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Innerstadsbor är de som tar mest hjälp i
hemmet
Privatpersoner i Stockholms innerstad är de som oftast anlitar hjälp av
ungdomar med tjänster i hemmet genom lättillgänglig app. Under det senaste
året har stockholmarna tagit hjälp över 3000 gånger via appen Yepstr. Det
handlar oftast om uppdrag som barnpassning, läxhjälp och hundvakt.

-En slutsats kan vara att stockholmarna inte har lika mycket jantelag i sig. De
vågar ta hjälp och har framförallt insett att en barnvakt kan vara till väldigt
stor hjälp för att få vardagen att gå ihop, säger Jacob Rudbäck, VD på Yepstr.
Yepstr är appen där unga, privatpersoner och företag sätts i kontakt med
varandra. Ungdomar mellan 15–21 år skapar en profil i appen och kan söka
uppdrag som barnvakt, hundvakt eller läxhjälp. Om man gör bra ifrån sig
låser man efter ett tag upp företagsjobb.
Stockholms innerstad är den postort som anlitar flest ungdomar för hjälp,

knappt 300 uppdrag varje månad. Yepstr är väl etablerat i
Stockholmsområdet, men de önskar att spridningen ska bli större i resten av
Sverige så att fler ungdomar kan få möjligheten att skapa
arbetslivserfarenhet tidigt. I Stockholm anlitas ungdomarna mest för tjänster
som barnvakt, hundvakt och läxläsning.
-Att kunna påvisa att man är ansvarsfull, driven och får goda omdömen ger
dessa ungdomar ett försprång att få ett arbete i framtiden. När man som
privatperson anlitar en ungdom för hjälp i hemmet är det inte bara en
gärning som hjälper dig för stunden utan också något som bygger både
ungdomen själv och samhället i stort, avslutar Jacob.
Varje månad registrerar sig 800 nya ungdomar i appen som i dagsläget har
över 37 000 registrerade ungdomar och ca 32 000 privatkunder registrerade.

Yepstr är en app-baserad marknadsplats där familjer kan ta hjälp av
ungdomar i sitt kvarter. Yepstr grundades av Jacob Rudbäck 2015 som en
reaktion på att ungdomsarbetslösheten ökar samtidigt som allt fler familjer
har svårt att få vardagen att gå ihop. Idag har appen över 37 000 registrerade
ungdomar och 32 000 registrerade privatkunder, ca 800 tjänster
utannonseras varje månad. Appen har också öppnats upp för företag som har
ökat med ca 23% under 2019.
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