
Mitt projekt 

Under min tid på Familjeterapeuterna har jag genomfört en undersökning online bland företagets klienter.
Samtliga har genom en länk i respektive bokningsbekräftelse blivit inbjudna att delta. 

 Syftet med undersökningen har delvis varit att skapa underlag för förbättringsarbete och för att få feedback på
hur arbetet bedrivs men också samla in omdömen som framöver kan komma att publiceras i

marknadsföringssyfte förutsatt att uppgiftslämnaren ger sitt godkännande.
 

Marknadsföringsdelen tar utgångspunkt ur Cialdinis principer, bland annat "Sociala bevis" vilken talar för att när
vi kan identifiera oss med någon annan tenderar vi att ta efter ett beteende denna utför. I mitt fall önskar vi

använda omdömen för att potentiella kunder ska hitta en form av terapi som de kunnat se fungerat för
människor de upplever har liknande förutsättningar som en själv.

 
Utförandet av projektet skedde i olika faser, vid praktikens början hade jag ingen klar bild av hur projektet

skulle utformas. Därför ägnade jag inledningsvis mycket tid åt att förstå och "lära känna"företaget för att sedan
kunna identifiera ett behov. Därefter tog jag tillsammans med verksamhetschefen fram frågorna som låg till

grund för vår ursprungliga enkät. 
 

Därefter har vi uppdaterat och anpassat den för att få ut så mycket som möjligt. Tillexempel har vi fått jobba
med formuleringar, ordningen på frågorna samt huruvida en fråga påverkar nästkommande. 

Intressant och lärorikt. 
 

Det har kommit in mycket fler svar än vad jag personligen vågade hoppas på och ledningen har beslutat att låta
undersökningen fortlöpa som ett sätt att löpande kontrollera nöjdhet och framöver kunna presentera

referenser från tidigare klienter.

Familjeterapeuterna Syd 

Om Familjeterapeuterna Syd

Familjeterapeuterna Syd, grundat av Johan Hagström, erbjuder individuell-, par- och familjeterapi samt
ett stort antal andra tjänster vid 15 mottagningar i olika länder. Företaget har möjlighet att erbjuda
privat terapi men också terapi genom avtal med tillexempel regioner och flertalet kommuner. De

anställda är bland annat psykologer, psykoterapeuter, socionomer och beteendevetare. Gemensamt
för alla är att det i grunden finns ett människovårdande yrke och ett stort intresse för psykologi. En

utgångspunkt för företaget har varit att olika kompetenser kan mötas, förenas och stärkas av olikheter
med en gemensam värdegrund där företagets ledord är respekt, transparens och glädje.



Min vardag: 

Jag har befunnit mig på Familjeterapeuterna Syds
huvudkontor/ mottagning i centrala Malmö

under tiden för min praktik. Mina dagliga
uppgifter har bland annat handlat om

remisshantering, patientkontakt och intern
service till mina kollegor. Jag har även fått

möjligheten att besöka Stockholmsmottagningen
och där fått följa med hem till familjer. Vidare har

jag deltagit vid flera rekryteringsprocesser och
introduktioner av ny personal samt följt

personalansvarig i HR-arbetet. Slutligen har jag
också deltagit vid flertalet handledningsuppdrag

med olika grupper. 

Jag har verkligen upplevt det som en bra
blandning av uppgifter. Allt jag har fått göra har

känts roligt, lärorikt och meningsfullt.

Beteendevetare i arbetslivet:

På Familjeterapeuterna finns flera
beteendevetare i flera olika roller vilket har

varit inspirerande att se. Bland annat i roller
som personalansvarig, utbildningsansvarig,
administratör samt flertalet som håller egna

terapier och stödsamtal. 
 

Att få se beteendevetare i flera olika roller
och dessutom få samtala med dessa och
höra mer om vägval och möjligheter  har
verkligen varit inspirerande och gett mig

många nya idéer.

Mina tankar kring praktik: 

Jag vill verkligen ta tillfället i akt att
rekommendera er alla att göra praktik. Som
Beteendevetare passar man in på de flesta

arbetsplatser och därför är praktiken ett
gyllene tillfälle att känna efter vart man faktiskt

vill och önskar vara. 
 

Dessutom kommer du att träffa massor av
människor, potentiella framtida kontakter och

kollegor. 
 

Jag har vidare upplevt praktiken som otroligt
lärorik och ett sätt att faktiskt bekräfta den
kunskap jag besitter för mig själv, vilket har

gett mig en trygghet och ett visst
självförtroende inför examen.

Är du Familjeterapeuternas nästa
praktikant?

Tycker du att praktik på Familjeterapeuterna Syd
låter intressant är du varmt välkommen att

kontakta personalansvarig Joanna Knuhtsen för
mer information. 

 
Joanna nås lättast via mail:

Joanna@familjeterapeuterna.com
 

Eller dagtid via telefon: 
+46720188211 

Självklart går det också jättebra att höra av sig till
mig om ni har frågor om min praktiktid.

 Jag nås lättast via 0730452449.

@ Familjeterapeuterna Syd AB

https://www.familjeterapeuterna.com/
https://www.facebook.com/FamiljeterapeuternaSydAb
https://www.linkedin.com/company/familjeterapeuterna-syd-ab/

