
Redan en månad innan hon gått ut 

hotell- och turismprogrammet startade 

Emelie sitt eget företag, Dream Clinic 

Stockholm. Efter studentfirandet tog hon 

en veckas semester, men sedan dess 

har hon i princip kört non stop.

”Snygg, hightech och pålitlig. 
Vad mer kan man önska?”

– Jag valde gymnasieprogram som många andra, 
utan att direkt veta vad jag ville. Men ganska snart 
upptäckte jag skönhetsområdet och började gå ut-
bildningar vid sidan om, i ettan i gymnasiet, med 
sikte på nagelterapeut.

Certifierad inom flera områden
Idag har Emelie gått många kurser och utbildningar 
inom skönhet. Förutom certifierad nagelterapeut är hon 
också certifierad för fransförlängning och lashlift, och är 
medlem i SEYF, Svenska Estetikers Yrkesförbund.
 – Vem som helst kan kalla sig nagelterapeut, men 
för att få vara medlem krävs att man har gått vissa 

godkända utbildningar. Och man måste vara medlem 
för att kunna köpa de bra materialen. Det är mängder 
av hygienrutiner eftersom det är mycket kemiskt som 
händer när du jobbar med sådant som lack och gel.

Trygghet viktigt för kunderna
De material som Emelie använder sig av är registrerade 
hos Läkemedelsverket och CPNP (EU:s kosmetiska 
register). Det är viktigt tycker Emelie, för skönhets-
branschen växer hela tiden och hon vill kunna stå för 
både de produkter och metoder som hon använder.
 – Det är tryggt för kunden att veta vad hon får på 
naglarna, att det inte är något skadligt. Jag tror att det 
många gånger är det som avgör när man väljer nagel-
salong. Det ska vara bra produkter som ger ett hållbart 
resultat men inte sliter på naglarna. Vilket tyvärr inte är 
fallet på alla nagelsalonger.  

Har alltid gillat att prata med folk
För att kunden sedan ska komma tillbaka krävs att 
hen trivs med skönhetsterapeuten också, och Emelie 
har alltid haft lätt att skapa kontakt med alla sorters 
människor. 



– Det jag gillar allra bäst med mitt jobb är att träffa 
så mycket folk och samtidigt få skapa något. Jag har 
alltid varit händig, älskat att pyssla lika mycket som 
att prata, och här kan man verkligen hitta på mycket 
häftiga designer tillsammans med trevliga kunder. 
 Via jobbet har Emelie till och med träffat en av 
sina bästa vänner som började som kund. På salong 
Strandängen i Tyresö, där Emelie hyr in sin nagelklinik, 
har hon också sällskap av ägaren Sandra som är frisör 
och fransstylist, och Sofie, frisör. 
 – Det är kul att ha kollegor att bolla med och det 
händer mycket på skönhetshimlen. Just nu är det väl-
digt trendigt med browlift. Funkar ungefär som lashlift 
och gör ögonbrynen fylligare.  

Även betalterminalen ska vara snygg
Att Emelie valde att testa en ny betalterminal, CM5, 
berodde på flera saker men framför allt på designen.  
 – Den är ju väldigt snygg. När jag först såg den 
tänkte jag ”jäklar vad cool, modern och hightech 
den är”. Och jag har fått positiv respons även från 
kunderna. På en skönhetssalong vill man ju ändå ha 
snygga grejer. Det enda kunder kan undra över är var 
man stoppar in kortet. På den här terminalen är det 
uppifrån, annars brukar det vara nedifrån. 

Pålitliga betalflöden
CM5 är lätt att hålla ren i och med att den saknar 
knappar, vilket varit en fördel, inte minst i coronatider.
     – Den är enkel att torka av, men att det inte är 
några knappar är också snyggt, den känns som en 
mobiltelefon. Jag sätter den på laddning varje natt. 
Sedan räcker batteriet hela dagen.
     För Emelies del är det bra att Swish blir möjligt med 
CM5, och annat som kommer tack vare att denna 
betalterminal är Androidbaserad.
     – De flesta av mina kunder betalar med blipp, en 
del har även kort i telefonen. Det är bra att den här 
betalterminalen är så modern att allt nytt går att lägga 
in om man vill. Och att den är så pålitlig, att man kan 
lita på att betalflödet hos Verifone alltid funkar. Jag 
vill kunna stå för både design och pålitlighet – i mina 
behandlingar och ända fram till betalningarna.


