
Psykosyntesförbundet
Nätverksenkät



F1 – Hur ofta vill du ha nätverksträffar 

Annat
• 1 gång per månad online

• 1 gång/termin

• 1ggr/termin

• Minst en gång per månad men det betyder inte att 
jag kommer att deltaga. Mer för att ni skall få ut 
något av nätverket 

• Frekvensen spelar inte så stor roll, bara det upplevs 
att det finns en kontinuitet

• en gång varannan månad



F2 – Vilka tider passar dig bäst?

Annat
• Spelar ingen roll

• Lunch eller em

• Förmiddagar

• Kvällsmöte efter 19

• Helg

• Beror på veckodag.

• kvällstid alternativt helgtid



F3 – Hur länge tycker du en nätverksträff ska vara?

Annat
• Jag tänker 2 timmar online en gång per månad och 

2 gånger per år online med workshops kanske 9-15 
eller så

• Olika beroende på innehåll men det behöver 
annonseras i god tid. Tid, längd och innehåll

• 1,5

• 2 tim el vid behov kortare/längre det beror på 
agendan



F4 – Vad skulle du vilja använda nätverksträffar till?

Eget förslag
• Lära av varandra. Några går alltid före, de delar av hur de 

gjort och jobbar. Alla har säkert något spännande att lära ut.

• Externa föreläsare/fördjupning om olika ämnen

• Hur vi som psykosyntesterapeuter kan få in en fot på 
läkarstationer och bedriva förebyggande friskvård som 
mindfulness.

• Alla. Med syftet att kunna föra ut nyttan med ps i samh på 
olika sätt och samtidigt kunna driva sitt företag med vinn-
vinn.

• Olika teman t ex som att utvecklas som terapeut, självomsorg 
för terapeuter, att jobba med gruppterapi

• fördjupad kunskap

• Träffarna behöver ha ett affärsmässigt syfte. Utveckla sin 
verksamhet som terapeut/coach/konsult, träffa andra 
konsulter/terapeuter/coacher

• Har inte varit på någon nätverksträff tidigare så jag är öppen 
för alla förslag



F5 – Hur ställer du dig till att betala en anmälningsavgift 
per nätverksträff? Tex. en symbolisk summa på 50kr.

Egen synpunkt
• Ja, för att täcka kostnad för fika eller nåt...

• Om det är bra träffar, med något utvecklande innehåll så man 
kan ta upp dem som en avdragsgill kostnad i företaget.

• Beroende på kvaliteten ja

• Går inte att tycka ur ditt sammanhang. Betalar gärna för 
kvalitet. En bas bör ingå i medl priset

• Kan tänka mig att betala mer beroende på innehåll

• Vad är ert syfte med att betala anmälningsavgift?

• Beroende på ämne, om det tex finns ”inhyrda” resurser för 
mötet är det helt ok att betala

• Tycker att vi kan hitta en "gratislokal" eller billig lokal och att 
förbundet kan stå för kostnaden av lite fika och enkelt 
tilltugg.

• Vet ej

• Andra nätverk kostar - varför inte detta? Men då behöver 
träffarna ha ett tydligt syfte



Sammanfattning

• 30 svarande

• Hur ofta spelar ingen roll bara träffarna är kontinuerliga.

• En variation av tider beroende på träff, agenda, veckodag, etc.

• 2 h, beroende på agenda.

• Träffarna ska vara utvecklande och ge fördjupad kunskap.

• Vid (högre) kvalitativa träffar är det tänkbart att ta ut en 
anmälningsavgift.


