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Markedet har vært i betydelig 

forandring. Tidligere var oppfatningen 

at man ikke trengte hjelp til noe, for 

enten ordnet man opp selv eller så 

hadde man familie eller venner som 

hjalp til, men nå har ingen tid lenger, 

så da kjøper man tjenestene i stedet, 

forteller Tycho D. Castberg i firmaet 

ppa Praktisk Personlig Assistanse til 

klikk.no.  

- Og det blir stadig flere og flere 

tjenester som kjøpes. 

 
 

 
 

 
FIKSER DET MESTE: Tycho D. Castberg hører til skaren av små hjelpere som bistår boligeiere med 
hverdagens små utfordringer. © Foto: Tycho D Castberg  

Før klarte vi det meste selv, nå kjøper vi oss handlehjelp, hagepass og 
kommodemontering.  

Tidligere tok vi det meste av rengjøringen selv, men i takt med velstandsutviklingen og den berømte 

tidsklemmen kjøper vi oss mer og mer fri fra hverdagsoppgavene, som blant annet den kjedelige 

vindusvasken.  

- Markedet har vært i betydelig forandring. Tidligere var oppfatningen at man ikke trengte hjelp til noe, 

for enten ordnet man opp selv eller så hadde man familie eller venner som hjalp til, men nå har ingen 

tid lenger, så da kjøper man tjenestene i stedet, forteller Tycho D. Castberg i firmaet 

ppa Praktisk Personlig Assistanse til klikk.no.  

- Og det blir stadig flere og flere tjenester som kjøpes.  

 

http://www.ppa.no/
http://www.ppa.no/


Kommodehjelp  

Castberg utfører det meste av tjenester som ikke krever fagbrev.  

– Jeg hjelper blant annet folk med å skru sammen ting de har kjøpt hos Ikea, men ikke kan sette 

sammen selv.  

40 -åringer med gamle foreldre  

Castberg forteller at flere av kundene hans er 40-åringer med god økonomi og med gamle foreldre 

som de gjerne skulle ha hjulpet, men som de ikke har tid til å hjelpe.  

- De sier at de gjerne skulle ha hjulpet, men at tidsklemma gjør det vanskelig, og da betaler de meg for 

å hjelpe foreldrene deres i stedet..  

Orkidé-ettersyn  

Et av de mer spesielle oppdragene Castberg har utført var å passe et drivhus med orkidéer.  

- De skulle vannes én gang uken, og det skulle gjøres på et bestemt tidspunkt, klokken 12 hver 

tirsdag. Jeg var der hver uke på det angitte tidspunktet, og det gikk greit med orkidéene.  

 
KJØPER GRESSKLIPPEHJELP: Flere og flere kjøper seg ut av tidsklemmen og betaler blant annet for gressklipping. © 

Illustrasjonsfoto: Crestock  

Får VISA-kort  

Plenklipping, gardinopphenging og småreparasjoner høres også med til Castbergs tjenester.  

- Og så gjør jeg også vanlige dagligvareinnkjøp, og da hender det at jeg får med meg et Visa-kort.  
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