IT-KONSULTEN SOM
SKOLADE OM SIG TILL
YOGALÄRARE

"ATT VARA MEDLEM GER
BÅDE MIG OCH MINA
PATIENTER TRYGGHET"

VIKTIGT MED RÄTT
KUNSKAPER OCH
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MÖJLIGHET TILL NÄTVERKANDE MED ANDRA TERAPEUTER I HELA LANDET

Erika Nilsson
är trygg i sitt
företagande
Kroppsterapeuterna
gav mig modet att våga
Fredrik Mattsson, Massör

Lever som hon lär

Cecilia L Hilton, Massageterapeut
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"Medlemskapet är
en kvalitetsstämpel"

Anne-Marie de Jong, Massageterapeut
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lVälkommen i gänget!

F

JENNY PURONNE

ör mig är alla som arbetar med friskvård hjältar.
Det är kanske inte det mest högavlönade jobbet, det
kan vara ganska ensamt och så måste man göra allt
själv. Eller? Tänk om man kan hitta gemenskapen
och kollegorna och tänk om man kan få alla redskap
som krävs för att bli lönsam och framgångsrik som företagare
i friskvårdsbranschen.
Som medlem i Kroppsterapeuterna behöver inget av detta
vara önskemål eller fantasier. Det kan bli så. Om du vill. Om
du tar steget in i vår värld.
Du får tillgång till skräddarsydda försäkringslösningar,
marknadsföringsmaterial och mycket mer som hjälper dig
att bli framgångsrik utan att behöva uppfinna hjulet själv.
Du får över 4 000 kollegor, ett erfaret kansli och en kompetent styrelse som står bakom dig som medlem och driver
opinionsbildande frågor hos politiker och näringsliv.
Du får tillgång till senaste nytt inom branschen, tips och
inspiration via vår medlemstidning Kroppsterapeuten, våra
nyhetsbrev och på medlemssidorna på vår hemsida.
Du får inbjudningar till vår inspirationsdag, workshops,
fortbildningar, föreläsningar och event där får du träffa likasinnade och kan utbyta erfarenheter.
Du får också tillgång till personlig service genom vårt
kansli på telefon eller mail.
Dessutom kan du vara säker på att du har de kunskaper som
krävs inom din yrkeskategori. För vi har granskat närmare
300 utbildningar och har tillsammans med branschen satt
nivån på de kunskaper som krävs.
Här får du träffa några som tagit steget och som gärna delar
med sig av sina erfarenheter och ger tips och råd.
Trevlig läsning!

Peter Feldt, Generalsekreterare
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”Tillsammans gör vi förbundet!”

M

adelaine Clason Laxmi är ITkonsulten som skolade om sig
till yogalärare och yogamassör.
Redan under sin utbildning blev hon
medlem i Kroppsterapeuterna.
– Det var självklart att gå med direkt. För
att vara försäkrad och för att hjälpa till att
lyfta branschen och ta del av den kvalitetsstämpel som ett medlemskap innebär.
MADELAINE MENAR ATT det är viktigt
att engagera sig som medlem. Att det är
vi tillsammans som gör förbundet.
– Förbundet gör mycket bra saker för
oss medlemmar och ska det kunna bli
ännu bättre gäller det att vi engagerar
oss. Det är ju vi som arbetar på fältet
som vet vad som behövs och vad vi vill
ha hjälp med.
NAMN: Madelaine Clason Laxmi
ÅLDER: 48 år
ORT: Nyköping
ARBETAR SOM: Yogalärare och yogamassör i sitt företag Art of Life Sweden.
MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA: Elevmedlem 2014, Yrkesverksam sedan 2015.

A

nna Ström har arbetat heltid som
massageterapeut sedan 2013.
Först som anställd men nu har
hon tagit steget och startat eget. I samband med det blev hon medlem.
– Förbundet var hjälpsamma när jag
först tog kontakt och hjälpte mig med
vad jag behöver och vilken försäkring
som passar mig.

ANNA HAR ALLTID varit intresserad av
idrott och hur kroppen funkar. Intresset
för att hjälpa människor har också alltid
funnit så att utbilda sig till massageterapeut kändes naturligt. Lika naturligt var
det att bli medlem.
– Att vara medlem i Kroppsterapeuterna ger inte bara mig en trygghet utan framförallt kan mina patienter känna sig trygga. Det känns bra
att veta att någon har "godkänt" mitt
kunnande och kan styrka min kompetens. Därför tycker jag det är bra och

viktigt att det är ett krav att visa upp
sitt diplom för utbildningen du gått.
Jag behöver heller inte oroa mig för
någonting utan kan helt lita på att förbundet hjälper mig om det skulle uppstå någon situation. Det känns också
bra att ha några att vända sig till när
man är ny som egenföretagare, att jag
inte står ensam.

NAMN: Anna Ström
ÅLDER: 28 år
ORT: Stockholm
ARBETAR SOM: Massageterapeut på
sport- och hälsoinstitutet Optimal Fysik.
MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

Sedan 2016.
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l Jag är barn av punkåldern i England

så egentligen borde jag inte vara förbundsmänniska säger Chris McAlister,
shiatsuterapeut, akupunktör och
internationell shiatsulärare.

”Jag är uppvuxen med att man ska
bidra och hjälpa sina medmänniskor”
Chris McAlister, Kroppsterapeuternas representant
internationellt inom shiatsu säger att förmågan att
alltid engagera sig har han fått med sig hemifrån.

E

ngagemanget kommer från att
betala tillbaks för det han själv
fått och ge vidare till nästa generation. Som terapeut, lärare
och genom att engagera sig i
förbundet. Han var till exempel med
när Shiatsuförbundet valde att gå upp i
Kroppsterapeuterna.
– Vi som var aktiva märkte att det
blev svårare och svårare att hitta folk
som ville engagera sig. Samtidigt
hade vi fått smaka på samarbete med
Kroppsterapeuterna och gillade förbundets energi och potential. Kroppsterapeuterna är en välskött och transparent organisation. Kansliet fungerar
bra och arbetar konsekvent. Information kommer ut på ett lättillgängligt
och attraktivt sätt. Det ger också en
helt annan tyngd i politiska frågor att
komma från ett stort förbund.
Han är engagerad i nätverksgruppen
för shiatsu i Sverige men representerar
även Kroppsterapeuterna internationellt inom shiatsu och gentemot det
stora europeiska nätverket inom komplementär medicin via dess branschorganisation EFCAM.
– Vår bransch är en stor politisk fråga

ute i Europa. Vi ska tänka på att mycket
kommer från Europa nu så när beslut
som rör vår bransch ska tas vill vi att dom
ska styras upp så som vi vill ha dem. Vår
bransch ska formas av oss.
TIPS TILL NYSTARTADE TERAPEUTER
BILDA ETT NÄTVERK
Hitta kompisar i branschen. Utveckla
praktiska sätt att dela på alla kostnader.
Jobba inte ensam i en källare. Hitta en
vacker lokal med andra där du kan trivas.
ODLA DIN NYFIKENHET
Var nyfiken på hur andra utför sina behandlingar. Hur tänker zonterapeuten?
Vad är osteopati? Vad går Rosenmetoden ut på? Försök att hitta överlappningar
men även klara kontraster med hur du
tänker och gör.
GÅ PÅ BEHANDLING
Att ta emot behandlingar påminner
dig om hur dina patienter känner sig.
Samtidigt får du välbehövlig vila och
återhämtning. Man kan även få insikter inifrån när behandlingen får effekt.
Slutligen kan du få tips som du kan använda i den egna verksamheten – både
praktiska och terapeutiska.

NAMN: Chris McAlister
ÅLDER: 55 år
ORT: Uppsala
ARBETAR SOM: Shiatsuterapeut,

akupunktör och internationell
shiatsulärare.

MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

Sedan 2010.

VAR JUSTE
Var juste mot dina kunder och konsekvent i hur du förhåller dig till tider,
priser och andra villkor. Var även juste
mot dig själv - ge inte för mycket för
ofta - ingen klarar av det i längden. Lär
dig att känna var gränserna går och hur
töjbara just dina gränser egentligen är.

TA HJÄLP
Skaffa en ekonomisk rådgivare. Det är
väl värt att betala någon som vet vilka avdrag som får eller inte får göras och som
kan sköta din bokföring och deklaration.
HITTA DIN EGEN RYTM
Lär dig att tänka både kort- och långsiktigt.
Ibland får man ge lite extra för att nå ut
till kunder, företag mm. Sedan kanske man
måste ta igen energin med en stabilare och
mer försiktig period. Allting går i vågor.
FORTBILDA DIG
Försök att utveckla dig ständigt och konsekvent på det terapeutiska planet med
behandlingar, tekniker, kunskaper m m.
Kom samtidigt ihåg att utveckla andra
intresseområden utanför praktiken –
nya eller gamla saker.
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”Medlemskapet är en
kvalitetsstämpel”

A

nne-Marie de Jong gick
med i Kroppsterapeuterna
direkt efter sin utbildning
och uppskattar tryggheten
som det innebär att ha ett
helt förbund bakom sig.
– Som egenföretagare är man ju väldigt liten och ensam. Därför känns det
jättebra att kunna vända mig till förbundet om det är något jag undrar över.

Berätta lite kort om dig.
– Terapeut blev jag av en slump. Jag
jobbade på kontor med lönehantering
och hade kollegor med ont i axlar och
rygg. Det blev att jag masserade dem och
de tyckte att det var det här jag skulle

göra! Sagt och gjort så utbildade jag mig
till massageterapeut och har hållit på
med det sedan dess. Jag är sådan som
person att när jag bestämt mig för något
så genomför jag det! Jag har också utbildat mig till personlig tränare, jobbar
med kosttillskott, ger öronakupunktur,
koppning och kinesiotejpar. Mina behandlingar vänder sig i första hand till
de som är aktiva eller vill vara mer aktiva
men hindras av skada eller problem som
de inte fått adekvat hjälp med.

Varför är du med i Kroppsterapeuterna?
– Det är viktigt och stort för mig att
Kroppsterapeuterna kvalitetssäkrar genom att kontrollera de kunskaper som
medlemmarna har och sätter ribban för
vad utbildningarna ska innehålla för
att du som terapeut ska kunna göra ett
professionellt jobb. Jag gillar också det
etiska rådets arbete.

och tydliga svar. Toppen att den hjälpen
finns att få! Möjligheten till kompetensutveckling tycker jag också är jättebra.
– Det känns att Kroppsterapeuterna
är ett förbund som ser till vårt bästa. De
verkar för att BOT- avdraget ska bli verklighet och driver våra frågor hos politiker
och andra myndigheter.

Det bästa med att vara medlem i
Kroppsterapeuterna?
– Det är att ha förbundet i ryggen.
Medlemskapet är en kvalitetsstämpel
som gör att både jag och mina kunder
kan känna sig trygga. Försäkringarna är
omfattande. Att det finns juristhjälp att
få och att kunna ringa eller maila medlemsservice om jag har några frågor.

NAMN: Anne-Marie de Jong
ÅLDER: 56 år
ORT: Karlstad

Vad är din erfarenhet av de föreläsningar och workshops som Kroppsterapeuterna arrangerar regelbundet?

ARBETAR SOM: Massageterapeut, PT,

– Det är en chans att träffa kollegor
från hela landet, du får ny kunskap och
inspiration. Jag har fått vidareutbildning
till bra pris som t ex workshopen med
Ben Benjamin samt Glenn Bilby.

MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

På vilket sätt har Kroppsterapeuterna hjälpt dig?

DETTA HAR JAG BLIVIT BÄTTRE PÅ:

– Jag fick god hjälp av juristen. Han
var snabb med att återkomma, gav bra
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kinesiotapeinstruktör i sitt företag
Reform.

Sedan 2000.

TIPS TILL ANDRA TERAPEUTER:

Kunderna är mer stressade nu än när
jag började för 16 år sedan. Det gäller att
tänka på hur de mår både i kropp och själ.
Jag har blivit bättre på att visa min
kompetens och ta betalt.

l Jag brukar säga till alla som vill boka
en behandling hos någon annan terapeut att leta efter Kroppsterapeuternas
logotype. Själv har jag med den på min
hemsida och i min lokal där jag även har
medlemsbeviset inramat och upphängt.
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l Ledarhunden Nega är med Fredrik i

behandlingsrummet och skapar extra
trivsel och mys. Självklart får hon även
massage lite då och då. "Det är häftigt
att se hur jag kan behandla även triggerpunkter på henne. Då gäller det att
vara extra lyhörd."

”Kroppsterapeuterna gav 			
		
mig modet att våga!”

F

redrik Mattsson har varit
medlem i Kroppsterapeuterna sedan 2001, lika länge
som han arbetat som massör. Han tycker det har hänt
mycket inom både branschen och förbundet.
– Förbundet utvecklas hela tiden
utifrån medlemmarnas behov och
önskemål. Tidigare fanns exempelvis lokal verksamhet indelat i distrikt
men i takt med att medlemmarna mer
och mer började använda sociala media för att hålla kontakten och färre
och färre kom på träffarna valde vi att
lägga ned distrikten så att förbundet
kunde lägga de pengarna på annan
medlemsnytta.
– Idag är det fler kunder som söker för direkta problem. Jag upplever
också att fler väljer massören som
första alternativ vid rygg- och nackont etc.
KROPPSTERAPEUTERNA STÅR FÖR
PROFESSIONALITET
Kroppsterapeuterna är en kvalitetsstämpel och står för seriositet
menar Fredrik.
– Förbundet ger en vi-känsla som
stärker mig i min yrkesroll. De event
som arrangeras är ofta väldigt bra.
De ger en chans att träffa kollegor
för att utbyta erfarenheter och knyta
kontakter och ger mycket inspiration.
Det känns bra att komma tillbaks till
jobbet efter ett sådant event.

HALKADE IN PÅ ETT BANANSKAL
Valet att bli massör var en slump.
Han såg en annons om en prova påkurs i massage på 2 veckor och beslöt
sig för att prova.
– Jag hade fått kalla fötter av att
vara arbetssökande och tänkte att
jag måste testa. Första veckan var jag
tveksam men andra veckan vände det.
Jag insåg hur kul och givande det var
och då bestämde jag mig för att gå
hela utbildningen på ett år. Utbildningen arrangerades som ett projekt
av Karlstad universitet och var bara
för synskadade.
Utbildningen gav en väldigt god
grund men den bästa skolan beskriver
Fredrik är den kunskap och erfarenhet han fått genom samarbete med
andra terapeuter.
– De kunder som jag inte kom vidare med tog jag till en naprapat eller kiropraktor och så behandlade
vi parallellt vid bänken. Då lärde jag
mig massor, både behandlingsmässigt och i sätt att tänka. Ofta betalade
jag behandlingen åt kunden eftersom
det var ett sätt att vidareutbilda mig.
VAR DIG SJÄLV
Det bästa med att vara terapeut är
mötena med människor. All tacksamhet och därmed även den bekräftelse
du som terapeut får.
– Jag gillar att vara en kugge i ett
maskineri, att kunna hjälpa personen
att må bättre, att det händer något och

att man kan se ett resultat. Jag tror
också stenhårt på att vara sig själv.
Kunderna väljer att gå till dig för att
du är du.
Hans kunder kommer med alla typer av besvär. Det kan vara benhinneproblematik, löparknä, ont i rygg, axlar
eller nacke. Många är även stammisar.
– Vissa kommer också rent förebyggande eller för att kanske bara prata
bort en stund.
2 dagar i veckan behandlar han på
ett företag med 500 anställda. Alla har
sina krämpor och behov så det blir en
stor variation i behandlingarna. Att
ta ett fast uppdrag är väldigt positivt
menar Fredrik.
– Det är smidigt och enkelt. Jag
behöver inte tänka på bokningarna
utan får en färdig lista, gör mina behandlingar och i slutet av varje månad
skickar jag en faktura.

NAMN: Fredrik Mattsson
ÅLDER: 45 år
ORT: Uppsala
ARBETAR SOM: Massör i sitt företag

Citymassören.

MEDLEM: Sedan 2001.
TIPS TILL ANDRA TERAPEUTER:

Var dig själv! Du ska vara lyhörd och
tillmötesgående till 100 % men utan
att släppa din personlighet. Då får
du kunder som passar för dig och
som kommer ge dig massor tillbaks.
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l Under min karriär som simmare fick jag mycket

massage och det var så allt började. Jag kände
tydligt att kropp och hälsa var det jag ville jobba
med. Läkare i Sverige ser och behandlar symptom. Läkare i Kina ser och behandlar orsaken till
symptomen. Som kroppsterapeut försöker jag se
både orsak och symptom.
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Lever som hon lär!
Inom kinesisk medicin talar man om holistisk hälsa, att tänka helhet och orsaken till ett
problem. Likaså att allt går i vågor och att det är viktigt att inte stagnera utan följa med
tiden. Något som verkligen genomsyrar Cecilia L Hiltons sätt att driva företag på.

H

on startade sitt företag 1997
i Malmö genom att hyra in
sig i en annan klinik. På ett
år hade hon fått så mycket
kunder att hon kunde flytta
till en egen lokal. Ytterligare ett år senare
hade hon vuxit ur den lokalen och skaffade sig en större. Där lät hon andra terapeuter hyra in sig och hade som mest
8 terapeuter. Kliniken gick jättebra men
för att få ihop privatliv med arbetsliv
valde hon att sälja kliniken för att flytta
till Göteborg.
– Jag kom till ett vägskäl och var
tvungen att ta ett beslut. Jag har dock
kvar lite verksamhet i Malmö. Dels företagskunder men också privata kunder
som gått hos mig länge.
I Göteborg fick hon börja om från början igen. Precis som i Malmö valde hon
att först hyra in sig innan det blev egen
lokal. Hon satsade mycket på att göra sig
känd och bygga upp ett kontaktnät.
– Jag är en social person. Därför minglar jag och försöker synas så ofta jag kan
i olika sammanhang.
Även marknadsföring via internet har
varit en viktig och bidragande del till
framgången.
– Jag har en hemsida, finns på Facebook och ser hela tiden efter nya möjligheter att marknadsföra mig på.
Sedan ett år tillbaka har hon även startat upp i Stockholm. Det var kärleken

som förde henne dit.
– Min man utgår från Stockholm så
genom att ha verksamhet där får vi mer
tid ihop.
Planer för framtiden finns också. Om
några år hoppas Cecilia att hon kan
öppna ett alternativt sjukhus där läkare,
barnmorskor, akupunktörer, massörer
och näringsrådgivare arbetar tillsammans för att kunna ge den bästa vården.
– Allt är möjligt, man får bara jobba
lite hårdare ibland för att det ska ske.
Listan över alla utbildningar och kurser Cecilia gått är lång. Hon har läst till
akupunktör under 2,5 år på universitet i
Kina, medicin 3 år i Sverige och utbildat
sig till massageterapeut, PT och näringsrådgivare.
VARJE ÅR GÅR hon mellan 2-6 vidareutbildningar.
– Det är så himla roligt! Ju mer jag lär
mig desto mer förstår jag att det finns så
mycket mer att lära sig.
Hon har varit med i Kroppsterapeuterna sedan starten 2001 och tycker förbundet har utvecklats väldigt bra.
– Att vi är flera olika terapiformer under samma tak ser jag som mycket positivt. Likaså att det finns nätverksgrupper för de olika terapiformerna som kan
fånga upp vad som är aktuellt för den
terapin just nu.
Medlemskapet har också stor betydelse

för hennes företagande. Det ger ett kontaktnät med andra terapeuter, ny kunskap och inspiration via event och den
årliga inspirationshelgen.
– Både jag och mina kunder känner
trygghet i att jag är med. De vet att jag
har rätt kompetens. Jag nämner alltid
Kroppsterapeuterna för alla nya kunder. Sigillet och loggan finns väl synligt
på hemsidan och i mina lokaler. Det är
en kvalitetsstämpel.

NAMN: Cecilia L Hilton
ÅLDER: 47 år
ORT: Göteborg
ARBETAR SOM: massageterapeut,
näringsrådgivare, PT och akupunktör i Göteborg/Lerum, Malmö och
Stockholm.
MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

Sedan 2001.

TIPS TILL ANDRA TERAPEUTER:

Ha jätteroligt! Älska det du gör.
Gå vidareutbildningar så att du
hela tiden förkovrar dig och får ny
inspiration.
Gå med i Kroppsterapeuterna.
Skaffa ett nätverk av andra terapeuter.
Gå på behandlingar själv för att
koppla av men också för att lära dig
av hur andra gör.
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l Erika Nilsson, ansiktszonterapeut, mindfulness

instruktör och massageterapeut startade karriären
för mer än 14 år sedan. "Jag går fortfarande med
ett leende på läpparna varje dag till jobbet och
önskar att alla kan känna så inför sitt jobb."
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Allt började med att Erika vaknade en natt och frågade sig själv;
Varför har ingen sagt att jag ska bli massör?

”Jag känner mig trygg
			i mitt företagande!"

S

agt och gjort, 2 veckor senare
påbörjade hon sin utbildning
till massageterapeut.
– Har inte ångrat mig en
dag! Mötet med människor
ger så mycket. Det är fantastiskt att se
alla fina resultat och att kunna hjälpa
människor få en bättre vardag.
Hon ger massageterapi, ansiktszonterapi och mindfulness.
– Mindfulness är en helt underbar metod att använda sig av vid stress, värk och
utbrändhet. Det blir fantastiska resultat
på de kunder som först tar en timmes
mindfulness innan sin massagebehandling. Det är så häftigt att se! De är mycket
mer avslappnade på massagebänken och
andas rätt vilket gör massagebehandlingen än mer effektiv.
GÄLLER ATT HA RÄTT KUNSKAPER
Mycket har hänt under de år som Erika
varit verksam.
– Idag är det självklart att gå på massage. Kunderna har blivit mer medvetna och
ställer fler frågor om sig själv. De undrar
varför jag behandlar som jag gör och vad
som händer. Det är bra tycker jag!
Erika har under perioder haft anställda.
Något som fått henne att brinna för att
det enbart ska finnas seriösa utbildningsanordnare som uppfyller minst de
krav som Kroppsterapeuterna satt upp.
– Jag är så irriterad på alla oseriösa utbildningsföretag som lurar personer att gå
några helger i tron att de blir massageterapeuter. Det är inte kul att behöva berätta
för de som söker jobb att deras utbildning
inte gett dem rätt kompetens utan att de
blivit lurade att bli något de inte är.

Vad har du att säga om ditt medlemskap i Kroppsterapeuterna?
Jag har bara positiva upplevelser. Bra
försäkring, snyggt reklammaterial och
en bra medlemsservice som gett mig bra
svar och hjälp. Det är bra att ni driver
branschens frågor mot myndigheter och
politiker som t ex BOT- avdraget.

Marknadsför du ditt medlemskap i
Kroppsterapeuterna?
Kroppsterapeuterna är en kvalitetsstämpel som jag gärna visar upp. Sigillet
och klistermärken med Kroppsterapeuternas logotype finns i min lokal. Alla nya
kunder får fylla i en journal, då berättar
jag även om mitt medlemskap och vad
det innebär för kunden.

På vilket sätt hjälper Kroppsterapeuterna dig i ditt företagande?
Jag känner mig trygg i mitt företagande! Jag har en bra försäkring och det
finns hjälp att få om det behövs.

Vad tycker du om våra nyhetsbrev
och tidningen Kroppsterapeuten?

terna är bra, lättbegriplig och intressant. Den håller mig uppdaterad på
vad som händer i branschen. Jag lägger alltid tidningen i väntrummet så att
mina kunder kan läsa den. Hemsidan är
lätt att navigera på och innehåller det
jag behöver.

Informationen från Kroppsterapeu-

NAMN: Erika Nilsson
ÅLDER: 48 år
ORT: Alingsås
ARBETAR SOM: Ansiktszonterapeut,
massageterapeut, massör, mindfulnessinstruktör i sitt företag Jeol Massage
och Mindfulness.

Sista kunden för dagen ska få en lika
bra behandling som den första så ta
bara emot så många du orkar ge den
servicen till.
Brinn för ditt jobb! Det handlar inte
bara om att tjäna pengar!

MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

Skicka vidare om din behandling inte
ger resultat.

TIPS TILL ANDRA TERAPEUTER:

Det är du som terapeut som finns för
kunden, inte kunden som finns för dig…

Sedan 2002.
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Massageterapeut och
egenföretagare – bästa jobbet!
Visst kan det vara slitsamt ibland eftersom du gör allt själv från att ge
behandlingar, sköta marknadsföringen till inköp. Men det är utan tvekan värt det.
– Det ger så mycket tillbaks! Det ger en sådan kick och energi när alla är glada,
förväntansfulla och nöjda. Det är inte många yrken där man möter en sådan
tacksamhet och uppskattning säger massageterapeuten Stefan Neldrén.

S

tefan Neldrén startade sitt
företag Göteborgs Massage &
Rehab 2008. Idag har han fler
än tjugo terapeuter knutna till
företaget. Främst ges massagebehandlingar men även osteopati,
akupunktur och zonterapi. Att han skulle
jobba som massageterapeut och egenföretagare var lite av en tillfällighet. Att
valet var rätt råder det ingen tvekan om.
– Jag kände direkt när jag började utbildningen att jag hade valt rätt.

FRÅN EN TILL TJUGO TERAPEUTER
Efter utbildningen började Stefan arbeta
på Hagabadet i Göteborg vilket gav en
grund att stå på och en chans att känna
på yrket.
– Jag ville starta eget efter utbildningen men ville börja försiktigt. Samtidigt
som jag jobbade på spa tog jag därför
kontakt med olika företag.
När han hade fått några företagskontrakt togs så steget att starta eget. Valet
att det blev företagskunder istället för
egen lokal var främst ekonomiska.
– Det var skönt att inte ha några fasta
kostnader i början när jag startade.
Företagskunderna blev allt fler och så
småningom valde Stefan att lämna spavärlden för att satsa på företagsuppdragen och hyra in sig i en lokal. Samma
lokal som han numera äger.
– Jag fick chansen att köpa loss lokalen
och dess inventarier 2009. 2012 tog jag
ytterligare ett steg och köpte ännu en lokal som jag gjorde om till massageklinik.
I takt med att kunderna och klinikerna
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har blivit fler har han knutit fler terapeuter till sig. Alla är sina egna och hyr
en plats där det mesta såsom material,
marknadsföring och kunder ingår.
VIKTIGT MED RÄTT KUNSKAPER!
Innan nytt samarbete med en terapeut
inleds får personen ge en provbehandling på Stefan samt göra en intervju. Förutom fingertoppskänslan är det viktigt
att personen är välutbildad.
– Det finns de som kan ge en bra massage redan efter en veckokurs i massage
men det är viktigt att man även kan anatomi, fysiologi och sjukdomslära för att
kunna ge en behandlande massage och
för att veta när man inte ska ge massage.
Många kunder är också kunniga. Det gäller att terapeuten kan mer och kan svara
på frågorna.
Om Stefan inte känt till en utbildning
har han ringt till Kroppsterapeuterna för
att stämma av om den håller måttet.
– Kroppsterapeuternas kvalitetssäkring med specifika krav på utbildningarnas innehåll är bra. Det gör att jag
kan vara säker på att terapeuten har de
kunskaper som krävs.
GOD HJÄLP I FÖRETAGANDET
Sitt medlemskap i Kroppsterapeuterna har Stefan haft glädje av på
många sätt.
– I min marknadsföring använder jag Kroppsterapeuternas logotype så att våra kunder ser
att vi har en seriös verksamhet. Det är en kvalitets-

stämpel som ger trygghet för både våra
kunder och mig som företagare.
Han har även haft god nytta av den
juridiska rådgivningen som finns att få.
– Jag fick bra hjälp när vi hade olika
frågor kring lokalerna och kontrakt.
Via förbundets medlemsnät har han
tagit del av erbjudanden från samarbetspartners och själv annonserat när han
sökt terapeuter.
– Förbundet tar ett helhetsgrepp och
jobbar för oss terapeuters bästa.

l All positiv energi från förväntansfulla

kunder och att få hjälpa kunden att må
bättre är det bästa med att vara massageterapeut. Det bästa med att vara
egenföretagare i allmänhet är att få
bestämma över sin egen tid.

NAMN: Stefan Neldrén
ÅLDER: 38 år
ORT: Göteborg
ARBETAR SOM: Massageterapeut.
Driver företaget Göteborgs
Massage & Rehab AB.
MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

Sedan 2008.

TIPS TILL NYUTBILDADE:

Viktigast är att komma igång och
ge behandlingar för att få erfarenhet. Börja med att hyra in dig, eller
kanske jobba på spa.
Om du är sugen på att ha en egen
lokal så vänta med det tills du har en
tillräcklig kundkrets med återkommande kunder för att inte sitta fast i
långa kontrakt och kostnader. På så
vis hinner du även känna efter att det
verkligen är detta du vill jobba med.
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”Som att ha kollegor”
PT:n och Massageterapeuten Anna-Lisa Framgård brinner verkligen för sitt jobb.
– Vilket annat jobb ger dig så mycket uppskattning och bekräftelse? All glädje
du möter och positiv feedback du får från kunderna är helt fantastisk och stärker
verkligen självförtroendet.

A

nna-Lisa Framgård kombinerar en anställning som
byggprojektledare med sitt
egna företag som personlig
tränare och massageterapeut. Något som ger en bra mix även om
hon håller på att skapa utrymme för att
satsa mer på sitt egna företag. Framöver
vill hon jobba som PT, massageterapeut
och som stugvärd i fjällen.
– Jag gillar verkligen naturen så att
få ta del av den ibland och hjälpa människor ibland känns som en toppenbra
kombination.

Varför är du med i Kroppsterapeuterna?
Det ger mig mycket, både för mitt
företagande och för mig som terapeut.
Förutom försäkringsbiten så vet jag att
förbundet arbetar med mina frågor och
driver branschen framåt. Att arbeta som
terapeut är både socialt och ensamt. Via
förbundet kommer jag i kontakt med
andra likasinnade och det tycker jag är
viktigt. Alla medlemmar som jag träffat
är trevliga och det arrangeras roliga och
bra saker såsom föreläsningar och event.

Vad är din erfarenhet av idrottsevenemang och mässor som Kroppsterapeuterna är med på?
Jag har varit med på idrottsevent
och mässor i många år. Det är kul att
stå tillsammans med andra terapeuter
och behandla. Det ger mig inspiration,
kunskapsutbyte, en chans att se hur andra terapeuter jobbar och samtidigt få
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nya kollegor.
Att vara med på eventen har även gett
mig nya kunder.

Vad är din erfarenhet av de föreläsningar och workshops som Kroppsterapeuterna arrangerar regelbundet?
Jag brukar vara med på mycket av det
som arrangeras. Nu senast deltog jag på
Annika R Malmbergs föreläsning om
säljtekniker vilket gav mig mycket och
det var KUL. Även workshopen Att återställa muskelbalans för optimal funktion
med Glenn Bilby var fantastisk. Eventen
är alltid välplanerade, innehåller intressanta saker och det är alltid duktiga föreläsare. Jag lär mig nytt, blir inspirerad
och känner att jag håller mig uppdaterad
på det som är nytt i branschen och att jag
hela tiden vidareutvecklas. Jag får också
en chans att träffa kollegor för att utbyta
erfarenheter när det gäller kundbemötande, patientfall och etik.

Kroppsterapeuterna har hjälpt mig i
mitt företagande på många sätt till exempel med bra försäkringar, validering
av mina kunskaper och när jag velat köpa
saker som en bänk via Annonstorget på
medlemssidan.
Jag har även blivit hjälpt i min terapeutroll genom alla föreläsningar, hur
jag kan agera mot kunder och att reflektera över branschens etik och moral.

Vad är det bästa med att vara medlem i Kroppsterapeuterna?
Det är ett forum, nästan som en familj
dit man kan vända sig till vid frågor.

NAMN: Anna-Lisa Framgård
ÅLDER: 64 år
ORT: Skogås utanför Stockholm
ARBETAR SOM: licensierad PT och
gruppträningsinstruktör, Diplomerad
och certifierad massageterapeut.
MEDLEM I KROPPSTERAPEUTERNA:

Hur får du nya kunder?

Sedan 2007.

Främst mun till mun, d v s mina kunder rekommenderar mig till andra. Jag
är extremt noga med att ge en så bra behandling som möjligt och att föreslå en
ny tid innan de går. Mina behandlingar
anpassar jag efter vad kunden söker för.
Vissa kommer för avslappning, andra för
ont i rygg/axlar/nacke. En del har tränat
för mycket eller inte alls.

TIPS TILL ANDRA TERAPEUTER:

På vilket sätt har Kroppsterapeuterna hjälpt dig?

Var noga med att se personen du har
framför dig och anpassa dig efter vad
den personen vill och var noga med
bemötandet. Var lyhörd! Somliga vill
ha ordentliga tag medan andra bara
vill koppla av under tystnad.

DETTA HAR JAG BLIVIT BÄTTRE PÅ:

Jag upplever själv att jag blivit bättre
på att sälja in teknik och förståelse
om varför de ska träna/göra övningar
m m till mina kunder.

l Förbundet har en mångfald

med alla terapiformer som jag
tycker är en styrka. Det är en
stor tillgång att få träffa andra
terapeuter och likasinnade vid
olika tillställningar.
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Det bästa med
			Kroppsterapeuterna
Sven Zetterqvist Massageterapeut i
Stockholm. Medlem sedan 2011.
FÖRSÄKRINGEN SOM ÄR bra och en
trygghet för både mig och mina kunder
samt samarbetet med Bokadirekt. Jag
har fått många kunder den vägen och
tycker det fungerar alldeles utmärkt!
Kunden kan se vilka tider som finns lediga och boka in sig själv. Tidigare var
det alltid några turer fram och tillbaks
med sms för att få till en tid. Jag riskerar
inte heller att missa nya kunder när jag
står och behandlar.

Ulrika Almgren Kinesiolog i Forshaga.
Medlem sedan 2004
GENOM ATT SE till att kinesiologi blev
avdragsgillt som friskvård men också
försäkringen såklart. Det är också bra
att möjligheten finns att synas vid olika
event och att förbundet jobbar för att få
till BOT-avdraget och annat som hjälper branschen framåt.

KriStina Persson Massör och taktil
terapeut/lärare i Malmö. Medlem
sedan 2007.
TRYGGHETEN SOM BÅDE jag som terapeut och mina kunder känner och
som symboliseras med kroppsterapeuternas sigill. Personer ringer och säger;
jag ringer dig för att jag ser att du är
med Kroppsterapeuterna. Förbundets
utbildningskrav är bra både för mig
som lärare och för den skola jag undervisar på i taktil beröring. Det gör att vi
anstränger oss än mer för att våra elever
ska leva upp till kvalitéten. Det sporrar
oss att höja nivån hela tiden.

Roger Andersson Medicinsk terapeut.
Kristianstad. Medlem sedan 2001
”FÖR MIG HANDLAR Kroppsterapeuterna om varumärket. Att våra kunder
kan känna sig trygga i att vi har den kunskap som krävs. Och såklart försäkringarna. De som söker anställning hos mig
ska ha kunskaper som minst motsvarar
de krav som Kroppsterapeuterna ställer.

Mi Norin Massör och ChiBall-instruktör i Växjö. Medlem sedan 2014
KVALITETSSÄKRINGEN. DET VISAR
att jag är tillräckligt bra och har den
kompetens som krävs! Jag gillar också
bredden inom förbundet. Att kunna validera min kunskaper, de olika föreläsningarna man kan gå på, medlemsnätet
med erbjudanden från samarbetspartners och tidningen med intressant läs-

ning vilket ger mig chans att lära nytt.
Bredden av olika terapiformer i förbundet ger mig möjlighet till nätverkande
med andra terapeuter i hela landet.
Det var också via förbundet som jag
gick med i Bokadirekt och vilket uppsving! Det har gett mig många kunder.
Rekommenderas varmt!

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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5

goda skäl att
bli medlem

1

Du får marknadens mest prisvärda och innehållsrika försäkringspaket anpassat för dig och dina behov. Allt för att du och dina
kunder ska kunna känna er säkra.

2
3

Du får tillgång till stöd och tips för hur du marknadsför och
vidareutvecklar ditt företag.

4

Personlig medlemsservice på telefon och mail. Kroppsterapeuterna är tillgängliga och vi brinner för att ge våra medlemmar
bra rådgivning och personlig service.

5

Du får inspiration, ny kunskap, möjlighet till kunskapsutbyte och
nätverkande via träffar såsom vår årliga inspirationsdag, föreläsningar och events samt via vår medlemstidning Kroppsterapeuten och våra digitala nyhetsbrev.

Du får juridisk rådgivning från vår bolagsjurist när du behöver det.

På www.kroppsterapeuterna.se hittar du
fler goda skäl att bli medlem. Välkommen!
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Varje dag fyller vi tusentals
behandlingstider för våra
3 500 massörer, kiropraktorer,
naprapater och akupunktörer
Läs mer och prova gratis på foretag.bokadirekt.se

Nordens största marknadsplats för skönhet & hälsa.

