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Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslut-

ning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Det är en rikstäckande branschorga-

nisation som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån 

inom hudterapeutyrket. SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen 

CIDESCO.

SHR ger genom medlemskap en Auktorisation till personliga medlemmar. Det ställs 

höga krav på utbildning och det krävs också att man följer föreningens stadga och 

de etiska reglerna, det finns krav på fortbildning samt skyldighet att inneha behand-

lingsskadeförsäkring. 

Det ingår i SHR:s vision att skapa en tydlig definition av titeln Hudterapeut genom att 

dels sprida detta bland allmänheten dels genom att påpeka detta för utbildningsan-

ordnare i yrket. Näringslivet och marknaden vill ha SHR-godkända hudterapeuter. 

SHR granskar och godkänner utbildning till hudterapeut och ordnar en rad fortbild-

ningar för sina medlemmar både på nationell och regional nivå. Ett utbildningsutskott 

har till uppgift att arbeta med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

SHR samarbetar med alla de myndigheter som berör yrkesutövning-

en; Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, 

Skatteverket, Läkemedelsverket, Socialdepartementet, Kemikalieinspektionen, 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Sweden Standards Institute (SIS), 

European Committee for Standardization (CEN). SHR är remissinstans för flera olika 

myndigheter och kan på så vis uttala sig för branschen och påverka beslut.

Vad är SHR?



5

SHR vill värna den höga kompetensen och kvaliteten också för att säkerheten mot 

konsumenten alltid ska vara mycket hög. Ett etiskt råd har som uppgift att ansvara 

för handläggning i frågor rörande organisationens etiska frågor. Det etiska rådets 

ansvarar över de etiska reglerna, är vägledande vid ärenden av felbehandling samt är 

rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.  

SHR sitter med i den tekniska kommittén för utarbetandet av en europeisk standard 

för skönhetsbranschen. Standarden ska omfatta kundsäkerhet, etiskt och professio-

nellt arbete, service och information, underhåll av utrustning, hygien och miljö. SHR 

har också suttit med i socialdepartementets skönhetsutredning. Utredningen syftar 

till att öka konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar och ett färdigt förslag lämna-

des till regeringen under 2016. 

En hudterapeut kan arbeta som egen företagare eller som anställd på hudvårdssa-

long, på SPA, kryssningsfartyg, varuhus, parfymeri, plastikkirurgisk klinik, hudläkar-

mottagning, apotek, hos leverantör av branschprodukter eller med undervisning på 

en hudterapeututbildning. Behandlingar man erbjuder på en salong är olika typer av 

ansiktsbehandlingar, ansiktsrengöring, lymfriktig ansiktsmassage, diatermi/epilering, 

laserterapi, IPL, olika elektriska terapier, vaxning, kroppsmassage, kroppsbehand-

lingar, öronhåltagning, makeup, manikyr och pedikyr. Till detta kommer att hantera 

kundrelationer och säljsamtal samt en noggrann dokumentation av sitt arbete genom 

journalföring.

Dessutom kan hudterapeuten kritiskt granska och genomskåda reklam som före-

kommer i branschen. Hudterapeuten ska arbeta med miljö- och kvalitetstänkande i 

arbetsliv och samhälle och anpassa yrkesutövningen med hänsyn till kundens socia-

la, kulturella, psykiska och medicinska behov samt uppmärksamma misstänkta sjuk-

domstillstånd i huden och hänvisa till rätt vårdform.

Hudterapeuten har grundkunskaper i ekonomi, redovisning, marknadsföring och kom-

munikation som behövs för att kunna starta och driva eget företag.

Yrket har idag utvecklats till att bli ett kvalificerat yrke och antalet olika yrkesroller 

har ökat markant i takt med branschens positiva utveckling. 
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I sex år, allt sedan 2011, har SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, pre-

senterat en branschrapport som ger en bild av skönhetsbranschens intäkter och 

arbetsmarknad samt hudterapeuternas arbetssituation. SHR som organisation och 

verksamhet under förgående år beskrivs också.

Den huvudsakliga statistiken har hämtats från SCB för SNI koden 96022 som avser 

skönhetsvård. 

Följande verksamheter ingår i SNI 96022

Ansiktsbehandlingar   Ansiktsmassage

Make up    Benvaxning

Fotvård, fotmassage   Färganalys

Hudvårdsbehandlingar   Hudbehandlingar

Håltagning i näsa, navel, öron  Hårborttagning

Hårextensions    Injektionsbehandling ej läkare

Kroppsmålning    Manikyr

Nagelteknologi    Nagelvård

Näshåltagning    Pedikyr

Peeling     Sklerosering av kärl

Stilanalys    Styling

Tandblekning    Tandsmyckning

Tatueringsborttagning   Ögonfranfärgning

Av ovan nämnda verksamheter så tillhör ínjektioner, sklerosering, hårextensions, 

näshåltagning, tandblekning och tandsmyckning inte en hudterapeuts verksamhet. 

Medlemmar i SHR får inte heller utföra dessa behandlingar då det saknas behand-

lingsskadeförsäkring för dessa. De siffror som presenteras visar alltså även dessa 

verksamheter. Hudvård torde dock står för den största delen av dessa verksamheter. 

Ingår gör ej heller tandblekning och injektioner utförda av legitimerade yrkesgrupper 

samt verksamheter som bedrivs på tatuerings- och piercingstudios. 

Statistik och information har också inhämtats från SHR:s  medlemsregister, 

Arbetsförmedlingen, KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet) samt via den med-

lemsundersökning som gjordes som en webbenkät.

Rapporten är sammanställd av Annica Joensuu med hjälp av Gabriella Engström, 

sekreterare i SHR.

                                                                                                                                             

Vi hoppas på trevlig läsning!
Annica Joensuu

Ordförande, SHR

Om den här rapporten



8

De nya siffrorna från SCB avseende inkomstår 2015 var klara i slutet av maj 2016. 

Dessa visar på en fortsatt uppgång av skönhetsbranschen både vad gäller omsätt-

ning, antal salonger och antal anställda. Siffrorna visar på en omsättning för SNI-

koden 96022 – skönhetsvård, på 1806,9 miljoner kronor för år 2015, en ökning med 

ca 7 %  från 2014. Totalt har omsättningen mer än fördubblats ( 108 % ) sedan 2008 

vilket är anmärkningsvärt. Antalet salonger är 3511 år 2015 vilket är en ökning med 

18 % från 2014. Totalt är ökningen 37 % sedan 2008. Antalet anställda är nu år 2015 

1548 stycken och detta är en ökning med 26 % från 2014 och mer är en fördubbling 

( 102 % ) sedan 2008. Skönhetsbranschen är en av få branscher där siffrorna pekar 

stadigt uppåt. Detta är glädjande för alla de som arbetar i denna positiva bransch.   

Arbetsmarknaden för hudterapeuter ser ljusare ut än någonsin. Arbetsförmedlingen 

bedömer att hudterapeuter möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det 

finns dock vissa regionala skillnader.

SHR:s medlemsenkäter ger en liten inblick i medlemmarnas arbetssituation och i år 

innehöll enkäterna frågor om behandlingar och kunder på salongerna.

Året 2016 har hittills varit händelserikt för SHR. 

I mars ordnade SHR årsmöte med kongress för medlemmarna i Malmö. Det europe-

iska standardiseringsarbetet för yrket i SIS/CEN var tänkt att vara klart hösten 2016 

men blev försenat på grund av överklagan från några länder. SHR sitter fortsatt med 

i den tekniska kommittén tills arbetet är klart. SHR har också under året suttit med 

som expert i socialdepartementets skönhetsutredning och varit remissinstans i för-

slag om ny strålskyddslag. I december tog Lovisa Petri Guld i Yrkes EM i Göteborg. 

En mycket stor bedrift. Årets största event var Hud & Kosmetik 8-9 september på 

Kistamässan samt SM i Make Up och SM i Nail Design som hölls under mässan. 

Sammanfattning
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Arbetsmarknaden 
för hudterapeuter 

ser ljusare ut 
än någonsin.

”
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Omsättning skönhetsvård 

Diagram 1. Omsättningen i miljoner kronor exkl. moms hos företag inom skönhets-

vård i Sverige 2008-2015.

SKÖNHETSVÅRDSBRANSCHEN

De redovisade åren, 2008-2015  har omsättningen ökat med ca 108% vilket är mer än 

en fördubbling. Det senaste året ökade omsättningen med ca 7%. 



11

Omsättning miljoner kronor exklusive moms för 
skönhetssalongerna länsvis 2008-2015  

Tabell 1. Omsättning exklusive moms i skönhetssalongerna i Sverige. Miljoner SEK.

Län   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stockholm  280,4 332,3 367,8 346,8 394 490 602,2  644,2

Uppsala  27,1 27,9 30,1 34,7 39,5 44,3 52,6  50,3

Södermanland  19,9 19,1 22,1 24,3 25,8 29,9 31,5  32

Östergötland  47 55,9 65,3 67,8 68,7 75,4 76,6  82,3

Jönköping  32,1 30,9 35,7 48,1 53 59,7 73  80,4

Kronoberg  17,2 17,3 20,1 19 17,6 18,8 23  27,3

Kalmar   12,1 15,4 15,4 15,6 19,2 22 24,4  28,9

Gotland  3,1 3,3 3,8 3,7 3,4 3,7 5,2  6,4

Blekinge  6,3 7,7 8,1 8,2 11,3 15 13,2  15,3

Skåne   112,4 127,6 143 150,5 154,2 177,1 212,9  229,2

Halland  21,3 20,4 23,1 28,2 34,4 42 50,2  49,7

Västra Götaland 119,9 129,5 141,3 158,7 176,2 212,4 231,7  254,4

Värmland  18 17,9 18,2 18,6 21,4 25,8 31,9  34,5

Örebro   25,1 27,4 29,5 29,6 35,1 39,8 45,9  47,5

Västmanland  18,7 20,2 21,2 21 22,8 26,1 28  28,6

Dalarna  15,3 18,9 20,2 21,3 21,4 24,4 24,3  27,3

Gävleborg  22,3 26,3 29,3 32 33,6 34,8 41,3  42,5

Västernorrland  50 17,7 21 22,9 25 27,6 32,9  30,5

Jämtland  12,8 11,6 12,3 13,1 14,6 16,5 18,3  17,8

Västerbotten  25,1 22,1 24,9 29,6 33,2 39,1 42,2  41,1

Norrbotten  17 17,1 18,9 19,2 20,2 24,5 30,2  36,7
Skönhetssalonger SNI-kod 96022. Källa SCB.

Störst omsättning har storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 

De län som visar på en minskning i omsättning är; Uppsala, Hallands, Västernorrlands, 

Västerbottens och Jämtlands län. Störst procentuell ökning finns på Gotland och störst 

ökning i kronor är i Stockholm med 42 miljoner kr.
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Antalet företag inom skönhetsvård
Diagram 2. Antal juridiska personer inom skönhetsvård i Sverige 2008-2015.

Antal företag 2015, var 3511 stycken. En ökning från 2014 med 18% och från 2008 

med hela 37%.
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Antalet skönhetssalonger länsvis för 2008-2015  

Tabell 2. Det totala antalet arbetsställen i Sverige redovisat per län.

Län   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stockholm  536 611 611 662 748 835 852  1004

Uppsala  67 76 72 76 82 94 89  98

Södermanland  56 60 62 68 81       81 72  92

Östergötland  66 79 89 110 113 119 120  141

Jönköping  45 61 62 61 72 78 76  96

Kronoberg  26 30 32 34 34 39 43  55

Kalmar   33 46 38 41 48 53 53  56

Gotland  9 12 11 12 12  14 18  21

Blekinge  26 31 29 31 35 40 35  40

Skåne   313 364 366 400 429  449 451  541

Halland  56 64 64 82 82 93 96  108

Västra Götaland 324 387 395 422 477 513 507  582

Värmland  31 36 34 42 52 60 65  76

Örebro   50 54 50 55 59 67 69 82

Västmanland  42 47 45 47 53 64 66 86

Dalarna  45 53 53 59 60  64 57 75

Gävleborg  45 54 54 67 74 82 101 124

Västernorrland  40 37 37 41 42 44 54 69

Jämtland  23 22 18 23 25 29 32 35

Västerbotten  40 45 42 46 47 54 53 63

Norrbotten  43 43 41 47 45 51 54 67

Skönhetssalonger SNI kod 96022. Källa: SCB.

Störst antal arbetsställen finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Endast ett län har inte haft någon ökning; Skåne. Störst procentuell ökning är det i 

Dalarna med 31% (18 fler företag) och största ökning i antal är i Stockholms län med 

152 stycken.
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Antalet anställda på företag inom skönhetsvård 

Diagram 3. Antalet anställda på hudvårdssalongerna i Sverige 2008-2015.

2008-2014 SNI-kod 96022 skönhetsvård. Källa: SCB

Antal anställda 2015, var 1548 stycken. En ökning med 26% från 2014 och mer 

än en fördubbling med 102% från 2008.
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Antalet anställda länsvis 
för hela skönhetsbranschen 2008-2015  

Tabell 3. Antalet anställda i skönhetssalonger i Sverige.

Län   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stockholm  203 251 294 298 347 393 404 579

Uppsala  19 24 18 32 38 42 36 41

Södermanland  12 11 10 14 18 20 20 27

Östergötland  44 48 47 59 67 73 64 75

Jönköping  35 37 40 56 61 60 69 75

Kronoberg  18 12 23 19 18 26 18 24

Kalmar   9 13 18 17 18 17 14 27

Gotland  1 0 1 1 1 0 0 2

Blekinge  3 2 2 3 10 11 11 14

Skåne   77 86 98 115 126 146 162 183

Halland  15 13 15 21 25 28 28 40

Västra Götaland 85 98 85 130 164 177 166 198

Värmland  22 18 16 17 22 28 26 37

Örebro   16 21 16 21 26 30 37 48

Västmanland  15 15 10 17 15 15 16 20

Dalarna  7 8 12 16 16 15 16 19

Gävleborg  21 25 25 29 37 38 36 41

Västernorrland  11 12 10 13 19 23 28 22

Jämtland  15 15 14 20 18 17 20 18

Västerbotten  27 24 20 31 38 41 34 32

Norrbotten  11 10 11 17 27 22 20 26

Skönhetssalonger SNI-kod 96022. Källa: SCB.

I tre län minskar antalet anställda; Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. 

Störst procentuell ökning visar Kalmar med 92% och störts ökning i antal anställda är det 

i Stockholm med 175 stycken.
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Den privata konsumtionen 
väntas utvecklas positivt det närmaste året 

och det finns ett växande intresse 
för hälsa och välbefinnande. 

”
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ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknaden för hudterapeuter som är medlemmar i SHR ser bra ut.  
Arbetsförmedlingen bedömer att hudterapeuter möter en arbetsmarknad i balans det 
närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader.

Att arbetsmarknaden väntas vara i balans under det närmaste innebär att det finns 
ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. 
Den privata konsumtionen väntas utvecklas positivt det närmaste året och det finns 
ett växande intresse för hälsa och välbefinnande. Detta påverkar hudterapeuternas 
arbetsmarknad positivt. Tillgången på hudterapeuter är god och väntas möta den 
ökade efterfrågan det närmaste året. Möjligheterna till arbete varierar mellan olika 
delar av landet.
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KTF gör årligen en uppskattning över hur stor försäljningen är av kosmetiska produk-
ter till konsument i Sverige exklusive taxfree och försäljning till frisör. 
Siffror anges i miljoner (konsument-) kronor, d.v.s. totalförsäljningen till konsument.  
2015 var försäljningen på c:a 18 miljarder kr.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: KTF 
 
Försäljning av kosmetiska produkter visar på en uppgång mellan åren 2014 och 2015. 
Ökningen är på ca 1,5 miljard. Detta trots att försäljning av makeup och hygienpro-
dukter har minskat. Även hudterapeuternas försäljning ingår i denna statistik. 

Spa och Wellness är en av världens snabbast växande industrier och är nu värderad till 3.7 

biljoner dollar vilket är 5 % av den totala världsekonomin. Det finns inga tecken på avmatt-

ning av tillväxten. 

Källa: Global Wellness Institute.

KOSMETIKBRANSCHEN

 Totalt        Hudvård      Solvård     Hårvård     Dekorativ   Dofter      Hygien 
                  kosmetik

NÄRLIGGANDE BRANSCHER

SPABRANSCHEN
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 Totalt        Hudvård      Solvård     Hårvård     Dekorativ   Dofter      Hygien 
                  kosmetik



A
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SHR gjorde under våren 2016 en enkätundersökning till medlemmarna. Enkäten 
spreds genom elektroniska nyhetssbrev och på Facebook. 237 medlemmar, anställda 

och egna företagare svarade på enkäten.  

 

ENKÄT TILL MEDLEMMAR 

1. Vilken är den vanligaste behandlingen som du gör? Rangordna 
behandlingarna nedan efter vilka du utför mest.

Ansiktsbehandling är fortsatt den vanligaste behandlingen en hudterapeut gör, följt av frans- 

och brynfärgning. Minst vanligast är kroppsbehandlingar. 

MEDLEMSUNDERSÖKNING
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Drygt 58 % angav att ansiktsbehandling var den vanligaste behandlingen de utförde medan 

ca 1 % angav att kroppsbehandling var den vanligaste.  

2. Utför du avancerad hudvård som t.ex. syror, microneedling, IPL, 
laser, avancerad kroppsapparatur m.m?

86 % svarade ja och 14 % svarade nej.

De allra flesta av SHR:s medlemmar arbetar med avancerade behandlingar. Av denna anled-

ning har vi valt att ta bort tilläggspremien för dessa i behandlingsskadeförsäkring med moti-

veringen att de behandlingar en hudterapeut utför ska ingå i försäkringen.
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3. Vilken/vilka av följande avancerade behandlingar utför du?

Vanligaste avancerade behandlingarna är kemisk peeling och epilering. Minst vanligast 

är kavitation.
 
 
Antal medlemmar som utför respektive behandling.

Majoriteten 91 % arbetar med kemisk peeling. Nästan hälften arbetar med epilering och 

mikroneedling. Endast en procent arbetar med kavitation.
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4. Utför du intimvaxning (brasiliansk vaxning)?

27% svarade ja och 73% svarade nej.

Övervägande del arbetar inte med intimvaxning.  

5. Hur många behandlingar gör du i snitt per dag? 

 

 

Vanligast är att göra 5-7 behandlingar per dag.

Drygt 50% gör 5-7 behandlingar per dag, ca 30% gör färre och ca 20% gör fler 
behandlingar.
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6. Vilken är den vanligaste åldersgruppen bland kunder hos dig?

Den vanligast åldersgruppen är 41-50 åringar.

Närmare 60% uppger att 41-50 åringar är vanligaste åldersgruppen och 25% anger 

31-40 åringar.
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7. Hur många procent är manliga kunder uppskattningsvis?

De flesta har mellan 2-5 % manliga kunder.

Nästan 20 % uppger att manliga kunder står endast för under 1 % av kunderna. Det är lika 

många som uppger att män står för 6-10 % av kunderna.
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2016 – ett år genomsyrat av framgång och utveckling

Det har varit ett händelserikt verksamhetsår i organisationen så väl som i branschen. 

Cidesco firade 70 år med en stor, välbesökt kongress. Vi startade ett samarbete med 

Scratch of Sweden som vi tillsammans med arrangerade SM i Nail design. Vi minns 

även vår välbesökta Hud & Kosmetikmässa som för första gången sammanstrålade 

med SM i Make Up och SM i Nail Design.

Ett stort beslut togs på föregående årsmöte att ordförandeposten ska vara en heltids 

sysselsättning. Detta är ett beslut som har bidragit till att ordförande har kunnat fort-

sätta arbeta med viktiga frågor och att föra oss framåt i utvecklingen. Tillsammans 

med alla er driftiga och engagerade medlemmar bygger vi hela tiden vidare på våra 

kunskaper. Vi utvecklas, vi växer, vi blir starkare och tillsammans når vi allt mer ut 

med vårt budskap på marknaden.

Medlemmar

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2016 1810 st, vilket är en ökning med 201 st. 

sedan året innan. Medlemmarna i den slutna Facebook-gruppen för SHR-medlemmar 
var vid årsskiftet 653 st.

Kategorier medlemmar med antal medlemmar i varje kategori

Personliga medlemmar  

   Egna företagare  948

   Anställda  525

   Icke aktiva  303

   Pensionärer  34

   Totalt   1810

Övriga medlemmar  

   Elevmedlemmar        C:a 384

   Hedersmedlemmar 12

   Salong/spamedlemmar 19

   Servicemedlemmar 66

Antal medlemmar i respektive kategori.

SHR verksamhetsåret 2016
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2016

MEDLEMSANTALET 
VISAR PÅ EN 

STARK UPPGÅNG
UNDER
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MEDLEMSANTALET 
VISAR PÅ EN 

STARK UPPGÅNG
UNDER

Medlemsantalet visar på en fortsatt stark uppgång under 2016.

Följande personer innehar Hedersmedlemskap

Kerstin Ander   Inga Bodén

Elisabeth Engström  Hassie Engström

Anna-Cari Gund  Gilda Liljeblad

Monica Rydinger  Ingrid Lovisa Jansson Svärd

Birgitta Thorsell   Kate Wacz

Yvonne Udén Winterling  Liselotte Calissendorff

World Skills-medaljörer

Susanna Faghihi – Bronsmedaljör yrkes VM 2007 Shizuoka, Japan.

Lovisa Petri – Bronsmedaljör yrkes VM 2013 Leipzig, Tyskland. Guldmedaljör yrkes EM 2016 

Göteborg, Sverige.

EmmaStina Dannered – Medal of Exellence yrkes EM 2014 Lille, Frankrike. Bronsmedaljör 

yrkes VM 2015 Sao Paulo, Brasilien.

Beatrice Ejdemyr – Guldmedaljör yrkes SM 2016 Malmö, Sverige.
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Vår organisation

Kansli och personal

Staffan Thomée har arbetat heltid och Ann-Marie Johansson har arbetat 75% på SHR:s 

kansli. Annica Joensuu har arbetat 100% som ordförande. Under 2016 har vi fortsatt att 

utveckla vår administration och vårt arbetssätt på kansliet. Kansliet har också aktivt delta-

git vid Cidescokongressen, samt vid Hud & Kosmetikmässan där Ann-Marie varit projekt-

ledare.

Styrelsen och arbetsgrupper

Styrelseledamöter

Annica Joensuu, ordförande

Lena Edberg, vice ordförande

Anna Skinnargård, kassör

Anna Olsson, PR ansvarig

Gabriella Engström, sekreterare

Malin Pinko

Karolina Wendelin

Melinda Ingvarsson

Utbildningsutskottet 

Birgitta Thorsell

Marit Göransson

Anna Wigö

Alexandra Jastré

Utbildningsutskottet har genomfört Gesäll- och inträdesprov och dessutom arbetat med frå-

gor kring utbildning av hudterapeuter och fortbildning för medlemmar.

Etiska rådet

Ann-Charlotte Andersson Rosén, sammankallande

Anna Petrovic

Sonja Kvål

Etiska rådet har arbetat med att hantera klagomål och andra etiska ärenden.
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IPL/Lasergruppen

Kerstin Esberg

Lotta Juvelin

Christina Olsson

IPL/Lasergruppen har tagit fram ny fortbildningar i IPL. 

Epileringsgruppen

Lisbeth Alnesjö

Marie Petersson

Louise Winterling Swenning

De har organiserat allt som har med epileringskurser och uppdatering av certifikat att göra.

Valberedningen

Johanna Wennerholm, sammankallande

Anna-Cari Gund

Camilla Björck

Revisorer har varit 

Extern revisor Margaretha Forsman, Revisorcompaniet och internrevisor Elisabeth 

Engström.
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Vår verksamhet

Årsmötet

Den 19/3 samlades 55 medlemmar för årsmöte på Radison Blu Hotel i Malmö. Under 

årsmötet lades ett förslag på riktlinjer och kriterier för hedersmedlemskap fram som 

proposition, detta förslag antogs av stämman. Avsikten med riktlinjerna och kriterier-

na är att kunna fortsätta utse värdiga hedersmedlemmar och samtidigt minska risken 

för godtycke. Det lades även fram en proposition gällande ordförandes arbetsomfatt-

ning, varav förslag 1 antogs; ordförande har sitt uppdrag som huvudsaklig syssla, 

dvs 100%. Syftet med propositionen är att underlätta arbetet med att i framtiden 

rekrytera en ordförande för uppdraget, samt att öka förutsättningarna för organisa-

tionen att utvecklas och växa sig större och starkare. 

Årsavgifterna för servicemedlemmar höjdes till följd av det ökade antalet medlem-

mar och årsavgiften för skolmedlemmar ändrades till följd av variationen kring antalet 

klasser och antal lärare. I samband med årsmötet hölls en kongress där 103 medlem-

mar deltog, på plats fanns flera utställare och föreläsare. På kvällen samlades vi till 

en gemensam middag.
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Kurser och fortbildningar
Gesällbrev 

22 medlemmar innehar Gesällbrev. Det har hållits Gesällprov i Stockholm med 2 nya 

gesällbrevsinnehavare, samt i Malmö med 4 nya gesällbrevsinnehavare. 

Validering genom inträdestest

1 personer har genomgått inträdestest i Stockholm och är nu medlem.

Mästarbrev 

63 medlemmar innehar mästarbrev, varav 4 nya mästarbrevsinnehavare under året. 

Certifikat Specialiserad Hudterapeut

196 medlemmar innehar Certifikat Specialiserad Hudterapeut. Det har hållits en kurs 

i Specialiserad Hudterapeut på Södersjukhuset i Stockholm, kursledare var Agneta 

Gånemo, docent och leg. Sjuksköterska, samt Åsa Boström, docent och överläkare. 

31 medlemmar deltog. En uppdatering för Certifikat Specialiserad Hudterapeut har 

hållits i samband kongressen i Malmö.

Certifikat Nålepilation

56 medlemmar innehar Certifikat Nålepilation. Under året har det hållits 3 uppda-

teringar av Certifikat i Nålepilation. En kurs för Certifikat i Nålepilation har hållits i 

Stockholm. På kursen deltog 3 medlemmar, samtliga godkändes.

Repetitionskurs i nålepilation

Det har även hållits 2 repetitionskurser för Nålepilation med sammanlagt 14 del-

tagare. 

Certifikat IPL/Laser

27 medlemmar innehar IPL/laser certifikat. En kurs för IPL/Laser Certifikat hölls  i 

Stockholm och 7 medlemmar deltog. En uppdatering för IPL/Laser hölls på kongres-

sen i Malmö, med 1 deltagare. Fortsättningskurs för IPL/Laser  blev inställd på grund 

av för få anmälda.

Näringslära

I samarbete med AlphaPlus hölls det en kurs i Näringslära i Stockholm med 29 del-

tagare. 

Apparaturbehandling

Vid 2 tillfällen (Göteborg och Stockholm) har det hållits kurs i Apparaturbehandling 

med sammanlagt 19 deltagare. Kursledare var Per-Arne Torstensson.
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Skolforum

Två träffar med SHR:s medlemsskolor har hållits under året, den ena i samband med 

SHR:s kongress i mars, den andra i samband med Hud & Kosmetik i september. 

Kvalitetsgranskning

Under året har samtliga medlemsskolor genomgått kvalitetsgranskningar. 

Kvalitetsgranskare har varit Marie Petersson och Alexandra Jastré.

Skolinformation

Under året har vi fortsatt att göra skolbesök på våra medlemsskolor för att infor-

mera elever om SHR, vi har även tagit emot medlemsansökningar. Med på 

Skolinformationen har vår försäkringsförmedlare Arctic varit och informerat om de 

försäkringar som kan tecknas genom SHR.

Medlemsnytta

En arbetsgrupp har tagits fram som arbetar på en ny gemensam arbetsrock för med-

lemmarna. Det har även tillsats en försäkringsgrupp som har till uppgift att tillsam-

mans med vår försäkringsmedlare Arctic, se över våra medlemsförsäkringar i syfte 

att se om några förändringar och förbättringar kan göras. En arbetsgrupp för vali-

dering tillsattes också. Denna ska titta på en smidigare modell för validering av t.ex 

utländsk kompetens.

En ny SHR-flagga och SHR-påse, samt en ny folder om fortbildningar i SHR har 

tagits fram och finns att beställa hos kansliet.

Två nya förmånsgivare har tagits fram under året – Nordic Tissue och Medisox.

I samband med förra årsmötet gratulerades Nathalie Koverman då hon fick emotta 

stipendium ur Marja Entrich Fond. Syftet med stipendiet är att stimulera våra med-

lemmar till att aktivt bidra till kunskapsutveckling inom hudterapeutyrket och att 

gynna kunskapsspridning inom organisationen för att gagna yrkeskåren.

Under året har vi fortsatt att publicera artiklar i Hudterapeuten där etiska regler och 

lagstiftning förklarats för att förenkla och skapa förståelse för våra medlemmar. 

Under året har en ny mätning gjorts av Novus som SHR under 2015 anlitade. Syftet 

med mätningarna är att få kunskap om nuläget vad gäller allmänhetens kännedom 

och attityd gentemot SHR samt auktorisation inom branschen. Mätningarna är tänkta 

att göras under 3 år, på så sätt kan vi se förändringar på tid.
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Yrkes SM

För första gången var WorldSkills Sweden värdnation och arrangerade Yrkes EM. 

SHR fanns självklart med på plats och informerade om yrket och utbildning, samt 

tillsammans med hudterapeutelever erbjöds besökarna prova-på behandling. Lovisa 

Petri representerade Sverige i tävlingen och kom på guld-plats. Tränare för Lovisa har 

varit Henrietta O Ericsson.

International Makeup Championship

Vinnaren av SM i Make Up 2015, Marielle Isaksson, representerade för andra året i 

rad Sverige i de Internationella Mästerskapen i Düsseldorf. Tyvärr blev det ingen pla-

cering denna gång.

Nordiskt möte 

Det har hållits två möten under året. Ett i Köpenhamn, Danmark i mars. Och ett i 

samband med Cidescokongressen i Dublin. 24 personer deltog på mötet i Dublin, 

som tillsammans utarbetade en nordisk kampanj med ett gemensamt budskap. Med 

kampanjen utformas en gemensam logga och en gemensam hashtag för sociala 

medier. Ett beslut togs även att arbeta för en gemensam modernisering av hudana-

lys. Nästa möte kommer hållas på Island.



38

Hud & Kosmetik 

Hud & Kosmetik firade 20 år och blev med sina c:a 3200 besökare tillsammans med 

Apotek & Egenvård och 86 utställare den största och mest framgångsrika mässan 

någonsin. Samarbetet med Apotek & Egenvård fortsatte för andra året i rad. Mässan 

besöktes av c:a 40 bloggare och journalister, som fick vara med vid pressfrukost 

första dagen. Till deras förfogande fanns också Daisy Beauty Lounge, där Kicki 

Norman och hennes team tog hand om dem och delade ut pressprover från utstäl-

larna. Mässan bjöd på ett stort utbud av utställare och ett omfattande föreläsnings-

program. På Work Shop-scenen kunde utställarna hålla i mindre demonstrationer 

och föredrag och i jubileumsbaren kunde besökarna mingla och vila upp sig mellan 

varven. Vid SHR´s monter fanns Cidesco’s ordförande Anna-Cari Gund som informe-

rade om det internationella förbundet, På plats fanns även representanter från våra 

försäkringsförmedlare Arctic, samt Ann-Charlotte Andersson Rosén från Etiska rådet 

som kunde svara på frågor om den europeiska standarden. Nytt för i år var ett lyckat 

och omtyckt samarbete med ”Smile For The Camera”, där medlemmarna kunde få en 

gratis porträttfotografering.
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SM i makeup 

SM i makeup hölls den 9 september på Hud och Kosmetikmässan. De 6 tävlande 

kämpade sig igenom två delmoment för titeln ”svensk mästare i makeup”. Moment 

1 bestod av klassisk sotning med flytande eyeliner och röda läppar, och moment 2 

bestod av en fri tolkning av temat ” In a galaxy far, far away….”. Konferencier under 

dagen var fantastiska Kayo. Juryn bestod av Linda Mehrens Flodin, Annica Joensuu, 

Teresa Grundin, Linda Hallberg och Mia Bengtsson. Vinnare blev Heidi Garcia från 

Umeå som även vann Kate Wacz hederspris. Hon kommer att representera Sverige i 

de internationella mästerskapen i Makeup i Düsseldorf i vår. Tvåa blev Linn Norman 

från Gällivare och trea blev Marielle Isaksson från Umeå. Projektledare har varit Anna 

Olsson.

SM i nail design

I samarbete med Scratch of Sweden arrangerade SHR SM i nail design. Även för 

denna tävlingen var Kayo konferencier. Juryn bestod av Reni Mobrandt, Cindy 

Andersson och Agneta Modin. Tävlingen hölls under Hud & Kosmetikmässan och 

bestod av 2 tävlingsmoment; acryl och UV gel. Med 17 tävlande i acryl och 22 tävlan-

de i UV gel blev Micaela Wallgren och Julia Löfgren vinnare. Vinnarna representerade 

senare i oktober Sverige på European Master’s Award Nail-Design på Beauty Forum i 

München.

SBCA – Swedish Beauty & Cosmetic Awards

Under årets SBCA som hölls på Münchenbryggeriet på Söder i Stockholm samlades 

c:a 400 personer från skönhetsbranschen. SHR deltog som prisutdelare, samt satt 

med i en jurygrupp.

SeQF och europeisk standard

SHR har under året arbetat aktivt med att skicka in ansökan om nivåplacering för 

hudterapeutyrket enligt den svenska referensramen SEQF. Genom en nivåplacering i 

denna kan man utläsa hur omfattande kunskaper, färdigheter och kompetens hudte-

rapeutyrket har.

Gardenia Nätverksträff 

Gardenia är ett nätverk för alla som jobbar inom skönhetsindustrin; säljare, utbildare, 

frisörer, hudterapeuter, entreprenörer m.fl. Syftet med nätverket är att öka gemenska-

pen, ge inspiration, öka kunskap och sprida glädje. SHR har haft fortsatt samarbete 

med Gardenia som är ett affärsnätverk för skönhetsbranschen. SHR har deltagit på 

Gardenias träffar under året. 



40

Skönhetsutredningen 

SHR:s ordförande har fortsatt sitta med som expert i Skönhetsutredningen som har 

letts av den externa utredaren Eva Nilsson Bågenholm. Målet med vår medverkan är 

att kunna påverka till en mer gynnsam konkurrenssituation för våra medlemmar. Den 

utredning som tagits fram under året föreslår en ny lag om kroppsbehandlingar som 

syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk, för-

slag gällande åldersgränser för kroppsbehandlingar med betydande hälsorisk, förslag 

gällande obligatorisk försäkring för näringsidkare, samt förslag om nationell, webba-

serad informationstjänst för konsumenter. Utredningen lades fram till regeringen i 

juni 2016.

YH-myndighetens omvärldsanalys

SHR har under året varit behjälplig vid YH-myndighetens omvärldsanalys. SHR förser 

myndigheten med statistik om behovet av kompetens.

Arbetsförmedlingen

Under året har SHR hjälpt till med arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning.

Skolverkets programråd

SHR’s ordförande Annica Joensuu sitter med som ledamot i skolverkets programråd 

för hantverksprogrammet. Programrådet arbetar med frågor som rör hantverksyrken 

och gymnasieutbildningar i dessa yrken. Programrådet behandlar bland annat frågor 

kring hudvårdsutbildning på gymnasienivå.
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SIS/CEN  

Den 11 April 2016 röstade majoriteten av Europas länder ja till att anta en europeisk 

standard. Därefter har tyvärr ett flertal länder lämnat in protester mot standarden. 

Därför jobbar SHR vidare i den tekniska kommittén för standardiseringsarbetet. Ann-

Charlotte Andersson Rosén har representerat SHR. Standardens syfte är att ”erbju-

da/leverera kunden säkra och tillfredställande behandlingar”. Områden som omfattas 

är - kompetens, kvalifikationer, krav på vidareutbildning, riskanalyser rörande lokal, 

utförande av behandling, produkter och annat som används, samt hantering av risk-

avfall och hygienkrav. Arbetet med SIS/CEN fortgår.

CIDESCO

2016 firade Cidesco 70-års jubileum, vilket självklart firades i samband med cides-

cokongressen i Dublin. Två från Styrelsen – Lena Edberg och Annica Joensuu repre-

senterade SHR, Cidesco Section Sweden vid möten och middagar. De deltog vid 

Examiners meeting, Schools meeting, PR meeting och General Assembly (årsmötet). 

Anna-Cari Gund, Cidesco´s ordförande  blev omvald för en ny fyraårsperiod och SHR 

fick ta emot en utmärkelse och fin plakett för att ha varit Cidesco-medlemmar i 60 år. 

Under kongressen arrangerades även en stor mässa med ett omfattande seminarie-

program, samt en galamiddag där Kate Wacz fick ta emot hedersutmärkelse för långt 

engagemang. 2017 års Cidescokongress kommer att hållas i Mumbai, Indien 15-19 

september.
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Kommunikation och marknadsföring

Annonsering/marknadsföring

Medlemmar har under året fortsatt kunnat få bidrag för att annonsera i lokal press, 

vilket har nyttjats av medlemmar. Medlemmarna har även kunnat beställa marknads-

material från kansliet i form av broschyrer, skylt, vepa mm.

SHR har annonserat i rikstäckande press, såsom Kupé och Daisy Beauty för att nå ut 

till allmänheten om vikten av att välja en auktoriserad hudterapeut. Samarbetet med 

Daisy Beauty har under 2016 fortsatt, syftet med samarbetet är att få ett ökat samar-

bete med skönhetsredaktörer, journalister och bloggare.

Google adwords

För att synas mer har SHR under 2016 valt att använda sig av google adwords. Med 

google adwords ökar chansen att synas i samband med att sökningar görs på spe-

cifika sökord man själv valt ut. Förhoppningen är att i större utsträckning nå ut till 

allmänheten om vikten att välja en auktoriserad hudterapeut.

Daisy Beauty Glam Day

Daisy Beauty Glam Day är ett läsarevent som 2016 hölls i juni, anordnat av Daisy 

Beauty. Inför entusiastiska läsare, bloggare och skönhetsredaktörer föreläste Annica 

Joensuu bland annat om vikten att välja en auktoriserad hudterapeut.

Global wellness day

SHR har valt att stödja och marknadsföra rörelsen Global wellness day som varje år 

firas andra lördagen i juni. Vi har i sociala medier uppmanat allmänheten att också 

hänga på denna dag och följa de steg man uppmanas göra för ett bättre välmående 

och hälsa.

Hudterapeuten

Medlemstidningen Hudterapeuten utkom 2016 med fem nummer. Redaktionen har 

bestått av Lena Edberg. Ansvarig utgivare har varit Annica Joensuu. Hudterapeuten 

Konsument utkom 2016 med två nummer.



43

Sponsring

SHR har fortsatt att sponsra Look Good Feel Better som är ett projekt som erbju-

der kvinnor som behandlas för cancer, kostnadsfria kurser om hudvård och makeup. 

Makeupkonsulenter ger professionell rådgivning och hjälper till att förebygga eller eli-

minera utseenderelaterade problem, som kan uppstå under behandlingen mot 

cancer.

SHR har under året även sponsrat Swedish Beauty and Cosmetics Awards, där SHR 

även fick en juryplats och var prisutdelare. 

Hemsidor

SHR lägger kontinuerligt in material till medlemmarna på den interna hemsidan, t.ex. 

kursinformation, mallar och ansökningsblanketter. I slutet av året beställdes en ny 

hemsidelayout.

Sociala medier

SHR har varit aktiv i sociala medier såsom Instagram och Facebook där vi nu har 

1563 (en ökning med 501 sen året innan) följare på instagram och 3755 (en ökning 

med 595 sen året innan) personer som gillar vår Facebooksida. SHR har även egna 

facebooksidor för SM i Makeup och Hud&Kosmetik, samt ett twitterkonto.

SHR bloggen

På SHR-bloggen under 2016 har ni kunnat läsa inlägg av 14 olika personer; Viktoria 

Ellénius, Frida Jansson, Hannah Bengtzén, Malin Månsson, Anna Olsson, Elisabeth 

Bexter, Birgitta Tingberg, Annica Joensuu, Lena Edberg, Charlotte Björnstad, Nicklas 

Gustavsson, Karolina Wendelin, Ann-Marie Johansson och Nathalie Koverman. Inlägg 

på bloggen har gjorts ungefär 2ggr i veckan och våra servicemedlemmar har också 

kunnat bidra med tävlingar. Bloggen har under året haft 68.561 visningar och 52.605 

besökare.

Elektroniska nyhetsbrev

Sex elektroniska nyhetsbrev har gått ut till medlemmar, servicemedlemmar, för-

månsgivare, skolor och elever. Våra servicemedlemmar har möjlighet att annonsera i 

nyhetsbreven, vilket har nyttjats under året.

Press

Regelbundna Pressreleaser har skickats ut om SHR:s arbete och händelser i förbun-

det. Dessa har skickats ut till det pressregister som SHR har. Under Hud & Kosmetik 

anordnade SHR en föreläsning om tarmfunktion och hud exklusivt för alla skönhets-

journalister och bloggare.
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SHR har med det nya året tagit en ny satsning och verkar starkt för att fler medlem-

mar ska få gesällbrev. Styrelsen tittar även på att ta fram fler kurser, för att där ige-

nom främja lärandet och bibehålla den höga kvalitén vi har hos våra medlemmar.

SHR kommer fortsätta arbeta på en ny hemsida och en ny grafisk profil. Med en ny 

grafisk profil kan vi stärka varumärket då igenkänning av logotyp och övrigt material 

kommer öka. Det kommer även bli lättare att arbeta med olika material inom organi-

sationen.

Den stora marknadsföringssatsning som pågått under tidigare år kommer även att fortsätta 

under 2017. Detta för att vi i så stor utsträckning som möjligt vill nå ut till allmänheten med 

vår vision och vårt arbete.

Framtid och strategi
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Kontaktuppgifter 

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR
Dalagatan 76
113 24 Stockholm

kansli@shr.nu
Tel: 08-30 94 40
www.shr.nu

Annica Joensuu, Ordförande SHR
ordforande@shr.nu 
Tel: 070-2201458


