Resultat av enkät
till f d elever som tagit examen dec 00 - juni -02
Undersökningen är genomförd februari -03

Frågeställningar:
Hur mycket arbetar du som massör?
Hur mycket massagejobb har du?
Kombinerar du med annan sysselsättning?
Arbetar du via eget företag eller som anställd?
Hur organiserar du din verksamhet?
Har du haft nytta av de kontakter du fick via praktiken på skolan?

1

Hur mycket arbetar du som massör?
inte alls
arbetar 100 %

17 %

7%

28 %
arbetar 75 %

arbetar 25 %

18%

30 %

arbetar 50 %

Kommentarer från dem som arbetar 25 % eller mindre
Inte alls
Sjukskriven e dy 3 st
Har inte kommit igång än 3 st
Avslutatde min massageverksamhet 021028
Arbetar 25 %
Studerar ( till sjuksköterska, sjukgymnast, friskvårdsterapeut, fotterapeut) 5 st
Arbetar huvudsakligen med annat (t ex lärare, undersköterska )18 st
Mammaledig 2 st

2

Kombinerar du med annan sysselsättning?

Nej

16 %

85%
%
84

Ja

Vilken sysselsättning kombinerar du med?
Friskvård eller dyl 32 %
t ex SPA-behandlingar, instruktör/ledare gym, gympa, vattengympa mm, rehabtränare, frisk och
personalvård, hälsokost, friskvårdare
Vårdyrken 30 %
t ex undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, behandlingsassistent, arbetsterapeut
Övriga yrken 38 %
t ex snickare, kontor, räddningstjänsten, studerar, kokerska, posten, snöröjning, lärare, bageri, planterar skog, IKEA, Volvo, tandhygienist

3

Hur mycket massagejobb har du?

Mer än jag hinner med
Skulle vilja ha mer

16 %
28 %

56 %

Lagom mycket

4

Arbetar du som massör...?

som anställd

25 %

75 %
via eget företag

Kommentarer om var man är anställd
Tranås kommun
Skola Söderköping
Projekt Valdemarsviks kommun – äldreomsorgspersonal (förebyggande friskvård)
Kommunen 2 st
Vårdcentralen – sjukgymnastiken Borensberg
Årjängs kommun på ”ryggraden”
Adapta AB (utbildningsföretag)
Frösunda assistans
Loka Brunn
AB Åmålshälsan
Söderköpings Brunn 2 st
Hälsoteamet, SPA Sandvik
Hälsoteamet AB
På ett gym
Team hälso och friskvård, Mölndal
Feelgood, Motala
PAUS Spa
Mantorp handboll
LFF

5

Hur organiserar du din verksamhet?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Har praktik

Åker ut till företag

Idrottsförening

Tar emot hemma

Annat sätt

Flera har svarat mer än ett alternativ

Kommentarer från dem som svarat ”Annat sätt”
Åker hem/ut till kunder/patienter 4 st
På min arbetsplats 2 st
Har ett rum på sjukgymnastiken
Är terapeut på ett SPA-hotell
Vid olika tillställningar och annonser

6

Har du haft nytta av de kontakter du fick via praktiken på skolan?

vet ej

9%
nej

20 %

71 %

71 %

ja

Kommentarer
Har min lokal på en av praktikplatserna
Har alla fyra praktikplatserna som kunder
Två av fem praktikplatser gav resultat

7

Resultat av enkät
till f d elever som tagit examen dec -02 - juni -03
Undersökningen är genomförd februari -04

Frågeställningar:
Hur mycket arbetar du som massör?
Hur mycket massagejobb har du?
Kombinerar du med annan sysselsättning?
Arbetar du via eget företag eller som anställd?
Hur organiserar du din verksamhet?
Har du haft nytta av de kontakter du fick via praktiken på skolan?

8

Hur mycket arbetar du som massör?
inte alls
arbetar 100 %

6%
18 %

34 %
arbetar 75 %

arbetar 25 %

21%

21 %

arbetar 50 %

Kommentarer från dem som svarat ”inte alls”
Inte alls
Läser till sjukgymnast, kommer att använda massagen senare i mina behandlingar
Skadat mig
Gravid, mammaledig 2 st

9

Kombinerar du med annan sysselsättning?

Nej
34 %

66 %

Ja

Vilken sysselsättning kombinerar du med?
Friskvård eller dyl 29 %
Vårdyrken 23 %

Övriga yrken 45 %

Studier 3 %

10

Hur mycket massagejobb har du?

Mer än jag hinner med

8%

Skulle vilja ha mer

39 %

53 %

Lagom mycket

11

Arbetar du som massör...?

som anställd

21 %

79 %
via eget företag

Kommentarer om var man är anställd

Hultsfreds kommun
SG Massage & Friskvård
Mullsjö simhall
Hultsfreds Muskelvård
Friskvårdspoolen Valla AB
Visage skönhetssalong i Helsingborg
Sandviks gård, Spa-anläggning
Kroppsharmoni i Motala
Badhotellets SPA-avd
Linköpings hockeyklubb, LHC
Habo IF

12

Hur organiserar du din verksamhet?
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Har praktik

Åker ut till företag

Idrottsförening

Tar emot hemma

Annat sätt

Flera har svarat mer än ett alternativ

13

Har du haft nytta av de kontakter du fick via praktiken på skolan?

vet ej

8%
nej

20 %

72 %

ja

14

