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Vad är SHR?
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslutning
av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Vi är en rikstäckande ideell förening utan
facklig religiös eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla
kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO, med säte i Schweiz.
SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. SHR
är idag en viktig faktor för yrket och tar ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkonsumentens trygghet samt för kommunikation till allmänhet och
myndigheter om hudterapeutens arbete. SHR skall vara ett nätverk i framkant med
ett starkt varumärke och en enad profil. Det skall ge legitimitet och inflytande både
nationellt och internationellt.
SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar vilket innebär att medlemmarna har
en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar
efter våra etiska regler och innehar alla behandlingsskadeförsäkring. Vårt emblem
är kundens trygghet! SHR finns representerade över hela Sverige. Dels genom våra
medlemmar, dels genom styrelsen som är sammansatt av personer från hela landet.
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Vår vision
SHR skall verka kompetenshöjande och för att vidmakthålla kvalitet inom yrket.
Visionen är att lyfta fram och spegla hudterapeutens status som yrke, samt främja
vår yrkesstolthet genom visionsorden LÄRANDE-KVALITET-STATUS.

Vad gör SHR
En styrelse ansvarar för organisation och förvaltning och ledamöterna är ansvariga
för varsin region i Sverige. Det finns en rad arbetsgrupper i SHR, bland andra
utbildningsutskottet. Allt administrativt arbete samt medlemsservice sköts av
kansliet i Stockholm.
SHR:s styrelse arbetar aktivt med bland annat fortbildningsfrågor, medlemsservice,
myndighetsarbete, branschbevakning och marknadsföring.
Varje år anordnar SHR flertalet vidareutbildningar för sina medlemmar. En SHRansluten hudterapeut har en möjlighet att genomföra test för att erhålla gesäll- och
mästarbrev samt certifikat för nålepilation, IPL/Laser och specialiserad hudterapeut.
Därutöver hålls regelbundet föreläsningar inom aktuella ämnen såsom laser, försäljning och dermatologi med mera på både regional och lokal nivå.
SHR är arrangör av den stora fackmässan ”Hud & Kosmetik”. På mässan finns de
flesta utställarna inom hudvård för att visa det allra senaste i branschen. SHR ger
också ut en facktidning ”Hudterapeuten” fem gånger per år. Den belyser viktiga
ämnen och aktuella händelser för hudterapeuter så såsom lagändringar, hygienbestämmelser och nya trender i yrket.
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Den här rapporten
Sedan 2011 har SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, presenterat 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. Data som används kommer från databasen REGO, regionala omsättningsstatistiken.
Följande verksamheter ingår i SNI 96022;
Hudterapeutverksamhet, Skönhetsvård, Skönhetsbehandlingar, Hudvårdsbehandlingar
(ej medicinska), Ansiktsbehandlingar, Makeup, Hårborttagning, Fotvård/Pedikyr (ej
medicinsk), Håltagning (ej piercing), Hårextensions (ej frisering), Injektionsbehandling
(ej läkare), Kroppsmålning, Manikyr, Nagelförlängning, Sklerosering av kärl, Styling,
Stilanalys, Tandblekning, Tandsmyckning, Tatueringsborttagning med laser (ej medicinsk), Ögonfransfärgning.
Av ovan nämnda verksamheter så tillhör injektioner, sklerosering, hårextensions,
näshåltagning, tandblekning och tandsmyckning inte en hudterapeuts verksamhet.
Medlemmar i SHR får inte heller utföra dessa behandlingar då det saknas behandlingsskadeförsäkring för dessa. De siffror som presenteras visar alltså även dessa verksamheter. Hudvård torde dock stå för den allra 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, Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Handelsanställdas förbund samt
via den medlemsundersökning som genomförts i form av en webbenkät.
Analys av statistik; Data i vår rapport är hämtad från SCB:s dataregister REGO, regionala omsättningsstatistiken. Det är den samma som vi även använt till alla våra tidigare
rapporter. Handels har hämtat och sammanställt data från olika databaser hos SCB till
sin rapport ”Bakom lacken” därför skiljer sig siffrorna åt i dessa rapporter.
Rapporten ”Hudvårdsbranschen 2019” är sammanställd av
Lena Edberg, PR-ansvarig SHR, med hjälp av styrelse och kansli.
Foto av Sauman Ng Agerberg, Smile for the Camera och layout av
Margaretha Johansson, Mejram Reklam.
Vi hoppas på trevlig läsning!
Lena Edberg
PR-ansvarig styrelsen, SHR
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Sammanfattning
De nya siffrorna från SCB avseende inkomstår 2018 som vi emottog i augusti 2019
visar på en fortsatt uppgång av skönhetsbranschen både vad gäller omsättning, antal
salonger och antal anställda. Siffrorna visar på en omsättning för SNI-koden 96022 –
skönhetsvård, på 2816,6 miljoner kronor för år 2018, en ökning med 13,5 % från 2017.
Totalt har omsättningen ökat med 130 % sedan 2012.
Antalet företag inom skönhetsvård 2018 var 4833. En ökning från 2017 med nära 18
% och från 2012 har antalet ökat med över 80 %.
2018 var antalet anställda 2538 personer, en ökning med över 16 % från 2017 och en
ökning på över 100 % sedan 2012, närmare bestämt 112 %.
Sedan 2012 då vi först gav ut denna rapport har skönhetsbranschens siffror fortsatt
att gå stadigt uppåt för varje år. Redan då hade branschen fördubblat sin omsättning och antal anställda sedan 2008 som vi jämförde med bakåt i tiden den rapporten. Både antalet anställda och antalet företag ökar ständigt. Omsättningen ökar
men våra medlemmar, de fullständigt utbildade auktoriserade hudterapeuterna,
känner av konkurrensen från andra okvalificerade aktörer som ger sig in i denna
oreglerade bransch och drar fördel av det stora intresse som finns bland allmänheten för nya avancerade behandlingar.
Arbetsförmedlingen bedömer fortfarande att hudterapeuter kommer möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som
det finns personer som kan arbeta inom yrket.
SHR:s årliga medlemsenkät ger en inblick i medlemmarnas arbetssituation och i år
handlade enkäten bland annat om lön och lönsamhet. De anställda medlemmarna
fick svara på frågor om sina arbetsvillkor, lön, arbetstid, förmåner och sin syn på
framtiden i yrket. De egna företagarna svarade på frågor om omsättning, timpris för
behandlingar, lön, arbetstid och hur och framtiden ser ut för dem som företagare.
Detta gav en unik och intressant inblick i hur det ser ut för hudterapeuterna som jobbar praktiken i denna växande bransch.
Snittlönen bland de svarande anställda landande på drygt 26 100 kr inklusive eventuell provision per månad före skatt.
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2019 – ett händelserikt år
2019 blev ett mycket händelserikt år för SHR där styrelsen tillsammans med våra
medlemmar engagerade sig för att sprida kunskapen om SHR.
Många av medlemmarna har blivit intervjuade under året i flera olika medier då de
på ett väldigt fint sätt tagit chansen att informera och utbilda läsaren kring SHR och
auktoriserade hudterapeuter.
Dagligen används våra sociala medier flitigt som kommunikationsmedel med framförallt Facebook och Instagram som populära kanaler.
Under sensommaren fick vi det glädjande beskedet att Skönhetsstandarden blivit
klar och dessutom att regeringen presenterat ett nytt lagförslag för att reglera skönhetsingrepp.
Under året tog SHR initiativet att bilda Hudterapeuternas Yrkesnämnd, HYN. Där vi
tillsammans med de aktörer i landet som har intresse i hudterapeutyrket ska samarbeta kring utveckling av branschen, ge företagen en stärkt handel och bidra till ännu
mer samarbete med myndigheter och andra branschaktörer. Dessutom ska HYN
arbeta för att det inom skönhetsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta
hudterapeuter, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.
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SKÖNHETSVÅRDSBRANSCHEN
I SIFFROR
Omsättning skönhetsvård
Diagram 1. Omsättningen i miljoner kronor exkl. moms hos företag inom skönhetsvård i Sverige 2012–2018

Omsättningen i skönhetsbranschen var totalt 2911,4 miljoner kronor (exklusive moms)
2018. De redovisade åren, 2012–2018 har omsättningen ökat med 130 % . Det senaste året ökade omsättningen med 13,5 %.
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Omsättning miljoner kronor exklusive moms för
skönhetssalongerna länsvis 2012–2018
Tabell 1. Omsättning exklusive moms i skönhetssalongerna i Sverige. Miljoner SEK.

Län					2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm 		

+166,75 %

394

448,9 602,2 644,2 779,5

888,3 1051,0

Uppsala		

+105,06 %

39,5

44,3

52,6

50,3

61,4

70,2

81,0

Södermanland		

+112,79 %

25,8

29,9

31,5

32,0

39,3

47,1

54,9

Östergötland		

+75,11 %

68,7

75,4

76,6

82,3

89,4

108,4

120,3

Jönköping		

+167,74 %

53,0

59,7

73,0

80,4

98,3

118,0

141,9

Kronoberg		

+117,05 %

17,6

18,8

23,0

27,3

27,8

31,0

38,2

Kalmar			+135,94 %

19,2

22

24,4

28,9

40,2

45,8

45,3

Gotland		

+188,24 %

3,4

3,7

5,2

6,4

6,5

7,7

9,8

Blekinge		

+139,82 %

11,3

15,0

13,2

15,3

17,7

21,5

27,1

Skåne			+152,53 %

154,2

177,1

212,9

229,2 259,5

330,4 389,4

Halland		

+137,5 %

34,4

42

50,2

49,7

57,2

64,8

Västra Götaland

+148,41 %

176,2

212,4

231,7

254,4

304,7

368,6 437,7

Värmland		

+174,77 %

21,4

25,8

31,9

34,5

41

54,2

58,8

Örebro			+70,66 %

35,1

39,8

45,9

47,5

49,8

55,0

59,9

Västmanland		

+118,86 %

22,8

26,1

28,6

28,6

35,2

43,1

49,8

Dalarna		

+82,24 %

21,4

24,4

24,3

27,3

30,9

32,9

39,0

Gävleborg		

+83,04 %

33,6

34,8

41,3

42,5

46,0

50,7

61,5

Västernorrland		

+80,8 %

25,0

27,6

32,9

30,5

33,5

39,5

45,2

Jämtland		

+69,86 %

14,6

16,5

18,3

17,8

20,2

21,7

24,8

Västerbotten		

+34,94 %

33,2

39,1

42,2

41,1

41,1

42,0

44,8

Norrbotten		

+144,06 %

20,2

24,5

30,2

36,7

38,8

40,7

49,3

81,7

Skönhetssalonger SNI-kod 96022. Källa SCB..

Störst omsättning har storstadsregionerna fortfarande Stockholm, Västra Götaland och
Skåne. Samtliga län, förutom Kalmar som hade en liten minskning (-1,09 %), visar på en
ökad omsättning mellan 2017 och 2018, allra störst är ökningen på Gotland (+27,27 %), i
Halland (+26,08) och i Blekinge (+26,05 %). 2012–2018 har den procentuella ökningen varit
från 34,94 % i Västerbotten upp till 188,24 % i Gotlands län. Bredvid varje län står den
procentuella ökningen från 2012 till 2018.
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Antalet företag inom skönhetsvård
Diagram 2. Antal företag som bedriver verksamhet enligt SNI 96 022 Skönhetsvård i
Sverige 2012–2018.

Antal företag 2018 var 4833. En ökning från 2017 med 17,96 % och från 2012
med 81,01 %.
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Antalet företag inom skönhetsvård länsvis
för 2012–2018
Tabell 2. Det totala antalet företag i Sverige redovisat per län.

Län					2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm		

+88,5 %

748

835

852

1004

1096

1179

1410 +19,59

Uppsala		

+89,02 %

82

94

89

98

118

131

155 +18,32

Södermanland		

+64,2 %

81

81

72

92

98

109

133 +22,02

Östergötland		

+71,68 %

113

119

120

141

149

168

194 +15,48

Jönköping		

+91,67 %

72

78

76

96

101

120

138 +15,0

Kronoberg		

+88,24 %

34

39

43

55

59

61

64 +4,94

Kalmar			

+72,92 %

48

53

53

56

62

71

83 +16,9

Gotland		

+141,67 %

12

14

18

21

22

26

29 +11,54

Blekinge		

+62,86		

35

40

35

40

44

53

57 +7,55

Skåne 			

+66,2 %

429

449

451

541

572

613

713 +16,31

Halland		

+87,8 %

82

93

96

108

113

129

154 +19,38

Västra Götaland

+63,31 %

477

513

507

582

609

660

779 +18,03

Värmland		

+111,54 %

52

60

65

76

73

83

110 +32,53

Örebro			

+117,17 %

59

67

69

82

96

104

124 +19,23

Västmanland		

+128,3 %

53

64

66

86

91

101

121 +19,8

Dalarna		

+80,0 %

60

64

57

75

80

87

108 +24,14

Gävleborg		

+104,05 %

74

82

101

124

121

129

151 +17,05

Västernorrland		

+114,29 %

42

44

54

69

81

84

90 +7,14

Jämtland		

+124,0 %

25

29

32

35

40

42

56 +33,33

Västerbotten		

+59,57 %

47

54

53

63

67

74

75 +1,35

Norrbotten		

+97,78 %

45

51

54

67

76

73

89 +21,92

Skönhetssalonger SNI kod 96022. Källa: SCB.

Antalet företag inom skönhetsvård har ökat mest procentuellt sett mellan 2017-2018 i Jämtland
(+33,33 %), Värmland (+32,53 %) och Dalarna (+24,14 %). Alla län har ökat antal företag men i
Västerbotten ökade antalet bara med ett företag (motsvarande + 1,35 %). Störst ökning sedan
2012 med långt mer än en fördubbling, nästan 150 %, ser vi på Gotland (+141,67), därefter har vi
Västmanland (128,3 %) och Jämtland (124 %).
Bredvid varje län står den procentuella ökningen från 2012 till 2018.
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Antalet anställda på företag inom skönhetsvård
Diagram 3. Antalet anställda på företag inom skönhetsvård i Sverige 2012-2018.

Antal anställda 2018 är 2538 personer, en ökning med dryga 16 % från 2017 och
112 % sedan 2012.
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Antalet anställda på företag inom skönhetsvård
länsvis 2012–2018
Tabell 3. Antalet anställda på företagen inom skönhetsvård i Sverige

Län					2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm		

+189,34 %

347

393

404

579

729

903

1004 +11,18

Uppsala		

+78,95 %

38

42

36

41

45

54

68 +25,93

Södermanland		

+177,78 %

18

20

20

27

33

43

50 +16,28

Östergötland		

+58,21 %

67

73

64

75

88

102

106 +3,92

Jönköping 		

+73,77 %

61

60

69

75

82

93

106 +13,98

Kronoberg		

+122,22 %

18

26

18

24

29

32

40 +25,0

Kalmar			

+205,56 %

18

17

14

27

40

47

55 +17,02

Gotland		 +600,0 %

1

0

0

2

3

5

7 +40,0

Blekinge		

+60,0 %

10

11

11

14

14

14

16 +14,29

Skåne			

+139,68 %

126

146

162

183

202

249

302 +21,29

Halland		

+156,0 %

25

28

28

40

44

50

64 +28,0

Västra Götaland

+114,02 %

164

177

166

198

253

275

351 +27,64

Värmland		

+177,27 %

22

28

26

37

43

50

61 +22,0

Örebro			

+123,08 %

26

30

37

48

48

55

58 +5,45

Västmanland		

+293,33 %

15

15

16

20

27

47

59 +25,53

Dalarna		

+37,5 %

16

15

16

19

22

14

22 +57,14

Gävleborg		

+ 29,73 %

37

38

36

41

31

39

48 +23,08

Västernorrland		

+57,89 %

19

23

28

22

22

23

30 +30,43

Jämtland		

+50,0 %

18

17

20

18

25

25

27 +8,0

Västerbotten		

-2,63 %

38

41

34

32

36

38

37 -2,63

Norrbotten		

0,0 %		

27

22

20

26

27

28

27 -3,57

Skönhetssalonger SNI-kod 96 022. Källa: SCB.

Antalet anställda har 2017-2018 ökat i samtliga län med två undantag; Norrbotten (minus en
anställning motsvarande -3,57 %) och Västerbotten (minus en person motsvarande -2,63 %).
Sedan 2012 gäller samma siffror för Västerbotten medan Norrbotten har ett oförändrat antal
sedan 2012. Störst ökning sedan 2012 ser vi på Gotland med hela 600 % (där det gått från 1
anställd till 7 anställda), sedan har vi Västmanland på nästan 300 % ökning (293,33 %) och i
Stockholm har vi en ökning på snart 200 % (189,34 %), I Stockholm är nu över 1000 personer
anställda inom skönhetsvård. Störst ökning sedan senaste mätningen 2017–2018 ser vi i Dalarna
med drygt 57 % på bara ett år, följt av Gotland på 40 % och Västernorrland på dryga 30 %.
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”

Sammantaget innebär detta att
arbetsmarknaden bedöms vara i balans
för hudterapeuter på ett års sikt och att det
kommer vara hård konkurrens om jobben på
fem års sikt.

1

ARBETSMARKNAD
Arbetsförmedlingen bedömer att hudterapeuter möter en arbetsmarknad i balans det
närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms det
dock vara hård konkurrens på arbetsmarknaden. Det finns många anställningar inom
yrket, men det vanligaste är att vara egenföretagare. Kunskaper i företagande, ekonomi och marknadsföring är bra att ha skriver Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens prognos
på ett och fem års sikt
Det finns cirka 1 100 anställda hudterapeuter i Sverige, varav cirka 96 procent är
kvinnor och fyra procent är män. Därutöver tillkommer också många egenföretagare.
Uppskattningsvis är närmare hälften av de verksamma inom yrkesgruppen
egenföretagare. *
På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att hudterapeuter möter en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det
finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika
delar av landet. Generellt är efterfrågan större på hudterapeuter som är auktoriserade eller som har avlagt gesällprov. Att befolkningen vuxit och intresset för hud- och
skönhetsvård ökat har påverkat efterfrågan på hudterapeuter positivt. På fem års sikt
bedöms det vara hård konkurrens om jobben för hudterapeuter. Yrket är populärt och
många är intresserade av att utbilda sig inom området. Sammantaget innebär detta
att arbetsmarknaden bedöms vara i balans för hudterapeuter på ett års sikt och att
det kommer vara hård konkurrens om jobben på fem års sikt.
*Källa: Yrkesregistret 2017, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-07-12

Källa:
Arbetsförmedlingen
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Bakom lacken – ekonomisk utveckling och
arbetskraftsinvandring i skönhetsbranschen
2019 gav Handelsanställdas förbund ut en rapport om den ekonomiska utvecklingen
och arbetskraftinvandring i skönhetsbranschen. Denna rapport fick namnet Bakom
lacken och är skriven av Ola Palmgren, utredare på Handelsanställdas förbund.
Nedan en sammanfattning av vad som konstaterades i deras rapport:
Ökad efterfrågan på skönhetsbehandlingar och breddat utbud av desamma har
bidragit till ett ökat antal skönhetssalonger, inte minst med inriktning nagelvård.
Samtidigt har förekomst av missförhållanden och utnyttjande av utländsk arbetskraft
i branschen uppmärksammats av såväl facket som medier och myndigheter. För att
skönhetsbranschen ska kunna fortsätta växa samtidigt som arbetstagarna garanteras
schyssta villkor krävs flera insatser. Dels krävs att branschens seriösa arbetsgivare
organiserar sig och arbetar tillsammans med facket för att stävja missförhållanden,
samt att arbetet med att organisera arbetstagarna i branschen fortsätter. Dels behöver politiken stärka arbetstagarnas ställning så att de vågar organisera sig eller larma
när utnyttjande förekommer.
Utifrån redovisad statistik är det tydligt att skönhetsbranschen genomgått en explosionsartad tillväxt de senaste tio åren, både vad gäller omsättning, antalet verksamma företag och hur många personer som är anställda i dessa. Branschen kännetecknas av att företagen är små, både sett till omsättning och personal. Företag utan
anställda stod 2017 för hela 43 procent av branschens totala omsättning, vilket ändå
är en minskning över tid. Vinstläget och lönsamheten i branschen är till synes god
och uppvisar också en ökande trend över tid.
Trots nollföretagens (de utan anställda) dominans sker ändå en slags konsolidering
av branschen. I termer av marknadsandelar så har de minsta företagen tappat mark
till förmån för de något större företagen. På tio år har nollföretagens andel av omsättningen i branschen minskat från 62 procent till 43 procent, samtidigt som företag
med anställda har ökat sin marknadsandel. Både tillväxt och konsolidering i branschen bidrar således till att förklara den höga ökningstakten av antalet skönhetsanställda.

18

Lönsamheten i branschen är till synes god, men eftersom branschen domineras av
små företag med få eller inga anställda är det svårt att utifrån konventionella företagsekonomiska mått på lönsamhet analysera vinster, marginaler och avkastning i
skönhetsbranschen och jämföra med motsvarande mått för andra branscher. Det vi
vet är att både rörelseresultat, rörelsemarginal och soliditeten i branschens företag är
trendmässigt ökande över tid och verkar ligga på en högst acceptabel nivå.
Ungefär tre av fyra skönhetsarbetare är födda i Sverige, men den andelen har uppvisat en tydligt nedåtgående trend de senaste åren, samtidigt som andelen skönhetsarbetare födda i Asien har ökat. Detta sammanfaller med den kraftiga ökning av
arbetskraftsinvandring till skönhetsbranschen som redogjorts för, och som till väldigt
stor del består av personer födda i Asien, framförallt Vietnam.
Det finns i nuläget inget som pekar på att skönhetsbranschen inom en snar framtid
slutar att växa. Förutsatt att konsumenters beteendemönster inte förändras drastiskt
eller att ekonomin som helhet inte försvagas kraftigt kan vi anta att tillväxten fortsätter de kommande åren. Men för att säkerställa att expansionen sker med schysta villkor för både inhemska och invandrade arbetstagare, och därmed utan osund konkurrens gentemot seriösa arbetsgivare, krävs insatser från både bransch, myndigheter
och lagstiftare.
Källa: Palmgren O, Bakom lacken. Ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring i skönhetsbranschen,
Handels rapporter 2019:4
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NÄRLIGGANDE BRANSCHER
KOSMETISKA PRODUKTER
Statistik från Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF)
Från och med 2015 hänvisar KoHF till europeiska branschens data genom
Cosmetics Europe. Men de sammanfattar det så här på sin hemsida
(www.kohf.se/om-kohf/statistik):
I Cosmetics Europes rapport Market Performance 2018 visas bland annat att den
totala försäljningen av kosmetiska produkter till svenska konsumenter år 2018 var
1978 miljoner Euro att jämföras med 1986 miljoner Euro året innan. Detta motsvarar
en minskning i jämförelse med 2017 med 4 procent att jämföras med en uppgång
på 1,4 procent för försäljningen i hela EU.
Förändring 2018/2017 av försäljningsvärde för Sverige,
konsumentkronor:
•

Parfymprodukter: +4,7%

•

Dekorativ kosmetik: +1,5%

•

Hudvård: +4,7%

•

Personlig hygien: +1,4%

Svensken konsumerar mest kosmetiska produkter per capita, 194 Euro, inom EU.
Norge och Schweiz, som uppvisar högre tal, är inte EU-medlemmar. Den europeiska
kosmetikaindustrin anställer cirka 1,8 miljoner människor och c:a 60 procent av dessa
är kvinnor. 28 000 forskare är anställda inom kosmetikaindustrin.
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SPABRANSCHEN
Den globala wellnessindustrin är värderad till 4,5 biljoner dollar (2018).
Den växte med 6,4 % mellan 2015-2017, från 3,7 biljoner till 4,2 miljoner. Nästan dubbelt
så fort som den totala globala ekonomiska tillväxten. (Som var 3,6 % enligt IMF data.)
Wellnessindustin utgör 5,3 % av den totala globala ekonomin. De största marknaderna
inom wellness som analyserats 2015-2017 är spa-industrin (9.8%), wellness-turism (6.5 %)
och wellness-fastigheter (6.4%).
Källa: Global Wellness Institute.
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1

MEDLEMSUNDERSÖKNING
SHR gjorde under sommaren 2019 en enkätundersökning till medlemmarna. Enkäten
spreds genom elektroniska nyhetsbrev och på Facebook. 226 medlemmar, anställda
och egna företagare med flera svarade på enkäten
Temat var ekonomi och det fanns en del för anställda och en del för egna företagare.
Detta är nog första gången vi får en lite djupare inblick hur det faktiskt står till med
lön, lönsamhet och arbetsförhållanden för våra medlemmar.
Av de 226 som svarade var drygt 30 % anställd hudterapeut på hudvårdssalong/spa/
klinik/apotek/butik och 5% var anställd som säljare/utbildare hos leverantör eller på
skola. 45 % av de svarande hudterapeuterna hade eget företag utan anställda, 13
% hade eget företag med en eller flera anställda, övriga drygt 5 % var bland annat
anställda på kryssningsfartyg, frisörsalong, studerande, pensionär, extraarbetande
och så vidare. Det innebar att lite mindre än hälften svarade på de frågor som var riktade till de anställda hudterapeuterna.
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SAMMANFATTNING
ANSTÄLLDA HUDTERAPEUTER
En majoritet, över 62 %, är fast anställda med månadslön, 22% är fast anställd med
timlön, resterande 16 % är visstidsanställda, provanställda eller vikarierande.
Nästan 80 % av de som svarade jobbar 75–100%. Av de som inte jobbar heltid hade
57 % valt det själva och 43 % jobbade mindre än heltid på grund av att arbetsgivaren inte kan erbjuda heltid.
Nästan 70 % har inte någon provision på behandlingar. Av de som får provision
varierar den på mellan 2,5 % och 20 % av intjänat belopp. En del har det enbart på
vissa behandlingar och kurer.
62 % av de svarande får däremot provision på produkter. Denna varierar i storlek och
upplägg, vissa har en trappa, vissa efter budget, men de flesta svarade ca 7 %, det
kan bero på att enligt Handels Skönhetsavtal så bör provisionen vara 7 % på försäljningssumman efter avdragen moms. (Vilket motsvarar 5 % på försäljningssumman
med moms.)
60 % uppgav att deras arbetsgivare följer ett kollektivavtal och 40 % saknar kollektivavtal. De flesta av dessa följer Handels Skönhetsavtal men nästan lika många hade
Hotell-och restaurangfackets (HRF) avtal, några följer Handels Detaljhandelsavtal och
några Frisöravtalet.
Snittlönen bland de svarande med månadslön landande på drygt 26 100 kr inklusive
eventuell provision per månad före skatt. Lönerna som angavs var från 12 000 till 45
000, men de flesta angav runt 25 000.
För anställda med timlön hamnade snittet på 140 kr per timme, men de flesta angav
150 kr per timme i timlön vilket det motsvarar 26 100 i månadslön (om man tar timlön
gånger 174) då får vi alltså samma snitt som dem med fast månadslön. Timlönerna
som angavs varierade mellan 130 kr och 170 kr med eventuell provision inräknat.
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Detta kan vara intressant att jämföra med Handels Skönhetsavtal för perioden 201804-01 till 2019-03-31(för lön utan provision):
För den med ett års yrkesutbildning: 24 807 kr i månadslön eller 149,44 kr i timlön.
När man jobbat ett år efter utbildning: 25 807 kr i månadslön eller 155,46 kr i timlön.
När man jobbat två år efter utbildning: 27 071 kr i månadslön eller 163,08 kr i timlön.
57 % har Ob-tillägg enligt olika avtal men detta är inräknat i ovan siffror, flera skriver
att det är väldigt lågt, från 20 kr i timmen på röda dagar. Över 73 % har friskvårdsbidrag, 7 % har friskvårdstimme och 36 % får sitt SHR-medlemskap betalat av sin
arbetsgivare.
Nästan 53 % är med i facket, de flesta i Handels men även många i Unionen samt
några olika övriga som Hotell och Restaurangfacket med flera.
Vi frågade vad de önskar att SHR gör för dem och svaret var entydigt, de anställda
vill ha kollektivavtal med rekommenderade löner samt att vi jobbar för att höja dessa.
En annan fråga var hur de ser på framtiden i yrket, tyvärr skrev flera att de känner att
de måste byta bransch på grund av lönen. Någon önskar kunna jobba heltid, andra
vill ha mer utbildning och fortbildning, vill ta gesällbrev och specialiserad hudterapeut, drömmer om att starta eget eller jobba som säljare hos leverantör.
Varför är de anställda med i SHR? Nummer ett är att kunna kalla sig Auktoriserad
och nummer två på prioriteringslistan över anledningar att vara medlem var glädjande
nog att stödja SHR:s arbete för en seriösare och tryggare bransch! Tätt där efter kom
anställningsbarheten.
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SAMMANFATTNING
HUDTERAPEUTER SOM ÄR EGNA FÖRETAGARE
Mer än två tredjedelar av de svarande har haft sitt företag i 5 år eller längre och resterande knappa tredjedelen har haft sitt företag i mindre än 5 år. Lite mer än hälften
har enskild firma och nästan hälften har aktiebolag. De flesta, nästan 40 % jobbar
ensamma i egen lokal, 20 % hyr in sig hos annat företag och nästan lika många har
en eller flera anställda.
Nästan 80 % jobbar heltid eller mer, hälften jobbar över 45 timmar per vecka. Av de
som jobbar mer än heltid uppger nästan hälften att de gör det för att de måste få
företaget att gå ihop ekonomiskt. Av de som jobbar mindre än heltid anger nästan
30 % att de har för lite bokningar för att fylla upp en heltid.
Nästan 70 % omsatte under en miljon under sitt senaste bokföringsår. De flesta
inom spannet av 250 tkr – 999 tkr. Över 65 % anger att deras omsättning har ökat de
senaste 3 åren.
Av de som har ökat sin omsättning anges främst att man höjt priserna, sedan att
man bytt produkter och ökat synlighet i sociala medier som skäl. Av de knappt 12
% som fått en minskad omsättning anger de flesta att de fått barn och därför jobbar
mindre.
För de flesta, två tredjedelar av de svarande, står försäljning av produkter för 15–30
% av omsättningen. Försäljningen har ökat för en tredjedel, minskad för en tredjedel
och oförändrad för en tredjedel. Anledningar som anges till en ökad försäljning är
främst att man valt att sälja produkter som inte säljs på nätet, att man ökat sin marknadsföring och synlighet på sociala medier. Anledningen som anges till en minskad
försäljning är av i stort sett alla en ökad konkurrens från näthandeln.
Vilket pris man tar per timme för sina behandlingar varierar mellan 320 kr upp till
1500 kr. Den vanligaste timpenningen som anges är 800 kr, de flesta ligger mellan
780–880 kr. På frågan hur man kom fram till att man skulle ta just denna summa svarar nästan hälften att de kom fram till sitt timpris genom att de jämförde med andra
salonger i närområdet. Nästan lika många angav att de räknade på sina omkostnader, de flesta svarade detta i kombination med ovanstående där de även tog hänsyn
till konkurrenternas prisbild. Mindre än 10 % av alla svarande angav att de räknat in
önskad lön eller lönsamhet då de räknat ut sitt timpris. (Det kan vara så att de som
angav att de sett på sina utgifter även räknat in lönen där.)
Drygt hälften av företagarna höjer sina priser varje år, de flesta med cirka 5 %, resterande höjer mer sällan. Genomsnittet på den tiogradiga skalan hur väl insatta de
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är i företagets ekonomi blev dryga åtta, så medlemmarna anser sig vara väl insatta i
företagets ekonomi.
Av de som har aktiebolag tar nästan två tredjedelar ut under 25 000 kr per månad.
25 % av alla med AB tar ut 15 000 eller mindre. 20 % tar ut 30 000 kr eller mer.
För enskild firma har vi frågat om summan överskott av näringsverksamhet, 70 %
ligger inom spannet av 101 tkr till 400 tkr. Två tredjedelar har ett överskott på under
300 tkr.
Ett överskott på 300 000 per år motsvarar 25 000 per månad, på detta ska enskilda
företagare betala ca 40 % skatt (uppgiften är hämtad från https://www.verksamt.
se/starta/skatter-och-avgifter/enskild-naringsverksamhet )Två tredjedelar av de med
enskild firma får alltså ut under 15 000 kr per månad efter skatt.
Över två tredjedelar pensionssparar, vanligast är att spara ett till två tusen per
månad.
På frågan hur SHR kan hjälpa sina medlemmar att öka sin lönsamhet är det förslag
som flest ger att vi ska anordna fortbildningar i företagande, ekonomi och försäljning.
Många vill ha riktlinjer för prissättning för att fler ska våga höja sina priser.
Medlemmarna vill även att vi ska fortsätta att synas och synas ännu mer i media och
informera allmänheten om vikten att välja en auktoriserad hudterapeut. De vill att vi
fortsätter att höja hudterapeuternas status och gör det tuffare för oseriösa aktörer.
De flesta egna företagarna är i första hand medlemmar i SHR för att kunna kalla sig
auktoriserad hudterapeut, i andra hand försäkringen vi erbjuder och för det tredje vill
man stödja SHR:s arbete för en seriösare och tryggare bransch.
Lite fler än hälften av förtagarna ser positivt på sin framtid i branschen. Planer för
framtiden är att anställa, utöka sin verksamhet, ta in nya behandlingar, utöka med
avancerade behandlingar, fortsätta utvecklas med mer fortbildning. Man vill nischa
sig med mer lönsamma avancerade behandlingar för att få en bättre ekonomi i företaget. Några utbildar sig till sjuksköterska för att kunna ta in ännu mer avancerade
behandlingar.
20 % ser negativt på sin framtid i branschen. De tycker att det är svårt, hårt och
kämpigt främst på grund av den oreglerade branschen som ger oseriösa konkurrenter, även konkurrens från internet och hälsoproblem anges som skäl till att man
ser negativt på sin framtid i yrket. Några anger att de kommer att byta bransch av
ovan nämna skäl. Några kan inte leva på enbart sin salong utan måste jobba extra på
sidan av.
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MEDLEMSUNDERSÖKNING
FRÅGOR TILL ALLA SVARANDE
1. Hur länge har du varit medlem i SHR?

Jämn spridning mellan gamla och nya medlemmar som svarat. Drygt 38 % har varit medlemmar i 10 år och uppåt. 62 %
har varit medlemmar i mindre än 10 år.
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2. Hur arbetar du i branschen idag?

Av de 226 som svarade var drygt 30 % anställd hudterapeut på hudvårdssalong/ spa/ klinik/
apotek/ butik och 5% var anställd som säljare/ utbildare hos leverantör eller på skola. 45 %
av de svarande hudterapeuterna hade eget företag utan anställda, 13 % hade eget företag
med en eller flera anställda, övriga drygt 5 % var bland annat anställda på kryssningsfartyg,
frisörsalong, studerande, pensionär, extraarbetande och så vidare. 58 % av de svarande
är alltså egna företagare. I fjolårets undersökning var 62 % egna företagare och 27 % var
anställda så den fördelningen har ändrats några procent sedan 2018.
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FRÅGOR TILL ANSTÄLLDA MEDLEMMAR
3. Varför är du medlem i SHR?
Rangordna din svar genom att klicka och dra svarsalternativen,
där 1 är viktigast och 8 minst viktigt.

Nummer ett är att kunna kalla sig Auktoriserad, nästan 70 % valde det som största anledningen och nummer två på prioriteringslistan över anledningar att vara medlem var glädjande nog att stödja SHR:s arbete för en seriösare och tryggare bransch! Tätt där efter
kom anställningsbarheten.
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4. Hur länge har du varit anställd som hudterapeut?

42 % har varit anställda i över 5 år och 58 % i mindre än 5 år.

5. Vilken anställningsform har du?

En majoritet, över 62 %, är fast anställda med månadslön, knappt 22% är fast
anställd med timlön, resterande 16 % är visstidsanställda, provanställda eller
vikarierande.
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6. Hur många procents tjänst har du?

Nästan 80 % av de som svarade jobbar 75–100%.

7. Om du inte arbetar heltid, är detta självvalt eller har du ej
kunnat erbjudas mer?

Av de som inte jobbar heltid hade drygt 57 % valt det själva och knappt 43 % jobbade mindre än heltid på grund av att arbetsgivaren inte kan erbjuda heltid.
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8. Får du provision på behandlimgar?

Nästan 70 % har inte någon provision på behandlingar. Av de som får provision varierar
den på mellan 2,5% och 20% av intjänat belopp. En del har det enbart på vissa behandlingar och kurer.

9. Får du provision på produkter?

62 % av de svarande får provision på produkter. Denna varierar i storlek och upplägg, vissa
har en trappa, vissa efter budget, men de flesta svarade ca 7 %, det kan bero på att enligt
Handels Skönhetsavtal så bör provisionen vara 7 % på försäljningssumman efter avdragen
moms. (Vilket motsvarar 5 % på försäljningssumman med moms.)
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10. Följer din arbetsgivare något kollektivavtal?

60 % uppgav att deras arbetsgivare följer ett kollektivavtal och 40 % saknar kollektivavtal.
De flesta av dessa följer handels skönhetsavtal men nästan lika många hade Hotell och
Restaurang-fackets avtal, några följer Handels Detaljhandelsavtal och några Frisöravtalet.

11. Vilken lön har du före skatt per månad?

Snittlönen bland de svarande med månadslön landande på drygt 26 100 kr inklusive eventuell provision per månad före skatt. Lönerna som angavs var från 12 000 till 45 000, men
de flesta angav runt 25 000.
För anställda med timlön hamnade snittet på 140 kr per timme, men de flesta angav 150 kr
per timme i timlön vilket det motsvarar 26 100 i månadslön (om man tar timlön gånger 174)
då får vi alltså samma snitt som dem med fast månadslön. Timlönerna som angavs varierade mellan 130 kr och 170 kr med eventuell provision inräknat.
Att jämföra med Handels skönhetsavtal för perioden 2018-04-01 till 2019-03-31 (för lön
utan provision):
För den med ett års yrkesutbildning: 24 807 kr i månadslön eller 149,44 kr i timlön. När man
jobbat ett år efter utbildning: 25 807 kr i månadslön eller 155,46 kr i timlön. När man jobbat
två år efter utbildning: 27 071 kr i månadslön eller 163,08 kr i timlön.
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12. Har du OB-tillägg eller andra tillägg?

57 % har Ob-tillägg enligt olika avtal, flera skriver att det är väldigt lågt, från 20 kr i timmen
på röda dagar men andra har upp till 50–100 % OB på helger.

13. Har du andra förmåner? Fler val är möjliga.

Över 73 % har friskvårdsbidrag, 7 % har friskvårdstimme och 36 % får sitt SHRmedlemskap betalat av sin arbetsgivare.
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14. Är du med i något fackförbund?

Nästan 53 % är med i facket, de flesta i Handels (45%) men även många i Unionen (26 %)
samt några olika övriga som Hotell och Restaurangfacket med flera.

15. Hur kan SHR öka medlemsnyttan för sina medlemmar som är
anställda? Ange gärna förslag!
40 % av de anställda skriver att de vill ha kollektivavtal med rekommenderade löner samt
att SHR jobbar för att höja dessa. Andra önskemål är att fortsätta lyfta de anställda och
deras villkor.
”Vi behöver hjälpas åt att förhandla bättre avtal för anställda inom branschen.”

16. hur ser du på din utveckling inom yrket i framtiden?
Berätta gärna!
Nästan 23 % skrev flera att de känner att de måste byta bransch på grund av låg lön och
dåliga avtal. Knappt 13 % vill starta eget företag. 23 % fortbilda sig på olika sätt, via SHR
som specialiserad hudterapeut eller inom avancerad hudvård. Några vill ta sitt gesällbrev,
tycker att branschen måste regleras och vill hjälpa till att jobba för att höja yrkets status
samt informera kunder om att välja en auktoriserad hudterapeut.
”Jag ser att möjligheterna till bra lön och fast anställning är små vilket gör att det är ett yrke jag
inte känner mig trygg med att ha i framtiden.”
”Det är svårt att hitta seriösa företag som följer skönhetsvårdsavtalet, viket är det bästa avtalet
för oss hudterapeuter. Jag hoppas att yrket och branschen kommer få mer status och att det
på så sätt även blir bättre löner.”
”Jag tror att efterfrågan på erfarna, utbildade hudterapeuter kommer öka, outbildade kommer få
svårare att marknadsföra sig själva när SHR blir mer känt bland kunderna.”
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FRÅGOR TILL MEDLEMMAR MED EGET FÖRETAG
17. Varför är du medlem i SHR?
Rangordna din svar genom att klicka och dra svarsalternativen,
där 1 är viktigast och 8 minst viktigt.

Nästan 64 % av de egna företagarna är i första hand medlemmar i SHR för att kunna kalla
sig auktoriserad hudterapeut. På andra plats kom försäkringen och på tredje plats kom
stödja SHRs arbete för en seriösare och tryggare bransch.
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18. Hur länge har du haft ditt företag?

Över72 % av de svarande har haft sitt företag i 5 år eller längre och resterande knappa 28
% har haft sitt företag i mindre än 5 år.

19. Vilken företagsform har du?

Drygt 52 % har enskild firma, 47 % har aktiebolag och mindre än 1 % har handelsbolag.
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20. Hur arbetar du?

Nästan 39 % jobbar ensamma som hudterapeut i egen lokal, nästan 20 % hyr in sig hos
annat företag, nästan 17 % har en eller flera anställda.
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21. Hur många timmar per vecka jobbar du med ditt företag totalt?
(behandlingar, städning, inköp, marknadsföring, ekonomi m.m.)

De flesta, över 45 %, jobbar 45–55 timmar per vecka, knappt 30 % jobbar 40 timmar per
vecka och det är lika många som jobbar över 55 timmar per vecka som det är som jobbar
25-35 timmar per vecka.

22. Hur många av dessa timmar jobbar du med behandlingar per vecka?

De allra flesta, nästan 68 % jobbar med behandlingar 25-35 timmar per vecka, över 25 %
har behandlingar cirka 40 timmar per vecka, resterande knappa 7 % har behandlingar i
mer än 45 timmar per vecka.
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23. Om du jobbar mer än heltid (40 tim/vecka), är det självvalt
eller för att få det att gå ihop?

Av de som jobbar mer än heltid har drygt 54 % valt det själva men nästan 46 % gör det för
att de måste få företaget att gå runt.

24. Om du jobbar mindre än heltid (40 tim/vecka), är det självvalt
eller för att du inte har tillräckligt med bokningar?

Av de som jobbar mindre än heltid är det självvalt för nästan 71 % men över 29 % anger att
de har för lite bokningar för att fylla en heltid.
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25. Hur hög är ditt företags omsättning?
(Detta står i företagets resultatsrapport under ”Summa intäkter”)

Drygt 17 %har en omsättning på 250-499 tkr, drygt 16 % har en omsättning på 500-749 tkr,
drygt 15 % har en omsättning på 750-999 tkr. Det är fler som har en omsättning på under
149 tkr än som har en omsättning på 1-1,5 miljoner. Totalt har drygt 31 % en omsättning på
över en miljon och knappt 69 % har en omsättning på under en miljon.
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26. Om ni är flera hudterapeuter som arbetar i företaget, hur stor
är omsättningen per anställd?
Av de som svarat är spannet mellan 500 tkr och 1,5 miljoner kr per anställd. De flesta har
svarat 900 tkr – 1 miljon kr.

27. Hur har din omsättning förändrats under de senaste tre åren?

Över 65 % anger att deras omsättning har ökat de senaste 3 åren, för 23 % är det
oförändrat och för knappt 12 % har den minskat.
Av de som har ökat sin omsättning anges främst att man höjt priserna, sedan att man
bytt produkter och ökat synlighet i sociala medier. Även ökad försäljning av produkter, nya
behandlingar, jobbat mer och mer utbildning anges som skäl till ökningen. De siffror som
anges för procentuell ökning är mellan 5–20 %.
Av de som fått en minskad omsättning anger de flesta att de fått barn och därför
jobbar mindre.
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28. Hur stor del av din omsättning är försäljning av produkter?

För de flesta, nästan 35 %, utgöt försäljning ab produkter mellan 15-30 % av omsättningen,
nästan 26 % anger 0-15 % och nästan 23 % anger 30-45 %. Drygt 16 % har en försäljning
på över 45 % av omsättningen.
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29. Hur har denna procentsats förändrats de senaste tre åren?

Lika många har ökat sin försäljning av produkter som de som har en oförändrad försäljning,
nästan 35 %. Men nästan 31 % har en minskad försäljning.
Anledningar som anges till en ökad försäljning är främst att man valt att sälja produkter som
ej säljs på nätet, ökat sin marknadsföring och synlighet på sociala medier och vidareutbildat
sig mer i produkter, försäljning och marknadsföring.
Anledningar som anges till en minskad försäljning av produkter är för i stort sett alla en
ökad konkurrens från näthandeln.
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30. För dig med aktiebolag:
Hur mycket lön tar du ut per månad (brutto)?

Av de som har aktiebolag anger 25 % att de tar ut mindre än 15 000 kr per månad i lön.
Knappt 22 % tar ut mellan 15-000-20 000 kr, det betyder att 64 % tar ut under 25 000 kr
per månad. Ca 36 % tar ut en månadslön på över 25 000 per månad, Varav drygt 17 % tar
ut 25 000-30 000 och drygt 17 % tar ut över 35 000.
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31. För dig med aktiebolag: Brukar du ta ut aktieutdelning?

Av de som har aktiebolag anger 25 % att de tar ut mindre än 15 000 kr per månad i lön.
Knappt 22 % tar ut mellan 15-000-20 000 kr, det betyder att 64 % tar ut under 25 000 kr
per månad. Ca 36 % tar ut en månadslön på över 25 000 per månad, Varav drygt 17 % tar
ut 25 000-30 000 och drygt 17 % tar ut över 35 000.

32. För dig med enskild firma: Din inkomst per år bräknas på ditt
överskott av näringsverksamhet, som står i deklarationen. Ange
denna summa här.

Enskild firma, summa överskott av näringsverksamhet anges, 50 000 – 100 000 kr (11,11 %),
101 000–200 000 (27,78 %), 201 000 – 300 000 (25 %), 301 000-400 000 (19,44 %), 401 000
– 500 000 (8,33 %), 501 000 – 600 000 (2,78%), 601 000 – 700 000 (5,56 %). 5,56 % anger
att de har ett underskott.
Nästan 65 % har alltså ett överskott på under 300 000 och drygt 35 % har ett överskott på
över 300 000 per år.
Överskott på 300 000 per år motsvarar 25 000 per månad men på detta ska enskilda företagare betala ca 40 % skatt (procentsats enligt verksamt.se:
https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/enskild-naringsverksamhet).
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33. Pensionssparar du?

Över 68 % pensionssparar. Summan de sparar varierar från hundralappar till över 10 000
per månad. Men vanligast är att spara ett till två tusen per månad. 100–900 kr mån (17 %),
1000-2000 (39 %), 2100-3000 (16 %), 3100-4000 (12 %),5000-6000 (5 %), 7000 och uppåt
(11 %)

34. Vad har du för pris (inkl moms) för behandling per timme
i genomsnitt?
Timpris som anges är emellan; 320–500 (9 %), 500-600 (18 %), 650-750 (27 %), 780-880 (25
%), 895-995 (9 %), 1000-1100 (9 %), 1200-1500 (3 %). Den vanligaste summan per timme är
800 kr (17 %), därefter 700 kr (9 %), 650 kr (8%) och 1000 kr (7 %).
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35. Hur kom du fram till detta timpris?
Nästan 50 % av alla svarande sa att de kom fram till sitt timpris genom att de jämförde med
andra salonger i närområdet och satte sitt pris utifrån deras pris. 10 % av dessa valde att
lägga sig lite högre än konkurrenterna och 2 % valde att lägga nig lägre. Drygt 40 % angav
att de räknade på sina utgifter/omkostnader, de flesta svarade detta i kombination med
ovanstående där de även tog hänsyn till konkurrenternas prisbild. Ca 8 % av alla svarande
angav att de även räknat in önskad lön/lönsamhet då de räknat ut sitt timpris. Det kan ju
vara så att de som angav att de sett på sina utgifter även räknat in lönen där. 7 % hade gått
på tips från leverantörer eller kollegor. Drygt 3 % gick på en känsla av vad som är rimligt,
ca 3 % visste inte, 1 % hade använt SHR:s mall för att räkna ut timpris och 1% hade tagit
hjälp av sin revisor. (Några missförstod frågan och svarade på hur man räknar ut ett pris per
timme som tillexempel minutpris gånger sextio men vi ville veta varför man valt att lägga sig
på denna summa.)

36. Höjer du dina priser varje år?

55 % höjer sina priser varje år, de flesta av de som även lämnade kommentar om summa
angav att de höjer med ca 5 % men allt emellan 1-10 % angavs.
23 % av de som svarade nej angav att de höjer vartannat år, av de som angav summa
varierade det mellan 2-10 %. 12 % angav att de höjer mer sällan, ca var tredje år, de som
höjer mer sällan angav från 3 % upp till 20 % höjning. 7 % anger att de går på känsla.

50

37. Hur väl insatt är du i ditt företags ekonomi?
Skala 1-10, där 1 är inte alls insatt och 10 är mycket väl insatt.

Nästan 48 % anger en 10a på den 10-gradiga skalan, dvs att de är mycket väl insatta
i sitt företags ekonomi. Totalt är nästan 86 % på den övre delen av skalan mellan 6-10.
Genomsnittet blev 8,31 av 10. Så medlemmarna är med andra ord väl insatta i sitt
företags ekonomi.
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38. Hur kan SHR hjälpa sina medlemmar som är egna företagare,
att öka sin lönsamhet?

Den önskan som allra flest anger är att SHR ska anordna fortbildning i företagande och
ekonomi. Alltså öka kunskapen om hur man får bättre lönsamhet i sitt förtagande (24 %).
Förslag på att ha fler föreläsningar i ämnet och även skriva mer om ekonomi i tidningen och
sprida information om ämnet i vår medlemsgrupp på Facebook. Många vill även ha fortbildning försäljning och hur man tänker mer affärsmässigt (14 %)
Utbildning i allmänhet vill många ha mer av (13%)
Många vill ha riktlinjer för prissättning för att fler ska våga höja sina priser. (11%)
Medlemmarna vill även att vi ska fortsätta att synas och synas ännu mer i media och informera allmänheten om vikten att välja en auktoriserad hudterapeut (16 %). De vill att vi fortsätter att höja hudterapeuternas status och gör det tuffare för oseriösa aktörer (12 %)
Några vill ha utbildning i digital marknadsföring och sociala medier (7 %). Positiv respons
fick vi på vår medlemstidning, vår mall för att räkna ut timpris, vår försäkring, vårt jobb för
att höja statusen i yrket.
”Bra tidskrift med god info! Väldigt viktigt att poängtera hur viktig försäljningen är. Timpeng i
snitt som är så pass hög att den gör att du kan leva på ditt yrkesval. Även om vi brinner för vårt
yrke måste vi tänka business!”
”Genom att arbeta för att få fler att ta sitt yrke på allvar och våga ta betalt.”
”Fortsätta med reklamkampanjerna om hur viktigt det är att välja en Auktoriserad hudterapeut!”
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39. Hur ser du på utvecklingen inom ditt företagande i framtiden?

54 % svara att de ser positivt på sin framtid i branschen. Planer för framtiden är att anställa,
utöka sin verksamhet, ta in nya behandlingar, utöka med avancerade behandlingar, fortsätta
utvecklas med mer fortbildning. Man vill nischa sig på mer lönsamma avancerade behandlingar för att få en bättre ekonomi i företaget. Några utbildar sig till sjuksköterska för att
kunna ta in ännu mer avancerade behandlingar.
20 % ser negativt på sin framtid i branschen. De tycker att det är svårt, hårt och kämpigt
främst på grund av den oreglerade branschen som ger oseriösa konkurrenter. även konkurrens från internet, hälsoproblem, förslitningsskador och allmänt sämre ekonomiskt läge
anges som skäl till att man ser negativt på sin framtid i yrket. Några anger att de kommer
att byta bransch av dessa skäl. Några kan inte leva på enbart sin salong utan måste jobba
extra på sidan av.
”Jag tror vi kommer sälja färre produkter och göra avancerade behandlingar med resultat på
salongen. Vara ännu mer påläst och vassare terapeuter än idag.”
”En stor utmaning. Kunderna är så pålästa och handlar mer och mer på nätet.”
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SHR verksamhetsår 2019
Informationen i detta avsnitt är hämtat från SHR:s verksamhetsberättelse för 2019, skriven
av vår sekreterare Lena Rodin.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2019/2020 2063, vilket är en ökning med 25
sedan året innan.

Kategorier medlemmar med antal medlemmar i varje kategori
Personliga medlemmar		
			Egna företagare		

1025

			Anställda		

539

			Övriga			

467

			Pensionärer		
			TOTALT			

32
2063

Övriga medlemmar		
			Hedersmedlemmar

11

			Salong/spamedlemmar

29

			Servicemedlemmar
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Antal medlemmar i respektive kategori.

Medlemsantalet visar på en ytterligare liten ökning sedan året innan.

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.
Emmie Lindblad, Medal of Excellence i Yrkes-VM i Kazan, Ryssland 2019. Emmie vann
också priset ”Sustainable Practice Award”, ett nytt pris som för första gången tilldelas de
tävlande som sparsamt och effektivt använt sina produkter under tävlingen.
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Vår organisation
Kansli och personal
Staffan Thomée har arbetat heltid på kansliet. Annica Joensuu har arbetat 100% som ordförande. Anna Olsson började arbeta på kansliet 1 november 2019 på heltid. Kansliet har
även deltagit på Hud & Kosmetikmässan med medlemsservice via SHR:s monter.

Styrelsen och arbetsgrupper
Styrelseledamöter
Annica Joensuu, ordförande
Malin Tivlin, vice ordförande, region Stockholm Södra
Anna Skinnargård, kassör, region Värmland-Västmanland-Närke
Lena Rodin, sekreterare, region Skåne
Lena Edberg, PR-ansvarig, region Stockholm Norra
Lovisa Petri, region Östra Götaland
Nathalie Koverman, region Uppland-Dalarna
Anne-Charlotte Åström, region Norrland

Utbildningsutskottet
Anne-Lie Söderbjer Svensson
Alexandra Jastré
Eva-Lotta Lindell
Olivia Grönberg Svalander

Etiska rådet
Hannah Kallio
Cassandra Larsson
Marija Navaityté

Arbetsgruppen för permanent hårborttagning
Lisbeth Alnesjö
Christina Olsson
Marie Petersson
Louise Winterling Swenning

Valideringsgruppen
Karin Byrud
Josefine Pedersen

Valberedningen
Josefin Nilvé, sammankallande
Petra Ström
Ebba Green
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WordSkills
Emmastina Dannered, Expert WSS
Emmastina har under året bland annat tränat den tävlande Emmie Lindblad inför Yrkes-VM i
Kazan. Hon har också planerat för Yrkes-SM i Helsingborg 2020.

Revisorer har varit
Extern revisor Margaretha Forsman, Revisorcompaniet och
internrevisor Elisabeth Engström.

Redovisning
SHR:s redovisningsbyrå har varit Saldo Redovisning i Stockholm.

Hudterapeuten
Medlemstidningen Hudterapeuten utkom 2019 med fem nummer. Den har också utkommit
digitalt till eleverna på våra medlemsskolor. Ansvarig utgivare var Annica Joensuu medan
Lena Edberg samt Nathalie Koverman delade på arbetet som redaktör.

Föreningar
SHR är aktiv medlem i Företagarna, IDEA samt CIS/CEN.

Sociala medier
SHR har varit aktiv i sociala medier såsom Instagram och Facebook, där vi nu har 3407 följare på Instagram (en ökning med 829 sen året innan) och 5278 personer som gillar vår
Facebooksida (en ökning med 821 sen året innan). SHR har även egna Facebooksidor för
SM i Makeup och Hud & Kosmetik, samt ett Twitterkonto och ett Linkedinkonto.

SHR-bloggen
Under 2019 har SHR-bloggen uppdaterats minst två gånger per vecka och administrationen
har skötts av vice ordförande Malin Tivlin. Bloggen har fått 53 023 visningar och 39 454
besökare.

Elektroniska nyhetsbrev
Sex elektroniska nyhetsbrev har gått ut till medlemmar, servicemedlemmar, förmånsgivare,
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 förbundet.
Dessa har skickats ut till det pressregister som SHR har. Den viktigaste under året torde
vara den om att den nya europeiska standarden blivit klar.
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Event
International Makeup Championship
Anna Alyaksina, vinnaren från SM i Makeup 2018, representerade Sverige under
International Makeup Championship som gick av stapeln den i Düsseldorf.

Yrkes-VM
2019 hölls Yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Tävlande för Sverige var Emmie Lindblad
som tog hem två ärofyllda priser; Medal of Excellence samt Sustainable Practice
Award. Experttränare var Emmastina Dannered.

Yrkesutbildningsgalan
2019 arrangerades Yrkesutbildningsgalan för första gången. Syftet med galan är
att lyfta och öka statusen för yrkesutbildningar. Arrangör var WorldSkills Sweden
och SHR representerades av ordförande Annica Joensuu, WWS-expert och tränare
Emmastina Dannered samt tävlande Emmie Lindblad.

Hud & Kosmetik
Med många utställare, tävlingar och happenings blev mässan årets träffpunkt för alla
i branschen även 2019! En blandning av tidigare och nya utställare, totalt 99 stycken,
besöktes av 2500 besökare under den 5-6 september. Tävlingar som avgjordes under
mässan var SM i Makeup, SM i Nail Design, Elev-SM i manikyr samt, nytt för i år,
Eurolash som är EM i fransar. Vår största nyhet var Sveriges auktoriserade hudterapeuters eget skönhetspris;The Skincare Professionals Awards (SPA).

SPA – The Skincare Professionals Awards
SPA är en ny tävling för svenska utställande företag på Hud &
Kosmetik som vänder sig till professionella yrkesutövare i att tävla
med sina produkter om att nomineras och ta chansen att vinna
auktoriserade hudterapeuters finaste utmärkelse
.CIDESCO-kongress
Ordförande Annica Joensuu och kassör Anna Skinnargård deltog vid den internationella CIDESCO-kongressen i Chicago i USA. Den svenska presidenten Anna-Cari
Gund avtackades för väl utfört arbete och Annica Joensuu fick ta emot en utmärkelse för ”Loyal Service and Outstanding Dedication to CIDESCO and the Beauty
Therapy”.

Swedish Beauty Awards
Årets galatema var Beauty Gives Back till förmån för Look Good Feel Better. SHR var
en av sponsorerna och representerades av PR-ansvarig Lena Edberg och ordförande
Annica Joensuu, som även satt med i kosmetikjuryn. Under prisutdelningen visades
en film om Look Good Feel Betters arbete där SHR medverkade.

Daisy Beauty Awards
SHR:s ordförande Annica Joensuu satt i juryn för Årets kroppsvård och tillsammans
med Nathalie Koverman representerade de SHR på galan.
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Samarbeten och myndighetsarbete
Europeisk standard
Standardisering innebär en väletablerad metod för att ta fram gemensamma lösningar på återkommande problem i en bransch eller inom ett ämnesområde. SIS verkar
på nationell nivå, CEN på europeisk nivå och ISO i hela världen. SIS är alltså Sveriges
medlem i CEN och ISO. Standardiseringsarbetet utgår ifrån världshandelsorganisationen WTO:s regler. En standard är inte tvingande men om en bransch anammar och
använder en standard blir det svårt att inte använda den. Den blir indirekt tvingande
för dem som vill agera som seriösa aktörer inom branschen.
Efter ett långt arbete var den europeiska standarden för hudvårdstjänster klar i juli
2019. Vår standard är en servicestandard som syftar till att öka säkerheten för
konsumenter som väljer att köpa en hudvårdstjänst. Standarden går under namnet;
EN 17226 ”Beauty Salon Services –
Requirements and recommendation for provision of service. Standarden marknadsfördes sedan under hösten av SIS och SHR.
Hudterapeutmästare Ann-Charlotte Andersson Rosén har företrätt SHR i detta
viktiga arbete.

Skönhetsutredningen
Samtidigt som SHR:s pressmeddelande gällande den nya standarden kom ut och
journalister började skriva om den kom även nyheten om ett nytt lagförslag från
regeringen om att reglera skönhetsingrepp. Socialdepartementet är nu angelägna om
att en reglering kommer till stånd så snart som möjligt med krav på bland annat att
den som utför injektioner ska vara legitimerad. Förslaget skickades ut på remiss till
berörda instanser så även SHR. Regleringen förslås inträda 1 januari 2021.

HYN
Under året bildades Hudterapeuternas Yrkesnämnd, HYN, där SHR tillsammans med
de aktörer i landet som har intresse i hudterapeutyrket ska samarbeta kring utveckling av branschen, ge företagen en stärkt handel och bidra till ännu mer samarbete
mellan myndigheter och andra branschaktörer. HYN hade två sammankomster under
2019 där representanter från medlemsskolorna, Konsumentverket, Hantverkarnas
Riksorganisation, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, KoHF,
Myndigheten för Yrkeshögskolan, Handels, SIS samt PR-ansvarig och ordförande i
SHR har deltagit.
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Skolverkets programråd
SHR:s ordförande Annica Joensuu har suttit 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. I Gymnasieutredningen, där
SHR och Frisörföretagarna fått lämna sina synpunkter genom remiss gällande att
yrkesutgångarna för Frisöraspirant, Hår- och makeupstylist borde slås ihop och där
programmet hudvård bör försvinna från gymnasieskolan, lämnade Skolverket ett förslag till regeringen i mars 2018. Resultatet som presenterades av Skolverket innebar
att man rekommenderar att avveckla gymnasial hudvårdsutbildning samt att yrkesutgången hår- och makeupartist inom inriktningen övriga hantverk flyttas till frisörinriktningen som även får yrkesutgången barberare. Det sistnämnda förslaget fattade
Regeringen beslut om i december 2019.

Övriga myndighetsarbeten
SHR svarar kontinuerligt på remisser från myndigheter som berör vårt arbete. Viktiga punkter under 2019 gällde Skönhetsutredningen, nya föreskrifter till
Strålsäkerhetslagen och inbjudan om att ingå i en arbetsgrupp för att förnya de
Allmänna råden om Yrkesmässig Hygienisk verksamhet.
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Framtid och strategi
Med början redan under 2019 kommer vi 2020 fortsätta fokusera på att höja den auktoriserade hudterapeutens status. En del i denna process är att vi alla ska kunna leva
ett gott och fullvärdigt liv på detta underbara yrke vi valt blir att implementera rätt
prissättning för lönsamhet. För att inte basera din prissättning på känslor och lösa
antaganden såsom vad andra tar betalt för sina tjänster, vad du tog för tio år sedan,
vad din leverantör säger eller kanske t.o.m. vad du TROR kunden vill betala har vi en
mycket enkel men professionell mall att erbjuda medlemmarna i kunskapsbanken på
den interna hemsidan. I det första numret av Hudterapeuten 2020, i en artikel av före
detta redaktör Nathalie Koverman, presenteras en jämförelse av hantverksyrken med
syfte att uppmuntra till att våga ta betalt och våga höja priserna.
En annan del, som vi hoppas och tror enormt på, är den nya standarden. Som
nämnts, under rubriken Skönhetsutredningen, så kom regeringen 2019 med den
mycket glada nyheten om ett nytt lagförslag som ska reglera skönhetsingrepp. Detta
gav ännu mer tyngd åt nyheten om den nya standarden och ökade medvetenheten
hos såväl konsumenter som oseriösa aktörer att branschen håller på att städas upp
och samtidigt hur situationen ser ut idag och att man som konsument själv måste
kolla upp vem man går till. Äntligen ser vi en positiv utveckling i branschen och detta
kommer vi jobba vidare med på alla tänkbara sätt och vi uppmuntrar alla medlemmar
att hjälpas åt att informera kunder och allmänhet. Vi ser med glädje att alltfler
personliga medlemmar, servicemedlemmar och medlemsskolor hjälper till att lyfta
SHR i sociala medier och i intervjuer med mera. Detta har vi alla glädje av så att
kunderna vet att de alltid ska välja en auktoriserad hudterapeut för hudvårds- och
skönhetsbehandlingar.
Men än finns ingen lagstiftning som reglerar vem som får starta skönhetsverksamhet
och utföra avancerade behandlingar. Därför måste vi ägna början av det nya decenniet åt att outtröttligt informera konsumenterna om detta.
En tredje del i denna process är och har varit att enträget arbeta vidare med det
utvecklingsarbete gällande organisationsförändring som vi anser är nödvändigt. Med
en gemensam vision om ett kompetent och professionellt yrkesutövande i alla lägen,
att fortsätta vara det självklara valet för den rätt utbildade hudterapeuten samt för att
SHR ska kunna vara den moderna och professionella organisation som vi vill, presenterar vi därför ett förslag om organisationsförändring på årsmötet i mars 2020.
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