
Kursdeltagarnas kommentarer om utbildningen i SPA-massage på 

distans 

 

Utbildningen har varit jättebra. Tydlig och enkel att följa. Filmerna har varit jättebra och att det fanns 

film på både hela massagen men också de olika delarna så man kunde gå tillbaka och kika om det var 

något specifikt man vill titta mer på. Jag tycker det har varit en bra helhet med det man behöver lära 

sig och kunna. En bra kurs där du får lära dig det du behöver. Materialet är lätt att följa och återgå 

till. En bra Blandning av filmer och skrivet material som är lätt att förstå. 

Madelen Hedbom 

 

Bra utbildning, tycker att jag lärt mig en hel del om massage. Utvecklande. Fint att det finns 

distansalternativ när det behövs. Mycket lärorikt och bra med infilmade instruktioner! Lärde mig 

mest där. Ett bra kursalternativ när man inte kan närvara.  

Marie Eriksson  

 

Mycket bra utbildning med instruktionsfilmer och lathund. Man får bra övrig info om oljor, 

egenkontroll osv. Bra att kunna läsa på distans samt att kunna filma examinationen och skicka in. 

Yasmina Vestman 

 

Jag tycker att upplägget av utbildningen varit jättebra. Det som varit krångligt är det tekniska bitarna 

innan jag förstod hur jag kunde skicka in video och även hur jag skulle göra med utvärderingen. Jag 

fick också lära mig ett jättebra/lätt/enkelt sätt att skicka video på. Alla moment har betytt så otroligt 

mycket för mig. Dels för att du rekommenderade mig att testa denna kurs då jag blev väldigt 

ledsen/besviken för att jag inte skulle klara av klassisk massage. Dels att få se hur jag lärt mig allt 

genom att se på video, traggla massagegreppen flera gånger om dagen. Så kursen har betytt 

jättemycket för mig och jag har nu flera personer som vill fortsätta komma på massage hos mig och 

det är också roligt. Så jag vill fortsätta vårda det fina/vackra i massagen. det är en superbra kurs. 

Verkligen varit en magisk resa för mig. 

Åsa Darolf 


