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1 Bakgrund och historia 
1.1 Laserhuset 

Laserhuset ägs av Charlotte Nyberg och beläget på Ronnebygatan 49, Hälsoplan 5 i 
centrala Karlskrona. 

Laserhuset har sedan 2014 drivits av Charlotte Nyberg. Vid övertagandet 2014 
omsättningen signifikant lägre. 

Sedan 2014 har Laserhuset utvecklats till att bli en välbesökt behandlingsklinik i takt 
med att mun-mot-mun-metoden gjort gällande att nöjda kunder kommer tillbaka och 
sprider det goda rykte som verksamheten har.  

1.2 Skälet till att vi nu vill sälja verksamheten 

Charlotte har tillsammans med sin make uppnått sin målsättning och flyttat utomlands. 
Delvis tack vare en väl fungerande och vinstbringande verksamhet i Laserhuset. 

1.3 Behandlingsmetoder 

Hårborttagning 
Tatueringsborttagning 
Kärl- och pigmentreducering 
Acne- och acneärr 
Skin rejuvenation och hudföryngring 
Smärtlindring 
Idrottsskador 
Borttagning av vissa godartade hudförändringar Hudvårdsbehandlingar 

1.4 Samarbete med företag och nätverk 

Vi samarbetar med Nannic Sverige, Exuviance, Morinda, Klinikutrustning AB, MLS 
Sverige bla och ingår i nätverket WellnetWork. 

1.5 Sociala medier 

Laserhuset finns på sociala medier (Facebook), och har byggt upp 1100 följare på 
Facebook & ca 350 st på Instagram utan något nämnvärt engagemang och 
marknadsföring. Vi ser en oerhört stor potential för en ny ägare som vill lägga lite 
marknadsföringspengar på Facebook för att sprida nyttan med de tjänster som 
Laserhuset levererar. 

Inläggens räckvidd under högsäsongen ser ut som nedan (oktober 2020-oktober 2021). 
900 personer får upp inläggen i genomsnitt per dag, och det inkluderar de betalda 
annonser som skickats ut på Facebook. Och då publicerar vi endast inlägg ca. 4 gånger 
i månaden. I diagrammet nedan kan man också se att de dagar vi publicerar något 
intressant så läses det som oftast av ca 300-500 personer.  

Att öka närvaron på de sociala medierna är den enskilt största möjligheten vi ser till en 
snabb och stor tillväxt. 

1.6 Kundrecensioner Facebook 

De kundrecensioner vi fått på Facebook är alldeles strålande. Vi har ett genomsnitt är 5 
av 5 på de recensioner som inkommit från 41 personer. 

1.7 Boka direkt 

Flertalet kunder är registrerade och samtliga kunder har möjlighet att registrera sig i 
BokaDirekts onlinesystem med namn, epost och telefonnummer. Detta gör det lätt att 
följa upp nyckeltal, bokningar och att skicka nyhetsbrev, erbjudanden mm. 

Boka direkt skickar automatiska påminnelser till kunderna och online-servicen gör det 
möjligt att i realtid se när bokningar sker. 
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Det går även ut återkopplingsfrågor till kunderna efter deras besök i syfte att ge 
feedback på deras besök.  

1.8 Svenska Laser Medicinska Sällskapet 

SLMS grundades 1989, är Nordens äldsta lasermedicinska organisation, med 
medlemmar från alla de nordiska länderna. Lasermedicin omfattar huvudområdena 
laserkirurgi, laserestetik, samt medicinsk laserterapi. Området omfattar i dag även 
andra ljuskällor än laser, även om lasermetoderna alltjämt dominerar. 

Vi rekommenderar den som tar över verksamheten att certifiera sig (ca 100 timmar on-
line samt två ½-dagar till en kostnad av 20.000 SEK). 

1.9 Framtida strategi 

Den framtida strategin är att accelerera närvaron på de sociala medierna med relativt 
billig och riktad reklam på Facebook och Instagram. I och med vår näst intill obefintliga 
närvaro och marknadsföring på dessa medier anser vi att det med små medel går att 
dubbla kundbasen inom 3 år. 

Kundbasen har under flertalet år varit stabil och består av 80% återkommande kunder 
och vi ser ljust på framtiden för Laserhuset. 

2 Ekonomi och kundbas 
Kundbasen (registrerade kunder på bokadirekt) är: ca 2500 st unika personer som man 
enkelt når via sms eller mailutskick vid marknadsföringsaktiviteter. Det finns god statistik 
att dela med den som ämnar ta över verksamheten såsom försäljning per månad, antal 
kunder per månad jämförelse mellan åren 2017 till 2021. 

2.1 Priser (inkl. moms) 

Förmedlas lättast genom ett besök på boka direkt via länken nedan: 

https://www.bokadirekt.se/places/laserhuset-19356 

2.2 Intäktsbudget per månad (inkl. moms) – Jan 2022 tom Jan 2023 

Intäkt Beskrivning Totalt 

Per dag  Utan anställd 

Med anställd. 

5 000 SEK 

7 000 SEK 

Per vecka Utan anställd 

Med anställd. 

25 000 SEK 

35 000 SEK 

Per månad Utan anställd 

Med anställd. 

100 000 SEK 

140 000 SEK 
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2.3 Summering av kostnader per månad (inkl. moms) – Jan 2022 

Kostnad Beskrivning Totalt (ca.) 

Hyra Total månadshyra inkl. 
värme, el, vatten, 
avlopp etc. 

 5 000 SEK 

Löner Anställd 1:  35 000 SEK 

Förbrukningsmaterial   5 000 SEK 

Admin (tele, data, mm)  5 500 SEK 

Redovisning  2 500 SEK 

Maskinparkskostnader  12 000 SEK 

TOTALT  65 000 SEK 

2.4 Sammanställning av intäkter okt 2017 - sept 2021 

 
Not: mars 2018 saknas data 

2.5 Förutbetalda intäkter - Presentkort 

Det köps ca 25 presentkort per år. Av dessa används ca 20. Majoriteten är 1 vid ett 
tillfälle. 

Intäkter för presentkort per år är således cirka 12 000 SEK. 

Nuvarande presentkort sålda dock ej nyttjade är ca 10 st. 

2.6 Prislista förändringar 

Prislistan har varit oförändrad sedan Januari 2020. 
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3 Övertagande 
3.1 Inventarier mm som ingår i övertagandet 

I övertagandet ingår all kringutrustning i lokalerna samt maskinpark såsom: 

• Alma Soprano Ice Platinum (ca. 11 745 SEK per månad med slut i juli 2022. 
Restvärde: 29 950 SEK) 

• NBE 1000 (avtal finns) 
• NANNIC DEEP SKIN 
• Q-Switchad Nd-YAG laser 
• CryoPen 
• ASV Asalaser (medicinsk laser)   
• PhotoNova’s IPL med inbyggd kylning 

Detaljerad specifikation av maskinpark och kringutrustning ingår vid kontraktskrivandet. 

3.2 Hyreskontrakt 

Fastighetsägaren heter Heimstaden. 

Hyreskontraktet tas över i sin helhet av köparen. 

3.3 Personal 

Ingen personal ingår i övertagandet. 

Om så önskas, kan troligtvis befintlig personal arbeta kvar.  

Vid ett övertagande så finns möjlighet till utbildning i en vecka för genomgång av 
utrustning och dokumentation samt att vi såklart finns tillgängliga för frågor och hjälp 
kontinuerligt i den närmsta framtiden. 

Vår önskan är att Laserhuset ska drivas vidare av seriös företagare/eldsjäl som tror på 
Laserbehandling som den fantastiska behandlingsmetod som det är. 

4 Köpeskilling 
Köpeskillingen är SEK 1 350 000 eller högstbjudande (Moms utgår ej på köp av 
verksamhet). 

5 Länkar 
5.1 Länkar 

Hemsida: https://www.laserhuset.se/  

Facebook: https://www.facebook.com/Laserhuset  

Instagram: https://www.instagram.com/laserhuset/  

Bokadirekt: https://www.bokadirekt.se/places/laserhuset-19356  

6 Kontakt 
Kontaktuppgifter för mer information: 

Tony.hallen@reverentia.nu, 0708-30 74 06 

 


