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"Det är viktigt att ha en 
långsiktig plan för vårt  
arbete att uppnå de mål 
vi vill åstadkomma med 
Kroppsterapeuternas  
Yrkesförbund och för  
svensk friskvård."

Inledning
”Det är viktigt att ha en långsiktig plan för vårt arbete att uppnå 
de mål vi vill åstadkomma med Kroppsterapeuternas Yrkesförbund 
och för svensk friskvård. Omvärldsbevakning är en viktig grund-
pelare i dessa tider då digitaliseringen påverkar vårt samhälle i allt 
snabbare takt. Samma sak gäller opinionsbildning då branschen rör 
på sig och behöver anpassas till de allt större kraven som ställer 
individen – våra kunder – i fokus. Vårt varumärke blir allt mer känt 
bland beslutslutfattare och bland våra kunder vilket innebär att det 
ställs ännu större krav på aktiviteter som bygger varumärke och 
kvalitetssäkring bland medlemmarna. 

Denna revidering av de senaste fem årens målsättning och stra-
tegier kommer att fortsätta bygga förbundets värden och stärka 
förbundet som Sveriges största och viktigaste yrkesförbund i 
branschen.”

Styrelsen genom ordförande Mia Josjö och  
generalsekreterare Peter Feldt

Om innehållet
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är en intresseorganisation 

för utövare av olika yrken inom svensk friskvård. Terapeuter som 
utför behandlingar, tränings- och kostrådgivare och coacher är 
hörnstenarna i förbundet tillsammans med förbundets affärsnät-
verk som består av företag som levererar tjänster, produkter eller 
utbildningar inom hälsosektorn. Alla ska uppfylla förbundets krav 
på medlemskap. 

Verksamheten syftar till att vara ett stöd för enskilda medlemmar och 
medverka till att uppfylla deras vision om eget företag, samt utveckla 
branschens position inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. 

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund arbetar kontinuerligt med 
att kvalitetssäkra utbildare inom branschen och att organisera bran-
schens företag i ett affärsnätverk.

Varumärket skall borga för kvalitetssäkrade behandlingar och 
konsultationer genom etiska regler och patientförsäkring.

Denna folder sammanfattar målen för Kroppsterapeuternas Yrkes-
förbund och strategin för att nå dem under perioden fram till 2023.

Stockholm den 1 december 2018





Mål
• att höja kunskapen om kroppsterapeuter-

nas bransch bland konsumenter
• att friskvård accepteras och används som 

behandlingsmetod vid rehabilitering
• att förstärka den positiva synen på 

kroppsterapeuter i samhället
• att försäkringsbolag, företagshälsovård, 

företag och folkvalda ser ekonomiska 
vinster av aktivt hälsoarbete i samarbetet 
med kroppsterapeuter 

• att i friskvårdande syfte arbeta för att 
motverka ohälsa

Strategi
• att informera om fördelarna och nyttan 

med friskvård, grundad på förbundets etik 
och värdegrund

• att underlätta för våra medlemmar att 
utnyttja webbens möjligheter, så att deras 
tjänster kan bli mer lättillgängliga 

• att aktivt arbeta för att marknadsföra 
förbundet genom affärsnätverket och våra 
utbildares kanaler

• att utnyttja potentialen med sociala 
medier och Kroppsterapeuternas hemsida 
på bästa vis

Friskvårdsmarknaden



Mål
• att förvalta Kroppsterapeuternas  

befintliga medlemskategorier
• att bredda förbundet genom att ta in 

lämpliga medlemskategorier

Strategi
• att kontinuerligt arbeta för ökade  

medlemsförmåner 
• att arbeta för att behålla befintliga  

medlemmar i förbundet
• att arbeta för ökad spetskompetens och 

mätbara mål för såväl medlemmar som 
förbund

• att utöka och bredda samarbetet i  
affärsnätverket

• att bistå utbildarna i branschen med 
omvärldsbevakning och utbildning

Mål 
• att öka marknadens kunskap om och 

igenkänning av varumärket
• att varumärket skall förknippas med säkra 

och verksamma behandlingar/konsulta-
tioner

• att alla som arbetar inom våra yrkeskate-
gorier skall uppfatta vårt varumärke som 
garanti för säkra och effektiva behand-
lingar/konsultationer

• att arbeta för att skapa stolthet i organi-
sationen förknippat med sitt yrkesval och 
Kroppsterapeuternas varumärke

• att etablera och använda förbundets sigill 
och certifikat för att höja medlemmens 
status

Strategi
• att förstärka varumärket hos allmänheten 

genom olika marknadsaktiviteter 
• att tydliggöra varumärket för utövare 

inom de yrkeskategorier som förbundet 
organiserar, exempelvis genom samarbete 
med branschens utbildare

• att göra varumärket känt och accepterat 
hos såväl privat som offentlig sektor

Förbundets tillväxt

Kroppsterapeuternas varumärke



Varumärke
Mål

• att medlemmarna skall ha kunskap om 
sociala medier

• att medlemmarna skall ha tillgång till 
anpassat marknadsföringsmaterial

• att skapa möjlighet till relevant sälj- och 
marknadsföringsutbildning

• att stärka samarbetet med Sveriges mark-
nadsledande bokningsportal 

• att skapa möjligheter till samarbeten som 
leder till jobbtillfällen

Strategi
• att genom samarbete skapa en  

marknads- och säljutbildning för  
medlemmarna

• att erbjuda egna tjänster och  
gemensamma produkter

• att förbundet tillhandahåller checklistor, 
mallar, avtalsförslag och andra admini-
strativa hjälpmedel

• att arbeta för att skapa fler jobbtillfällen 
 i branschen genom tex event och  
samarbeten

• att underlätta bokning genom tjänster och 
samarbeten

• att förbundet erbjuder en användarvänlig 
hemsida

Mål
• att öka medlemmarnas kunskaper om 

sitt eget företagande och att bli mer af-
färsmässiga

• att öka kunskapen om ekonomi och 
bokföring

Strategi
• att bidra till högre professionell kompe-

tens hos medlemmarna och skapa en 
ökad lönsamhet genom utbildning och 
samarbeten

• att arbeta för bättre ekonomiska villkor 
för förbundets yrkeskategorier genom 
påverkansarbete

• att ta fram paket till nyföretagande för 
skolor och medlemmar genom förbundet

• att öka medlemmarnas kunskap om lön-
samhet i branschen

Medlemmarna som företagare

Ekonomi och lönsamhet







Mål 
• att etablera Kroppsterapeuternas sigill 

och certifikat som kompetenshöjande 
verktyg

• att kontinuerligt arbeta för att bibehålla 
en hög lägstanivå i professionen

• att etablera och använda förbundets sigill 
och certifikat för att höja medlemmens 
status

Strategi
• att marknadsföra Kroppsterapeuternas 

sigill som en del av igenkänningen för 
kvalitetssäkrade medlemmar i tre nivåer 

• att ha med kvalitetssäkring som argument 
i marknadsföringen av såväl förbund som 
medlemmar

Försäkringen
Mål 

• att Kroppsterapeuternas försäkrings-
nämnd tillhandahåller avtal och försäkring-
ar som möter medlemmarnas behov

• att eftersträva lägre kostnader för avtal 
och försäkring

• att arbeta för fler tilläggstjänster i för-
säkringen

Strategi
• att vid behov genomföra nya upphand-

lingar av relevanta försäkringsvillkor
• att hålla medlemmarna uppdaterade om 

aktuella avtal och försäkringar

Etik 
Mål 

• att Kroppsterapeuternas etik och 
värdegrund skall prägla förbundets hela 
verksamhet och vara väl kända och accep-
terade av samtliga medlemmar

• att denna etik och värdegrund skall till-
lämpas av de enskilda medlemmarna i sin 
profession

Strategi
• att Etiska rådet tar emot och följer upp 

ärenden som anmäls till förbundet. 
• att informera nya medlemmar om vårt 

etiska regelverk
• att informera befintliga medlemmar om 

ändringar i regelverket
• att upprätthålla det etiska regelverket

Kvalitetssäkring

Trygghet



Mål
• att söka samarbete med andra aktörer 

som kan ge strategiska fördelar för såväl 
den enskilda medlemmens verksamhet 
som för förbundets verksamhet

Strategi
• att kartlägga och formulera vad Kroppste-

rapeuternas Yrkesförbund kan tillföra i ett 
eventuellt samarbete

• att identifiera och initiera möjliga samar-
beten

Mål
• att öka kunskap om digitaliseringens 

påverkan på branschen. 
• att öka acceptansen för digitala hjälpme-

del för medlemmar

Strategi
• att skapa enkla verktyg, manualer eller 

utbildningar för att öka den digitala 
kompetensen. 

• att skapa kontakter med leverantörer av 
utbildning och utrustning inom IT

• att arbeta för samarbete med aktörer på 
marknaden

Mål
• att kunna påverka lagstiftning, motioner 

och andra beslut som påverkar förbundet 
på kort och lång sikt

• att kostnaderna för förebyggande 
friskvård och rehabilitering skall vara fullt 
avdragsgilla för såväl småföretagare som 
anställda

• att all friskvård ska behandlas likvärdigt.
• att förbundets yrkeskategorier skall vara 

ett erkänt och accepterat komplement till 
vården

Samarbeten

Digitaliseringen

Omvärldsbevakning och opinionsbildning 



Mål
• att skapa resurser för forskning inom 

hälsa- och friskvård
• att bevaka forskning inom vårt område

Strategi
• att initiera relevanta forskningsprojekt
• att öka vår kunskap om aktuell forskning 

och ge ökad spridning av intressanta 
forskningsresultat till medlemmar, media, 
beslutsfattare och kunder

• Inleda samarbeten med partners inom 
branschen, universitet/högskolor och  
kunder med syfte att inspirera till forskning.

Forskning



Vi värnar om svensk friskvård


