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Dedicare ska bli ett av Europas 
ledande rekryterings- och 
bemanningsföretag inom vård, 
life science och socialt arbete 

Vision

Affärsidé

Dedicare ska vara bäst på att 
attrahera och erbjuda 
kompetens inom vård, life
science och socialt arbete

Dedicare ska på ett ansvarsfullt 
och hållbart sätt bidra till 
människors hälsa, utveckling 
och livskvalitet.

Mission
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• Grundades 1996, noterades på NASDAQ 2011

• Verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
(rekryteringskontor) via åtta lokalkontor, men täcker 
geografiskt hela Norden

• Rekrytering och bemanning av läkare, 
sjuksköterskor, socionomer, psykologer, 
pedagoger och specialister inom Life science

• Omsättning 1 250 MSEK och 1 000 medarbetare

• Erbjuder kunder skandinavisktalande personal

• Erbjuder konsulter intressanta och utvecklande 
jobb i Norden med goda anställningsvillkor

Kort om Dedicare



Organisationsstruktur

Dedicare AB 
(publ)

Dedicare Norge Dedicare Danmark

Koncernledning
Stabsfunktioner (business support)

Dedicare Sverige

- Vård
- Life science
- Socialt arbete

- Vård
- Life science
- Socialt arbete
- Pedagogiskt arbete

- Vård



Kund- och 
samhällsnytta

Specialist och 
marknadsledande på 
att attrahera och 
erbjuda kompetens 
inom vård, life science 
och socialt arbete till 
offentliga och privata 
kunder, vilket bidrar till 
en likvärdig och 
hållbar vård. 

Bästa arbetsgivaren 
för medarbetare 
inom rekrytering 
och bemanning 
genom att anställa, 
utveckla och 
behålla de bästa 
medarbetarna. 

Branschens mest 
effektiva processer 
avseende 
försäljning, 
bemanning och 
rekrytering genom 
innovativa, 
kostnadseffektiva 
och skalbara 
digitala lösningar. 

Marknad- och 
tjänsteutveckling

Proaktivt arbeta med 
att etablera och 
utveckla 
verksamheter inom 
nya kundsegment, 
geografier och 
tjänstekategorier

Förstahandsvalet
som 
uppdragsgivare för 
kandidater och 
konsulter inom vård 
life science och 
socialt arbete 
genom att ha det 
bredaste urvalet av 
uppdrag samt 
konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. 

Operationell 
effektivitet

Attraktiv  
arbetsgivare

Attraktiv  
uppdragsgivare

Strategiska fokusområden



2021



Dedicare 2021

Omsättning

• Omsättning 1 250 MSEK (885)

• Tillväxt 41% jmf med 2020

• Högsta årsomsättning någonsin i 
Dedicares historia

Lönsamhet

• Rörelseresultat 87,8 MSEK (43,9)

• Rörelsemarginal 7,0% (5,0%)

Medarbetare

• Antal anställda 2021: 925 (678)



Sverige 2021

Omsättning

• Omsättning 449 MSEK (389)

• Tillväxt 16% jmf med 2020

Lönsamhet

• Rörelseresultat 14,6 MSEK (9,7)

• Rörelsemarginal 3,2% (2,5%)

Medarbetare

• Antal anställda 2021: 317 (277)



Danmark 2021 *)

Omsättning

• Omsättning 149 MSEK (99)

• Tillväxt 51% jmf med 2020

Lönsamhet

• Rörelseresultat 6,6 MSEK (7,3)

• Rörelsemarginal 4,5% (7,4%)

Medarbetare

• Antal anställda 2021: 75 (47)

*) Danmark ingår i Dedicare-koncernen från 2020-Q2



Norge 2021

Omsättning

• Omsättning 651 MSEK (397)

• Tillväxt 64% jmf med 2020

Lönsamhet

• Rörelseresultat 72,4 MSEK (34,1)

• Rörelsemarginal 11,1% (8,6%)

Medarbetare

• Antal anställda 2021: 534 (354)



Växa snabbare än 
marknaden på de 
geografiska 
marknader där 
bolaget är verksamt

Rörelsemarginalen 
ska överstiga 7,0 
procent.

Soliditeten ska 
uppgå till minst 30 
procent.

Utdelningen ska 
uppgå till minst 50 
procent av 
nettoresultatet.

Soliditet UtdelningspolicyTillväxt Rörelsemarginal

Finansiella mål

7,0 procent 35,9 procent 57 procent41,2 procent

Utfall 2021:



Kunder

Offentliga
- Regioner 
- Kommuner
- Myndigheter

Försäljningskanalen är 
oftast via ramavtal

Privata
- Privata vårdgivare

Fördelning per land:

Fördelning per kategori, koncernen:



Q1 2022



Dedicare Q1 2018 – Q1 2022
Omsättning

• Intäkter 402 MSEK (266)

• Tillväxt 51% jmf med Q1-2021

• Högsta kvartalsomsättning 
någonsin i Dedicares historia

Lönsamhet

• Rörelseresultat 26,2 MSEK (13,2)

• Rörelsemarginal 6,5% (5,0%)

Medarbetare

• Antal anställda Q1: 1 108 (843)



• Rekrytering (search) och bemanning (interim) inom life science

• Erbjuder specialister inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik

• Kompletterar befintlig verksamhet i Norden

• Mer fokus på privat sektor

• 2021: Omsättning ca. 55 miljoner.  Rörelseresultat ca. 11 miljoner

• Initial köpeskilling 27,6 miljoner (19,3/8,3)

• Tilläggsköpeskilling baserat på resultatutveckling kommande tre år

• Tillträde 1 april 

Förärv H&P Search & Interim



• Stor och ökande åldrad befolkning

• Svårt bemanna utanför storstadsregioner, 

glesbygd

• Brist på vårdpersonal

• Legitimationsyrken, konsulter kan ta uppdrag 

i EU

• Offentlig finansiering  

• Nationella aktörer

• Få generalister, flertalet specialister

• Inget specialist har tagit ledartröjan!!

Trender och drivkrafter



• Störst och marknadsledande position i Norden - specialist

• Tydlig strategi för lönsam tillväxt

• Konjunkturokänslig marknad

• Kontinuerlig och hög efterfrågan på tjänster

• Hög direktavkastning

• Samhällsnytta och social hållbarhet 

Varför äga aktier i Dedicare?



Styrelse Dedicare 

Björn Örås Eva-Britt Gustafsson Madeleine Raukas

Anna Söderblom Dag Sundström



Koncernledning Dedicare 

Jenny Pizzignacco, HR-chef Bård Kristiansen, VD Norge Eva Brunnberg, VD Sverige Kasper Madsen, VD Danmark

Krister Widström, Koncernchef Johanna Eriksson, CFO
(Anette Sandsjö, fr.o.m. hösten 2022)

Mattis Kjellin, IT-chef



Tack!


