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Psykosyntes -
För effektivare  
organisationer
En guide för dig  
som söker en  
organisationskonsult



Psykosyntesförbundet

Psykosyntesförbundet är ett oberoende yrkesförbund öppet för yrkesverk-
samma som arbetar med psykosyntesen som grund. Förbundet verkar för 
medlemmarnas professionella utveckling samt marknadsför förbundet 
och psykosyntesen till allmänheten, företag, organisationer och myndig-
heter.

Du som söker en organisationskonsult är välkommen in på Psykosyntesför-
bundets hemsida www.psykosyntesforbundet.se

Vilka utmaningar har din  
organisation?
• Talar ni om varandra eller med 

varandra? För er kommunikation  
organisationen framåt?

• Hur hanterar ni förändringsproces-
ser och negativ stress?

• Är organisationens syfte och mål 
tydligt och lätt att förstå för 
alla berörda?

• Vet alla inom vilka ramar de 
förväntas prestera ett resul-
tat? Är era roller tydliga?

• Arbetar ni med visioner och 
värdegrund som ledstjär-
nor för trygghet i interna  
relationer och i kontakt med  
samarbetspartners och kunder?

Organisationer har behov av effek-
tiva team och en frisk organisation 
för att nå uppsatta mål. Motsatsen är 
dålig lönsamhet och en arbetsplats 
som inte kan utföra sina uppgifter. 
Om ovanstående frågor är tydligt be-
svarade minskar risken för konflikter, 
på det personliga planet och i teamet. 

Hur kan ni utveckla  
organisationen?

Organisationer som arbetar med 
medveten utveckling har friskare 
medarbetare. De kan verka utifrån 
en trygg plattform där kommunika-
tionen fungerar. Värderingar, syfte 
och spelregler är tydliga för alla. 

Det skapar stora  
möjligheter till kon-
tinuitet och lönsam-
het. 

En arbetsplats där 
människor trivs, be-
håller dyrbar kom-
petens och får en 
effektiv organisation  

som kan hantera dagens krav på  
förändring.

En del av konsultens arbete är att 
”ta tempen” på organisationen, vilket 
hjälper er att genomföra de insatser 
som krävs för bra personligt ledar-
skap, samarbete, chefskap och med-
arbetarskap.

Det ska kännas bra att gå till jobbet. Organisationskonsulten 
arbetar med att utveckla individ, företag och organisationer 
genom att synliggöra, stötta och utveckla chefer och medarbe-
tare att gå mot gemensamma mål.

Ökat samarbete, god kommunikation och tydliga mål result-
erar i en effektiv organisation där teamen samarbetar med både 
individens och organisationens bästa för ögonen och minskar 
negativ stress. När vi känner arbetsglädje bidrar vi till högre 
produktivitet.

Organisationskonsult med 
psykosyntes som grund

Organisationskonsulter som har  
psykosyntesen som grund har en sta-
bil bas att vila på i sitt förhållningssätt, 
samt verktyg som stämmer väl över-
ens med dagens behov i en modern 
organisation.

Psykosyntesen bygger på ett kärleks-
fullt och konstruktivt förhållningssätt 
och ett systemiskt synsätt. Det hand-
lar om ett ledarskap och teamarbete i  
tiden, där motivation och viljan att bi-
dra utifrån sitt bästa jag står i centrum. 

Organisationskonsulten

• har 3 års utbildning
• har teori, praktik och omfattande 

egen, upplevelsebaserad, inre 
utveckling

• arbetar med enskilda och med 
grupper

Konsultens olika  
arbetsområden
• Individ- och grupputveckling
• Ledarskap
• Ledningsgruppsutveckling
• Bemötande och kommunikation
• Samtalsmodeller och konflikt-

hantering
• Personprofiler
• Mål- och visionsarbete
• Handledning och coachning
• Systemiskt perspektiv 


