


Korta fakta

2020

2009
Jan Nyberg grundar 
Fem/oFemPlus AB

i Helsingborg

2014
Ny huvudägare i Berkway AB. 

Styrelseordf. 
Kasper Ljungkvist

2018
Daniel Larsson 

/llträder som ny VD 

2019
Startar i Finland

2020
OmsäHer 90 miljoner med 
40 FT ak/va på 100 orter.

2020-10-07
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Vår affärsidé
”Win-win-win”

Fem$oFemPlus grundades 2009 av Jan Nyberg med visionen om a9 skapa e9 företag som på rik$gt gör skillnad 
i våra kunders vardag. De9a genom a9 erbjuda senior bemanning $ll privatpersoner och $ll näringslivet.
– A# %llsammans i den egna organisa%onen arbeta för kvalitet handlar inte bara om a# leverera en 
medarbetare utan även om social hållbarhet och trygghet, vilket ger de bästa förutsä#ningarna för a# skapa en 
win-win-win”, berä#ar Jan och fortsä#er:  – Det skall vara en glädje a# jobba och det skall spegla sig i alla led ut 
%ll kund. 

Daniel Larsson VD för Fem$oFemPlus AB sedan 2018, vill förvalta det fina arv som givits oss och på 
rik$gt göra verklighet av de ambi$oner som Jan en gång hade när han grundade företaget. 
– Med över 1000 fantas%ska medarbetare har vi en otroligt fin plaKorm och bästa förutsä#ningar för a# 
erbjuda våra tjänster %ll våra kunder, både privata och företag, berä9ar Daniel.
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En franchiseorganisation

Ekonomiansvarig
Madelaine Norbo IT

Emanuel
Henrysson

IT
Emanuel
Henrysson

Marknad & Kommunika6ons-
ansvarig

Åza Mårtensson

Ekonomiassistent
Jessica Hedlund

Franchisesupport-
ansvarig

Mats Liljekvist

VD 
Daniel Larsson

Etableringsansvarig 
Joakim Borén

Företagskundsansvarig
Ulrika Nilsson

40 st  
franchisekontor

i Sverige

3 st 
franchisekontor i 

Finland

Kontor 
Uppsala

Kontor 
Norrköping

IT-ansvarig
Emanuel Henrysson

Kontor 
Kris1anstad

Kontor 
Helsingborg
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Vår värdegrund
Entre-

prenörskap

Engagemang 

Stolthet Entreprenörskap

GLÄDJE



• 2019 tillväxt på 20%

• Omsätter 90 miljoner

• 2021 tillväxtmål 40%
• Årets gasellföretag 2014-2017

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

Finansiella data

+20% 90 
miljoner

2020-12-21

+40%
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Resultat 2014-2019

Resultat 2014-2019



• Kedjan har idag ca 40 franchisetagare i Sverige 
& 3 i Finland

• Våra medarbetare är akRva på drygt 100 orter 

• Från Ystad i söder Rll Sundsvall i norr

• Vår stora geografiska spridning erbjuder:

• En närhet Rll er som kund
• God lokalkännedom
• Korta och snabba beslutsvägar

2020-10-07

Vår Bllgänglighet
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• De arbetar för aY de vill och kan 
• Primärt i åldrarna 55 - 75 år
• 1300 medarbetare

• Anställda i FemRoFemPlus AB
• Olika sysselsäYningsgrad och 

anställningsformer
• KollekRvavtal och ansvarsförsäkring

För oss är socialt ansvarstagande vikRgt och 
genom vårt koncept får fler möjlighet aY 
arbeta uRfrån sina behov och förutsäYningar.

Vår vikBgaste resurs - Våra vardagshjältar



Vi erbjuder eY breY urval av tjänster

• Bemanning inom ex. kontor, lager, 
recepRon, ekonomi

• Lokalvård och fönsterputs

• Skötsel grönområden
• FasRghetsskötsel 

• Monteringsservice

• Rondering

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

2020-09-03

Våra tjänster
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Vi utgår ifrån era behov

För det är 
smart…

Era utmaningar
–

Våra 
uppdrag.

Er bemanning
–

Våra 
resurser.

Era val
–

Våra 
engagemang.



Ø Med utgångspunkt i senior bemanning erbjuder vi trygghet, 
hög kompetens och stort engagemang

Ø Genom vårt koncept bidrar vi varje dag till en socialt hållbarare 
arbetsmarknad då fler människor får möjligheten att arbeta 
utifrån sina behov och förutsättningar 

Ø Vår kultur präglas av glädjen och önskan om att få arbeta och 
göra skillnad i våra kunders vardag
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Varför välja FemBoFemPlus?


