
ENKÄT 2021                                                   
Kyrkans familjerådgivning, Stockholm 
ENKÄTSVAR, 197 svar på fyra veckor mellan vecka 15 och 18. 

 

1. Har du gått till familjerådgivningen ensam, tillsammans med partner, tillsammans med 

barn/andra närstående? (alla har svarat) 

Ensam Par Både ensam/tillsammans  

58 118 21  

 

 

2. Hur många samtal har du varit på familjerådgivningen till idag?                                                                

(195 har svarat) 

1 samtal 2-4 samtal 5-8 samtal 9 eller fler samtal 

42 49 50 54 

 

Ensam Par Både ensam/tillsammans

1 samtal

2-4 samtal
5-8 samtal

9 eller flera 
samtal



3. Hur värderar du att Kyrkans familjerådgivning har öppet och fortsätter att bedriva samtal på 

mottagningarna under pågående pandemi ( i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer)? (alla har svarat)  

0 står för ”inte alls” och 10 stå för ”i mycket hög grad positivt”. 

1          2          3          4           5          6          7          8          9          10          Vet ej 

0          0          0          1           1          1          3          6          9          171        5  

                  

 

            

Några av kommentarerna som vi fått i enkäten         

 
“Det har varit jätteskönt och viktigt för mig. Det har känts genomtänkt och smittsäkert”.  
 

          

“Utan det här samtalstödet hade mitt mående blivit otroligt lidande, tack för att ni fortsätter”.  
 

          

“Klart att smittspridningsrisken blir större när det är öppet, men tycker att den mentala hälsan är 
viktigare”. 
 

          

“Skönt att ses på riktigt. Avstånd hålls och handsprit finns”.     
 

          

“Verkliga samtal känns mycket bättre och mer verkliga än telefonsamtal”.    
 

          

”Har erbjudits digitala samtal men vi har valt fysiskt att komma till 
mottagningen, viss risk”.     

 

4. Hur nöjd är du med bemötande och service du får vid telefonkontakt/mejlkontakt med oss? 

Av 197 enkäterna är det 23 stycken som svarat under kommentar att deras partner skött kontakten, 

resterande 174 personerna har graderat 0 står för ”inte alls” och 10 står för ”i mycket hög grad”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    5 7 4 14 23 121 

 
 
 
 
      

0 0 0 1 1 1 3 6 9

171

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   

 
”Mycket bra”. 
 
”Har inte haft tele- eller mejlkontakt”. 
 
”Lätt att få kontakt med”. 
 
”Alltid fint bemötande och jag har fått bra information”. 
 
”Ibland svårt att få kontakt men bra kontakt när det lyckas”. 
 
 
5. Vilket var det viktigaste motivet för dig/er att välja just Kyrkans familjerådgivning? 
  

Vi har valt att koda de svar vi fått under fyra olika alternativ. 

• Svenska kyrkans värdegrund/förtroende/trygghet 42 % av svaren                      

• Geografiska läget ingår i  13 % av svaren 

• Ekonomiska skäl ingår i  25 % av svaren 

• Rekommendationer i   20 % av svaren 

 

Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   
 
”Existentiellt andligt perspektiv + bra pris”. 
. 
”Från en början bra pris men nu otroligt kompetenta”. 
 
”Vi har båda haft rådgivning hos er tidigare”. 
 
”Goda erfarenheter hos närstående”. 
 
”Har goda erfarenheter av kyrkan tidigare”. 
 

6. Hur nöjd är du med familjerådgivarens bemötande? 

0 står för ”inte alls bra” 10 står för ”mycket bra”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    2 3 2 8 21 161 

 

Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   

”Inlyssnande, uppmärksam, erfaren”. 

”Vi är jättenöjda, så proffsig terapeut, bra givande samtal, blandat med teori och praktik”. 

”Familjerådgivaren är ett fantastiskt stöd. Klok och uttrycker sig på ett sätt som ”fastnar” 

och som leder till vidare reflektion. 



7. Hur nöjd är du med familjerådgivarens sätt att arbeta? 

0 står för ”inte alls bra” 10 står för ”mycket bra”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     1 9 22 23 134 

 

Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   

”Ser parrelationen och mig som individ”. 

”Ni arbetar på ett pedagogiskt sätt och går på djupet”. 

”Tycker om turtagningen mellan oss och återkopplandet till viktiga områden”. 

”Svårt att säga vet inte riktigt vad man ska förvänta sig”. 

 

8. I vilken utsträckning har du kunnat påverka samtalen på familjerådgivningen? 

0 inte alls och 10 i hög grad.  (190 har svarat) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1 0 1 3 10 22 25 128 

 

Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   

”Helt fri att säga vad jag tycker och känner”. 

”Känt mig lyssnad på och att det funnits tid för mig”. 

 

9. I vilken utsträckning har samtalen på familjerådgivningen hittills varit till hjälp? 

Som 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
par    5 2 9 15 12 44 11 54 

 

För dig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
själv   1 1  9 7 15 37 30 75 

 

För era 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
barn    4  7 7 8 29 12 18 

 

 

 

 

 



Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   

”Hjälpt mig mycket, jag är mycket tryggare och mer harmonisk person för att jag gått här”. 

”Det känns bra hittills men arbetet pågår och är under process”. 

”Har precis börjat men känner redan att det varit till stor hjälp”. 

”Vi är väl inte i hamn ännu men på god väg”. 

”Varit i samtal själv för egen del men min partner tycker att det hjälpt vår relation”. 

”Känner mig redan mycket gladare”. 

 

10. Kan du rekommendera andra att söka till Kyrkans familjerådgivning? 

Av 192 svar har  

189 personer har svarat  JA  

3 personer har svarat  Kanske  

0 har svarat   Nej 

Några av kommentarerna som vi fått i enkäten   

”Redan gjort”. 
”Rekommenderat andra som också kontaktat er”. 
”Har redan rekommenderat minst två personer”. 
 
 
11. Något övrigt du vill framföra till oss på Kyrkans familjerådgivning? 
 
”Bara att jag är mer än nöjd. Har provat olika sorters terapi och dessa samtal har varit precis 
det jag behövde”. 
 
”Det är kanske man vil vara flexibel gentemot klienten men det jag eventuellt saknar är en 
starkare koppling/anknytning till den andliga hälsan och tron. PS. man blir lugn av era lokaler 
och interiör-inte en oviktig del”. 
 
”Bra att kyrkan driver sådan här verksamhet”. 
 
”Verksamheten känns oerhört seriös och professionell”. 
 
”Fint bemötande, bra med subventionering”. 
 
”Stort Tack för att ni finns och att kyrkan prioriterar detta även i fortsättningen hoppas jag”. 
 


