
 

 
 
 
 
 
Pressmeddelande 2018-12-13 
 

Veterankraft ett av Sveriges snabbast 
växande företag – fem år i rad 
 
Veterankraft blev 2018 utnämnda som DI Gasell för femte året i rad, det vill säga ett av Sveriges 
snabbast växande företag. Med 34 kontor och 14 000 veteraner över hela landet arbetar 
Veterankraft med att hyra ut pensionärer till privatkunder och företag. Erfarna och motiverade 
veteraner som vill fortsätta att arbeta och bidra efter pensionen.  
 
 

 
 
 
Varje dag sedan snart tio år tillbaka sysselsätter sig veteraner från Veterankraft som lärare, 
ekonomer, chaufförer och med trädgårdsarbete, barnpassning och hantverksjobb. 
 
- Anledningen till vår tillväxt är att allt fler förstår fördelarna med att anlita erfaren och motiverad 
personal med kort startsträcka. Vi har något som passar både företag och privatpersoner – och inte 
minst har vi våra fantastiska veteraner som älskar att bidra med sin tid och kunskap. Vi är superstolta 
över att ha blivit DI Gaseller hela fem gånger på raken, säger Båb Bengtsson, veteranansvarig på 
Veterankraft.  
 
Syftet med DI Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa 
för att växa. För att utses till DI Gasell måste företaget uppfylla en mängd kriterier. 
 
Gasellkriterierna 
Ett Gasellföretag har en nettoomsättning som överstiger tio miljoner kronor enligt den senaste 
årsredovisningen. Företaget har minst tio anställda, minst fördubblat sin omsättning om man jämför 
det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden. Det har ökat sin 
omsättning varje år de senaste tre åren och ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste 
räkenskapsåren. Företaget har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner, och 
företaget har sunda finanser. Läs gärna mer på http://gasell.di.se.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Om Veterankraft 
Veterankraft är ett tjänste- och bemanningsföretag som varje år hjälper tusentals privatkunder och 
företag över hela landet. Privatkunder kan anlita erfarna veteraner som vill fortsätta att arbeta efter 
pensionen med allt från trädgårdsarbete, hantverksjobb, städning, barnpassning och komplement till 
hemtjänst. Företag kan välja en av marknadens mest effektiva bemanningslösningar i form av 
pensionärer och 55-plussare med lång arbetserfarenhet. Bolaget har 34 kontor, 40 anställda och  
14 000 veteraner. Mer information finns på www.veterankraft.se. Följ Veterankraft på det digitala 
nyhetsrummet Cision och på Facebook. 
 
För mer information, var god kontakta: 
Magdalena Höglund, presskontakt, Highland PR,  
tel: 0733-338840 eller e-post: magdalena@highlandpr.se 
Båb Bengtsson, veteranansvarig på Veterankraft,  
tel: 076-014 59 10 eller e-post: bab.bengtsson@veterankraft.se  
 


