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En av Branschrådet Svensk Massage certifierad Massör ”jobbar 
inte med manipulation...” Detta är en del av det som vi alla skrivit under 
på när vi i samband med certifieringsproven ansökt om att bli certifierade. 
Varför, kan man kanske fråga sig? Svaret är att det handlar om seriositet och 
ansvar.  

En professionell yrkesperson använder sig av kunskaper och färdigheter som 
förvärvats på ett sätt som uppfyller branschens förväntningar och tar på så sätt 
också ansvar för tredje person, i vårt yrkes fall, våra patienters säkerhet. 
Manuella terapeuter som använder manipulation ska ha en utbildning på minst 
tre år, motsvarande fysioterapeuternas OMT, eller mer som naprapater, 
kiropraktorer och osteopater.  

Det finns en spirande tanke och vilja att skapa ett större samarbete mellan 
yrkesmassörer och de ovan nämnda fyra yrkesgrupperna och en bas för detta är 
respekten för varandras yrken och de kompetenser som ingår i dessa. 
Yrkesmassörer är ofta inte glada över att behöva konkurrera med outbildade eller 
lågutbildade massörer som utger sig för att ha samma kunskapsnivå.  

Inte heller ser våra närmaste kollegor med blida ögon på massörer som ”fuskar” 
inom manipulation utan en lämplig utbildning. Det leder dessutom till att yrket 
massör kan betraktas som oseriöst vilket drabbar fler än de personer som själva 
oseriöst vilket drabbar fler än de personer som själva valt att arbeta oseriöst! 

 Det finns skolor som erbjuder korta kurser inom manipulation vilket tyvärr 
lockat och lockar några av yrkesmassörerna. Då det inte finns någon 
försäkring som inkluderar detta sitter dessa massörer och deras patienter i en 
riktig knipa om och när något händer! Det spelar faktiskt ingen roll hur noga 
skolan anser sig ha utvärderat studenternas färdigheter innan de får sina 
kursintyg, man är oförsäkrad! 

Håll yrkesfanan högt alla ni välutbildade massörer! Hjälp till att hålla vår 
bransch och vårt yrke rent från oseriösa aktörer. Vill du använda manipulation i 
dina behandlingar så ta ditt ansvar och gå en seriös utbildning för detta, för din 
skull, dina patienters skull samt för yrkesmassörernas och hela manuella 
terapibranschen skull. Se till att inga av Branschrådet Svensk Massage 
certifierade massörer förstör för övriga!
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Hantverkarna - bli medlem 
Så	här	gör	du	för	a-	registrera	dig	i	en	lokal	
Hantverksförening:		

Läs	igenom	de-a	först!	

Gå in på www.hantverkarna.se/sidor/vara-hantverksforeningar/      

Här hittar du de lokala föreningarna och kan klicka dig vidare för att läsa 
mer om den/de som intresserar dig och välja vilken du vill vara med i. Här 
kan du också kontakta den specifika föreningen för mer information. 

Hantverkarnas hemsida är just nu under uppbyggnad och alla föreningar 
har inte text eller kontaktuppgifter införda ännu. Vill du veta mer om en av 
dessa så kontaktar du Karin Berggren, föreningsadministratör på 
Hantverkarnas kansli. Tel. 08-442 78 48. E-post: 
karin.berggren@hantverkarna.se. 

Läs också gärna om Hantverkarnas Riksorganisation, de frågor de driver 
just nu och de aktiviteter de deltar i och inbjuder till. På detta sätt får du 
en bättre helhetsbild. 

- Där det finns möjlighet, under din valda förening, klickar du på ansökan 
och får upp ett formulär som du fyller i och skickar. 

- Där du inte kan nå den lokala föreningen kan du anmäla dig via ett 
generellt formulär som du hittar under www.hantverkarna.se/sidor/
ansokan-1/ . Här kan man söka medlemskap i valfri förening. 

Alltså: 

1 Välj lokalförening, läs, maila, ring. 

2 Ansök - direkt till den förening du valt eller via det generella formuläret 
där du anger vilken lokalförening du söker medlemskap i. 

Varför	ska	du	registrera	dig	i	en	lokal	hantverksförening?	

- Förmåner  http://www.hantverkarna.se/sidor/formaner/ : 

- Synbarhet, via bland annat Hantverkarnas söktjänst där du 
registrerar dig om du vill vara sökbar http://www.hantverkarna.se/sidor/
hantverkarnas-soktjanst/  

- Med Hantverkarnas erfarenhet och kontaktnät blir vi 
starkare i arbetet för vår specifika bransch men också i arbete med frågor 
som vi har gemensamma med andra hantverkare.  

Ju	fler	vi	är	desto	mer	pondus	får	vi!		

# tagga dina inlägg! 

Vi finns under 
#yrkesmassörerna 

Tagga dina inlägg i sociala 
media. Tillsammans gör vi 
skillnad! 

Du hittar oss 

 på FACEBOOK 

Vi har en sida; 
Yrkesförbundet 
Massörerna och en sluten 
grupp; YrkesMassörerna.  
Knacka på! 

Det är högt i tak, vi 
respekterar andras 
åsikter och står för våra 
egna.  

Vi kommer alltid att vara 
ett förbund med raka rör, 
transparens och 
öppenhet. 

Försäkringen är den 
bästa och mest prisvärda 
du hittar i branschen, så 
berätta för dina kollegor.  

Ju fler vi är desto 
starkare blir vi och kan 
verkligen genomföra 
förändringar. 

Vi jobbar för att våra 
visioner ska bli din 
verklighet! 

Tipsa dina kollegor om 
oss! Varm hälsning ,  

Styrelsen   

/Tone Lyche 
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