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Det här är 
Massörerna: 

• Ett förbund som samlar av 
Branschrådet  Svensk 
Massage certifierade  
massörer. 

• Ett förbund med stor 
öppenhet och transparens 

• Ett förbund som höjer 
kvalitet och sänker 
kostnader 

Det här vill vi: 

• Höjd status för massörer/
Massageterapeuter 

• Sänkt moms till 6% 

• Fler ska kunna leva på sitt 
yrke som massör

Detta får du: 

• En bra försäkring för dig 
och ditt företag

• Medlemskap i 
Hantverkarna och många 
förmåner igenom dem, bl.a 
sökbarhet via deras hemsida

• Facebookgrupp och 
gemenskap 

MASSÖRERNA 
YRKESMASSÖRER - VEM ÄR VI?

Behövs riktiga massörer? 
Är det några skillnader mellan de olika massörer man kan träffa på och i 
så fall vilka skillnader finns och har de någon betydelse? Varför varierar 
priserna för massage och är det priset som ska avgöra vilken massör 
man väljer att gå till? Vad är viktigt för kunden/patienten när de ska 
välja massör, alltså hur väljer de och vad anser vi att de bör tänka på? 
Frågorna är många och inte alltid enkla att svara på men vi ska göra ett 
försök. 

Visste du att en riktig massör:
-	 är	yrkesutbildad?	Vad	innebär	då	det?	Jo,	i	e2	yrke	som	

de2a,	där	man	ska	interagera	med	sina	kunder/
pa;enter	och	analysera,	påverka	samt	kanske	förändra	
funk;onen	för	den	kropp	man	behandlar,	så	krävs	en	
stor	mängd	kunskaper	men	också	färdigheter	och	
sådana	skaffar	man	sig	inte	”över	en	na2”.	Här	krävs	
förutom	undervisning	också	en	längre	;ds	övande	med	
handledning	för	a2	färdigheterna	ska	utvecklas	och	
kopplas	samman	med	relevanta	kunskaper.	

-	 är	kvalitetssäkrad?	1998	enades	massagebranschen	om	
en	gemensam	kvalitetsnivå	för	yrkesmassörer	och	
bildade	kvalitetssäkringsorganet	Branschrådet	Svensk	
Massage	(BSM).		Sedan	dess	har	drygt	15	000	massörer	
klarat	de	prov	som	visar	a2	de	uppnå2	den	nivå	av	
kunnande	och	färdighet	som	branschen	anser	krävs	av	
en	yrkesmassör.	Dessa	massörer	har	e2	
cer2fieringsbevis	och	en	stämpellogga	som	visar	a2	de	
är	”av	Branschrådet	Svensk	Massage	Cer2fierad	
Massör”.		

-	 är	försäkrad?	För	både	sin	egen	men	i	första	hand	
kunden/pa;entens	skull	finns	en	försäkring	som	ska	
göra	e2	olyckligt	läge	lite	bä2re.	Skadeärenden	är	
mycket	ovanliga	och	oSast	handlar	de	inte	om	
behandlingsskador	utan	exempelvis	reak;oner	på	olja,	
fall	eller	klämskada.	
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Skriv till oss! 

Hör av dig med dina tankar och 
idéer till hur vi kan sprida denna 
viktiga information till 
allmänheten!

massorerna.se

Facebook:

Yrkesförbundet Massörerna  

För massörer finns vi på 
Facebook:

YrkesMassörerna 

Har du anmält dig din lokala 
förening i Hantverkarna?  Du blir 
sökbar på deras hemsida, vilket 
kan ge dig ytterligare kunder!

hantverkarna.se

Hör av dig med din åsikt!  Maila 
oss på info@massorerna.se

TÄVLING 

Vi påminner om vår tävling, som 
pågår fram till sista december. 
Alla som refererar en eller fler 
medlemmar till förbundet deltar i 
utlottningen av sex platser på en 
workshop i rörlighetsträning med 
Claes Wallenberg. Du får lära dig 
Joint Mobility för nacken, 
thoracalryggen och ländrygg/
bäcken samt hur du instruerar 
dina kunder för bättre resultat. 

-	 har	pa2entens	hälsa	och	välbefinnande	som	siA	främsta	
mål?	All	behandling	grundar	sig	på	pa;entens/kundens	
skadehistoria,	önskemål	och	behov	samt	sker	i	samförstånd	
med	och	anpassas	för	varje	person,	och	;llfälle	med	hänsyn	
;ll	personens	integritet.	Behandlingarna	är	e2	samarbete	
där	all	informa;on	från	personen	tas	;llvara	i	analysen,	
personen	deltar	i	de	olika	behandlingsmomenten	genom	
a2	ge	feedback	och	också	bidrar	;ll	behandlingsresultaten	
genom	a2	följa	de	råd	och	göra	de	övningar	som	massören	
föreslår.	En	rik;g	massör	möter	alla	pa;enter/kunder	utan	
a2	särbehandla	dem	och	;llämpar	tystnadsplikten.	

-	 för	journal?	De2a	görs	primärt	för	a2	kunna	följa	upp	
behandlingar,	utveckla	och	anpassa	behandlingsupplägg	
samt	på	pa;entens/kundens	begäran	informera	annan	
instans	om	vad	som	behandlats,	hur	och	med	vilka	resultat.	
Journalen	är	också	en	vik;g	handling	vid	e2	eventuellt	
skadeärende.	

-	 respekterar	yrkeskodexen?	En	rik;g	massör	arbetar	endast	
med	tekniker	som	hen	har	relevant	utbildning	i	och	
hänvisar	vid	behov	;ll	annan	vårdgivare	med	annan	
kompetens.	Hen	genomför	bara	mo;verade	
undersökningar	och	behandlingar	med	lämpliga	tester	och	
tekniker.	De2a	görs	all;d	i	samförstånd	med	pa;enten/
kunden.		

-	 är	en	entreprenör?	De	flesta	yrkesmassörerna	är	egna	
företagare	men	även	de	som	arbetar	i	någon	annans	
företag	respekterar	de	lagar	och	regler	som	berör	
massageverksamhet	och	företagande	alltså	redovisas	såväl	
intäkter	som	moms.	Marknadsföring	sker	sakligt	och	
korrekt,	prissä2ningen	är	seriös	och	en	rik;g	massör	pratar	
inte	illa	om	andra	terapeuter.		

-	 kompetensutvecklar	sig?	För	a2	kunna	uYöra	si2	arbete	på	
bästa	sä2	satsar	en	rik;g	massör	;d	och	pengar	på	a2	
uppdatera,	utveckla	och	förfina	sina	kompetenser.		

Så vad säger du, behövs riktiga massörer?

Varma hälsningar från Styrelsen för Yrkesförbundet Massörerna, 

Tone Lyche, Ordförande
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