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1. Resume 
Titel: Fremtidens massør i Danmark. 

 

Baggrund 

Vi har valgt at undersøge, hvordan massører i Danmark kan optimere deres forretning, i forhold til 

økonomisk succes og klienternes behov, nu og i fremtiden. 

I november 2015 startede Master Class holdet med, at diskutere egne oplevelser og 

problemstillinger man kan have som ”Top-Massør” i Danmark. Det blev til mange spændende og 

interessante hypoteser.  

I samme måned startede holdet, en undersøgelse med udgangspunkt i et spørgeskema, til alle 

massører og deres klienter i Danmark. Spørgeskemaet blev lavet i samarbejde med Datamatiker 

Jonas Beknes, som var tovholder på den kvantitative undersøgelse på Masteruddannelsen. 

 

Materialer og metoder 

Vi har lavet en kvantitativ undersøgelse i form af spørgeskemaer, som blev sendt til både massører 

og deres klienter. 

Vi lagde derfor tilbuddet om at deltage, ud til alle massører på facebookgruppen-Massør DK- og 

LinkedIngruppen -Danske massører-, og bad også brancheforeningerne BFM, FRFM, SAB, Dansk 

behandlerforbund om at skrive til de massører de kendte til. 

Derudover lagde vi klientspørgeskemaerne ud på flere andre relevante Facebookgrupper, og vi 

bad massørerne om at sende klientspørgeskemaet, til deres egne klienter for også at få klarlagt, 
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om deres syn på massører og behov for massage, stemte overens med hvad vi som massører 

troede de havde behov for. 

I Massørernes spørgeskema endte det med at 209 ud af minimum 1000 adspurgte besvarede.         

I Klienternes spørgeskema fik vi 158 besvarelser. 

 

Resultater 

Resultatet viser at massørenes uddannelsesniveau i Danmark er højt, og at klienterne lægger 

størst vægt på massørens håndværk. Der er en stigning i gruppen af yngre massageklienter, hvilket 

i fremtiden giver større klientunderlag, og dermed større indtjeningsmuligheder for massører i 

Danmark. 

Resultaterne viser også, at der formegentlig kommer et øget behov for Firmamassager i fremtiden, 

og at massøren bør indstille sig på dette, hvis man vil øge indtjeningen. 

Ift. massørernes markedsføring, bør man overveje at promovere sig, via sociale medier og 

hjemmeside, frem for visitkort og flyers, da resultatet af klienternes besvarelser, for hvordan de 

finder deres massør, er baseret på mund til mund metoden, og søgning på nettet. 

 

2. Problembaggrund 
Vi var meget interesserede i at finde ud af, hvad massører generelt kunne gøre bedre i deres 

massørvirksomheder, og om der er overensstemmelse med, hvad vi tilbyder, og hvad 

klienterne ønsker. 

Vi ville finde ud af, hvad der i fremtiden kan give større økonomisk succes for 

massagevirksomheden, og samtidig optimere måden vi behandler vores klienter på. 

Herunder vil der blive sat fokus på bl.a. følgende områder: 

 

1) Massørens uddannelsesniveau og færdigheder. 

 

2) Arbejdsdage og tider. 

 

3) Efterspørgsel fra klienterne. 

 

4) Fremtidsmuligheder. (markedsføring/målgruppe) 
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3. Overordnede hypoteser 
 

1) Arbejdsmængden og indholdet har afgørende betydning for succes.  

2) Langt de fleste Massører anvender flere behandlingsformer i deres behandlinger. 

3) Fleksible åbningstider giver større økonomisk succes. 

4) Langt hovedparten af vores behandlinger har en varighed på 30 og 60 minutter. 

5) Massører i DK har en god faglig baggrund, og udfører et godt håndværk. 

4. Metode og afgrænsninger 
 

Vores undersøgelse er baseret på at klarlægge massørernes forretning, få afstemt klienternes 

forventning, og at afdække de områder, nu og i fremtiden, hvor der er mulighed for at opnå 

økonomisk vækst. 

Vi har indsamlet data til denne opgave via spørgeskemaer, til både massører og deres klienter. 

Denne kvantitative metode har vi omsat til tal og statistikker, samtidig med vi har givet 

respondenterne mulighed for at give feedback. 
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5. Besvarelser fra Massørernes spørgeskema 
5.1. Massørens alder 

Spørgsmålet var stillet for at give et overblik over, hvilken alder de bevarende massører 

havde.  

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 1. 

Størstedelen af dem der har besvaret, er i den erhvervsaktive alder. Alderen på massøren henviser 

til at det formentlig er anden, tredje eller fjerde uddannelse folk tager, baseret på den baggrund, 

at flere i besvarelsen omkring uddannelse, har angivet flere/andre faglige uddannelser. 

 

Kommentar til spørgsmål 1 

Mange af massørerne kommer med mange forskellige baggrunde, evt. pga. livs/arbejds-skifte 

herunder fyring, nedslidning (fysisk og psykisk). De kan endelig realisere deres drøm om at blive 

selvstændig. 
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5.2. Massørens køn. 
Spørgsmålet var stillet, for at give et overblik over, hvem der havde valgt at besvare 

spørgeskemaet. 
 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 2. 

Flest kvindelige massører har besvaret spørgeskemaet. Det kan deraf ikke udledes, at det er sådan 

fordelingen af massører er i Danmark. 

 

Kommentar til spørgsmål 2. 

Det giver ikke nogen fordel at vide fordelingen, i forhold til resten af de besvarede spørgsmål i 

spørgeskemaet. Vi kan ikke konkludere noget ud fra denne viden om, at flere kvinder har besvaret 

end mænd. 
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5.3. Massørens uddannelse 
Spørgsmålet skulle vise, hvor mange lektioner massøren havde brugt på sin 

massøruddannelse. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 3. 

Grafen viser, at mange massører tager den lange uddannelse. Dertil kan være mange årsager. Man 

ønsker et højere vidensniveau, eller man vil gerne udnytte de muligheder man har som RAB 

behandler bl.a. momsfritagelse mm.  Det giver et billede af hvor seriøs massøren er, i forhold til at 

kunne give den bedst mulige behandling til deres klient. 

 

Kommentar til spørgsmål 3. 

Det kan være pga. massørernes alder (større erfaring i erhvervslivet), og det faktum at man har 

flere uddannelser bag sig, at man vælger at gøre det fuldt ud, når man bliver selvstændig. 
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5.4. Sundhedsfaglig grunduddannelse 
Spørgsmålet skulle vise hvorledes massøren havde taget den Sundhedsfaglige 

grunduddannelse, enten som massør, eller under anden faglig relevant uddannelse. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 4. 

Søjlen bekræfter at den sundhedsfaglige grunduddannelse er vigtig, og har slået igennem, og igen 

viser den samtidig massørens seriøsitet omkring sit fag. 

 

Kommentar til spørgsmål 4. 

Er det de deltids- eller bi-beskæftigede massører der har sagt nej, hvis de f.eks. tjener under 

50.000.- kr. om året og derfor er momsfritaget. 
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5.5. Massørens antal praktiske lektioner 
Spørgsmålet skulle vise, hvor mange lektioner massøren havde haft, i selve 

massøruddannelsen. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 5. 

En stor del af de adspurgte massører, har et højt antal lektioner.  

 

Kommentar til spørgsmål 5. 

Det bekræfter igen at lysten til at uddanne sig ordentligt er høj. Antallet af lektioner giver også 

Massørskolerne bedre mulighed for at tilrettelægge, hvordan uddannelserne skal skrues sammen, 

når de ved at de personer der ønsker at tage en massøruddannelse, gerne vil bruge meget tid på 

at lære faget.  

Massørerne ønsker at tilbyde klienterne, den bedst mulige behandling fra start. 

 

 



Tengbjerg Master i Massage 

 

Tengbjerg Master Class 2016 Side 11 

 

5.6. Hvad er massøren uddannet i? 
Spørgsmålet var stillet for at vise, hvilke massagemetoder massøren også havde uddannet 

sig i, udover fysiurgisk massage. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 6. 

De flest adspurgte massører har generelt flere uddannelse inden for denne branche. Dette giver 

klienterne mulighed for at kunne gå til samme behandler, men selv vælge hvilken form for 

behandling, de ønsker at modtage. Massørerne har derved mulighed for at holde på klienterne, og 

på den måde opnå større økonomisk succes. 

 

Kommentar til spørgsmål 6. 

Ikke overraskende er det fysiurgisk massage, der scorer højest. Det er den massageform, der er 

mest udbredt. Men positivt at se, at så mange andre spændende behandlingsformer være så højt 

placeret på listen. Årsagen til at Shiatsu og Tui Na er så lavt rangeret kan skyldes manglende 

kendskab fra klienterne, og derfor mindre efterspørgsel. 
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5.7. Hvor mange lektioner har massøren i sit/sine andre fag? 
Spørgsmålet skulle vise, hvor mange lektioner massøren havde brugt på 

videreuddannelse. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 7 

Når det kommer til videreuddannelse i andre behandlingsformer ser det ud som om, massørerne 

primært vælger kortere kurser.  

 

Kommentar til spørgsmål 7 

Dette kan skyldes, at massørerne gerne vil tilbyde alternativer for at skåne sig selv fysisk, eller 

blande behandlingerne så det ikke kun er massage, der tilbydes. En stor del af massørerne har 

svaret, at de ingen lektioner har. Vi tror, der er mange der ikke har taget videreuddannelse, bl.a. 

fordi de er autodidakte (YouTube mm), eller fordi det er viden de har modtaget under deres 

massageuddannelse. 
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5.8. Hvor har massøren taget sin uddannelse? 
Spørgsmålets skulle vise fordelingen over, hvor massøren havde valgt at tage sin 

massøruddannelse. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 8. 

Grafen viser at de fleste massører er meget seriøse, når det handler om hvor lang tid man bruger 

på at uddanne sig, og hvor. De fleste vælger en grundig uddannelse via en massageskole, som 

uden tvivl også giver en større viden. 

 

Kommentar til spørgsmål 8. 

Der er for Massageskolerne et marked i at tilbyde længerevarende flerweekend kurser i andre 

massageformer (Cupping, Hot Stone, Triggerpunkt Terapi mm) Der er selvfølgelig skoler der pt. 

tilbyder dette, men ikke uden store økonomiske omkostninger for den enkelte massør, da 

kurserne ofte er i hverdagene, og i timerne mellem 8-16 hvor man arbejder. 
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5.9. Bruger massøren nogle af disse manuelle redskaber? 
Spørgsmålet skulle give et overblik over, om massøren brugte manuelle redskaber i sine 

behandlinger af klienter.  

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 9. 

Grafen viser at massøren inddrager andre manuelle redskaber i behandlingerne af klienterne, 

hvilket kan give massageskolerne en fornemmelse af hvilke teknikker der er mest populære, men 

også hvor man kan sætte flere kræfter ind for at udvide massørens vidensniveau under 

uddannelse. 

 

Kommentar til spørgsmål 9. 

Der er masser af mulighed for, at massørerne kan individualisere sin måde at behandle på, og 

dermed yde den mest optimale service, uanset hvad klienterne måtte komme med af 

udfordringer. 
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5.10 Hvordan arbejder massøren? 
Spørgsmålet skulle vise, hvordan de besvarende massører var fordelt, i forhold til det 

antal timer de arbejdede. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 10. 

De fleste af de besvarende massører har en indtægt over 200.000 kr. om året, og bliver i denne 

sammenhæng betragtet som fuldtidsmassører. 

 

Kommentar til spørgsmål 10. 

Dette hænger godt sammen med at størstedelen af massører tager den lange uddannelse og 

derved har større viden og bedre mulighed for økonomisk succes. Det er svært at sige noget om 

fremtiden, men måske mængden af deltids- og bi-beskæftigede massører, langsomt ændrer sig i 

takt med man får opbygget et solidt klientgrundlag. Mange starter måske som deltidsmassør, og 

får efterhånden flere og flere klienter, som gør det muligt at springe ud i det som fuldtidsmassør. 
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5.10. Hvor mange timer arbejder massøren på ugebasis. 
Spørgsmålet var stillet for at se, hvor mange timer i gennemsnit den enkelte massør 

arbejdede om ugen. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 11. 

 Ca. 1/3 del arbejder kun op til 10 timer om ugen. 

 

Kommentar til spørgsmål 11. 

Der kan være en fejlmargin i forhold til om massøren har talt alle timer de arbejder med, dvs. både 

timer til behandling, regnskab, indkøb, vask mm. (Dette var ikke tydeligt nok skrevet i 

spørgeskemaet).  

De fleste massører har formodentlig en ok timeløn, så det er ikke overraskende, at de kun arbejder 

få timer. Der skal formodentlig ikke arbejdes ret mange timer på ugebasis, for at tjene over 

200.000 kr. 

 

 



Tengbjerg Master i Massage 

 

Tengbjerg Master Class 2016 Side 17 

 

5.11. Hvornår udøver massøren sit virke? 
Spørgsmålet skulle vise, i hvilket tidsrum massøren havde valgt at lægge sine 

arbejdstider. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 12 

Spørgsmålet viser, at massører er villige til at arbejde på de fleste tidspunkter.  

 

Kommentar til spørgsmål 12 

Især dem der har erhvervet sig som deltids eller bi-beskæftigede massører kan være tvunget til at 

arbejde aftner og weekender fordi de har et andet job i dagtimerne. I spørgeskemaet til klienterne 

(spm.19) spurgte vi i hvilket tidsrum de ønskede at modtage behandling. Dette var primært aften 

og weekend. Så ud fra grafen er der en stor gruppe af massører der kan øge deres indtægt hvis de 

er villige til at ændre deres arbejdstider. Nyuddannede kan også få hurtigere gang i forretningen, 

ved at tænke over dette. 
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5.12. Har massøren en husleje? 
Spørgsmålet var stillet for at give en indsigt i, hvor mange massører der skulle 

indregne husleje i firmaets økonomi. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 13 

Over halvdelen af de adspurgte massører, har ingen udgift til husleje. 

 

Kommentar til spørgsmål 13 

Da vi ikke har spurgt ind til om de, der har husleje, er fuldtids/deltids- eller bi-beskæftigede 

massører, er det svært at sige noget om, om de kan få en økonomisk gevinst ved at ændre på den 

måde de driver forretning på. 
En større gruppe massører har ingen udgift til husleje. Dette kan skyldes flere årsager. Bl.a. har 

mange klinik i eget hjem (vises på næste graf), man kan være ansat som freelancemassør 

udelukkende til Firmamassager, eller ansat i behandlerhuse (Kiropraktor, Fysioterapeuter, 

Fitnesscentre) mm. 
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5.13. Hvor arbejder/tjener massøren sine penge? 
Spørgsmålet var stillet for at finde ud af, hvor massøren udøvede sit virke. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 14. 

De fleste massører arbejder via egen klinik. Der er ikke i spørgsmålet spurgt ind til, om det er 

klinikker hvor de betaler husleje, eller klinikker i eget hjem. I forhold til klientskemaet stemmer det 

overens, da de fleste klienter bliver behandlet på en klinik hos behandleren. (spm.11) 

 

Kommentar til spørgsmål 14. 

Vi kan se at der er en stor del af massører, der arbejder i egen klinik, men ikke drage en direkte 

parallel mellem omsætning og egen klinik. I klientspørgeskemaet fremgår det, at størstedelen af 

klienterne er i den erhvervsaktive alder (spm.2). Vi forestiller os, at der vil være en økonomisk 

gevinst (evt. spare husleje), hvis massørerne i fremtiden fokuserer på at skaffe firmaaftaler. Dette 

vil være en fordel for både firmaerne, deres ansatte og massøren. 
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5.15 Hvilken type massageform anvender massøren mest i sit daglige virke? 
Spørgsmålet var stillet for at se, hvad massøren mest brugte i sin hverdag. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 15 

I spørgsmål 6 viste grafen at de besvarende massører har flere uddannelser i forskellige massage 

former. Men umiddelbart ser det ikke ud til, at det bliver brugt så meget i hverdagen.  

 

Kommentar spørgsmål 15 

Det kan skyldes at kendskabet og derfor efterspøgslen fra klienterne er lav, men da klienterne 

(spm.5) har svaret at de selv foretrækker fysiurgisk massage, hænger det godt sammen med hvad 

der mest bliver givet. Der er dog flere klienter der har prøvet andre behandlingsformer. Dette kan 

ikke udledes af massørens skema, og det kan være fordi massørerne blander deres 

behandlingsformer under betegnelsen fysiurgisk massage. Man kan stille spørgsmålet om 

massørerne er gode nok, til at sælge sig selv, og det de kan.  
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5.16 Hvilken massageform synes massøren bedst om at give i sit daglige 
virke? 
Spørgsmålet skulle vise, hvilken behandlingsform massørerne bedst selv kunne lide at 

give. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 16 

Fysiurgisk massage er den behandlingsform, massørerne bedst kan lide at give. 

 

Kommentarer til spørgsmål 16 

At fysiurgisk massage er den behandlingsform massørerne bedst kan lide at give er for os lidt 

overraskende, da vi ved hvor mange andre metoder der virker lige så godt. Det kunne være 

spændende at se hvilke behandlingsformer der ligger i `Andet´ søjlen? 
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5.17 Hvilken type behandling synes massøren bedst selv om at modtage? 
Spørgsmålet skulle vise, den behandlingsform massørerne selv bedst kunne lide at 

modtage. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 17 

De fleste massører vælger selv den fysiurgiske massageform, når de skal behandles. 

 

Kommentarer til spørgsmål 17 

Kan det skyldes uvidenhed om, hvordan andre behandlingsformer virker? Måske er vi som 

massører, ikke gode nok til at unde os selv (tid & økonomi) muligheden for at blive behandlet via 

en anden behandlingsform? Vi tror desværre ikke at vi som behandlere er gode nok formidlere. Jo 

bedre kendskab vi selv har til vores metoder/teknikker, samt deres virkning, jo lettere burde vi 

kunne sælge ideen til vores klienter. Derfor mener vi, at det er der, vi som massører ville kunne 

øge vores indtjening, ved selv at have prøvet behandlingen på egen krop. 
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5.18 Hvilke emner føler massøren at vedkommende mangler viden om? 
Spørgsmålet skulle vise, om der var områder der skulle fokuseres mere på, under 

uddannelsen, end andre. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 18 

Det er love og regler massørerne føler, de mangler viden om.  

 

Kommentar til spørgsmål 18 

De fleste behandlere er et `Hands on´ folkefærd og har ikke lyst til at sætte sig ind i den 

forretningsmæssige del i at være selvstændig. Det er dog overraskende at man ikke føler sig stærk 

nok i den faglige viden, da vi tidligere har set at massører generelt uddanner sig meget. Måske er 

det på videreuddannelses niveau, trods alt for korte uddannelser… Man lærer teknikkerne, men 

ikke den faglige viden bag. 
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5.19 Hvilke områder på kroppen, masserer massøren mest? 
Spørgsmålet var stillet for at vise, om det vi arbejdede mest med, også var det klienterne 

efterspurgte? 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 19 

Grafen viser at det er nakke/skuldre der masseres mest. Dette giver god mening, da klienterne 

(spm.3) har nævnt, at spændinger er hovedårsagen til, at de går til massør. 

 

Kommentar til spørgsmål 19 

Uanset hvilket erhverv klienterne har, er det oftest nakkespændinger, skuldre og øvre ryg der 

volder størst problemer. 

For massageskolerne er det interessant at vide hvor fokus skal være henne i uddannelsen, og 

fremadrettet skal massørerne sørge for at være opdaterede, i forhold til nye 

teknikker/behandlingsformer. 
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5.20 Stiller massøren håndklæde og lagen til rådighed for klienten. 
Spørgsmålet var stillet for at vise, hvor servicemindede massørerne var. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 20 

De fleste massører giver god service, og lader håndklæde og lagen være en del af behandlingen, så 

ikke klienterne selv skal huske på dette, når de kommer til behandling. 

 

Kommentar til spørgsmål 20 

Da der ikke i klientskemaet, er spurgt ind til om det har været et kriterie for valg af massør, kan vi 

ikke konkludere, om det er en økonomisk gevinst at tilbyde dette. Klienterne lægger derimod stor 

vægt på, at massørens håndværk er afgørende. Så hvis klienten skulle vælge mellem 2 dygtige 

massører, kan det være udslagsgivende og derfor give økonomisk succes.  
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5.21 Benytter massøren redskaber i sin behandling af klienter i forhold til 
egen aflastning? 
Spørgsmålet skulle vise, om massørerne var dygtige nok til at tænke på eget helbred, 

under deres behandlinger af klienter. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 21 

Over halvdelen af de besvarende massører har svaret nej til, om de bruger redskaber under 

behandlingerne. 

 

Kommentar til spørgsmål 21 

Der har igen været en usikkerhed om de besvarende massører har forstået spørgsmålet korrekt. 

Der er flere der har svaret redskaber kontra egen aflastning ift. hæve/sænke briks, stol, lamper/lys 

m.m. 
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5.22 Hvor stor en andel af klienterne, vurderer massøren, kommer igen. 
Spørgsmålet skulle vise, om massørerne synes de var gode, til at holde på deres klienter. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 22 

Størstedelen af massørerne vurderer deres klienter kommer igen.  

 

Kommentar til spørgsmål 22 

Dette er forventet ift. at vi har spurgt klienterne, om de bruger den samme massør. Det har 

størstedelen svaret ja til (spm.10) Så vores klienter er meget loyale, når først de finder en 

behandler, der kan give dem det de har behov for, og håndværket hos valgte massør er godt. 
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5.23 Benytter massøren et Online booking-system? 
Spørgsmålet skulle vise, om massøren syntes det var en god ide, rent økonomisk og 

tidsbesparende, at investere i et bookingsystem. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 23 

Mange massører har allerede et booking system, men der er flere som ikke har, eller ikke ønsker. 

1/5 ville gerne have et, men har det ikke.  

 

Kommentar til spørgsmål 23 

Dette kan skyldes, manglende viden om hvordan det bruges. Massøren har svært ved at sætte sig 

ind i teknikken, eller synes det er for dyrt, ift. hvor meget man bruger det. Det er måske ikke 

økonomisk rentabelt for dem, i forhold til antal timer de arbejder. Det kan også være, at der er 

mange ældre massører, som aldrig har brugt denne teknologi, og er vant til at bruge 

papirkalender. Vi tror, at i takt med at der uddannes flere og flere unge massører, som er vokset 

op i den elektroniske tidsalder, kommer der flere og flere som vil benytte sig af denne mulighed. 
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5.24 Tager massøren telefonen under behandlingen? 
Spørgsmålet skulle give et billede af, hvordan vi vælger at behandle. Om det er klienten 

eller indtjeningen vi vægter højest. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 24 

Det er et positivt resultat, at så mange vælger at give fuld service til deres klienter.  

 

Kommentar til spørgsmål 24 

Flere kunne vælge at lade deres klienter booke tider selv via et bookingsystem, så man minimerer 

antallet af telefonopkald. 

Der er selvfølgelig en del massører som ikke har egen klinik, eller som måske kun har firmaaftaler, 

hvor firmaet selv står for bookingdelen. Spørgsmålet skulle kun være stillet til de massører, som 

har klienter, der kontakter dem.  
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5.25 Hvilken varighed har massørens typiske behandling? 
Spørgsmålet skulle vise, hvilken behandlingslængde massøren mest ydede. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 25 

Hovedparten af de behandlende massører der har besvaret dette spørgsmål mener, at de har flest 

behandlinger med en varighed af 60 min. I forhold til hvad klienterne foretrækker (spm.12), er det 

også denne varighed, der gives.  

 

Kommentar til spørgsmål 25 

Med den måde man har mulighed for at behandle på i dag, (flere behandlingsformer i samme 

behandling), er det interessant at stille spørgsmålet, om man skal opgradere sine 30 minutters 

behandlinger til 45 minutter, for at kunne yde den bedst mulige service til klienten, og derved også 

opgradere sin økonomiske gevinst? 
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5.26 Hvor lang tid har massøren arbejdet med massage? 
Spørgsmålet skulle vise, i hvor mange år massøren havde været aktiv. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 26 

Størstedelen af de massører der har besvaret spørgeskemaet har kun været i gang i en kort 

periode. 

 

Kommentar spørgsmål 26 

Der er desværre ikke spurgt ind til massørens alder, da de tog uddannelsen, så der kan ikke svares 

på, hvornår de startede deres karriere. Har de der har været i gang længe, kun arbejdet med det i 

få timer om ugen. Dette kunne give et billede af, om massørerne skal tænke mere over fysisk 

nedslidning. 

Ud af 209 er der 53 der har været i gang i mere end 11 år, det kunne have været spændende at 

spørge ind til deres alder, da de startede som massører. Der er et kæmpe erfaringsgrundlag, der vil 

være interessant at få undersøgt. 
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5.27 Er massøren medlem af en Brancheforening? 
Spørgsmålet var stillet, for at give et overblik over seriøsiteten af massørerne. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 27 

Lidt over halvdelen af de besvarende massører, er medlem af en Brancheforening. 

 

Kommentar spørgsmål 27 

Det er et overraskende højt tal, der ikke er medlem af en Brancheforening. Mange er måske ansat 

i andre firmaer eller storbehandlingsklinikker, som sørger for forsikring. Dette er der dog ikke 

spurgt ind til, og der kan derfor ikke konkluderes på dette.  

Kan det skyldes at Brancheforeningerne ikke er gode nok til at sælge sig selv?  
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5.28 Hvilken Brancheforening er massøren medlem af? 
Spørgsmålet er stillet for at give et overblik over, hvordan de massører der er medlem i 

en Brancheforening, er fordelt. 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 28 

BFM er ud fra de besvarendes oplysninger, den Brancheforening der har flest medlemmer. 

 

Kommentar spørgsmål 28 

BFM er opsøgende i forhold til at rekruttere medlemmer. Er det derfor deres medlemsantal er så 

højt? (BFM er så vidt vides den eneste Brancheforening der har udsendt undersøgelsen/spørge- 

skemaet til deres medlemmer.) 
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5.29 Hvis massøren ikke har forsikring via en brancheforening, hvor er man 
så forsikret henne? 
Spørgsmålet var stillet for at vise, om man har en anden forsikring end den 

Brancheforeningerne tilbyder. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 29 

Ud af de 83 besvarende massører der ikke var medlem af en Brancheforening, er kun lidt over 

halvdelen forsikrede. 

 

Kommentar til spørgsmål 29 

Det bør være et krav, at man har en forsikring, når man opretter et firma.   

Burde det være massørskolernes pligt at sørge for at alle uddannede massører, skal have en 

ansvarsforsikring for evt. at kunne modtage eksamensbevis, og i sidste ende kunne oprette firma 

(CVR nummer)? 
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5.30 Sparer massøren op til Pension? 
Spørgsmålet skulle vise, om massøren tænkte på at sikre sig selv til pensionen. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 30 

2/5 dele af de besvarende massører, sørger for at sikre sig til pensionen. 

 

Kommentar spørgsmål 30 

Der er dog stadig ca. 1/3 del af de besvarende massører, der ikke har nogen forsikring. Vi kunne 

se, at mange af de besvarende massører var forholdsvis nyuddannede, og måske også unge, og vi 

tænker det måske kunne være derfor, de ikke er begyndt at tænke på pension endnu. 
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5.31 Hvis massøren er uddannet i andre fag (f.eks. akupunktur), hvor mange 
procent indgår massage så i behandlingerne? 
Spørgsmålet skulle vise, hvor meget massøren brugte massage i de andre 

behandlingsformer. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 31 

Spørgsmålet er lidt tvetydigt og der kan være en vis usikkerhed i om spørgsmålet er rigtigt 

forstået, da der bl.a. er 8 der har besvaret at massage indgår 100% i deres anden måde at 

behandle på. Så er det jo en fuldstændig massagebehandling og intet andet, eller også er det bare 

nogen som ikke behandler på anden måde, hvorefter de skulle have sat kryds ved den første `Ikke 

uddannet i andre behandlerfag´ 

 

Kommentar spørgsmål 31 

Vi skulle have spurgt ind til, om det primært var massage massøren udførte, når de brugte 

massage i andre behandlingsformer, og ikke hvor mange procent. Det vigtigste vi skulle vide var, 

om man som uddannet massør (selvom man har valgt at videreuddanne sig), stadig bruger 

massage i sine behandlinger. 
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5.32 Hvordan markedsfører massøren sin forretning? 
Spørgsmålet skulle vise, om der kunne effektiviseres i forhold til, hvor mange penge der 

blev brugt på markedsføring. 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 32 

Størstedelen af massører markedsfører deres forretning via visitkort, hjemmeside og sociale 

medier (i nævnte rækkefølge). 

 

Kommentar spørgsmål 32 

Vi adspurgte også klienterne (spm.14), hvordan de fandt deres massør. Da vi sammenlignede 

svarerne fra begge skemaer opdagede vi, at massører bruger en masse penge på at markedsføre 

sig via visitkort og flyers. For klienterne var mund til mund metoden den vigtigste metode, 

efterfulgt af sociale medier. Mange af massørerne vil derfor kunne omlægge/revurdere deres 

markedsføringsstrategi, og derved opnå større indtjening. 
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5.33 Hvad er massørens årlige markedsførings budget ca.? 
Spørgsmålet skulle vise forbruget i de adspurgte massørers årlige markedsføringsbudget? 

 

 

 

Delkonklusion spørgsmål 33 

Ca. halvdelen af de adspurgte massører har et relativt lavt markedsføringsbudget. 

 

Kommentar spørgsmål 33 

Vi har spurgt klienterne (spm.13) hvad de vægter mest i forhold til at skulle vælge massør, og dertil 

svarede de fleste, at det er massørens håndværk der er altafgørende for, om de vælger at komme 

igen. Derfor er det vigtigste middel til at opnå succes i sin forretning, at man er dygtig til sit job. 

Sekundært er det hjemmeside, sociale medier mm der afgør, hvilken massør der vælges. 

Der er en lille procentdel af de adspurgte massører, som årligt har et markedsføringsbudget på op 

til 20.000.-kr. Det kunne have været interessant at have spurgt ind til, hvordan massørerne havde 

prioriteret. Om det er hjemmeside, visitkort, flyers eller andet. Det virker umiddelbart som et højt 

beløb. 
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6. Konklusion. 
 

Klienterne efterspørger fysiurgisk massage, men modtager ofte en kombination af flere slags 

behandlinger, uden at være vidende om det. Den enkelte massør inddrager andre massageformer, 

i den fysiurgiske massage, men kan blive bedre til at formidle, hvilke metoder der anvendes, så 

klienten bliver bevidst om de forskellige behandlingstyper, og derved gøre det nemmere, at sælge 

nye behandlinger til klienterne. 

Til trods for det høje uddannelsesniveau, er der en faglig usikkerhed hos massørerne. Vi ved ikke 

hvor den faglige udvikling halter, men det kan evt. skyldes at vi arbejder meget alene, og derfor 

ikke har den daglige kollegiale sparring. Der kan være noget i metoden hvorpå man uddanner sig, 

der kan ændres. Flere skoler kunne måske revurdere uddannelsen med mere praktisk læring, evt. 

et praktikforløb hos en erfaren behandler. Der er også en forskel på, hvordan uddannelsen på 

skolerne er sammensat, og hvilke fokusområder, de har. Muligheden kunne være at forsøge at 

standardisere massøruddannelsen lidt mere. Det kan også skyldes, at de der kun arbejder få timer 

om ugen, er dem der ikke har taget den Sundhedsfaglige grunduddannelse, og derfor ikke har fået 

den ekstra faglige viden, den giver. 

I forhold til massørens arbejdstider, er der mulighed for øget indtjening, hvis man omlægger sine 

arbejdstider til primært aften og weekend, da den største gruppe af klienterne er i den 

erhvervsaktive alder, og derfor har bedst mulighed for at modtage massage på disse tidspunkter. 

Ønsker man derimod at arbejde i dagtimerne, kan det være en fordel at satse på flere firmaaftaler, 

hvilket også giver en fast indtægt. De fleste klienter har også svaret, at de ønsker 60 minutters 

behandlinger. For at imødekomme klienternes ønske uden dog kun at have én klient igennem i 

timen, kunne vi eventuelt opgradere vores 30. minutters sessioner til 45. minutter, og derved give 

klienten en bedre behandling, hvor det også er muligt at kombinere flere teknikker. 

Fremtidens massører kan satse noget mere på de sociale medier, i forhold til markedsføring, og 

herved spare penge til visitkort/flyers og dyre hjemmesider. Ved at bruge disse medier i stedet, er 

det også lettere at målrette og opdatere sin markedsføring løbende. 

     

7. Efterkritik (hvad manglede undersøgelsen) 
 

Mange af de hypoteser vi startede med, har åbnet op for nye emner som vi ikke har kunnet gå i 

dybden med, men som kunne være interessante for andre at arbejde videre med. Heraf kan 

nævnes massørernes fysiske/psykiske arbejdsmiljø, vidensniveauet hos de mere erfarne massører 

(11 år eller mere i faget), og hvordan vi bruger de manuelle redskaber vi har.  
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8. Spørgeskemaerne 
 

Besvarelserne fra massørerne og klienterne er vedlagt som bilag. 

 

 


