
 

 
 
 
Pressmeddelande 2019-10-10 

Veterankraft växer så det knakar och söker  
nya franchisetagare  

 
Veterankraft söker franchisetagare i bland annat Sundsvall, Helsingborg, Kalmar, Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg. Som Franchisetagare hos Veterankraft har du ditt egna företag, och 
samtidigt ett supportteam i ryggen och ett färdigt framgångsrikt koncept att arbeta med. 
 
Hej Peter Ljungberg, franchiseansvarig på Veterankraft!  

Hur många franchisekontor har Veterankraft? 
Vi har 24 franchisekontor runt om i landet och dessutom 10 kontor som 
Veterankraft äger själva. 
  
Vad arbetar era franchisetagare med? 
Vi jobbar med bemanning, så den viktigaste uppgiften för våra 
franchisetagare är att hitta och hålla kontakt med kunder och veteraner. 
Vi stöttar upp med exempelvis marknadsföring och ekonomi. Något som 
är väldigt positivt är att du har kollegor på andra kontor att byta 
erfarenheter med. Du ingår i en kedja och kan utbyta alla former av 
lärdomar, samtidigt som du är egenföretagare och kan ta dina egna beslut.  
  

Vad är dina tips till den som är intresserad av att bli franchisetagare? 
Fundera på om du vill driva eget, om du är självgående, har ett driv och är motiverad. Du bör absolut 
tycka om försäljning. Franchising är bra för dig som vill ta ett personligt kliv och starta eget företag, 
men ändå ingå i ett sammanhang. Mitt absolut bästa tips är förstås att kontakta mig för att ställa 
dina frågor. 
 
Vilka egenskaper är bra att ha? 
Det är viktigt att vara social, tycka om att arbeta med människor, vara duktig på försäljning, ha en 
administrativ ådra och vara självgående.  



 

  
 
 
Vad är absolut viktigast att tänka på innan man startar? 
Det kostar inte mycket att dra igång. Hälften återinvesterar dessutom Veterankraft i bland annat 
marknadsföring. Däremot behöver du ha ett kapital för din egen försörjning eftersom det kan ta lite 
tid att få lönsamhet. Det kan också vara viktigt att prata med familjen eftersom det är en investering i 
tid. Att driva eget är sällan något för en person som behöver ha fasta tider. Å andra sidan kan man 
säga att du har mycket flexibilitet. Dessutom har vi väldigt roligt på Veterankraft och vi kan erbjuda 
härliga och duktiga kollegor. 
 
 
Veterankraft är ett av Sveriges snabbast växande företag och har blivit utnämnd som Di Gasell hela 
fem år i rad. Läs mer här. 
 
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 
Peter Ljungberg, Franchise Manager, Veterankraft 
tel: 08-520 018 05, e-post: peter.ljungberg@veterankraft.se 
 
 
 
 


