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Psykologföretagarna - organisationsform och 
erbjudande 

2016 beslutade kongressen att förbundsstyrelsen skulle utreda om 
Psykologföretagarna kan uppstå som bolag eller liknande för att tillgodose 
målgruppens behov. 
 
Förbundsstyrelsen redovisade sin syn på Psykologföretagarna på rådskonferensen 
2017 och hade där följande förslag: 
 

1. Att genomföra en undersökning bland befintliga medlemmar i 
Psykologföretagarna och Psykologföretagare som inte är medlemmar. I 
undersökningen ska frågor ställas kring:  

o Om ett mer renodlat branschföretag för psykologer i bolagsform skulle 
påverka viljan till medlemskap. 

o Vilken service, vilka tjänster och vilka förmåner man önskar från 
Psykologföretagarna. 

  
2. Att ytterligare utreda möjligheter att stärka servicen samt hitta nya tjänster och 
förmåner till medlemmar i Psykologföretagarna.  
 
3. Att ytterligare utreda olika möjligheter till medlemskap i Psykologföretagarna.  
 
4. Att under året fatta beslut kring Psykologföretagarna som eget aktiebolag. För att 
få en bra samordning mellan bolagen genomföra ett namnbyte på Psykologiguiden 
AB till Psykologföretagarna i Sverige AB och göra Psykologiguiden till ett 
affärsområde inom Psykologföretagarna.  
 
5. Att Sveriges Psykologförbunds förbundsdirektör blir VD i Psykologföretagarna i 
Sverige AB och att tjänster köps in från Sveriges Psykologförbund på samma sätt 
som idag sker för förbundets befintliga bolag. 
 
6. Att förbundsstyrelsen fram till beslut kring Psykologföretagarna som eget 
aktiebolag knyter till sig en rådgivande grupp kring företagarfrågor, som bland 
annat arbetar med en plan kring politik och opinionsbildning gällande 
psykologföretagande.  

 

 
Förbundsstyrelsen har genomfört en undersökning av målgruppen för att 
identifiera målgruppens behov och förväntningar, och om det i så fall kan uppfyllas 
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i befintlig organisation. Behov som framkom finns beskrivna i 
medlemsundersökningen för psykologföretagarna och arbetas vidare med för att se 
på möjligheterna att ta fram önskade tjänster/service, antingen av 
Psykologföretagarna själva eller i samarbete med andra.  
 
I intervjuer med medlemmar inom ramen för genomförd undersökning, framkom att 
bolagsformen inte hade någon avgörande betydelse för medlemskapet. Flera ansåg att 
Psykologföretagarna får en viss draghjälp av Psykologförbundet beträffande trovärdighet 
och seriositet. 

Baserat på undersökningens resultat och diskussioner i styrelsen om bland annat 
skatterättsliga avgöranden, som under senare år inneburit att påverkansarbete typiskt sett är 
en uppgift för Förbundet, och att ett eventuellt bolag behöver vara ett rent servicebolag för 
att överensstämma med skattelagstiftningen.  

Utifrån att förslaget inte innebär att ett aktiebolag startas finns det färre möjligheter för 
andra typer av medlemskap men frågan utreds vidare.  

Förbundsstyrelsen har fattat följande beslut: 

 
att inte omvandla Psykologföretagarna till ett bolag 

att förbundsstyrelsen knyter till sig en rådgivande grupp i företagarfrågor 

att till rådgivande grupp utse följande personer: 

Anders Wahlberg (sammankallande) 

Björn Hedquist 

Anne Grefberg 

David Edfeldt 

Gabriella Grusell 

Alexandra Arnberg 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda ett förslag till kongressen om att ett 
företagarråd inrättas 

att redovisa resultatet av undersökning och styrelsens beslut i frågan på Rådskonferensen 
26 maj 2018 

 
Med anledning av beslutet utgår således förslag 4 och 5 som styrelsen föredrog på 

rådskonferensen 2017. 

 

Bifogat finns en sammanfattning av kartläggningen som visar på att Psykologföretagarna är 
okända och anonyma för medlemmarna. Sammanfattningen innehåller även insikter och 
förslag på fortsatt arbete för att öka kännedomen och lojaliteten.  
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Psykologföretagarna - medlemsundersökning 

 
Bakgrund 
En av förbundets målgrupper är medlemmar med egna företag och som innehar 
ett medlemskap i Psykologföretagarna (för närvarande ca 1 800 medlemmar).  
Psykologföretagarna marknadsförs idag som ett servicebolag till förbundets 
egenföretagande medlemmar vars främsta uppgift är att stötta egna företagare med 
information och rådgivning med fokus på företagarfrågor. Visionen är att göra 
psykologerna starka på marknaden genom bland annat opinionsbildning, 
Psykologiguiden.se och möjligheter till nätverk. 

 
Vi vet att ca 30 procent av förbundets medlemmar har någon form av företag. Tio 
procent arbetar heltid som egenföretagare medan övriga kombinerar det med en 
anställning, sk deltidsföretagare. Det betyder att ungefär tio procent ytterligare 
skulle kunna ansluta sig till Psykologföretagarna.  
 
2016 beslutade kongressen att förbundsstyrelsen ska utreda om 
Psykologföretagarna kan uppstå som bolag eller liknande för att tillgodose 
målgruppens behov. Men innan det beslutet fattas behövde en kartläggning 
genomföras för att identifiera målgruppens önskemål och förväntningar, och om 
det i så fall kan uppfyllas i befintlig organisation.  
 
Augur fick i uppdrag att genomföra en undersökning i syfte att identifiera behov av 
service, tjänster och förmåner som Sveriges Psykologförbunds medlemmar med 
egna företag erbjuds i form av medlemskap i Psykologföretagarna. Även 
anledningen till varför vissa har valt bort ett medlemskap skulle kartläggas samt om 
Psykologföretagarna ändrar bolagsform till ett branschföretag skulle påverka viljan 
till medlemskap. 
 
I undersökningen ingick följande målgrupper:  
 

• Befintliga medlemmar som arbetar heltid som egna företagare 

• Befintliga medlemmar som arbetare deltid som egen företagare 

• Egna företagare som inte är medlemmar  

• Icke-medlemmar med fler än fem anställda. 
 
 
Genomförande 
Undersökningen genomfördes med hjälp av fokusgrupper och djupintervjuer, både 
personliga och per telefon. Fördelen med dessa metoder är att det uppstår en 
dialog och delaktighet som inte förekommer i kvantitativa undersökningar samt att 
man gå mer på djupet i attityder och värderingar. Det bjuder även in till flera 
perspektiv på frågorna.  
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Totalt medverkade 19 personer i studien varav 15 var kvinnor och fyra män. I 
undersökningsgruppen var det en spridning beträffande ålder och längd på 
medlemskapet. Intresset för deltagandet var stort.   
 
Däremot var det svårt att rekrytera företagare med fler än fem anställda till studien. 
Dels på grund av svårigheter att hitta dessa företag och dels på grund av ett 
ointresse från de identifierade företagen att delta i studien. 
 
I undersökningen ingick följande målgrupper:  
 

• Befintliga medlemmar som arbetar heltid som egna företagare 

• Befintliga medlemmar som arbetare deltid som egen företagare 

• Egna företagare som inte är medlemmar  
 

 

 

 

 

Behov 

Idag erbjuds Psykologföretagarna följande förmåner: 

• En företagsförsäkring (inklusive patient- och ansvarsförsäkring) 

• Möjlighet att marknadsföra sig på Psykologiguiden.se under rubriken 
”Hitta en psykolog” 

• Försäkring- och pensionsrådgivning 

• Fakta för egenföretagare på förbundets webbplats  

• Upphandlingsbevakning 

• Arvodesstatistik 

• Rabatt på viss litteratur 
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• Möjlighet att delta i företagsinriktade kurser och inspirationsdagar (detta 
kan dock utvecklas) 

 

Under intervjuerna framkom följande behov hos målgrupperna: 

Initialt, som ny företagare 

• Rådgivning om ”kommer idéen de har att bära” 

• Bolagsform 

• Skatter 

• Bokföring 

• Moms 

• Journalhantering 

• Olika juridiska frågor kring företagande 

• Etiska frågor 

• Ansvarsfrågor 

• Försäkringar 

• Ekonomi/arvoden 

• Vad händer vid sjukdom, graviditet o s v 
 

 

Fortsättningsvis, när företaget är etablerat 

• Försäljning 

• Marknadsföring (hur man skapar en hemsida och hur man kan använda sociala 
medier för marknadsföring) 

• Rådgivning i skattefrågor 

• Uppdatering kring nya regler och lagar 

• Utveckla företaget – utvecklingsområden, anställa och anställda 

• Samarbeten/nätverk 

• Metodutveckling 
 

 

Bilden av Psykologföretagarna och dess organisationsform 

Under intervjuerna framkom det att Psykologföretagarna är anonyma och okända, och det 
var inte många som kände till vad Psykologföretagarna erbjuder. I flera fall var det enbart 
patientförsäkringen som lockade. Psykologföretagarna dyker heller inte upp som ”top of 
mind” då frågor eller problem uppstår. 

 

Medlemmarna tycker att tanken med organisationen är bra men det uttrycktes en önskan 
om en det ska vara en organisation som de som psykologer och företagare kan ha i ryggen, 
och som gör att de inte står ensamma. Med kunskap om vad psykologyrket innebär och 
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kunskapen om företagande borde Psykologföretagarna kunna bidra med rådgivning, 
information och stöd i många frågor. 

 

Det fanns en stor okunskap kring hur Psykologföretagarna förhåller sig organisatoriskt till 
Psykologförbundet men organisationsformen upplevdes som oviktig. Vissa ställde sig 
frågande till aktiebolagsformen och lyfte istället fram den naturliga samhörigheten mellan 
Psykologförbundet och Psykologföretagarna. 

 

 

Huvudinsikter 

Sammanfattningsvis är Psykologföretagarnas största problem bristande marknadsföring 
och kommunikation gentemot medlemmar och icke-medlemmar. Varumärket 
Psykologföretagarna är okänt och det har ingen som helst emotionell laddning. 
Medlemskapet bygger enbart på ekonomiska fördelar i form av den företagsförsäkring som 
erbjuds genom medlemskapet. 

 

Många av icke- medlemmarna vet överhuvudtaget inte om att Psykologföretagarna finns. 
Trots medlemskap råder en låg kunskap om organisationsform och om vad medlemskapet 
rymmer i form av förmåner. 

 

Det är inte enbart Psykologföretagarna som har problem i relation till sina medlemmar och 
presumtiva medlemmar. Även Psykologförbundet får kritik i studien framförallt på grund 
av oförmågan att driva psykologernas frågor.  

 

Psykologföretagarna levererar i dag bara ett basutbud som är bra att ha när man startar upp 
sitt företag. Basutbudet räcker dock inte för företagarna utan förväntningarna och 
önskemålen är större beträffande råd och stöd, opinionsbildning, nätverksbyggande och 
marknadsföring och sälj samt att driva företaget framåt. 

 

Deltagarna ser ingen fördel i att ändra organisationsform då Psykologföretagarna får en viss 
draghjälp av Psykologförbundet beträffande trovärdighet och seriositet. De båda 
organisationerna upplevs hänga ihop och de upplevs ha stora möjligheter att driva 
gemensamma frågor. 

 

Deltagarna ser snarare ett ökat behov av resurser för att kunna leva upp till deras 
förväntningar och krav. 
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Rekommendationer från konsulterna 

1. Psykologföretagarna måste marknadsföras och medlemskapets förmåner måste 
kommuniceras 

 

2. Medlemmar och icke-medlemmar måste få ett ansikte på organisationen så att det skapas 
emotionell känsla i relation till varumärket 

 

3. Problemen i relationen till Psykologförbundet bör utredas. Missnöjet beskrivs i studien 
som stort beträffande förbundets sätt att driva psykologernas frågor 

 

4. Psykologföretagarna bör satsa på att hjälpa företagen att skapa nätverk och inleda mer 
omfattande samarbeten med t ex företag som kan sälj- och marknadsföring. De bör även 
synas mer i debatten och visa att de driver medlemmarnas frågor 

 

5. En större proaktivitet kring företagande behövs samt specialistkunskap som rör just 
psykologers företagande 

 

Kommande aktiviteter 

Inom förbundet ska en arbetsgrupp se över Augurs rapport samt rekommendationer för att 
sedan arbeta vidare med insatser som är möjliga med hänsyn till förbundets 
kompetensområden och resurser.  

 

De målgrupper som arbetet kommer att utgå från: 

• Medlemmar som funderar på att bli företagare 

• Företagare med deltidsanställning, både nya och erfarna 

• Företagare (heltid), både nya och erfarna 

• Större företag, upp till 10 anställda 
 

De olika målgruppernas behov ska ses över och anpassad service ska 
erbjudas/kommuniceras till respektive målgrupp. 

Förbundets förmånsutbud kan utvecklas och initialt finns följande förslag att gå vidare 
med: 

• Kompanjonsavtal 

• Hyresavtal 

• Journalföringssystem 

• Samarbete med IHPU, utbildning 

• Föreläsningar/medlemsträffar 


