgivning.

dYnamik i pRoceSSen
För att inte förändringsprocessen ska avstanna eller 
tappa riktning erbjuder vi även stöd till de chefer 
och medarbetare som finns kvar i organisationen. 
exempel på detta är seminarier i krishantering och 
grupputveckling eller att fungera som personlig sam-
talspartner för att hjälpa medarbetarna hitta sina nya 
roller under förändringen. 

komplett eRBJudande
historiskt sett har efterfrågan på karriärvägledning 
varierat med konjunkturen. Omfattande omstrukture-
ringar och neddragningar i kärva tider har ökat behovet 
medan det minskat när konjunkturen vänt uppåt. 

Genom att koppla samman karriärvägledningen 
med konsult- och rekryteringsverksamheten minskar 
vi svängningarna samtidigt som SJR:s erbjudande blir 
komplett. Vi förstärker hR-avdelningen med resurser 
och kompetens vad gäller chefer och specialister 
inom bank, ekonomi och finans på ett sätt som få 
andra kan matcha.

I framgångsrika organisationsförändringar är alla delaktiga i processen. De som är 
kvar förstår och accepterar sina roller och de som måste lämna får aktiv hjälp med en 
ny karriär. Professionellt stöd genom hela processen hjälper chefer och medarbetare 
att se utmaningarna som början på något nytt och positivt.

AFFäRSOMRÅDeN

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.
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STyReLSeNS ORDFÖRANDe

Styrelseordförande har ordet

Företaget anpassade snabbt kostnaderna till den 
minskade efterfrågan och väntade inte tills det blev 
för sent. Man gjorde det dessutom utan att skada 
kundrelationerna och hanterade medarbetarna på ett 
ansvarsfullt sätt.

Den professionella hanteringen av situationen 
betalade sig när efterfrågan ökade och såväl kunder 
som kandidater återvände.

höga krav på kvalitet, långsiktighet och anpass-
ningsförmåga är utmärkande för SJR. Företaget har 
konsekvent hållit fast vid sin affärsidé, samtidigt 
som man anpassat verksamheten till ändrade 
förutsättningar, vilket visat sig vara en vinnande 
strategi. Det finns en långsiktig uthållighet som 
skapar trovärdighet, bygger upp förtroendekapital  
och stärker varumärket hos både kunder och med-
arbetare.

Balansräkningen är stark och ledningen kompetent 
– SJR har därför goda förutsättningar för en fortsatt 
positiv utveckling.

Stockholm den 17 februari 2011

Björn Sprängare

StYRelSeoRdföRande 
SJR in Scandinavia aB (puBl)

SJR och hela bemanningsbranschen har upplevt en exceptionell period – först en 
snabb nergång följd av en lika snabb uppgång. Båda är lika svåra att hantera, men 
SJR:s ledning har lyckats föredömligt med detta.
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LeDNING

fredrik lidberg
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1965
SJR:s Vice Verkställande Direktör och Regionchef Stockholm

Aktieinnehav i SJR: 365 000 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	Prevas	AB
•	 Ledamot	i	Länsförsäkringar	Bergslagen	AB
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 10 000 B-aktier

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

per ogunro
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1961
SJR:s grundare och Verkställande Direktör
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 300 000 A-aktier  
och 1 310 500 B-aktier

Styrelse
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LeDNING

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

per ogunro
Grundare och Verkställande Direktör
född 1961
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 
300 000 A-aktier och  
1 310 500 B-aktier

fredrik lidberg
Vice Verkställande Direktör och 
Regionchef Stockholm
född 1965
Aktieinnehav i SJR: 365 000 B-aktier

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

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

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

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

malin nyrén
Chef Rekryteringsverksamheten
född 1971
Anställd sedan 2010
Aktieinnehav i SJR: 0 B-aktier

ellinor lindmark
Verkställande Direktör
Student & Workers AB
född 1977
Anställd sedan 2006
Aktieinnehav i SJR: 650 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

Ledande befattningshavare
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MäNNISKOR

Organisation och personal

På de tre kontoren arbetar totalt ca 50 personer som  
rekryteringskonsulter, konsultchefer, researchers 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.

RekRYteRingSkonSult
Rekryteringskonsulterna arbetar med att genomföra 
rekryteringsuppdrag till fasta tjänster. Arbetsupp-
gifterna 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 kon-
sulter, vilket innebär coachning och matchning av 
konsulterna till rätt uppdrag. Det innebär också 
kompetens- och utvecklingsplanering, som ett led i ut-
vecklingen 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.   

peRSonalpolitik 
Konsulter som är anställa 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. 

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.

peRSonlig utveckling
För att ständigt ligga i frontlinjen och befästa posi-
tionen som ett modernt bemanningsföretag krävs 
kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling.  
För sin framtida ställning på marknaden är vi bero-
ende av att hålla hög kvalitet på tjänsterna samt av 
att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Kompetensutveckling är därför ett strategiskt verk-
tyg, 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. 

SJR har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. I december 2010 samlades alla 
Stockholmsverksamheter under samma tak i ett nytt huvudkontor på Humlegårds-
gatan. Förändringen förenklar samarbete och informationsutbyte och ger även 
bättre expansionsmöjligheter. 



21

MäNNISKOR

infoRmationSpolicY
Verksamheten ska bedrivas så att goda relationer 
skapas och vidmakthålls med våra interna och ex-
terna intressenter. Information är därför ett lednings-
instrument 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, målsätt-
ningarna och strategierna.

Verkställande direktör Per Ogunro ansvarar för den 
externa informationsgivningen. 

medelantal anställda* 

År  2010 2009 2008 2007 2006
SJR Konsulter 113 96 113 110 82
 Kontorspersonal 30 33 33 25 20
Student & Workers Konsulter 86 68 56 26 8
 Kontorspersonal 17 16 11 5 3
Ogunsen Konsulter 3 2 2 - -
 Kontorspersonal 4 3 3 - -
totalt  253 218 218 166 113

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

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 %)
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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 drygt 400 medlemsföretag med 
samman lagt mer än 46 000 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.

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 certifierade vi under 2009 
verksamheten enligt Svensk Standard SS-eN ISO 9001. 
ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet och riktar 
sig i första hand till företag och organisationer som 
vill förbättra sin verksamhet utifrån två aspekter: 
nöjdare kunder och minskade kostnader. ISO 9001 
används av företag i hela världen och bygger på ett 
antal grundläggande principer. Sammantaget handlar 
de om att utgå från kundernas behov och se över de 
interna arbetssätten och därmed nå bättre lönsamhet. 
För SJR innebär certifieringen bland annat att vårt 
kvalitetsarbete regelmässigt granskas externt, vilket 
är ett led i arbetet med att ytterligare stärka förtroendet 
hos våra kunder. 

Under 2009 certifierade vi även vårt miljöarbete 
enligt Svensk Standard SS-eN ISO 14001. ISO 14001 
syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens 
totala miljöbelastning och är en del av SJR:s 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 medar-
betares bidrag till en bättre miljö för vår egen och 
kommande generationer.

KVALITeTSSäKRING

Auktorisation  
och certifiering
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag samt certifierat enligt ISO 9001 och  
ISO 14001, vilket ger extra trygghet för kunder och medarbetare. Med auktorisa-
tionen har vi förbundit oss följa arbetsmarknadens lagar och regler, certifieringen 
säkerställer det systematiska kvalitets- och miljöarbetet.

www.almega.se



SJR 

Ogunsen 

Student & Workers 

Dotterbolagen Ogunsen och Student & 
Workers kompletterar moderbolaget SJR 
inom utvalda marknads- och kompetens-
områden. Ogunsens verksamhet startade 
2008 med inriktning på rekrytering och 
interimslösningar av chefer och tyngre 
specialister. Student & Workers startade 
2006 och hyr ut konsulter som varit ute i 
arbetslivet en tid, samt universitets- och 
högskolestudenter. 

Bred och spetsig koncern

Ogunsen: rekryterar chefer och tyngre specialister
SJR: förser företag med chefer och specialister 
inom bank, finans och ekonomi
Student & Workers: hyr ut konsulter som varit  
ute i arbetslivet en tid samt studenter



hUVUD
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DOTTeRBOLAG

Student & Workers  
in Scandinavia AB

Student & Workers fokuserar på medarbetare inom 
ekonomi, administration, IT, hR, kundtjänst och 
försäljning. Våra kunder finns i många olika branscher 
som bank och finans, försäkrings- och fastighets-
bolag samt teknik- och IT-företag. Uppdragen är i 
regel längre än traditionella bemanningsuppdrag och 
flertalet konsulter relativt unga, med seniora konsulter 
som förstärkning. 

oBRuten tillväxt
Sedan starten 2006 har Student & Workers växt 
kontinuerligt. Detta hänger starkt samman med att 
andelen heltidsanställda konsulter ökat stadigt och 
nu är uppe i 70 procent av den totala konsultstocken. 
Övriga är högskole- och universitetsstudenter som 
förstärker företagen under sommarmånaderna och 
vid belastningstoppar.

Den stora andelen heltidsanställda är i sin tur 
en följd av engagemanget i konsulter och kunder. 
Student & Workers konsulter lockas av utvecklande 
arbetsuppgifter hos intressanta företag och ser inte 
konsultarbetet som en tillfällig lösning i väntan på 
något bättre. Den senaste medarbetarenkäten visade 
att 94 procent av konsulterna trivs med arbetet ute 
hos kunderna och tre fjärdelar har inga planer på att 
söka annat arbete.

SnaBBt och Rätt geR nöJda kundeR
engagerade och motiverade konsulter som trivs gör 
ett bättre jobb, vilket syns i kundernas betygsättning 
av oss. Senaste kundenkäten gav en återköpsfrek-
vens på 100 procent! 

Att snabbt hitta rätt konsult eller medarbetare är 
en nyckel till nöjda kunder. Vårt mål är att presentera 
studenter inom 24 timmar och konsulter för heltids-
uppdrag samt rekrytering inom en vecka. Vi blir ex-
perter på våra kunders behov; vi frågar, därför vet vi. 
Rätt person på rätt plats säkerställs med beprövade 
metoder och arbetsmodeller som ständigt utvecklas.

mänSkligt volontäRaRBete
Vad kan vara mer engagerande och utvecklande än 
att hjälpa andra? Det var grundidén för projektet  
mänskligt när det startade 2009. mänskligt är vårt 
bidrag till att skapa förbättring och visa att man med 
små medel och stort hjärta kan hjälpa andra män-
niskor till ett bättre liv.

Våra konsulter får möjlighet att resa i väg och  
arbeta som volontärer i olika delar av världen under 
två veckor. De första konsulterna reste under 2010 
till Peru. 

Projektet har även engagerat våra kunder. Vår 
förhoppning är att stimulera fler kunder och konsulter 
att göra likadant.

ökad efteRfRÅgan och hÅRdaRe konkuRRenS
efterfrågan ökade märkbart 2010 och väntas fortsätta 
göra det under 2011. Att finanskrisen är över märks 
också på att konkurrensen om konsulter hårdnar. 
Med ett starkt varumärke som är positivt laddat hos 
både kandidater och kunder ligger Student & Workers 
långt fram i medvetandet. De vet vad vi står för och 
att vi håller vad vi lovar.

Effektivt och mänskligt, ung entusiasm och senior kompetens – ungefär så kan man 
kort karaktärisera Student & Workers. Vi hyr ut konsulter som varit ute i arbetslivet 
en tid, universitets- och högskolestudenter samt åtar oss rekryteringsuppdrag.
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Ogunsen AB

Vi är specialiserade på search av högre chefer samt 
tyngre specialister och våra kunder finns både inom 
privat och offentlig sektor. exempel på uppdrag är 
tillsättning av CFO, hR-chef, försäljningschef, IT-chef 
eller VD.

StaRkt kontaktnät
Verksamheten är indelad i tre huvudområden med 
tydliga erbjudanden:

•	ogunsen interim management: förmedling av under-
konsulter på lednings- och tyngre specialistnivå. 

•	ogunsen Rekrytering: sökning och urval av 
framgångsrika kandidater för specifika uppdrag.

•	ogunsen Second opinion: utvärdering av uppdrags-
givarens befintliga kandidater.

Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med att 
utveckla vårt samlade nätverk och en av de viktigaste 
uppgifterna i detta är kontinuerlig och personlig 
dialog med konsulter och kandidater om framtida 
ambitioner och steg i karriärutvecklingen. För upp-
dragsgivaren betyder det att vi snabbare och säkrare 
kan presentera rätt kandidat för både konsultuppdrag 
och anställning.

höga kundkRav
Våra uppdrag är oftast nyckelrekryteringar och engage-
manget från uppdragsgivaren är därför stort. Många 
har själva rekryterats genom searchbolag, de vet 
hur processen går till och har klart för sig vilka krav 
de ska ställa på oss. Vi svarar upp med personligt 
engagemang och förståelse för kundens verksamhet, 
rätt nätverk och beprövad, kvalitetssäkrad metodik. 

Sökprocessen är både bred och spetsig. Den handlar 
mycket om att vara aktiv i rätt nätverk och vi arbetar 
med både traditionella och sociala medier. 

Stadigt uppÅt 
Att vi startade, lyckades etablera oss och expandera 
verksamheten mitt i finanskrisen 2008/2009 är ett 
kvitto på att vi tänker och arbetar rätt. Vi siktar nu 
på fortsatt tillväxt 2011. Visionen är att bli Sveriges 
mest eftertraktade search- och konsultbolag genom 
att fortsätta på den inslagna vägen med konsulter, 
metoder och nätverk i framkant. 

2010 utökade vi med fler seniora rekryteringskon-
sulter. Det resulterade i både större marknadsandelar 
och fler återköpande kunder, vilket ger oss en bra 
plattform för fortsatt tillväxt. 

Ogunsen arbetar med rekrytering och interimslösningar som får både företag 
och individer att växa. Det gör vi genom att hitta chefer och tyngre specialister 
med mål, drivkrafter och värderingar som matchar våra uppdragsgivares  
affärer och utmaningar.
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BeMANNINGSBRANSCheN

Marknadsöversikt  
bemanningsbranschen

2010 omsatte bemanningsbranschens 35 största 
företag cirka 17,2 (13,5 ) miljarder kronor, en ökning 
med 27 procent jämfört med föregående år. 2010 
blev ett mycket starkt år då bemanningsbranschen 
återhämtade sig från den nedgång som skett under 
sista kvartalet 2008 och hela 2009. 

det finns fem stora tjänsteområden inom 
bemannings branschen:

uthyrning
Med uthyrning avses verksamhet där bemannings-
företaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra 
arbete i kundföretaget. en uthyrd arbetstagare får 
arbetsledning av kundföretaget.

Rekrytering
Med rekrytering avses verksamhet där bemannings-
företaget anvisar arbetssökande för anställning i 
kundföretaget. Arbetet innefattar hela eller delar av 
en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt 
personer, intervjuer, referenstagningar och presenta-
tioner för kundföretaget av aktuell person.

entreprenad
Med entreprenad avses verksamhet där bemannings-
företaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. en 
arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbets-
ledning av bemanningsföretaget.

omställning
Omställning avser medverkan vid förändring i be-
fintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, 
t.ex. 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
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och bransch-
organisation för personaluthyrnings-, omställnings- 
och rekryteringsföretag med drygt 400 medlemsföre-
tag varav 340 är auktoriserade. 

Under 2010 ökade tjänsteområdena uthyrning 
och rekrytering sin omsättning kraftigt med hela 31 
respektive 51 procent. Däremot minskade entrepre-
nad och omställning med 2 respektive 30 procent. 
Fortfarande är uthyrning det klart största tjänsteom-
rådet och står för närmare 91 procent, 15,7 miljarder 
kronor, av den totala omsättningen. 

Samtliga regioner visade en positiv utveckling 
under 2010. Stockholmsregionen som är störst 
och står för 34 procent av den totala omsättningen 
ökade med 7 procent. Västsverige, som under 2009 
drabbats hårdast av lågkonjunkturen, har under 2010 
återhämtat sig starkt och ökade sin omsättning med 
53 procent. även Södra Sverige ökade kraftigt med 
37 procent under samma period.  

enligt Almega Bemanningsföretagens statistik har  
aldrig tidigare så många personer fått jobb via 
bemannings företag som under fjärde kvartalet 2010. 
Upp skatt nings vis var 30 000 personer uthyrda under 
kvartalet och antalet rekryterade cirka 3 000 personer. 

Branschen sysselsatte cirka 46 100 personer 
under 2009 vilket motsvarar en penetrationsgrad om 
cirka 1 procent. 103 000 personer arbetade någon 
gång under 2009 i ett bemanningsföretag, vilket är en 
minskning med 19 400 personer jämfört med 2008. 

SektoR ekonomi, Bank och finanS
ekonomi, bank och finans som SJR är specialiserade 
inom är ett av de största yrkesområdena och står för 
12 procent, drygt 2 miljarder kronor, av bemannings-
branschens totala omsättning. Detta område ökade 
under 2010 med 6 procent jämfört med 2009. 

(Källa: Almega Bemanningsföretagen)

För bemanningsbranschen blev 2010 året då allting vände uppåt igen. Årsomsättningen 
för de 35 största företagen var tillbaka på nästan samma nivå som rekordåret 2008 
och under fjärde kvartalet passerade omsättningen för första gången fem miljarder. 
Hela branschen är inne i en positiv spiral som ser ut att hålla i sig.
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omsättningstillväxt i bemanningsbranschen  (procentuell förändring jämfört med föregående kvartal) 
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FÖRSäLJNINGSUTVeCKLING

Bästa året hittills

Konjunkturuppgången är förstås en förklaring men 
inte den viktigaste. Under lågkonjunkturen arbetade 
vi målmedvetet med att utveckla relationerna till  
befintliga och potentiella kunder, vilket innebär att  
vi ligger långt fram i deras medvetande när de nu 
behöver förstärkning i uppgången. en annan förklaring 
är att vi inte är beroende av ett fåtal stora kunder 
utan har stor spridning i företagsstorlekar och branscher. 

föRSälJning SJR 
Stockholm
Kunderna i Stockholms-
regionen är i huvudsak 
tjänste företag. Dessa var 
relativt opåverkade av finans-
krisens följder, vilket också 
märktes i SJR:s försäljning. 
Nergången var måttlig och 
även om uppgången under 
2010 var påtaglig var den 
inte lika brant som i övriga 
landet.

föRSälJning SJR göteBoRg
2010 skördades frukterna 
av relationsbyggandet med 
kunder och kandidater under 
krisåret 2009. Uthyrnings-
uppdragen fördubblades för 
att lösa de akuta behoven i 
kundernas extremt slimmade 
organisationer, men i takt 
med att företagen vågade 
anställa igen ökade också 
rekryteringsuppdragen.

föRSälJning SJR malmö
Omsättning och lönsamhet 
ökade kraftigt i södra regionen 
2010 som en följd av den 
bättre konjunkturen, men 
fram förallt som en effekt av 
konstant hög kundnärvaro. Vi 
har strategiskt arbetat oss 
uppåt i värdekedjan och har 
under året märkt en tydligt 
ökad efterfrågan på chefer 
och specialister såväl vad 
gäller konsult- som rekryteringstjänster. Vi ökade 
också vår marknadsandel under året, vilket vi ämnar 
fortsätta göra 2011.

föRSälJning  
Student & WoRkeRS
Kundernas återköpsfrekvens 
har fortsatt vara mycket 
hög och efterfrågan ökade 
inom uthyrning av framförallt 
konsulter inom bank- och 
finanssektorn. Student & 
Workers kunder fortsätter, 
trots konjunkturuppgång, med 
inhyrning av konsulter och är 
avvaktande i nyanställningar 
vilket vi kommer att se skillnad på i mitten av 2011 
då rekryteringarna troligen kommer att öka.

föRSälJning ogunSen
Strax före sommaren lossnade 
marknaden märkbart, efter-
frågan ökade och sälj cyklerna 
blev kortare. ett typiskt kon-
junkturtecken var att rekryterin-
gen ökade mer än uthyrningen 
av konsulter. Under 2010 
ökade både marknadsandelen 
och andelen återkommande 
kunder.

2010 var SJR:s bästa år någonsin sett till både omsättning och lönsamhet. I början 
ökade konsultuthyrningen mest medan rekrytering sköt ordentlig fart efter sommaren. 
Under andra halvåret ökade försäljningen med 39 procent jämfört med året innan.

Fredrik Lidberg
Vice VD och  
Regionchef Stockholm

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg

Malin hjort
Regionchef Malmö

ellinor Lindmark
VD Student & Workers

Jessica  
Runerlöv Moberg
VD Ogunsen
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AKTIeINFORMATION

Aktien

Största aktieägarna per 31 december 2010     

    
namn antal a-aktier antal B-aktier innehav (%) Röster (%)
Ogunro Per inkl familj 300 000 1 310 500 46,01 69,52
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  447 577 12,79 7,22
Lidberg Fredrik  365 000 10,43 5,89
PSG Small Cap  198 923 5,68 3,21
esilentio AB  106 945 3,06 1,72
Nordnet Pensionsförsäkring AB  59 844 1,71 0,97
SeB Life (Ireland) Ass Co Ltd  57 000 1,63 0,92
Lindskog Gustav  39 200 1,12 0,63
Sprängare Björn  28 200 0,81 0,45
Jern, elof Valter Alexius  21 795 0,62 0,35
Övriga aktieägare   565 016 16,14 9,11
totalt 300 000 3 200 000 100,00 100,00

aktiefördelning 2010-12-31, totalt innehav per ägare    

innehav antal aktieägare antal a-aktier antal B-aktier innehav (%) Röster (%)
1 – 500 598 - 114 339 3,27% 1,84%
501 – 1000 94 - 81 128 2,32% 1,31%
1001 – 5000 76 - 176 246 5,04% 2,84%
5001 – 10000 11 - 89 244 2,55% 1,44%
10001 – 15000 5 - 66 493 1,90% 1,07%
15001 – 20000 2 - 37 566 1,07% 0,61%
20001 – 11 300 000 2 634 984 83,86% 90,89%
totalt 797 300 000 3 200 000 100,00% 100,00%

kuRSutveckling
SJR:s aktie introducerades den 6 mars 2007 på 
NASDAQ OMX First North i Stockholm till ett pris av 
34 kr per aktie. Under 2010 steg priset på SJR:s  
aktie steg med 176 %.  Aktiekursen vid årets ingång 
var 19,20 kr och på årets sista handelsdag 53 kr, 
vilket också var årshögsta notering för aktien. Under 
året omsattes totalt 874 527 aktier, i genomsnitt 

3 457 aktier per dag vilket är en minskning med 
närmare 5 % jämfört med 2009. 

utdelningSpolitik
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.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2010 till 3,5 miljoner kronor fördelat  
på 3 500 000 aktier varav 300 000 aktier av serie A och 3 200 000 aktier av serie B.  
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 SJR B.
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aktiekursutveckling 2010     

Antal aktier omsatta  
OMXSPI 2010  —

SJR 2010  —

Sek tusen antal

Resultat per aktie  

Sek

nyckeltal aktie      

 2010 2009 2008 2007 2006
Antal aktier vid periodens slut 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000
Antal aktier, genomsnitt 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000
Resultat per aktie före och efter utspädning* 4,43 0,83 2,97 3,22/3,05 2,53
eget kapital per aktie 10,52 6,84 8,61 8,84 3,73
Börskurs 31/12, SeK 53,00 19,00 12,80 36,80 

* Utspädningseffekten avser 2006 års optionsprogram om 186 000 optioner.
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Finansiella nyckeltal

nyckeltal      

Belopp i tSek 2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Nettoomsättning 175 618 132 792 141 374 110 527 75 189
Rörelseresultat, eBIT 21 159 4 142 13 900 15 392 10 570
Resultat före skatt 21 204 4 196 14 711 16 136 10 687
Årets resultat 15 519 2 928 10 379 11 255 7 613

Balansräkning & kassaflödesanalys
Marginaler
Rörelsemarginal (%) 12,0 3,1 9,8 13,9 14,1
Vinstmarginal (%) 12,1 3,2 10,4 14,6 14,2

avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 70 16 48 72 122
Avkastning på eget kapital (%) 51 11 34 53 87

finansiell ställning
Balansomslutning 70 565 44 146 50 817 51 233 26 171
eget kapital 36 833 23 939 30 112 30 933 11 196
Soliditet (%) 52 54 59 60 43

per aktie
eget kapital per aktie, (SeK) 10,52 6,84 8,60 8,84 3,73
Resultat per aktie, (SeK) 4,43 0,83 2,97 3,22 2,53
Utdelning per aktie, (SeK) 4,00* 0,75 2,60 3,20 2,00
Antal aktier, (miljoner) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0

anställda
Genomsnittligt antal anställda 253 218 218 166 113
Antal anställda vid periodens slut 310 307 309 208 153
Nettoomsättning per anställd 694 632 649 667 665
D.o per månad och anställd 58 53 54 56 55

* Utdelning per aktie 4,00 SEK är ett förslag.
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definitioneR av nYckeltal

avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 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  
nettoomsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital
eget kapital plus räntebärande skulder.

vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.



hUVUD



37

Finansiell information

Förvaltningsberättelse 38
Riskanalys 40
Resultaträkning 43
Balansräkning 44
Kassaflödesanalys 46
Tilläggsupplysningar 47
Noter 48
Förslag till vinstdisposition 52
Revisionsberättelse 53



38

FINANSIeLL INFORMATION

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSeK.

veRkSamheten
SJR in Scandinavia AB (SJR) arbetar med konsult- och 
rekryteringsverksamhet inom ekonomi, bank och finans. 
Arbetet sker nära uppdragsgivaren för att genom lång-
siktigt 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 2011 sysselsatte SJR 
koncernen cirka 250 konsulter (260 föregående år).

flerårsjämförelse, koncernen*     

Belopp i tSek 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 175 618 132 792 141 374 110 527 75 189
Res. efter finansiella poster 21 204 4 196 14 711 16 136 10 687
Balansomslutning 70 565 44 146 50 817 51 233 26 171
Soliditet (%) 52 54 59 60 43
Avkastning på eget kapital (%) 51 11 34 53 87
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 70 16 48 72 122
Rörelsemarginal (%) 12,0 3,1 9,8 13,9 14,1
Vinstmarginal (%) 12,1 3,2 10,4 14,6 14,2
Kassalikviditet (%) 201 206 231 235 168

flerårsjämförelse, moderbolaget*     

Belopp i tSek 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 115 787 87 621 105 310 94 329 71 307
Res. efter finansiella poster 16 722 2 992 13 249 14 550 10 821
Balansomslutning 55 289 35 723 43 518 49 070 25 236
Soliditet (%) 61 63 68 62 44
Avkastning på eget kapital (%) 43 15 31 48 88
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 59 11 44 68 123
Rörelsemarginal (%) 14,4 3,4 11,8 14,6 15,0
Vinstmarginal (%) 14,4 3,4 12,6 15,4 15,2
Kassalikviditet (%) 245 257 294 252 172

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
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konceRnen
Koncernen består av moderbolaget och de helägda 
dotterbolagen Student & Workers in Scandinavia AB,  
org nr 556652-3980 samt Ogunsen AB, org nr 
556735-4427, samtliga med säte i Stockholm.

föRändRingaR i konceRnen
Under året har inga nyetableringar gjorts inom  
koncernen. Antalet kontorsanställda i koncernen  
uppgick till 54 (46 ).

omSättning
Nettoomsättningen 2010 uppgick till 175,6 MSeK 
(132,8)

ReSultat
Resultatet efter finansiella poster för helåret uppgick 
till 21,2 MSeK (4,2). Rörelseresultatet för perioden 
uppgick till 21,2 MSeK (4,1). Det ger en rörelse-
marginal om 12,0 % (3,1). Resultat efter skatt  
uppgick till 15,5 MSeK (2,9).

likviditet och finanSieRing
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2010 till 37,7 MSeK 
(16,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var under perioden 24,9 (-2,2) MSeK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -2,6 MSeK 
(-9,1). Soliditeten uppgick till 52 % (54.)

inveSteRingaR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar upp-
gick till 1,6 MSeK (0,8).

medaRBetaRe
Per den 31 december 2010 uppgick det totala antalet 
anställda till 310 (307). Medelantalet anställda upp-
gick till 253 (218).

BolagetS föRväntade fRamtida utveckling
Under nuvarande förutsättningar förväntas en fortsatt 
stabil tillväxt inom koncernen. Under 2011 kommer 
SJR att utöka sin kontorspersonal inom samtliga 
enheter för att möjliggöra fortsatt expansion. 

milJö 
SJR har ingen verksamhet som är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt miljöbalken. SJR koncernen 
verkar för ett långsiktigt hållbart miljömässigt 
företagande och är ISO-certifierade enligt SS-eN ISO 
1400. Verksamheten skall präglas av en helhetssyn 
där miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till de 
tjänster som tillhandahålls.
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Riskanalys

konJunktuRBeRoende
SJR:s verksamhet är, som övrig bemannings- och 
rekry teringsverksamhet, beroende av det allmänna 
konjunktur läget. en avmattning i konjunkturen skulle 
kunna inne bära 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 förväntade 
försäljning och lönsamhet troligen att påverkas negativt.

konkuRRenS
Konkurrensen inom bemanningsbranschen anses 
vara relativt hård och förväntas inte att 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 försäm-
rade möjligheter att hitta kompetent och efterfrågad 
personal, vilket ställer höga krav på SJR:s ledning 
och organisation. Det är viktigt att organisationen 
kan växa utan att kvaliten 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 sådant inträffar 
och via löpande uppföljning kan SJR motverka att 
detta sker.

finanSiella RiSkeR
SJR har en stark balansräkning och i nuläget ingen 
räntebärande extern finansiering. Bolagets policy 
är en låg riskprofil avseende placering av bolagets 
likviditet.

kReditRiSk
SJR:s huvudsakliga kreditrisk utgörs av de krediter 
som ges till bolagets kunder. Kreditbedömning görs 
löpande på kunderna genom kreditupplysning och 
genomgång av tidigare betalningsförmånga. Tradi-
tionellt har bolagets exponering mot större kunder 
inneburit att bolaget redovisat mycket begränsade 
kundförluster.

valutaRiSk
SJR har sin verksamhet enbart i Sverige och all 
fakturering sker i SeK. Bolagets leverantörer fak-
turerar huvudsakligen i SeK. Valutarisken är därmed 
obefintlig.
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Resultaträkning

Resultaträkning       

tSek koncernen moderbolaget
   2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01
Rörelsens intäkter m.m. not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Nettoomsättning  1, 2 175 618 132 792 115 787 87 621
Övriga rörelseintäkter   1 497 529 7 437 6 030
   177 115 133 321 123 224 93 651 
     
Rörelsens kostnader      
Uppdragskostnader   -17 352 -15 280 -21 209 -19 217
Övriga externa kostnader 3, 4 -16 893 -15 389 -10 148 -8 396
Personalkostnader  5 -120 670 -97 358 -74 475 -62 242
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -1 041 -1 152 -715 -857
   -155 956 -129 179 -106 547 -90 712
      
Rörelseresultat   21 159 4 142 16 677 2 939
     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter   51 105  51 103
Räntekostnader   -6 -51 -6 -50
   45 54 45 53
      
Resultat efter finansiella poster  21 204 4 196 16 722 2 992
      
Skatt på årets resultat 6 -5 685 -1 268 -4 445 -931
Årets resultat   15 519 2 928 12 277 2 061
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Balansräkning

Balansräkning       

tSek koncernen moderbolaget
   2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01
tillgÅngaR  not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 7 3 404 3 201 2 629 2 184
   3 404 3 201 2 629 2 184
finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 8 - - 200 200
   - - 200 200

SUMMA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR  3 404 3 201 2 829 2 384

OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR     
kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   26 278 17 948 17 078 12 136
Fordringar hos koncernföretag  - - 7 440 5 000
Övriga fordringar   1 268 5 067 679 4 225 
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  9 1 926 1277 1 596 970
   29 472 24 292 26 793 22 331

Kassa och bank   37 689 16 653 25 667 11 008
SUMMA OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR  67 161 40 945 52 460 33 339

Summa tillgÅngaR   70 565 44 146 55 289 35 723
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Balansräkning       

tSek koncernen moderbolaget
   2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01
  not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
eget kapital  10    
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  11 3 500 3 500 3 500 3 500
Reservfond   - - 91 91
Bundna reserver   894 894 - -
   4 394 4 394 3 591 3 591

fritt eget kapital      
Överkursfond   16 500 16 500 16 500 16 500
Balanserad vinst eller förlust  420 117 406 -504
Årets resultat   15 519 2 928 12 277 2 061
   32 439 19 545 29 183 18 057

Summa eget kapital  36 833 23 939 32 774 21 648

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

avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld  287 287 - -
Summa avsättningar   287 287 - -

kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   6 730 2 848 6 010 2 488
Skatteskulder   1 518 113 1 098 -
Övriga kortfristiga skulder  8 626 6 488 3 763 3 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 16 571 10 471 10 554 7 320
Summa kortfristiga skulder  33 445 19 920 21 425 12 985

Summa eget kapital och SkuldeR  70 565 44 146 55 289 35 723

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
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Kassaflödesanalys

kassaflödesanalys        

tSek koncernen moderbolaget
   2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01
den löpande verksamheten not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Rörelseresultat  1, 2 21 159 4 142 16 677 2 939
Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet  1 031 1 114 704 812
erhållen ränta m.m.   51 105 51 103
erlagd ränta   -6 -51 -6 -50
Betald inkomstskatt   -4 280 -2 327 -3 347 -2 058
kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital  17 955 2 983 14 079 1 746
      
kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar  -8 330 -1 402 -4 942 -1 102
Minskning (+)/ökning (-) av fordringar  3 151 -4 363 480 -4 912
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder  3 882 166 3 522 139
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder  8 238 395 3 820 158
kassaflöde från den löpande verksamheten  24 896 -2 221 16 959 -3 971
      
investeringsverksamheten     
Förvärv av inventarier  7 -1 613 -792 -1 527 -443
Försäljning av inventarier  378 185 378 185
kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 235 -607 -1 149 -258
     
finansieringsverksamheten     
Koncernbidrag   - - 1 474 74
Utbetald utdelning  10 -2 625 -9 100 -2 625 -9 100
kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 625 -9 100 -1 151 -9 026
      
förändring av likvida medel  21 036 -11 928 14 659 -13 255
Likvida medel vid årets början  16 653 28 581 11 008 24 263
likvida medel vid årets slut  37 689 16 653 25 667 11 008
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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. När så är 
fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna 
är oförändrade jämfört med föregående år.

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

intäktsredovisning
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas i den 
period som tjänsterna utförs. Intäkterna redovisas 
sålunda i den period som intjäning sker. För utförda 
rekyteringsuppdrag sker redovisning av intäkter i  
samband med fakturering. När rekryteringsprocess 
startar, faktureras enligt avtal startavgift. Startav-
gifterna anses intjänade i samband med fakturering 
då avgiften innefattar genomgång av behov och 
kravprofil, matchning i databas samt annonsering. 
Fakturering av arvode sker vidare stegvis och bolagets 
faktureringsmodell anses motsvara intjäningen.

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 
resultat räkningen redovisas därmed sammanhäng-
ande skatt i resultaträkningen. För poster som redo-
visas 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. Upp-
skjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

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

definition av nYckeltal

Soliditet
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för latent skatteskuld) i förhållande till balansom-
slutningen.

avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 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 exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med  
nettoomsättningen.

vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.
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Noter

not 1 nettoomsättning      

 koncernen moderbolaget
nettoomsättning uppdelad på rörelsegren  2010 2009 2010 2009
Uthyrning   149 859 117 574 98 759 77 654
Rekrytering   25 759 15 419 17 028 9 876
Övrigt   1 497 328 7 437 6 121
   177 115 133 321 123 224 93 651

not 2 inköp och försäljning inom koncernen      

 koncernen moderbolaget
   2010 2009 2010 2009
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  - - 5,22 % 6,51 % 
Andel av inköpen som avser koncernföretag  - - 0,76 % -
     5,98 % 6,51 %

not 3 leasingavtal       

 koncernen moderbolaget
   2010 2009 2010 2009
Under året har företagets leasingavgifter  
inkl. hyra av lokaler uppgått till  2 400 2 335 1 691 1 691
Framtida leasingavtal för icke uppsägningsbara  
leasingavtal, (avseende inventarier och lokaler) förfaller  
till betalning enligt följande:    
Inom 1 år   3 323 2 173 1 822 1 691
Inom 2 till 5 år   7 244 219 4 244 219
Senare än 5 år   - - - -
   10 567 2 392 6 066 1 910

not 4 arvode och kostnadsersättning      

 koncernen moderbolaget
   2010 2009 2010 2009
Osborne Revision AB     
Revisionsuppdrag*   316 337 267 273
   316 337 267 273

* 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.
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not 5 personal        

 koncernen moderbolaget
medelantal anställda   2010 2009 2010 2009
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  253 218 143 130
Varav kvinnor   192 139 107 87

Sjukfrånvaro   2010 2009 2010 2009
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro för samtliga anställda  2,6 % 3,0 % 2,4 % 3,3 %
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 11,7 % 13,3 % 19,7 % 20,3 %
Sjukfrånvaro för kvinnor  3,1 % 3,6 % 2,9 % 4,6 %
Sjukfrånvaro för män   1,3 % 1,7 % 0,9 % 1,1 %
Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre  2,7 % 2,7 % 1,8 % 1,7 %
Sjukfrånvaro för personal 30 -49 år  2,4 % 3,1 % 2,2 % 3,5 %
Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre  3,5 % 5,2 % 3,7 % 5,3 %

könsfördelning i styrelse och företagsledning  2010 2009 2010 2009
Antal styrelseledamöter  5 5 5 5
Varav kvinnor   1 1 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD  9 9 7 7
Varav kvinnor   5 5 3 3

 koncernen  moderbolaget
löner ersättningar m.m. 2010 2009 2010 2009
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

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

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

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

vd, per ogunro 
Löner och ersättningar 959 928 959 928
Bonus 42 78 42 78
Pensionskostnader 249 228 249 228
Övriga förmåner 41 88 41 88
 1 291 1 322 1 291 1 322

vice vd, fredrik lidberg    
Löner och ersättningar 897 867 897 867
Bonus 115 70 115 70
Pensionskostnader 195 195 195 195
Övriga förmåner 90 87 90 87
 1 297 1 219 1 297 1 219

 koncernen  moderbolaget
löner ersättningar m.m. 2010 2009 2010 2009

övriga ledande befattningshavare 
Löner och ersättningar 3 870 3 574 2 881 2 362
Bonus 778 267 419 155
Pensionskostnader 798 626 998 406
Övriga förmåner 146 129 196 60
 5 592 4 596 4 494 2 983

övriga anställda 
Löner och ersättningar 79 341 63 440 46 201 38 386
Pensionskostnader 4 905 4 144 2 962 3 107
 84 246 67 584 49 163 41 493

Sociala kostnader 25 976 21 101 16 697 14 192
Summa styrelse och övriga 118 582 96 002 73 122 61 389

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  
(2010 i storleksordningen 249 000 kronor).
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not 6 Årets skatt    

 koncernen moderbolaget
   2010 2009 2010 2009
Aktuell skatt   5 685 1 297 4 971 957
Uppskjuten skatt   - -19 - -
Skatt på koncernbidrag  - - -526 -26
   5 685 1 278 4 445 931

not 7 inventarier    

 koncernen moderbolaget
   2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde  8 612 8 291 7 084 7 097
Inköp   1 613 792 1 528 443
Försäljningar/Utrangeringar  -432 -471 -432 -456
utgående ackumulerade anskaffningsvärden  9 793 8 612 8 180 7 084

Ingående avskrivningar  -5 411 -4 583 -4 900 -4 360
Försäljningar/Utrangeringar  64 324 64 317
Årets avskrivningar   -1 041 -1 152 -715 -857
utgående ackumulerade avskrivningar  -6 388 -5 411 -5 551 -4 900
    
utgående redovisat värde  3 404 3 201 2 629 2 184

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  2 735 645  2 733 686
Ogunsen AB  719 831  508 438

moderbolaget   antal/ 
företag organisationsnummer Säte kapitalandel % 101231 091231
Student & Workers in Scandinavia AB 556652-3980 Stockholm 100 100 100
Ogunsen AB 556735-4427 Stockholm 100 100 100
    200 200
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not 9 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

 koncernen moderbolaget
   2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Förutbetalda hyror   987 693 987 639
Övriga förutbetalda kostnader  939 584 609 331
   1 926 1 277 1 596 970

not 10 eget kapital      

koncernen aktiekapital Bundna reserver fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 894 19 545
Utdelning till aktieägare   -2 625
Årets vinst   15 519
Belopp vid årets utgång 3 500 894 32 439

moderbolaget aktiekapital Reservfond fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 91 18 057
erhållna/lämnade koncernbidrag, netto   2 000
Skatt hänförlig till koncernbidrag, netto   -526
Resultat disp. enligt beslut av årsstämma:   
Utdelning till aktieägare   -2 625
Årets vinst   12 277
Belopp vid årets utgång 3 500 91 29 183

aktiekapitalet består av:  2010-12-31 2009-12-31
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
 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Upplupna lönekostnader 4 536 3 174 2 485 1 903
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 3 862 2 819 2 589 2 463
Upplupna sociala avgifter 3 914 2 830 2 487 1 834
Övriga interimsskulder 3 396 1 202 2 200 737
Upplupna pensionskostnader 863 446 793 383
 16 571 10 471 10 554 7 320
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Fredrik Lidberg
vice veRkStällande diRektöR

Björn Kårfalk
StYRelSeledamot

Förslag till vinstdisposition

föRSlag till BeSlut om vinStutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 kronor 
per aktie vartill 14 000 000 kronor åtgår, resterande  
14 941 916 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen 
och verkställande direktören föreslår att avstämnings-
dag för utdelning skall vara den 15 april 2011 med 
beräknad utbetalning den 20 april 2011.

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 kapitalet samt bolagets konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

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

Beträffande bolagets och koncernens resultat och 
ställning i övrigt hävisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 16 906 425
Årets vinst 12 277 291
 29 183 716

SJR in Scandinavia aB (puBl), oRg.nR 556443-2929
Stockholm den 15 feBRuaRi 2011

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2011.
Crowe horwath
Osborne Revision AB

Christer eriksson
auktoRiSeRad ReviSoR

Björn Sprängare 
StYRelSeoRdföRande

Christina Liffner
StYRelSeledamot

Per Ogunro
veRkStällande diRektöR
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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 2010. 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 styrelse-

ledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 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 2010.

Stockholm den 15 februari 2011
Crowe horwath 
Osborne Revision AB

Christer eriksson
auktoRiSeRad ReviSoR
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Inbjudan till årsstämma

anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara 
införd i den av euroclear Sweden AB (tidigare VPC) 
förda aktieboken senast den 6 april 2011. 

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  
(tidigare VPC) 6 april 2011. Detta innebär att aktie-
ägaren 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 6 april 2011 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
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. 
Dagordningen och ärenden för årsstämman kommer 
att framgå av kallelsen.

utdelning
Styrelsen föreslår för 2011 en ordinarie utdelning  
om 4 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås 
15 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med 
föreslaget, beräknas utdelning sändas ut från  
euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 20 april. 

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen  
den 12 april 2011, kl 15.00 i SJR:s lokaler, Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Stockholm.

kalendaRium
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  12 april 2011, kl 15.00
Delårsrapport januari – mars  19 maj 2011, kl 09.00
Delårsrapport januari – juni  31 augusti 2011, kl 09.00
Delårsrapport januari – september  10 november 2011, kl 09.00
Bokslutskommuniké för 2011 februari 2012

ÅRSStämma
12 april 2011, kl 15:00
SJR, humlegårdsgatan 20, 4 tr, Stockholm

Anmälan senast 8 april 2011



KONTAKT

Kontaktuppgifter

Stockholm

SJR in Scandinavia aB
Box 7420
humlegårdsgatan 20
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 00
www.sjr.se

Student & Workers aB
Box 7420
humlegårdsgatan 20
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 50
www.studentworkers.se

ogunsen aB
Box 7420
humlegårdsgatan 20
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
www.sjr.se

Student & Workers aB
Kungsgatan 48 B
411 15 Göteborg
Tel: 031-15 15 00
www.studentworkers.se

malmö

SJR in Scandinavia aB
Adelsgatan 9
211 22 Malmö
Tel: 040-66 55 100
www.sjr.se

Student & Workers aB
Adelsgatan 9
211 22 Malmö 
Tel: 040-66 55 100
www.studentworkers.se




