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Antalet respondenter

211

Ordered by answers

För hur många år sedan avslutade du din yrkesutbildning till massör?

Personer som har svarat på frågan: 211 (Medelvärde: 2,2)
(1.1) 02 år

34,6%

73

(1.2) 24 år

31,3%

66

(1.3) 46 år

12,8%

27

(1.4) mer än 6 år sedan

21,3%

45

92,4%

195

7,6%

16

54,4%

106

(3.2) Till viss del (upp till 50%)

39%

76

(3.3) Inte alls

6,7%

13

(4.1) Anställd

13,2%

24

(4.2) Egen företagare

86,8%

158

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag?

Personer som har svarat på frågan: 211 (Medelvärde: 1,1)
(2.1) Arbetar som anställd eller egen företa
gare
(2.2) Annat t ex studerande, föräldraledig,
sjukskriven

Om du arbetar, till hur stor del är du verksam inom massage och friskvård?

Personer som har svarat på frågan: 195 (Medelvärde: 1,5)
(3.1) Helt eller till största delen (50100%)

Arbetar du med massage och friskvård som

Personer som har svarat på frågan: 182 (Medelvärde: 1,9)

Har du gått någon eller några vidareutbildningar (hos oss på Bergqvist eller hos någon annan) inom områdena
massage och friskvård?

Personer som har svarat på frågan: 211 (Medelvärde: 1,2)
(5.1) Ja

79,1%

167

(5.2) Nej

20,9%

44

Har du haft nytta av kompetensen du fått via dina vidareutbildningar på något/några av följande sätt? Kryssa för det
som stämmer.

Support

På Av

Har du haft nytta av kompetensen du fått via dina vidareutbildningar på något/några av följande sätt? Kryssa för det
som stämmer.

Personer som har svarat på frågan: 160 (Medelvärde: 2,2)
(6.1) Gett mig mer jobb/kunder

64,4%

103

(6.2) Gjort det lättare för mig att konkurrer
a om nya jobb/kunder

51,3%

82

(6.3) Ökat min lönsamhet

36,9%

59

(6.4) Något annat, ange vad:

32,5%

52

Fråga [6.4] (Har du haft nytta av kompetensen du fått via dina vidareutbildningar på något/några av följande sätt? Kryssa för det som
stämmer.. Något annat, ange vad:)
1. (16000539)
2. bätter förståelse (16000349)
3. bättre behandlingar (16000436)
4. bättre kunskaper till nytta för mina kunder (16000447)
5. Bättre resultat på kunderna (16000438)
6. Bredare kunskap! (16000402)
7. det är inspirerande att träffa andra terapeuter liksom lärarna på kurserna. Jag är alltid sugen på att lära mig mera. (16000549)
8. egen kunskap (16000315)
9. ej gett mer än egenvärde (16000420)
10. ett gott samarbete med B. när det gäller utbildningar (16000247)
11. ett komplement (16000369)
12. Får bättre resultat (16000465)
13. Fått arbete som friskvårdsplanerare (16000473)
14. Fler verktyg att uppnå bättre resultat (16000390)
15. gett mig fler verktyg att jobba med (16000396)
16. Gett mig mer motivation och inspiration (16000185)
17. Gett mig ökad kunskap och förståelse för mina medmäniskor. (16000220)
18. gett mig större självförtroende, kompetens, förtroende för andra och mycket mer (16000452)
19. Gjort ett bättre jobb (16000540)
20. gjort mig till en battre massor(skriver ifran Mexico) (16000405)
21. glädje med nya kunskaper (16000235)
22. gör mitt arbete roligare o intressantare (16000562)
23. gtidningarenom repotage i (16000257)
24. haft fördel av det i min nuvarande utbildning till sjukgymnast (16000186)
25. Har ej använt mig av vidareutbildningen ännu (16000480)
26. inget av ovanstående (16000534)
27. inspiration (16000498)
28. inspiration (16000514)
29. Jag har nytta av thoracal mobilisering i mitt arbete som sjuksköterska ,bla på lungmedicinska enheter. (16000300)
30. Jag känner mig säkrare och vet vad jag gör (16000207)
31. kan erbjuda fler alternativ (16000434)
32. känner mig säkrare på det jag gör (16000570)
33. kunna ge mer special behandl. inte bara allmän massage. (16000341)
34. kunskap (16000477)
35. Kunskap inspirerar! (16000471)
36. kunskapen till att kunna behandla annorlunda (16000215)
37. mer professionell (16000544)
38. mera säker på min yrkesroll (16000200)
39. Ökad kunskap i arbetet (16000353)
40. ökad kunskap större säkerhet (16000401)
41. Ökat kunskapen (16000326)
42. ökat min kompetens (16000266)
43. ökat min konkurrenskraft genom ökad kompetens (16000237)
44. Ökat min medvetenhet om de problem som många människor har (astma/allergi) (16000448)
45. ökat självförtroende (16000503)
46. Ökat självförtroende och bredd som terapeut. (16000219)
47. omväxling (16000545)
48. på sikt generera kunder (16000261)
49. Större personlig utveckling (16000238)
50. svårt att få kunder (16000394)
51. tillfredsställelse (16000329)
52. Triggeounktskursen underlättar ju i arbetet (16000334)

