
Svensk Massage

• Kvalité
• Seriositet



Svensk Massage bildades 1998 och är ett sam-
arbete mellan fristående utbildningsanordnare, 
massage- och friskvårdsföretag samt yrkes-
förbund för utövare av massage. 
Vi värnar våra massörers yrkesskicklighet och 
branschens seriositet.

• I Svensk Massage ingår välrenommerade 
skolor med lång erfarenhet av seriös massör-
utbildning.

• Svensk Massage:s huvuduppgift är att inom 
ramen för det frivilliga samarbetet kvalitets-
säkra seriös utbildning och på så sätt generera 
duktiga och välutbildade massörer till bran-
schen.

• Svensk Massage arbetar också med informa-
tion till myndigheter och allmänhet om yrket 
massör och utbildningen.

• Svensk Massage strävar efter att vara med 
och utveckla massagen genom att bland annat 
stödja forskning. 

Vad är massage?
Massage i mer allmän betydelse kan utövas i 
många former och under delvis olika förhållan-
den, alltifrån enkel beröring för hemmabruk, 
massage på stranden till avancerad massage-
terapeutisk behandling vid skada. 

I vid mening kan alltså massage vara allt från 
närmast spontan beröring till tekniker inhäm-
tade under lång utbildning. 
Det betyder dock inte att var och en som be-
rör någon annan ger massage eller att var och 
en som ger massage är Massör. 

Svensk Massage använder därför följan-
de mer allmänna beskrivningar:

• Massage är en strukturerad beröring i ett 
bestämt syfte.

• Massör är en professionellt välutbildad yrkes-
utövare som uppfyller ett antal uppställda krav 
på utbildning och seriositet i yrkesrollen.

Vad är nyttan med den Svenska 
Klassiska Massagen för dig?

Idag finns massor av forskningsartiklar om 
massagens effekter, inom både alternativ- och 
skolmedicin. 

Svensk Massage visar nu nyttan av 13 000 
massörers behandlingar vilket gör oss till en av 
Sveriges stora friskvårdsleverantörer både för 
enskilda kunder och företag. 

Vår nya forskningsrapport visar på en kraftigt 
ökad användning av massage i Sverige, fler 
och fler får upp ögonen för denna effektfulla 
friskvårdsform.

75% av alla svenskar har provat på mas-
sage som behandling.

Massagen i Sverige
Att massage är skönt och är bra har vi kännt 
till i över 4000 år. Massage är idag en stor 
världsomspännande behandlingsform, en folk-
medicin som nu är en erkänd och välbehövd 
behandlingsmetod för den stillasittande och 
stressade moderna människan.

Idag är den välutbildade BSM-certifierade 
massören en viktig tillgång i samhället.

Våra 13 500 certifierade massörer tar hand om 
Sveriges invånare och utföra många miljoner 
behandlingar per år!

 
Sverige är världsberömt för vår 

Swedish Massage

Grundarna av Swedish Massage kommer från 
Sverige, från Per Henrik Ling vid 1800-talets 
början till den moderna massagens grundare 
Hans Axelsson, som startade Axelsons Gym-
nastiska Institut, massageskolan som firat sina 
första 50 år. 

Vi är Svensk Massage!



Företagarna Svensk Massage 
(FSM) 

Är en fristående ideell förening med medlem-
skap i Svensk Massage.

Medlemmarna i FSM är representanter för de 
ledande större företagarna inom främst mas-
sage på jobbet/företagsmassage i Sverige. 
Tillsammans med övriga medlemmar i Svensk 
Massage är FSM delaktiga i att utveckla den 
Svenska Massagen. 
Vi representerar de proffessionella massage-
företagens röst i branschfrågor exempelvis 
inom utbildning, upphandling och leverans-
kvalitet. 
 
FSM skall vara föredöme och riktmärke för nya 
massageföretagare. Detta sker genom att 
aktivt delta i branschrelaterade frågor, mäta 
och visa nyttan av massage samt att göra ett 
bra arbete ”där ute i verkligheten”. 

En FSM-medlem garanterar er en trygg och 
seriös leverans av massage till din arbetsplats.

Förväntat resultat, svar från 
1700 anställda

18% uppger minst en mindre sjukdag 
per år

75% fick mindre smärta i rygg, nacke 
och axlar

30% fick ett ökat kroppsmedvetande 
och började motionera

50% uppskattade denna lugna stund 
på jobbet

Massageförbunden 

Många av våra massörer väljer att organisera 
sig i yrkesförbund för att få en part som efter 
utbildningen ger support för ett långt yrkesliv. 
Massörernas Yrkesförbund arbetar för bran-
schens tillväxt.

Skolorna inom Svensk Massage

Skolorna i Svensk Massage står för majoriteten 
av utbildade massörer och massageterapeuter 
i Sverige. Hos oss garanteras en trygg och 
seriös utbildning som motsvarar branschens 
krav för en yrkesverksam massör. 

Skolorna i BSM är enskilda medlemmar i 
Svensk Massage. Många av dessa skolor har 
utbildning på flera orter i Sverige. 

De olika skolorna har dessutom egna profi-
leringar utöver certifieringskraven. Flera av 
skolorna har funnits i många decennier vilket 
borgar för kunskap om både pedagogiska 
modeller som passar denna yrkesutbildning 
vilket skapar hållbarhet i renommé och 
företagande. 

Medlemskap i Svensk Massage innebär att 
skolan regelbundet visar upp att massage-
utbildningen håller en hög undervisningsnivå 
med hög kunskapsnivå hos eleverna. 

Hos våra skolor ges du möjlighet att göra dina 
certifieringsprov i samband med din utbildning. 

Våra massörer

33% jobbar så mycket som de vill eller 
mer

40% är tidigare högskolestuderande

61% jobbar som egenföretagare

83% utbildade sig för att bli yrkesverk-
samma inom massage

82% anser sig inte sakna något i sin ut-
bildning till massör

50% har haft stor nytta av sin utbildning 
även privat

60% upplevde sin utbildning som myck-
et bra

Svensk Massage • Box 1284 • 114 79 Stockholm
Tel 08- 32 85 80 • info@svenskmassage.se

www.svenskmassage.se 



Vi är Svensk Massage!
Våra skolor:

Många av skolorna arrangerar utbildning på 
flera orter.

Axelsons Gymnastiska Institut
Box 6475 (Gästrikegatan 10-12)
113 82 Stockholm
08- 54 54 59 00
info@axelsons.se
www.axelsons.se

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar
Bangårdsgatan 6A
582 77 Linköping
013- 13 75 06
info@massageutbildningar.se
www.massageutbildningar.se
 
Comwell Varbergs Kurort
Kompetenscentrum, Nils Kerugers väg 5
432 24 Varberg
0708- 80 33 17
annica.philipson@comwell.se
www.studentspa.se
 
Hälsoteket
Jägersrovägen 80
212 37 Malmö
040- 14 09 99
info@halsoteket.com
www.halsoteket.com
 
Kroppsterapiskolan Gran Canaria
C/. Tara 1, 351 20 Arguineguin
Gran Canaria, Spain
0034 928- 15 20 31
info@kroppsterapiskolan.com
www.kroppsterapiskolan.se

Medicinskt Kursforum
Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm
08- 28 44 14
info@massera.nu
www.massera.nu

Svenska Hälsoteamet
Hööksgatan 11
652 29 Karlstad
0563- 603 06
info@svenskahalsoteamet.se
www.svenskahalsoteamet.se

Vårt förbund:

Massörerna
info@massorerna.se
www.massorerna.se

Våra massageföretag:
Curexgruppen
Dalagatan 6    
111 23 Stockholm    
08- 651 67 00
info@curexgruppen.se
www.curexgruppen.se

Niana Friskvård
Jan Stenbecks torg 17, 1tr
164 40 Kista
08- 750 49 44 
info@niana.se
www.niana.se

Team Lars Massage
Eastmanvägen 35
113 61 Stockholm
018- 12 91 01 
www.larsmassage.se

Twitch Health Capital
Baggensgatan 9
111 31 Stockholm
08- 696 00 77
info@twitch.se 
www.twitch.se

Ugglapraktiken
Magnus Ladulåsgatan 61 
118 27 Stockholm 
08- 642 51 62
info@ugglapraktiken.se 
www.ugglapraktiken.se

Och viktigast av allt!

13 500 certifierade massörer!!


