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2/3 av respondenterna 
ger positiva svar  
(4:or + 5:or  av 1-5) 
1/3 är neutrala  
(3:or) 

Ingen har svarat en 2:a (Ganska missnöjd) 



En har svarat i både ja och vet ej, ingen har svarat ”nej” 



96 % av respondenterna 
planerar att stanna, 
74% två eller flera år  



1) Att verka för kontakt och  
informationsutbyte mellan… 

…yrkesutövande o. PS organisationer 
2) Infospridning om PS till allmänhet. 
3) Erbjuda medl. arrangemang  
4) Synas via Facebooksida t. allmänh:. 
5) Bilda en sluten LinkedIn grupp 
6) Hemsida 
7) Monter i Hälsomässa 
8) Nätverksträffar 
9) Regionala möten för medlemmar 
10) Kusinträffar 
11) Bearb. Soc.styr. att få legitimat. 
12) Samarb. med utbildare, förening:r 
13) Värva nya medl. inkl. studerande 
14) Info om forskn. O. Assagiolis arkiv 
15) Fallstudier med forskningsankn. 
16) Utöka det Nordiska samarbetet 
17) Filmsekvenser på YouTube om PS 
18) Samarbete med Psykosyntesfören. 
19) Övrigt  
 

Psykosyntes är förkortat PS 



Fråga 1) Vad anser du förbundet borde främst 
prioritera? Övrigt: 

• Viktigt att lobba så att momsen sänks i nivå med tex massör, pt, 
tennistränare m.m. de har 6% moms. Detta skulle göra en stor 
skillnad för klienterna. Fler har råd med friskvård , terapi i 
föregående syfte. I de övriga nordiska länderna är samtalsterapi 
momsfritt! Alternativt hitta ett nytt Rut eller Rot för terapi. Viset 
vore det bra för hela samhället. Att verka för informationsspridning 
om psykosyntes, dess yrkesutövare och tillämpning till allmänheten, 
myndigheter, näringsliv m.fl. 

• Det står "välj DET alternativ..." vilket låter som att man ska ange ETT 
alternatv, men det går att ange flera, varför jag har gjort det. Om 
det bara är ETT alternativ som gäller så väljer jag nr 2. 

• Hur psykosyntes som förhållningssätt kan spridas på ett praktiskt 
och konkret sätt i företag/organisationer och mellan möten. 

• Inbjuda intressanta internationella föreläsare inom psykosyntesen 
och transpersonell psykologi 



/vill köpa 



(1) Filmsekvenser 
(2) Utökat innehåll 
(3) Sökoptimering 
(4) Upp-to-date 
(5) OM MIG e-bok 
(6) Övrigt 

Fråga 3) Vad är viktigast att satsa på gällande 
hemsida?  



I Stockholm 

på annan ort 



Fråga 5) Eventuell annan kommentar angående 
deltagande på någon mässa:  



PS i Sverige 

PS i världen 

PSF verksamh. 

om kusiner 

föreläsning 



Fråga 8) Om du är NÖJD med Psykosyntes-
förbundets verksamhet, beskriv varför?:  



Forts…NÖJD med Psykosyntesförbundets 
verksamhet, varför?: 



Fråga 9) Om du är MISSNÖJD med 
Psykosyntesförbundets verksamhet, beskriv 

varför?:  



Fråga 12) Om du planerar att STANNA, ange 
orsak: 



Forts…planerar att STANNA, ange orsak: 



Forts…planerar att STANNA, ange orsak: 



Fråga 13) Om du planerar att LÄMNA PSF, ange 
orsak: 



Fråga 14) Övriga synpunkter: 



Fråga 15) Vilken region tillhör du? 

• Norra Sverige 2 

• Västra Sverige 11 

• Mellersta Sverige inkl. Stockholm 64 

• Södra Sverige 8 

• Totalt 85 svar av 181 medlemmar, 
svarsprocent 47% 

 

Svarsperiod: 2016-01-31 – 2016-03-09 

 

 

 



Tack! 


