Undersökning av tidigare elever 2011-08-08
1. För hur många år sedan avslutade du din yrkesutbildning till massör?
Antal svarande: 215

mer än 6 år
sedan: 8%

0-0.5 år: 12%

4-6 år: 21%

0.5-2 år: 28%

2-4 år: 31%

2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag?
Antal svarande: 215

Annat t ex
studerande,
föräldraledig,
sjukskriven: 15%

Arbetar som
anställd eller
egen företagare:
85%

3. Om du arbetar, till hur stor del är du verksam inom massage och friskvård?
Antal svarande: 183

Inte alls: 16%

Helt eller till
största delen (50100%): 44%

Till viss del (upp
till 50%): 40%

4. Arbetar du med massage och friskvård som
Antal svarande: 153

Anställd: 20%

Egen företagare:
80%

5. Har du gått någon eller några vidareutbildningar (hos oss på Bergqvist eller hos någon annan)
inom områdena massage och friskvård?
Antal svarande: 215

Nej: 45%

Ja: 55%

6. Har du haft nytta av kompetensen du fått via dina vidareutbildningar på något/några av följande
sätt? Kryssa för det som stämmer.
Antal svarande: 108

Något annat,
ange vad:: 13%

Ökat min
lönsamhet: 18%

Gett mig mer
jobb/kunder: 39%

Gjort det lättare
för mig att
konkurrera om
nya jobb/kunder:
31%

Fritextsvar: Något annat, ange vad:
ingen speciell skillnad förutom kompetensen
Större självförtroende och glädje i jobbet med ökande kunskaper:-)
Kunderna kan prova på flera olika massagemetoder beroende på vad de behöver.
kunskap i sig ger en trygghet
gett mig större grund och kompetens
bredare behandlingsmöjligheter och kompetens
inom idrotten
Fått kontakt med företag med just den typen av människor
Större srbetsglädje o möjlighet att hjälpa
ökad förståelse för hur kroppen fungerar, fler behandlingsalternativ
motivation
breddat min kompetens
Ökat min kunskap så att jag kan göra bättre behandlingar
Ökad kunskap
Ökat mina kunskaper och kompetenser
fördjupar min kunskap o gjort mig säkrare på yrket
Alla hänger ihop ökad kunskap ändra arbetsätt o därmed bättre behandl.resultat vilket ger fler nöjda kunder
som rekommenderat vidare till sin vän/arbetskrets
Kompetent massör
Bättre behandlingar, triggerpunkter
Ökat min kompetens
gett mig mer kunskap!

