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Om man vill starta ett företag men inte 
har mer än lönen som kommer in 
varje månad och inte heller vill låna 
av banken – vad gör man? Annica 

Forsgren Kjellman och hennes man Mikael sålde 
huset och använde vinsten som startkapital. 

I början var hemmet lika med kontoret och 
något större lager till sin e-handel var det inte 
tal om. Det var varken logistiskt eller ekono-
miskt möjligt. Ändå var en av hörnpelarna för 
Annica att leverera i tid och alltid erbjuda hela 
sortimentet från de märken man sålde. Det 
ledde till en hel del pyssel.

– Jag minns när ett specifikt läppstift från  
Sensai var slut hos leverantören. Då fick jag 
skicka min pappa till NK för att köpa det till  
fullt pris. Dagen efter kom ytterligare en beställ-
ning på samma läppstift. Det var bara att ringa 
pappa igen. De måste ha undrat vid disken var-
för han var så förtjust i just det där läppstiftet.

När man går omkring i Skincitys enorma  
lokaler är det svårt att tänka sig att det hände 
för bara åtta år sedan. I dag finns företaget dess-
utom i övriga Norden plus i England. Förra året 
hade man en omsättning på över 350 miljoner 
kronor och man har fler än 100 anställda. Hur 
gick det till?

Redan som liten stod Annica förundrad fram-
för spegeln och undersökte huden in i minsta 

detalj. Hon funderade på hur den egentligen såg 
ut under ytan och hur allt hängde ihop med  
porer och hårsäckar.

– Bland det bästa jag visste var att få komma 
hem till min moster. Hon hade ett fantastiskt fint 
sminkbord där alla produkterna stod uppställda 
i rader. Där fanns den klassiska YSL-doften  
Rive Gauche, Lancômes ögonmakeuprengöring 
Bi-Facil och dyra läppstift i fina hylsor. Hon lät 
mig sitta där och testa – det var drömmen!

SKOLAN VAR DET värre med.
– Jag var helt ointresserad. Det var knepigt att 

hänga med på grund av lässvårigheter och mat-
te var en katastrof. Den enda gången det blev 
bra betyg var på gymnasiet, när vi läste media. 
När jag fick skapa saker, då kom mina egenska-
per till sin rätt. Det kändes inte som plugg efter-
som det var roligt. Precis som mitt jobb är nu.

Efter gymnasiet stack Annica iväg och reste ett 
tag. Väl hemma igen funderade hon på vad hon 
skulle bli egentligen. Mamma kom med svaret.

– Hon ringde en dag och sa att hon hade läst 
i tidningen att man kunde utbilda sig till  
hudterapeut. Jag hade ingen aning om vad  
det innebar, men mamma ordnade så att jag  
fick hänga med hennes hudterapeut ett par  
dagar. Det var fantastiskt. Det kändes som om 
jag hade kommit hem.

SKÖNHET/PROFILEN

Hon är hudvårdsproffset som på några år byggt upp 
en av Sveriges populäraste bloggar och är på god 

väg att erövra världen med sin salong på nätet.  
Möt Annica Forsgren Kjellman – kvinnan  
som vet att hudvård är mer än bara yta.

”Bra hy är viktigt 
för hälsan”

Bättre hy, större  
välmående.  
För Annica, som  
är utbildad hud- 
terapeut, är sam- 
bandet självklart. 

ANNICA 
FORSGREN 
KJELLMAN
ÅLDER: 41 år. 
BOR: Täby, utanför 
Stockholm.
GÖR: Grundare 
av Skincity. 
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” När vi omsatte 
30 miljoner 
tänkte jag att det 
här kanske kan 
bli något stort”

Annica gick tillbaka till skolbänken och något 
år efter examen registrerade hon domänen hud-
specialisten.se.

– Inspirationen kom från Blocket. Tanken var 
att Hudspecialisten skulle bli en branschportal 
där hudterapeuter kunde hitta jobb, köpa och 
sälja behandlingsmaterial, byta erfarenheter och 
läsa om nyheter.

Hudspecialisten fick dock ligga och mogna 
några år innan hon i februari 2011 drog igång 
det som snart blev en av Sveriges mest populära 
skönhetsbloggar. Nu var också hon och Mikael 
redo att gå live med sin hudvårdssalong på nätet.
När förstod du att ni hade lyckats?
– När vi började få feedback från kunderna. Vårt 
hudtest visade sig snabbt vara väldigt uppskattat. 
Många upplevde att de inte haft tillgång till den 
här typen av professionell hjälp tidigare. På före- 
och efterbilder som skickades in såg vi att vi, 
genom testet, verkligen kunde hjälpa kunderna 
till en bättre hud. Året när vi omsatte 30 miljoner 
var också speciellt, jag kunde inte riktigt ta in 

det. Då tänkte jag att det här kanske kan bli nå-
got riktigt stort. Faktiskt till och med ett globalt 
koncept.
Har du ibland känt att du inte blivit tagen på allvar 
för att du jobbar med hudvård?
– Det är framför allt män som först fäster blick-
en på min man och pratar business med honom. 
Sedan vänder de sig till mig och säger lite över-
seende ”ja, och du bloggar om smink”. Sådant 
kan göra mig rasande. Min åsikt är att vi räddar 
liv. Skincity handlar om hudvård och att huden 
mår bra är väldigt viktigt för vår psykiska hälsa. 
Vi exponerar den hela tiden. Vissa skäms så 
mycket över sin hy att de inte ens vill gå ut ge-
nom dörren.
Alla som handlar på Skincity får en docka som pre-
sent, en detalj som gjort stor succé …
– Hösten 2009 åkte jag och Mikael till Shanghai 
en weekend. Där såg jag en liten kokeshi, som 
den heter. Jag blev kär. Jag köpte flera stycken 
för att ha som inredningsaccessoar. Väl hemma 
igen skissade vi på sajten. Utseendet skulle vara 
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1. ANVÄND MINST EN produkt med 
AHA i din hudvårdsrutin. AHA 
återfuktar, gör linjer grundare och får 
huden att se ut och bete sig som om 
den vore yngre.

2. ANVÄND OCKSÅ EN produkt med 
retinol. Det är en kraftfull antioxidant 
som motverkar bildandet av fria 

radikaler, stimulerar och reparerar 
hudens kollagen- och elastinproduktion. 
Reducerar     också pigmenteringar som 
orsakatsav solskador och reglerar 
talgproduktionen.

3. ÅTERFUKTA OCH ÅTERFETTA! Välj en 
olja som ett av stegen i hudvårdsrutinen 
oavsett hudtyp. Det finns oljor även för 

fet hy. Oljan gör din hud mjuk, lystrig 
och följsam. Använder du makeup så 
kommer den att lägga sig mycket finare 
när huden är väl preparerad.

4. ANVÄND ALLTID UV-SKYDD! Det är 
lika viktigt oavsett ålder. Önskar du en 
gyllene glow – använd brun utan sol 
eller bronzer. 

ANNICAS BÄSTA TIPS

Alla kunder får en 
present, inspirerad av 
japanska kokeshi-
dockor. Nedan: Skincity 
har bland annat fått 
pris för sitt arbete inom 
näthandeln. 
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stilrent, signalera trygghet och ha en professio-
nell touch. Men jag ville också ha något som fick 
kunden att le när de öppnade paketet, de skulle 
få något mer än de förväntat sig. När jag fick veta 
att man i Asien ger bort kokeshi som ett bevis 
på tacksamhet var det självklart.
Var hämtar du energi och inspiration?
– Stallet är min meditation och när jag släpper 
loss tankarna på semestern så triggas min hjärna 
igång. För mig är det avkoppling att flytta tan-
karna från ett projekt till ett annat. Omväxling 
är avkoppling. 
Vilka är de största myterna kring hudvård?
– Jakten på parabener. De som finns i hudvård  
i dag är godkända av EU, de är undersökta och 
konstaterat ofarliga. Många företag är snabba 
med att skriva ”fri från parabener" – men i de 
fallen borde konsumenterna oftare ifrågasätta 
vad de är ersatta med. Något måste till så det 
inte blir en bakterietillväxt i produkten, då kan 
den bli farlig. Andra exempel på myter är att 
brun utan sol skyddar mot solen och fet hy inte 
behöver återfuktas. Eller att stråna blir grövre 
vid rakning och att det går lika bra att tvätta 
ansiktet med tvål och vatten.
Vad händer på Skincity i höst?
– Det är en ny julkalender på gång, vi lanserar 
flera egna produkter och tar in nya varumärken, 
som Hourglass. Och så har jag och Paula Begoun 
(journalist, författare och upphovskvinna till 
märket Paulas Choice. Reds anm.) tagit fram en 
nattmask tillsammans.                                            £
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HÄRLIGT FÖR HYN
1. När höst och vinter kommer, är det lätt att känna sig grå och glåmig. Då  
är Vitamin B Flawless Filter Foundation från Makethemake en skänk från  
ovan. Den ger bra täckning men är så följsam och elastisk att den aldrig ser 
onaturlig ut. Ca 300 kr/30 ml. 2. Har du envisa pigmenteringar är Skin-
Medica Lyteria 2.0 en produkt med mycket forskning bakom. Serumet  
ger fina resultat på pigmenteringar oavsett hudton. Ca 1 800 kr/60 ml.
3. Is Clinical Hydra Intensive Cooling Masque är en effektivt återfuktande 
gel-mask med välgörande botaniska antioxidanter och antiinflammatoriska 
ingredienser som rosmarin, lakritsrot-extrakt och resveratrol. Plus lite mentol 
för uppfriskande svalkande känsla. Ca 990 kr/120 ml. 4. När jag ska till 
gymmet eller ut på resa är Skincitys Stick Collection Hydrating Serum Oil 
smidig att ta med. Serumoljan sveps lätt över ansiktet och masseras in. Den 
binder fukt och stärker skyddsbarriären så att huden blir mjuk och 
återfuktad. Ca 150 kr/25 g. 5. Tata Harpers Revitalizing Body Oil är en 
lyxig ekologisk kroppsolja som gör torr och narig hud ultramjuk. Boostar 
dessutom med näring och har en ljuvlig doft. Ca 1 179 kr/125 ml. 

” En av de största 
myterna är jakten 
på parabener”

Annica är ett välbekant ansikte 
för TV4:as tittare. 
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