
 

Dedicare förstärker koncernledningen, tillsätter Eva 

Brunnberg som VD för Dedicare Sverige 

Dedicare är Nordens största aktör avseende rekrytering och 

bemanning inom vård och socialt arbete. Som ett led i att 

bibehålla och stärka koncernens position på den svenska 

marknaden tillsätter Dedicare nu Eva Brunnberg som VD för den 

svenska verksamheten. Eva kommer även att ingå i Dedicares 

koncernledning.  

Krister Widström, som innehar rollen som VD för den svenska 

verksamheten idag, kommer i stället fokusera helt på sin roll 

som koncernchef och Dedicares vision att bli ett av Europas 

ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och 

socialt arbete.  

Eva Brunnberg har gedigen erfarenhet från rekrytering- och 

bemanningsbranschen och har de senaste 11 åren innehaft 

chefspositioner inom Manpower Group, närmast som regionchef för Experis.  

– Den svenska marknaden har de senaste åren kännetecknats av ökad konkurrens, lägre priser 

och högre lönenivåer vilket pressat marginalerna i verksamheten. Med Evas erfarenhet som 

ledare samt från att skapa lönsamma och väl fungerande verksamheter inom rekrytering och 

bemanning är min bedömning att vi har än bättre möjligheter att förbättra och vidareutveckla 

den svenska verksamheten. Vi är mycket glada att Eva valt att ansluta till Dedicarekoncernen, 

säger Krister Widström, Koncernchef. 

– Dedicare är ett expansivt och spännande bolag som på ett konkret sätt bidrar med 

kompetens till vård och socialt arbete. Jag är glad över att ha fått förtroendet att axla rollen 

som VD för den svenska verksamheten och ser fram emot att - tillsammans med det svenska 

teamet - vidareutveckla affären framåt, säger Eva Brunnberg.  

Eva Brunnberg tillträder sin tjänst som VD för Dedicare Sverige per den 23 augusti.  

Dedicare i korthet 

Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt 

arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och 

bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och pedagoger till kunder i både 

privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på 

Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 900 MSEK med ca 700 anställda. 

Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. 

Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. 

Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se 

För ytterligare information kontakta: 

Krister Widström, VD och koncernchef, tel +46 70-526 79 91 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021 kl. 

09.00 (CEST). 

http://www.dedicare.se/
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