
   
   

 
10.000 certifierade massörer 

 
 
Nu har Sverige fått sin tiotusende certifierade massör. Det blev Tullingebon Peter Ehrnström som nyligen examinerades 
och som certifierats av Branschrådet Svensk Massage. 
 
Efter många år i den grafiska branschen fick Peter problem i axlar och rygg och började därför i början av 2000-talet 
intressera sig för massage. Peters intresse ledde till att han genomförde en utbildning till massör under 2010. Peter 
Ehrnström har startat eget och siktar både på företagsmassage och på en verksamhet på sin klinik. 
 
Branschrådet Svensk Massage har genom certifieringen lagt grunden för att massörer får en bra utbildning som utöver 
teoretiska och tekniska kunskaper också innefattar tydligt uppsatta mål kring ansvar och etik. 
 
Inga Lill Lindqvist ordförande i branschrådet säger att Certifierade massörer är den absolut största gruppen av 
terapeuter i Sverige, med fler utövare än alla andra terapiformer tillsammans. Certifierade massörer bidrar till det 
långtidsfriska samhälle som vi alla så gärna vill ha. 
 
De certifierade massörerna arbetar på många platser förutom på massagekliniker.  Massörerna finns på SPA 
anläggningar arbetar som idrottsmassörer och inte minst inom friskvårdsarbetet på ute på företag. Förändringarna i 
avdragsrätten i skattelagstiftningen 2004 har gjort att många massörer i dag finns med sina bänkar på svenska 
arbetsplatser.  
 
Massage fanns redan för 5.000 år sedan i det gamla Kina. Beröringskulturen har sedan följt människan i hennes olika 
kulturkretsar. Detta är också en gammal svensk paradgren som bidrog till att skapa det vi i dag kallar Svensk Klassisk 
Massage. 
 
I dag är det vetenskapligt belagt att massage har många positiva effekter inte minst när det gäller effekterna från det så 
kallade lugn- och ro hormonet Oxytocin. 
 

– Arbetsmarknaden växer för certifierade massörer och kunderna har rätt att ställa krav och känna sig trygga. 
Därför certifierar vi massörer som fyller de ställda kraven, säger Inga Lill Lindqvist. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Branschrådet Svensk Massage är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och yrkesförbund.  Branschrådets uppgift 
är att värna om massörers yrkesskicklighet och branschens seriositet vilket görs genom att certifiera massörer efter 
genomförd grundutbildning. Våren 2000 certifierades den första massören.  
 

                                                                    
 
 
 
För mer info kontakta: 
 
Inga Lill Lindqvist, Branschrådet Svensk Massage   0705-917920   info@svenskmassage.se 
Certifierade massören Peter Ehrnström   0708-192200 
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