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Hur många svarade? 
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Man; 116

Kvinna; 127

243 stycken



Hur många besök?
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1 samtal; 18

2-4 samtal; 139

5-8 samtal; 54

9 eller fler 
samtal; 32



Vilken kommun?

4

Huddinge; 115

Botkyrka; 77

Salem; 26

Nynäshamn; 25



Var det lätt att komma i kontakt med familjerådgivningen?
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Hur tycker du att samtalen har varit?
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Har samtalen lett till någon förändring av relationen 
mellan er?
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Har samtalen ökat er förmåga att tala om problemen på 
ett mer konstruktivt sätt?
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Har samtalen hjälpt dig att bättre förstå dig själv?
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Har samtalen hjälpt dig att bättre förstå din partner
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Hur var väntetiden?
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Hur fick du reda på familjerådgivningen?
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Övriga synpunkter
• Har du några andra synpunkter?
• Otroligt bra bemötande! Vi har träffat pia två gånger nu och hon är bra på att förklara så båda förstår varann utan att det känns som att man blir 

ʺskriven på näsanʺ och bra på att få oss att bibehålla lugnet!
• Pia är mycket kompetent o duktig på att lyssna o ge råd och stöd
• Vår teraput är mycket bra
• Givande o positivt
• FT är extremt viktig samhällig funktion. Borde var till för alla! Dvs skattesubventionerat till 100%
• Mkt bra och viktig funktion med familjerådgivning, bra förebyggande arbete
• Det är bra för att hjälpa familj
• Mkt viktigt att fam.rådgivn finns
• Mkt bra bemötande, tryggt och hemtrevligt
• Det har varit bra eftersom jag har fått mer förståelse för mig själv och min partner på ett konstruktivt sätt. 
• Skönt att få ventilera sån som ligger och bubblar under ytan mellan mig och min partner
• Bra terapeft - Lätt att prata med, tydliga råd & hjälp
• Väldigt bra verksamhet
• Lätt att prata med familjerådgivaren men eran hemsida är svår
• Tack
• Väldigt tacksam för denna hjälp
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• Givande och intressant, personlig utveckling, mycket professionellt bemötande. 
• Känns som det är bra för våran familj
• Bra, kravlös o vilsam miljö att ha samtal , känns helt rätt att ta hjälp
• Jag tycker det är givande
• Trevlig rådgivare, man känner sig trygg
• Mycket bra familjerådgivning
• Bra samtal men svårt att komma framåt
• Jag skulle önska några konkreta hemuppgifter/Driv framåt förutom samtalen
• Nej
• Inte just nu.
• Det känns stressigt med begränsningen i antal samtal. Dum idé
• Skulle vara bättre med mer bemanning för att få fler tider, så att det ej blir 2 v och mer mellan samtal
• Nej
• Det hade varit bättre med kortare intervaller mellan möten. 
• Mer verktyg att ta med sig hem. 
• Fantastiskt att det finns detta stöd att få i kommunen
• Fint och trevligt bemötande. Tryggt och kunnig personal. Bra utbud med tider
• Bra att ni finns
• Tack Jan Ohm -du är bra
• Mycket nöjd med Jan Ohm
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• Ni är fantastiska
• Mycket bra att det finns rådgivning för inte dyr penning! Privat hade varit svårt.
• Fantastiskt att ni finns och att det gick så fort att få hjälp av kompetent personal
• Bra att det finns och till ett överkomligt pris
• Oerhört värdefullt att få hjälp i sitt närområde. vi är mycket tacksamma över våra samtal
• Väldigt uppskattat och givande rådgivning. Känns verkligen bra att det finns den här typen av stöd i verksamheten.
• Vill fortsätta möten
• Har sett fram emot samtalen
• Bra samtal, vår familjerådgivare ser alltid till båda våra sidor och ger bra råd och tankar.
• Mkt bra, väldigt nöjd
• Vädligt bra, Pia är fantastisk
• Pia är en mkt person och gör ett mkt bra jobb. 
• Fler borde söka sig hit samt få mer info om att allt är anonymt. Många är så rädda om sin integritet.
• Bra att det finns familjerådgivning. 
• Väldigt bra att alla kan få den här hjälpen. 
• Träffat två olika behandlare vid två olika insatsperioder. Varit bra båda två.
• Mkt bra kontakt. Skön känsla varje gång man går härifrån
• Tycker Annica är en fantastisk terapeut som tittar, vänder och vrider på saker på ett mycket bra sätt
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• Fin och trevlig atmosfär på FR. Fint bemötande av personalen. 
• Bra att det finns
• Mkt bra samtal
• Vi är jättenöjda
• Så bra att ni finns, tack! :-)
• Tycker att det varit bra samtal som även tittar på saker runt om oss och inte bara fokuserat på att lösa problemet. 
• Det har varit otroligt bra, tack!
• Vi har varit på mycket och det här har hjälpt oss överlägset bäst. 
• Jag är nöjd överlag, mkt positiv till att kommunen erbjuder detta. Jag visste ej det på förhand. 
• Toppen bra som gett hjälpmedel & konkreta exempel till hjälp
• Proffsigt bemötande. Har aldrig tidigare gått i terapi -mycket, mycket bra hjälp. Vi skilde oss, jag mår bra!
• Tack
• Det är givande o intressant. 
• hemsidan Huddinge kommun google
• Har bara gått 2 gånger så hoppas på resultat längre fram
• Har bara varit här en gång
• Första besöket
• Duktig och proffsig terapeut
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