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Korta fakta

2020

2009
Jan Nyberg grundar 
Fem5oFemPlus AB

i Helsingborg

2014
Ny huvudägare i Berkway AB. 

Styrelseordf. 
Kasper Ljungkvist

2019
ViiskytViis Plus 
startar i Finland 

2020
OmsäMer 100 miljoner 
med 40 kontor i Sverige 

och 3 i Finland

2021
Joakim Borén 

5llträder som ny VD
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Vår affärsidé
”Win-win-win”

FemtioFemPlus grundades 2009 av Jan Nyberg med visionen om att skapa ett företag som på riktigt gör 
skillnad i våra kunders vardag. Detta genom att erbjuda senior bemanning till privatpersoner och till 
näringslivet.
– Att tillsammans i den egna organisationen arbeta för kvalitet handlar inte bara om att leverera en 
medarbetare utan även om social hållbarhet och trygghet, vilket ger de bästa förutsättningarna för att 
skapa en win-win-win”, berättar Jan och fortsätter:  – Det skall vara en glädje att jobba och det skall 
spegla sig i alla led ut till kund. 

Daniel Larsson, Koncernchef på FemtioFemPlus AB, har som mål att förvalta det fina arv som givits oss 
och på riktigt göra verklighet av de ambitioner som Jan en gång hade när han grundade företaget. 
– Med över 1000 fantastiska medarbetare har vi en otroligt fin plattform och bästa förutsättningar 
för att erbjuda våra tjänster till våra kunder, både privata och företag, berättar Daniel.
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En franchiseorganisation

Ekonomiansvarig
Madelene Norbo IT

Emanuel
Henrysson

IT
Emanuel
Henrysson

Ansvarig 
Digital marknadsföring

Adam Gavik

Ekonomiassistent
Jessica Hedlund

Affärsområdesansvarig
Hemtjänst
Vakant

VD 
Joakim Borén

Säljansvarig B2B
Vakant

9 st  
franchisekontor

i Finland

Eget kontor 
Kris>anstad

IT-ansvarig
Emanuel Henrysson

40 st  
franchisekontor

i Sverige

Eget givarkontor 
Helsingborg

Koncernchef
Daniel Larsson

Eget givarkontor 
Uppsala

Ansvarig Finland
Ninni Kinnunen
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Vår värdegrund

Engagemang 

Stolthet Entreprenörsanda

GLÄDJE

Vi levererar alla våra tjänster u0från företagets värderingar



• 2019 tillväxt på 20%

• 2020 tillväxt på 10%

• 2021 tillväxtmål 40%
• Årets gasellföretag 2014-2017

• Stark ägare i Berkway och Spiltan
• AAA-rating från Bisnode

Finansiella data

+10% 100 
miljoner
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+40%
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Resultat 2014-2019

Resultat 2014-2019



2021-06-07

Vår <llgänglighet

• Vi har idag eJ fyr0otal lokalkontor i Sverige
& nio kontor i Finland

• Våra medarbetare är ak0va på drygt 100 orter 

• Vår stora geografiska spridning erbjuder:

• En närhet 0ll er som kund
• God lokalkännedom
• Korta och snabba beslutsvägar
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• Våra medarbetare arbetar tillsammans med 
oss för att de vill och kan 

• Primärt i åldrarna 55 - 75 år
• 1300 medarbetare

• Anställda i FemtioFemPlus AB
• Olika sysselsättningsgrad och 

anställningsformer
• Kollektivavtal och ansvarsförsäkring

För oss är socialt ansvarstagande viktigt och 
genom vårt koncept får fler möjlighet att 
arbeta utifrån sina behov och förutsättningar.

Vår viktigaste resurs - Våra vardagshjältar



Vår ambi0on är aJ erbjuda de tjänster som eXerfrågas inom service och bemanning.

BeräJa gärna för oss vilka era behov är – inga uppdrag är för små eller för stora för oss.

Våra tjänster

Bemanning Yttres skötsel 

Snöskottning & halkbekämpningLokalvård

Montering- & hantverkstjänster Hemtjänst

Fastighetsservice



• Vi har lång erfarenhet av att utföra tjänster åt privatpersoner och företag och 
utgår alltid från era prioriteringar när vi utför uppdrag, för vi vill göra skillnad i 
våra kunders vardag på riktigt.

• Med vår seniora personal erbjuder vi trygg och kompetent personal som arbetar 
tillsammans med oss för att de vill och kan. Det skapar glädje och stolthet.

• Genom vårt koncept bidrar vi varje dag till en mer socialt hållbar arbetsmarknad.
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Varför samarbeta med Fem<oFemPlus?

...för det är smart!
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Fem*oFemPlus gör allt så mycket enklare!

”Vårt samarbete med Fem-oFemPlus gör så a4 
vår egen personal kan lägga sin energi och -d 
på sina huvudsakliga arbetsuppgi=er, vilket ger 
oss en smidig vardag. Samarbetet skapar 
-dseffek-vitet och vi slipper irrita-on och 
dåliga lösningar då allt ordnas kon-nuerligt, på 
avtalad -d, professionellt och av trevliga, 
självgående personer. För oss är samarbetet 
ovärderligt och vi rekommenderar dem därför 
varmt!” säger Kris0n Wejåker, Bu0ksansvarig på 
Svensk Fas0ghetsförmedling i Uppsala 

Tusentals kunder - samma förtroende.


