
Företagsidé- 

Hemhjälpsakuten
Vi på Hemhjälpskuten är ett gäng på sex stycken studenter som har gått yrkesutbildningar 
på gymnasiet. Vi säljer hushållsnära tjänster till dig som vill ha hjälp av kunniga personer 
utan att behöva betala en förmögenhet. Varför anställa en elektriker för att t.ex. installera en 
lampa när vi gör det för en tredjedel av priset. För bara 250 kr/h (inklusive moms) hjälper vi 
dig med allt som inte kräver licens eller stora maskiner. På vår timkostnad kan ni självklart 
göra rutavdrag så att timkostnaden minskar med 50%. Kontakta oss så skickar vi den som är 
mest lämpad att utföra just det jobb du vill ha gjort. Utöver vår timkostnad tar vi också ut en 
liten ersättning för billigaste möjliga transport och material. I Skåne är vi det enda företaget 
på marknaden med den här inriktningen. 

Våra tjänster kan t.ex. vara städning, flyttstädning, fönstertvätt, sätta upp/byta gardiner, 
handla, reparera småfel, trädgårdsarbete, gräsklippning, klippa träd och buskar, 
snöskottning, tillsyn, vattna blommor, poolrengöring, barnpassning, putsning av matsilver, 
installation av lampor och liknande, omsorg i samband med besök på vårdcentral sjukhus 
och bank och mycket mycket mer. Bara fantasin sätter gränserna.

Kontakta oss varje dag mellan 08.00-20.00 på XXX-XXXXXX
Vi jobbar året runt alla dagar i veckan förutom julafton och nyårsafton.

Alla våra anställda ska ha körkort och tillgång till egen bil. När man kör med bilen på 
arbetstid så kan den anställde söka avdrag som ger tillbaka 18.50 kr/mil den har kört. Vi 
räknar med att våra anställda kommer få en lön på ungefär 15000 kr/mån före skatt, dvs vi 
räknar med ca 20 h arbete per vecka för våra anställda. Detta beror så klart på hur många 
kunder vi har, färre kunder innebär lägre arbetstid för våra anställda och då även så klart en 
lägre lön. Vi måste även betala arbetsgivaravgifter för alla våra anställda och eftersom alla 
våra anställda är födda efter 1986 är denna 35,40%, dvs varje tusenlapp som en anställd 
tjänar kostar företaget 1350 kr. Hade våra anställda varit födda före 1986 hade det varit 
51,33% av lönen. Vi kommer ha en lokal där vi kan förvara våra arbetsredskap, en sådan 
lokal bör kosta ca 700 kr/mån. De anställda kommer turas om att ha telefontjänst då den 
svarar på kunders samtal. Vi behöver en mobiltelefon och vi räknar med att den kommer 
kosta ca 300 kr/mån. Det är även ett krav att alla våra anställda har tillgång till en egen 
telefon på arbetstid. Vi räknar även med en materialkostnad varje månad på ca 200 kr. För 
att göra reklam för vårt företag kommer vi att lämna lappar i folks brevlådor och starta en 
hemsida. Om företaget går med vinst kan vi även annonser i tidningar och liknande. 
Företaget har ett mycket litet behov av inventarier och kapital vilket gör det lättare för 
företaget att gå med vinst. Vinsterna i vårt företag kommer inte att gå till investeringar utan 
till högre lön för våra anställda, fler anställda och lägre priser för våra kunder. 




