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Sammenfatning
Med udgangspunkt i arbejdsprogramopgaven om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv, der
blev vedtaget ved Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i marts 2016, har vi siden september 2016
gennemført forskellige undersøgelser for at få mere viden om selvstændige psykologer i Danmark anno
2016.
Denne rapport indeholder primært resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt selvstændige
psykologer, som blev gennemført i november 2016. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med kvalitative
fund fra interviews og fokusgrupper i november og december 2016.
Rapporten belyser blandt andet:
-

Hvad kendetegner selvstændige psykologer?
Hvilke udfordringer har de?
Hvor søger de hjælp til at håndtere deres udfordringer, og hvordan bruger de DP?
Er der en oplevelse af modstridende interesser de selvstændige psykologer imellem?

Hovedkonklusioner:
Hvad kendetegner selvstændige psykologer? Den typiske selvstændige psykolog (lidt groft fortegnet):
-

Er selvstændig på fuld tid uden ansættelse ved siden af
Arbejder mellem 35 og 50 timer pr. uge
Ejer sin virksomhed alene
Har ingen ansatte
Beskæftiger sig med psykologisk behandling/rådgivning
Samarbejde i sin opgaveløsning ikke med andre virksomheder
Har en lønmodtagerkarriere forud for opstart af virksomhed
Har haft et ønske om større frihed, fleksibilitet samt brug af faglighed, som drivkraft for at blive
selvstændig
Er ikke på vej til at afvikle sin virksomhed

Men undersøgelsen viser også, at gruppen af selvstændige psykologer er meget mangfoldig. Særligt på
følgende punkter:
-

Mange forskellige opgave- og kundegrupper
Meget forskellige omsætningsniveauer
Mange forskellige udfordringer og endnu flere forskellige forventninger til DP

Hvilke udfordringer har de selvstændige psykologer? Vores respondenter nævner i prioriteret rækkefølge
følgende udfordringer ved opstart af virksomhed:
-

Administration ift. bogføring/økonomistyring/myndigheder som SKAT m.fl.,
Egen sikring ved sygdom
Pensionsspørgsmål

Ved drift og udvikling af virksomhed peger vores respondenter i prioriteret rækkefølge på følgende
udfordringer:
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Sikring ved sygdom

-

Pensionsspørgsmål
IT-sikkerhed og Administration i forhold til bogføring/økonomistyring/myndigheder som SKAT
m.fl.

I vores kvalitative materiale er det de samme udfordringer, som vores respondenter peger på. Dog er der her
også fokus på ensomhed, som udfordring ved at være selvstændig.
Hvor søger selvstændige psykologer hjælp til at håndtere deres udfordringer, og hvordan bruger de
DP? Langt de fleste af respondenterne (89 %) angiver, at de benytter deres private netværk, når de støder på
udfordringer i forbindelse med deres virksomhed. Samtidig er det kun 37 % der angiver, at de benytter
Dansk Psykolog Forenings tilbud om rådgivning og sparring.
Relevans og værdi af mulige kommende medlemstilbud: Undersøgelsen viser ønsker om medlemstilbud,
der letter adgang eller giver rabat på ’hårde ydelser’. Fx. Rangerer advokat eller revisorer højt blandt
respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen. Samtidig ser vi i det kvalitative materiale ønsker om at
foreningen skal danne ramme om flere relevante seminarer eller kurser for selvstændige
Kendskab til og anvendelse af DP’s ydelser: Blandt respondenterne er der et relativt lavt kendskab til og
en lav anvendelse af en række af DP’s serviceydelser.
Modstridende interesser: Halvdelen af respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse oplever
modstridende interesser inden for gruppen af selvstændige psykologer. Det er særligt interessekonflikten
mellem selvstændige med og uden ydernummer, der fremhæves.
Netværk: Hovedparten af de selvstændige psykologer (72 procent) deltager i netværk eller faglige
fællesskaber. Blandt de selvstændige, der deltager i fællesskaber angiver mere end halvdelen, at det ikke er i
regi af Dansk Psykolog Forening. Dermed er det kun omkring en tredjedel af respondenterne, der deltager i
et netværk eller fagligt fællesskab i regi af Dansk Psykolog Forening. Rapporten har kvalitative fund, som
peger på, at selvstændige psykologer kan have ønske om flere fællesskaber og netværk for selvstændige
psykologer i regi af foreningen, såfremt de vurderes at være relevante for egen virksomhed/praksis.
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Indledning
Dansk Psykolog Forenings Generalforsamling vedtog med arbejdsprogrammet for perioden 2016-2018
følgende opgave om Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv:
Dansk Psykolog Forening vil med udgangspunkt i en analyse af det liberale område arbejde for at styrke
interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv, med fokus på den del af deres forretning, som
ligger uden for Praksisoverenskomsten, uanset om man har ydernummer eller ikke. Analysen skal fx se
på, hvad der karakteriserer medlemmerne på det liberale marked mht. forretning, kompetencer,
beskæftigelsesniveau og ønsker til foreningens ydelser.
På baggrund af analysen tilrettelægges en proces, hvor selvstændige psykologer involveres i en dialog
som tager udgangspunkt i udfordringerne på området, herunder dilemmaer og interessekonflikter for
sektionens medlemmer samt hvilke ønsker man har til foreningens services.
Processen kan fx udfoldes på lokale møder, på tværs af kredsene, evt. på de sociale medier og via
medlemsinput på anden vis. Arbejdet skal danne baggrund for udvikling i den service, som DP tilbyder
medlemmer i liberalt erhverv.
Med udgangspunkt i arbejdsprogramopgaven har vi siden efteråret 2016 gennemført en række undersøgelser
og analyser på det liberale område. Vi har blandt andet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt
selvstændige psykologer, interviewet en række selvstændige psykologer og været på virksomhedsbesøg hos
selvstændige psykologer.
Viden fra vores undersøgelser og analyser er samlet i denne rapport, der blandt andet kan bidrage til at belyse
følgende spørgsmål:
-

Hvem er de selvstændige psykologer, og hvilken type virksomhed driver de?
Hvilke udfordringer har de selvstændige psykologer?
I hvilke situationer og på hvilke måder ønsker selvstændige psykologer hjælp og service fra Dansk
Psykolog Forening
Er der modstridende interesser i gruppen af selvstændige psykologer?

Rapporten suppleres af et dialogoplæg, hvor vi stiller skarpt på en række dialogtemaer. Rapporten og
dialogoplægget skal sammen danne afsæt for en dialog selvstændige psykologer imellem og på tværs af den
samlede forening. Rammen for dialogen bliver en række dialogmøder for medlemmer af Selvstændige
Psykologers Sektion, der afholdes rundt om i landet i februar og marts 2017.
Formålet med dialogmøderne er at skabe en ramme, hvor medlemmer inddrages, og vores viden kvalificeres
gennem dialog. En dialog, der tager udgangspunkt i de udfordringer, vi har identificeret på området og en
dialog, der skal pege i retning af, hvordan Dansk Psykolog Forening fremadrettet bedst varetager interesser
for selvstændige psykologer i Danmark.
Efter dialogmøderne udarbejder vi forslag til, hvordan vi fremadrettet udvikler og prioriterer den service og
interessevaretagelse, der skaber de bedst mulige vilkår for selvstændige psykologer.
Vores mål er, at vi på baggrund af arbejdet med denne opgave har mere viden om selvstændige psykologer
og derved har det bedst mulige afsæt for at udvikle og prioritere den rigtige service og interessevaretagelse
for gruppen. Selv om der er stor mangfoldighed blandt medlemmerne, er der flere ting der går på tværs, og
som de fleste har brug for hjælp til. Vi skal kende mangfoldigheden og diversiteten hos de selvstændige
psykologer for at hjælpe dem bedst muligt og give dem bedst mulig rådgivning.
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Men vi skal også vide, hvilke indsatser, der vil komme flest til gavn, så vi kan sætte ind med de rette
prioriteringer og ydelser.
Denne undersøgelse skal give svar på begge dele.

Metode og beskrivelse af dataindsamling
Resultaterne i denne rapport udspringer fra en primær kvantitativ afdækning af selvstændige psykologers
profil samt behov og ønsker til foreningens service. Den kvantitative afdækning er suppleret med kvalitativt
datamateriale, som blandt andet gør brug af kvalitative interviews, fokusgrupper og kommentarmateriale fra
spørgeskemaundersøgelsen. I det følgende gennemgås rapportens respondentgrundlag, metodiske tilgang og
analysedesign for vores undersøgelser.

Spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen forløb over perioden fra den 2. november til den 15. november 2016.
Spørgeskemaundersøgelsen blev distribueret til i alt 8225 medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Dermed
blev alle foreningens medlemmer med undtagelse af de studerende og pensionerede medlemmer1 inviteret til
at deltage i undersøgelsen. Foreningen opfordrede i invitationsmailen udelukkende medlemmer med
selvstændig virksomhed til at svare på undersøgelsen og opfordrede de medlemmer, som ikke er beskæftiget
med selvstændig virksomhed til at se bort fra invitationsmailen, og om nødvendigt opdatere deres data i
foreningens medlemssystem. I alt besvarede 9 procent svarende til 726 medlemmer spørgeskemaet. Ud af
disse udgik 23 respondenter fra undersøgelsen, da de svarede, at de udelukkende arbejdede som
lønmodtagere og ikke var beskæftiget med selvstændig virksomhed i nogen grad. Undersøgelsens samlede
respondentgrundlag er derfor de 703 medlemmer, som enten:
1) udelukkende arbejder som selvstændig og ikke har ansættelse ved siden af,
2) primært arbejder som selvstændig, men som har ansættelse ved siden af eller
3) arbejder med selvstændig som bibeskæftigelse, men primært arbejder som lønmodtager ved siden af.
Formålet med den brede distributionsstrategi har været at få undersøgelsen til at rumme svar fra samtlige
typer af medlemmer i Dansk Psykolog Forening, der har selvstændig virksomhed, herunder både de
medlemmer, som er beskæftiget med selvstændig virksomhed som hhv. bi- eller hovedbeskæftigelse, og
både de selvstændige, der er registrerede med selvstændig virksomhed i vores medlemssystem, og de, der
ikke er. Det forekommer, at medlemmer af Dansk Psykolog Forening driver selvstændig virksomhed, men
ikke har registreret det i vores medlemssystem. Vi har ønsket at give flest mulig med selvstændig
virksomhed mulighed for at deltage i undersøgelsen, da alle der arbejder med selvstændige virksomhed
virker ind på området og markedet. Også de, der ikke er registrerede med selvstændig virksomhed i vores
medlemssystem.
Distributionsmetoden giver dog en udfordring i forhold til opgørelse af svarprocenten. Vi kender antallet af
medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion, og har derfor mulighed for at opgøre
spørgeskemaundersøgelsens svarprocent for den gruppe. Til gengæld har vi på grund af medlemssystemets
begrænsninger ikke tilstrækkelig viden om, hvor mange af vores øvrige medlemmer, der driver selvstændig

1

Studerende og pensionerede medlemmer er undtaget, da de for langt hovedpartens vedkommende ikke driver selvstændig
virksomhed.
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virksomhed, og vi har derfor ikke mulighed for at opgøre en samlet svarprocent. Respondentgrundlag og
svarprocent opgøres i tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: Spørgeskemaundersøgelsens respondentgrundlag.

Alle medlemmer
(Undtaget pensionerede og
studerende)
Medlemmer af
Selvstændige Psykologers
Sektion3
Medlemmer der er
registreret i
medlemssystemet med
selvstændig virksomhed,
men ikke er medlemmer af
Selvstændige Psykologers
Sektion
Medlemmer, der har
selvstændig virksomhed,
men ikke har registreret
dette i medlemssystemet,
og som ikke er medlemmer
af Selvstændige
Psykologers Sektion

Antal undersøgelsen er
distribueret til
8225

Antal der har gennemført
undersøgelsen
7262

Svarprocent

1666

467

28 %

434

90

21%

Ukendt

169

Ukendt

9%

Tabel 1 viser sammensætningen af spørgeskemaundersøgelsens respondentgrundlag. Ud af de i alt 8225
respondenter, som spørgeskemaet blev distribueret til, gennemførte i alt 726 respondenter undersøgelsen,
hvilket giver en svarprocent på 9 procent. Denne svarprocent er dog ikke meningsfuld for undersøgelsen på
grund af den brede distributionsstrategi, der ligger bag distributionen af undersøgelsen, hvor størstedelen af
de 8225 psykologer, som undersøgelsen blev sendt til, ikke er selvstændige psykologer. Vi må derfor se
nærmere på svarprocenten blandt 1) medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion, 2) medlemmer af
Dansk Psykolog Forening, som er registreret i medlemssystemet som selvstændige under hhv.
beskæftigelsesstatus, hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse og som ikke er medlemmer af Selvstændige
Psykologers Sektion, og 3) medlemmer, som hverken er registreret som hverken er registreret i
medlemssystemet som selvstændige under hhv. beskæftigelsesstatus, hovedbeskæftigelse eller
bibeskæftigelse, og som ikke er medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion.
Gruppe 1) Svarprocenten for medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion er 28 procent.
Gruppe 2) Svarprocenten for de, der har registreret virksomhed i medlemssystemet men ikke er medlem af
sektionen er 21 procent.
2

23 respondenter blev sorteret fra efter det første spørgsmål, da de angav, at de udelukkende var lønmodtagere, og ikke arbejder
med selvstændig virksomhed. Dermed består undersøgelsens respondentgrundlag af 703 respondenter, som har besvaret hele
spørgeskemaet.
3 Medlemskab af Selvstændige Psykologer Sektion er forbeholdt medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der er autoriserede og
driver selvstændig virksomhed på fuld tid med maksimalt 15 timers ansættelse ved siden af.
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Når vi sammenligner med svarprocenter i lignende undersøgelser både i Dansk Psykolog Forening og i andre
faglige organisationer, ligger vi i den høje ende og kan derfor være tilfredse med svarprocenten.
Gruppe 3) Vi kender ikke distributionsantallet af sidstnævnte gruppes størrelse men kan udregne antallet af
respondenter, der tilhører denne gruppe ved at trække det samlede antal af respondenter blandt gruppe 1 og 2
(i alt 467 + 90 = 557) fra undersøgelsens samlede respondenttal på 726 respondenter. Dermed bliver det
samlede antal respondenter, som har gennemført undersøgelsen, og som hverken er registreret i
medlemssystemet som selvstændige og heller ikke er medlemmer af Selvstændiges Psykologers Sektion til
169 respondenter, hvilket svarer til 23 procent af undersøgelsens samlede respondentgrundlag på 726
respondenter. Bemærk at 23 respondenter blev frasorteret efter spørgeskemaundersøgelsens første
spørgsmål, da de 23 respondenter angav, at de udelukkende var lønmodtagere og ikke arbejder med
selvstændig virksomhed. Dermed består undersøgelsens respondentgrundlag af 703 respondenter, som har
besvaret hele spørgeskemaet.
Gruppen af medlemmer, som hverken er registreret som medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion
eller som selvstændige i medlemssystemet under hhv. beskæftigelsesstatus, hovedbeskæftigelse eller
bibeskæftigelse, fordeler sig i undersøgelsen på alle beskæftigelsesgrupper jf. nedenstående tabel 2.
Tabel 2: Fordeling af respondenter, som ikke er registreret som selvstændig i medlemssystemet, og
som ikke er medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion, på beskæftigelsesgrupper.

Ikke selvstændig og ansat som lønmodtager

13%

Primært lønmodtager, men bibeskæftiget med selvstændig
virksomhed

56%

Primært selvstændig, men med ansættelse ved siden af

5%

Udelukkende selvstændig uden ansættelse ved siden af

26%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 2 viser, at ud af de 169 respondenter, som hverken er medlemmer af Selvstændige Psykologers
Sektion og heller ikke er registreret med selvstændig virksomhed i vores medlemssystem, har 56 procent
svarende til 94 respondenter angivet, at de primært er lønmodtager men med bibeskæftigelse som
selvstændig. 5 procent svarende til 9 respondenter har angivet, at de primært er selvstændige. 26 procent
svarende til 44 respondenter har angivet at de udelukkende er selvstændige.
13 procent svarende til 22 respondenter har angivet, at de ikke er selvstændige, og at de er ansat som
lønmodtagere. Disse 22 respondenter fik ikke det resterende spørgsmål i spørgeskemaet, som angår
psykologer med selvstændig virksomhed, men fik i stedet et tak for deltagelse.

Frafaldsanalyse blandt sektionens medlemmer
For at belyse respondenternes repræsentativiteten har vi lavet en frafaldsanalyse blandt medlemmerne af
Selvstændige Psykologers Sektion.
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Tabel 3: Frafaldsanalyse blandt medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion.
Medlemmer af
Selvstændige
Psykologers
Sektion

1666 medlemmer

Medlemmer af
Selvstændige
Psykologers
Sektion, som har
gennemført
undersøgelsen
467 respondenter

Kvinde

76 %

73 %

-3

Mand

24 %

27 %

+3

20-29

0%

0%

30-39

5%

5%

40-49

22 %

21 %

-1

50-59

31 %

32 %

+1

60-69

34 %

37 %

+3

70-79

7%

4%

-3

Nordjylland

7%

6%

-1

Syddanmark

15 %

17 %

+2

Midtjylland

24 %

25 %

+1

Sjælland

11 %

13 %

+2

Hovedstaden

43 %

39 %

-4

Med

49 %

54 %

+5

Uden

51 %

46 %

-5

Antal

Køn

Alder

Geografi

Ydernummer

Difference
(Procentpoint)

1199 medlemmer
(Svarprocent =
28%)

Tabel 3 viser, at der er en relativt god repræsentativitet blandt undersøgelsens respondenter, som er
medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion i forhold til sektionens samlede medlemsgruppe. Der er en
smule færre respondenter fra Region Hovedstaden sammenlignet med sammensætningen af sektionens
medlemmer. Dertil er der en smule flere respondenter med ydernummer end uden ydernummer
sammenlignet med sammensætningen af sektionens medlemmer. Svarprocenten blandt sektionens
medlemmer var 28 procent, hvilket i sig selv er tilfredsstillende sammenlignet med svarprocenterne ved
lignende eller større medlemsundersøgelser fra andre fagforeninger.

Opbygning af spørgeskemaet
Spørgeskemaet benytter en lang række spørgsmål, som vores medlemmer er blevet bedt om at svare på via
afkrydsningsfelter. Først er der spurgt ind til, hvad der kendetegner deres virksomhed, herunder oplysninger
om virksomhedsform, ansatte, opgavetyper, omsætning og honorarniveau. Der er også gjort brug af
kategorier, som vores respondenter er blevet bedt om at angive relevansen af. Fx har vi opsat en række af
mulige medlemstilbud, og bedt vores respondenter, om at prioritere relevansen af ydelser. Vi har også været
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nysgerrige på hvilke typer af eksisterende medlemsydelser vores medlemmer kender og gør brug af. De
spørgsmål, vi stiller i spørgeskemaet, bygger på erfaringsbaserede antagelser om betydningsmæssige faktorer
for vores medlemmer i liberalt erhverv. Disse antagelser har vi dels fra tidligere medlemsundersøgelser i
foreningen. Men vi har også forud for udarbejdelsen af spørgeskemaet lavet en intern afdækning blandt
konsulenter i foreningens sekretariat, som til dagligt er i dialog med vores medlemmer samt en afdækning af,
hvilke serviceydelser lignende organisationer tilbyder deres selvstændige medlemmer. På den måde har vi
fået et kvalificeret afsæt for de spørgsmål, vi stiller i spørgeskemaet.

Det kvalitative supplement
Denne rapport er først og fremmest en deskriptiv analyse af et kvantitativt dataset indsamlet via en
spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne i liberalt erhverv. Men for at nå et spadestik dybere i de
mange svar, som tilhører vores prædefinerede spørgsmål, har vi også gjort brug af kvalitativt data. Dels i
form af fritekstfelter i selve spørgeskemaet, men også gennem to fokusgruppeinterviews samt fem åbne
interviews på arbejdspladser. Tre af de fem interviews har været med selvstændige psykologer, som har valgt
ikke at være medlemmer af foreningen.
Gennem spørgeskemaet har der været rig mulighed for at kommentere. Det har gjort sig gældende gennem
spørgeskemaet generelt. Men også via et afsluttende fritekstfelt, hvor det enkelte medlem er inviteret til at
give sine afsluttende kommentarer. Mange af vores medlemmer har via dette fritekstfelt beriget
datamaterialet, og de mange kvalitative udsagn har givet os mulighed for observationsanalyser, som også
taler ind i såvel data fra vores to fokusgrupper samt de fem kvalitative interviews. Vi har analyseret
kvalitative data i spørgeskemaet samt kvalitative data fra fokusgrupper og interviews med henblik på at
komme tættere på medlemmernes udfordringer, oplevelser og holdninger til foreningen og den service, som
ydes medlemmer i liberalt erhverv. Vi har valgt at tematisere vores kvalitative materiale således, at vi bruger
materialet dér, hvor medlemmernes udsagn belyser pointer og kan eksemplificere det øvrige dataset. Nogle
gange lader vi de kvalitative udsagn fungere som indgange til de forskellige afsnit i rapporten, andre gange
lader vi et udsnit fra et interview eller fokusgruppe agere case eller rammesætte et tema i rapporten. Når vi
supplerer vores kvantificerbare dataset med kvalitative fund er fordi, at det – i nogle tilfælde - illustrerer et
generelt erfaringsbillede. Andre gange er det kvalitative materiale i stedet brugt til at illustrere det ’skæve’
eller atypiske, eller fordi udsagnet rejser en pointe eller synspunkt, som er mindre synligt i det kvantitative
datasæt.

Øvrige datakilder
Foruden spørgeskemaundersøgelsen og det kvalitative supplement, der er beskrevet ovenfor har vi benyttet
øvrige datakilder, dels for at opnå et bredere datagrundlag men også for at opnå et kvalificeret afsæt for
blandt andet spørgeskemaundersøgelsen.
Tidligere undersøgelse: I august/september 2015 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt
foreningens selvstændige medlemmer med fokus på, hvad der skaber værdi i deres medlemskab.
Intern afdækning af viden i sekretariatet: I efteråret 2016 gennemførte vi en intern afdækning blandt
relevante ansatte i Dansk Psykolog Forenings sekretariat for at afdække vores interne kendskab til de
selvstændige psykologer, herunder erfaring med, hvilke emner og udfordringer medlemsgruppen henvender
sig med.
Afdækning af service til selvstændige medlemmer blandt lignende faglige medlemsorganisationer: I efteråret
2016 gennemførte vi en afdækning af, hvilke serviceydelser øvrige faglige medlemsorganisationer tilbyder
deres selvstændige medlemmer.
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Etik & tak til…
Tak til alle medlemmer, som tog sig tid til at deltage i undersøgelsen. Alle respondenter er anonymiseret.
Ved citater fremgår enten ingen navne, eller navne i anonymiseret form.

Rapportens struktur
Nærværende rapport er inddelt i fire afsnit. Det første afsnit handler om, hvem de selvstændige psykologer
er, og hvilken type virksomhed de driver. Det andet afsnit afdækker, hvilke udfordringer de selvstændige
psykologer har. Det tredje afsnit afdækker oplevede modstridende interesser i gruppen af selvstændige
psykologer. Det fjerde afsnit beskæftiger sig med hvor de selvstændige psykologer søger hjælp til deres
udfordringer, i hvilket omfang de bruger foreningen, og hvordan de selvstændige psykologer involverer sig i
netværk og fællesskaber omkring foreningen.
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1. Hvem er de selvstændige psykologer, og hvilken type virksomhed driver
de?
Der er mange forskellige typer selvstændige psykologer i Dansk Psykolog Forening. De tæller alt fra
psykologen, som efter mange års ansættelse i det offentlige eller private nedsætter sig i egen praksis til den
nyuddannede, som uden megen erfaring vælger at starte op. Vi har medlemmer med ydernummer, og vi har
selvstændige medlemmer uden. Ligesom nogle selvstændige ikke har autorisation, mens de fleste har det.
Der er forskellige årsager til, at man som psykolog har valgt at nedsætte sig som selvstændig. Ofte er det
drømmen om at bruge sin faglighed i fulde drag – eller bedre end man har oplevet at kunne som ansat, der
trækker i retning af livet som selvstændig. Ofte kombineret med drømmen om at være mere fri end hvad en
fastansættelse tillader. Fri til at kunne udfolde sine kompetencer i henhold til et fagligt og etisk
udgangspunkt, men også fri til at kunne tilrettelægge arbejde og fritid i forhold til familieliv og andet i
privatsfæren. For atter andre er livet som selvstændig et valg i mangel på netop en ansættelse i det offentlige
eller private.
I det følgende går vi tæt på vores materiale og ser på, hvem de selvstændige psykologer er. Først belyser vi
respondenternes baggrundsoplysninger, herunder autorisation, specialistuddannelser, ydernummer, og hvor i
landet, de kommer fra. Herefter ser vi på deres beskæftigelsesgrad, arbejdstid, anciennitet, ejerskab, hvorvidt
de har ansatte, og i så fald antallet af ansatte i den selvstændige virksomhed. Vi ser også på i hvor høj grad
respondenterne indgår i hhv. kontorfællesskaber og samarbejdsaftaler med netværksfirmaer. Dertil
undersøger vi deres bevæggrunde for at blive selvstændige og fremtidsplaner for deres virksomhed. Slutteligt
belyser vi forskellige facetter af de selvstændiges omsætnings- og prisniveauer.

1.1.

Baggrundsoplysninger

Dette afsnit afdækker en række baggrundsoplysninger for undersøgelsens 703 respondenter (dvs. alle
respondenter, der har angivet, at de arbejder med selvstændig virksomhed i forskellig grad). Herunder hvor
mange af respondenterne, der har autorisation, specialistuddannelse og ydernummer, og respondenternes
alder, køn og geografiske tilhørsforhold.
Tabel 1.1.1: Autorisation.

12%

88%

Autoriseret

Ikke Autoriseret

Tabel 1.1.1 viser, at ud af de i alt 703 respondenter er 88 procent svarende til 619 respondenter er
autoriserede, mens 12 procent svarende til 84 respondenter ikke er autoriserede.
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Tabel 1.1.2: Specialistuddannelse.
Psykoterapi
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Tabel 1.1.2 viser, at ud af de i alt 703 respondenter har 22 procent svarende til 154 respondenter en
specialistuddannelse i Psykoterapi. 7 procent svarende til 50 respondenter har en specialistuddannelse i
Klinisk Børnepsykologi. 4 procent svarende til 27 respondenter har en specialistuddannelse i Arbejds- og
organisationspsykologi. 3 procent svarende til 18 respondenter har en specialistuddannelse i
Psykotraumatologi. 2 procent svarende til 13 respondenter har en specialistuddannelse i Klinisk
Neuropsykologi. 2 procent svarende til 11 respondenter har en specialistuddannelse i Sundhedspsykologi. 1
procent svarende til 9 respondenter har en specialistuddannelse i Klinisk Børneneuropsykologi. 1 procent
svarende til 5 respondenter har en specialistuddannelse i Pædagogisk Psykologi. 3 respondenter har en
specialistuddannelse i Psykopatologi, og 1 respondent har en specialistuddannelse i Gerontologi.
Tabel 1.1.3: Ydernummer.

36%
64%

Ydernummer

Ikke ydernummer

Tabel 1.1.3 viser, at ud af de i alt 703 respondenter har størstedelen på 64 procent svarende til 451
respondenter ikke ydernummer, mens 36 procent svarende til 252 respondenter har ydernummer.

Side 13 af 87

Tabel 1.1.4: Geografi.
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Tabel 1.1.4 viser, at ud af de i alt 703 respondenter har 39 procent svarende til 275 respondenter selvstændig
virksomhed i Region Hovedstaden. 24 procent svarende til 169 respondenter har selvstændig virksomhed i
Region Midtjylland. 17 procent svarende til 118 respondenter har selvstændig virksomhed i Region
Syddanmark. 12 procent svarende til 84 respondenter har selvstændig virksomhed i Region Sjælland. 7
procent svarende til 48 respondenter har selvstændig virksomhed i Region Nordjylland. 1 procent svarende
til 9 respondenter har ikke oplyst deres geografiske placering i vores medlemssystem.
Tabel 1.1.5: Alder.
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Tabel 1.1.5 viser, at ud af de i alt 703 respondenter er 1 procent svarende til 8 respondenter mellem 20-29 år.
10 procent svarende til 67 respondenter er 30-39 år. 23 procent svarende til 162 respondenter er mellem 4049 år. 30 procent svarende til 214 respondenter er 50-59 år. 31 procent svarende til 221 respondenter er 6069 år. 4 procent svarende til 31 respondenter er 70-79 år.
Tabel 1.1.6: Køn.

27%

73%

Mand
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Kvinde

Tabel 1.1.6 viser, at ud af de i alt 703 respondenter er 73 procent svarende til 511 respondenter kvinder,
mens 27 procent svarende til 192 respondenter er mænd.

1.2.

Arbejdstid og eventuel kombination med ansættelse

Dette afsnit afdækker selvstændige psykologers arbejdstid, hvorvidt de udelukkende arbejder som
selvstændige eller kombinerer selvstændig virksomhed med ansættelse samt forholdet mellem selvstændig
virksomhed og ansættelse.
I det følgende opdeles de selvstændige i tre beskæftigelsesgrupper4: 1) Udelukkende selvstændig, 2) Primært
selvstændig og 3) Primært lønmodtager på baggrund af deres svar på spørgeskemaundersøgelsens første
spørgsmål ”Driver du selvstændig virksomhed enten som hoved- eller bibeskæftigelse? ”, hvilket fremgår af
nedenstående tabel 1.2.1.
Tabel 1.2.1: Driver du selvstændig virksomhed enten som hoved- eller bibeskæftigelse?
Ja, jeg arbejder udelukkende som selvstændig og har ikke
ansættelse ved siden af

70%

Ja, jeg har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse,
men arbejder primært som lønmodtager
Ja, jeg arbejder primært som selvstændig og har
ansættelse ved siden af
Nej, jeg arbejder udelukkende som lønmodtager

21%
7%
3%
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Tabel 1.2.1 viser, at ud af de 726 respondenter, der har gennemført undersøgelsen, er 70 procent svarende til
505 respondenter udelukkende selvstændige. 21 procent svarende til 149 respondenter er primært
lønmodtagere, mens 7 procent svarende til 49 respondenter primært er selvstændige. 3 procent svarende til
23 respondenter er ikke selvstændige, men arbejder udelukkende som lønmodtager. Disse 23 respondenter,
som har svaret, at de ikke er selvstændige, fik ikke undersøgelsens resterende spørgsmål men fik tak for
deltagelse. Respondentgrundlaget for analyserne i denne rapport er derfor 703 respondenter, hvoraf alle har
angivet, at de driver selvstændig virksomhed.

Betegnelsen ”udelukkende selvstændig” dækker over svaret ”Ja, jeg arbejder udelukkende som selvstændig og har ikke ansættelse
ved siden af”. Betegnelsen ”Primært selvstændig” dækker over svaret ”Ja, jeg arbejder primært som selvstændig og har ansættelse
ved siden af”. Betegnelsen ”Primært lønmodtager” dækker over svaret ”Ja, jeg har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, men
arbejder primært som lønmodtager”. Jf. tabel 1.2.1.
4

Side 15 af 87

Tabel 1.2.2: Hvor stor en andel af din samlede arbejdstid arbejder du som selvstændig?
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Tabel 1.2.25 viser, at ud af de 198 respondenter, som enten har svaret, at de primært er lønmodtagere, eller at
de primært er selvstændige, bruger 58 procent svarende til 114 respondenter under 25 procent af deres
samlede arbejdstid i deres selvstændige virksomhed. 18 procent svarende til 35 respondenter bruger 25-49
procent af deres samlede arbejdstid på at arbejde selvstændigt. 17 procent svarende til 33 respondenter
bruger 50-74 procent af deres samlede arbejdstid på at arbejde selvstændigt. 7 procent svarende til 14
respondenter bruger 75-100 procent af deres samlede arbejdstid på at arbejde selvstændigt. 1 procent
svarende til 2 respondenter har svaret ved ikke.
Tabel 1.2.3: Hvor mange timer er du ansat pr. uge ved siden af din selvstændige virksomhed?
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Tabel 1.2.3 viser, at ud af de 198 respondenter, som enten har svaret at de primært er lønmodtagere, eller at
de primært er selvstændige, forekommer det hyppigst (41 procent svarende til 82 respondenter), at de
arbejder 35-39 timer pr. uge ved siden af deres selvstændige virksomhed. Vi antager, at hovedparten i denne
gruppe er ansat i fuldtidsstillinger, altså 37 timer pr. uge. Den næststørste andel på 18 procent svarende til 35
respondenter svarer, at de er ansat 30-34 timer pr. uge ved siden af deres selvstændige virksomhed.

5
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Derudover er 6 procent svarende til 11 respondenter ansat mindre end 5 timer pr. uge ved siden af deres
selvstændige virksomhed. 5 procent svarende til 9 respondenter er ansat 5-9 timer pr. uge ved siden af deres
selvstændige virksomhed. 9 procent svarende til 17 respondenter er ansat 10-14 timer pr. uge ved siden af
deres selvstændige virksomhed. 9 procent svarende til 17 respondenter er ansat 15-19 timer pr. uge ved siden
af deres selvstændige virksomhed. 5 procent svarende til 10 respondenter er ansat 20-24 timer pr. uge ved
siden af deres selvstændige virksomhed. 25-29 procent svarende til 10 respondenter er ansat 5-9 timer pr.
uge ved siden af deres selvstændige virksomhed. 2 procent svarende til 4 respondenter er ansat 40-44 timer
pr. uge ved siden af deres selvstændige virksomhed. 1 procent svarende til 1 respondent er ansat 45-49 timer
pr. uge ved siden af dennes selvstændige virksomhed. 1 procent svarende til 1 respondent er ansat 50-54
timer pr. uge ved siden af dennes selvstændige virksomhed. Ingen er ansat 55-59 timer pr. uge, og 1 procent
svarende til 1 respondent er ansat 60 timer eller mere ved siden af dennes selvstændige virksomhed.
Tabel 1.2.4: Hvor mange timer arbejder du gennemsnitligt i din virksomhed pr. uge (du skal se bort
fra ferieuger)? Fordelt på omfanget af selvstændig beskæftigelse.
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45%

50%

Tabel 1.2.46 viser, hvor mange timer de forskellige grupper af selvstændige i gennemsnit arbejder om ugen. I
alt svarede 703 respondenter på spørgsmålet.
Blandt de 505 respondenter, som udelukkende er selvstændige (mørke blå) er de hyppigst forekommende
arbejdstidsintervaller 30-34 timer pr. uge, 35-39 timer pr. uge og 40-44 timer pr. uge. 25 procent svarende til
126 respondenter angiver, at de arbejder 35-39 timer i deres selvstændige virksomhed, hvilket svarer til
omegnen af en fuldtidsstilling. 42 procent arbejder mindre end, hvad der svarer til en fuldtidsstilling i deres
virksomhed (34 timer eller mindre), mens 34 procent arbejder mere end, hvad der svarer til en fuldtidsstilling
i deres virksomhed (40 timer eller mere). Kun få respondenter arbejder hhv. mere end 50 timer og mindre
end 14 timer.
Blandt de 49 respondenter, som primært er selvstændige (mellemblå), arbejder størstedelen på 24 procent
svarende til 12 respondenter 25-29 timer i deres selvstændige virksomhed. Derudover er respondenterne
relativt normalt fordelt omkring dette interval. 18 procent svarende til 9 respondenter arbejder lige over,
nemlig 30-34 timer, og 16 procent svarende til 8 respondenter arbejder lige under, nemlig 20-24 timer. De 22
procent, som arbejder mest indenfor denne beskæftigelsesgruppe, arbejder 35-44 timer om ugen. De 18
procent, som arbejder mindst, arbejder mellem 5-19 timer om ugen.
Blandt de 149 respondenter, som primært er lønmodtagere (lyseblå), arbejder størstedelen på 46 procent
svarende til 69 respondenter mindre end 5 timer i deres selvstændige virksomhed. 35 procent svarende til 52
respondenter arbejder mellem 5-9 timer om ugen. 10 procent svarende til 15 respondenter arbejder 10-14
timer om ugen, mens 6 procent svarende til 9 respondenter arbejder 15-19 timer om ugen. 2 respondenter
arbejder 20-24 timer om ugen, og atter 2 respondenter arbejder 25-29 timer om ugen.
Det fremgår altså af ovenstående tabel, at der er et sammenfald mellem de tre selvstændige
beskæftigelsesgrupper og det gennemsnitlige antal timer, som respondenten arbejder i den selvstændige
virksomhed. Respondenterne, som udelukkende er selvstændige, arbejder i gennemsnit flere timer i deres
selvstændige virksomhed end de, som primært er selvstændige og primært er lønmodtagere.

Tæt på arbejdstiden
”Det er hårdt arbejde og jeg kan ikke gøre det på 40 timer om ugen. ” (Jacob)
”Jeg arbejder nogenlunde 37 timer om ugen. Men det er selvfølgelig meget vekslende og noget
af det, som er hårdt ved at være selvstændig det er, at man virkelig skal kunne holde til de her
svingninger. ” (Michael)
”Jeg er virkelig fan af denne emergente proces, hvor jeg ikke skal sidde og lave planer om mit
arbejdsliv, og hvor jeg ikke har faste mål, men hvor jeg egentlig bare har besluttet mig for, at
nu gør jeg noget. ” (Christina).
Som det fremgår af tabel 2.1.4 viser spørgeskemaundersøgelse, at kun få arbejder mere end 50 timer om
ugen. Vores kvalitative data viser, at for den enkelte psykolog med en meget lang arbejdsuge, kan tiden, der
bruges på arbejde i løbet af en uge dog fylde meget. Så meget, at den enkelte psykolog kan overveje, om han
skal lave sin forretningsmodel helt om. For psykologen med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer per
uge, er det ikke den samlede og gennemsnitlige arbejdsuge, som er udfordrende. I stedet kan det være hårdt,
6
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at man ikke kan regne med et fast antal timer om ugen. For psykologen, som er lønmodtager med fast
ansættelse, kan den selvstændige praksis en gang om ugen til gengæld opleves som en oase af frirum.
Nedenfor er gengivet udpluk fra tre interviews. Det første er et interview med Jacob, som mærker, at han
arbejder for meget. Det næste udsnit af interview er med Michael, som fortæller, at man som selvstændig
skal kunne leve med de store udsving i en arbejdsuge. Endelig fortæller Christina om, hvordan hendes
selvstændige praksis med terapi udgør en frirum, som står i modsætning til et hektisk og
performanceorienteret lønarbejde som organisationskonsulent.
Jacob har stort set været selvstændig siden han blev færdiguddannet psykolog tilbage i 2004. Han havde haft
et studiejob hos en, fortæller Jacob, ’selvstændig garvet psykolog med godt renommé´, og valgte, efter et par
måneder i lønmodtagerbranchen, selv at blive selvstændig. I dag, 12 år efter, er Jacob både autoriseret og i
gang med at færdiggøre sin ph.d. Indtægten løber rundt, Men det er hårdt arbejde fortæller han:
”Det kan være nogle lange dage. Når jeg afholder et to dages kursus har jeg fx en kursusdag fra 10-17.
Når jeg har sagt farvel til kursisterne, går jeg hjem og forbereder mig til næste dag. Så sidder jeg måske
og forbereder mig til kl. 2 -3 om morgenen, fordi jeg har været presset. Så står man der næste dag og
smiler, og lader som om det hele kører. Og det er et kursus i work-life balance og man tænker: ’Ja, de
kursister skulle bare lige vide’. Og når man så har arbejdet aftenen, weekender- det er hårdt. - Ja min
gennemsnitlige arbejdsuge er nok på 60-80 timer. Og så sidder jeg i min praksis og hører selvfølgelig på
andre, som synes, de har det hårdt, og så sidder jeg og smiler høfligt fordi, det skal man. Men jeg tænker
mit. Så det er hårdt arbejde og jeg kan ikke gøre det på 40 timer om ugen. Sådan er min forretning ikke
skruet sammen. Så kan jeg ikke lave forskningsmæssig formidling. Der skal være noget tid til, at jeg
sætter mig ind i forskningen, og noget tid hvor jeg tygger den igennem, og tilpasser den mine kunder.
Man kan jo heller ikke bare komme med de samme foredrag hver gang, og hvis de har hørt mig en gang,
hvorfor skal de så købe mig anden gang - der skal jo ligesom være noget nyt. Så hele forretningsmodellen
holder ikke, hvis der ikke er tid til det. Så skal jeg lave den om. Lige nu overvejer jeg faktisk at lave min
forretningsmodel om, så jeg får mere træning i at blive en god taler - så jeg kan lave mere sjov, mere
entertainment og mindre fakta baseret information. For det er for hårdt arbejde med forskningen. ”(Jacob)

For andre er den store udfordring ikke arbejdsmængden i sig selv, men i stedet udsving i arbejdstiden. Det
hører vi Michael fortælle om her:
”Jeg arbejder nogenlunde 37 timer om ugen. Men det er selvfølgelig meget vekslende, og noget af det
som er hårdt ved at være selvstændig, det er jo, at man virkelig skal kunne holde til de her svingninger også de her sæson svingninger. I dag har jeg fysisk løbet fra aftale til aftale. Sådan har det været de sidste
to måneder. Men i januar, der har jeg ikke særligt meget at lave. Og det er sådan helt typisk. Nu ved jeg,
at det er, sådan det er. Januar er altid lavsæson og om sommeren har man en idé om, at man skal være
tilbage den 3. august men så sker der ikke noget de første 14 dage. Man sidder bare og kigge ud i luften.
Så er der mange der holder fri i januar og tager med familien til Thailand. Hvis man ikke har en stor
opgave, som er kørt ind så sker der ikke noget før alle er tilbage fra ferie og virksomhederne har fået
deres budgetter. Hvis man laver de her store projektopgaver, som jeg gør, så er det sådan det er. Det er
nok lidt anerledes hvis man har individuelle samtaler, men hvis man laver projekter, så er der meget
sæson arbejde. ” (Michael)

For psykologen, som ikke er økonomisk afhængig af sin selvstændige praksis, men har ressourcer til
langsomt at bygge den op, er tid i egen praksis noget, man kan tilstræbe at have mere af.
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Det er for eksempel tilfældet for Christina. Hun er autoriseret og ansat i konsulentbranchen, men som noget
nyt har hun lejet sig ind i et kontorfællesskab og tilbyder terapi hver fredag.
”Jeg er virkelig fan af denne emergente proces, hvor jeg ikke skal sidde og lave planer om mit
arbejdsliv, og hvor jeg ikke har faste mål, men hvor jeg egentlig bare har besluttet mig for, at nu gør
jeg noget. Lige nu er mit mål bare at få de her fredage til at fungere. Så kan det næste skridt være at se
om jeg kan få lokalet bare en halv dag mere om ugen, så det ikke forstyrrer mit faste arbejdet for
meget. Og så må jeg tage stilling til, hvad der skal ske sidenhen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide
fordybelsen og denne type samtaler. Og nu er jeg også begyndt at få den målgruppe, som jeg gerne vil
have. ” (Christina)
Opsamling
Der er en stor diversitet blandt de selvstændige psykologer for så vidt angår arbejdstid og kombination med
ansættelse.
Størstedelen af de selvstændige arbejder udelukkende med selvstændig virksomhed (70 procent), for hvilke
de hyppigst forekommende arbejdstidsintervaller er 30-34 timer, 35-39 timer og 40-44 timer pr. uge.
Kun 7 procent er primært selvstændige med ansættelse ved siden af, og mere end halvdelen af disse bruger
under 25 procent af deres samlede arbejdstid som selvstændige. Hvoraf størstedelen arbejder 25-29 timer pr.
uge (24 procent), mens de resterende er omtrent normalt fordelt over dette arbejdsinterval – dog ikke med en
højere arbejdstid end 40-44 timer pr. uge.
21 procent arbejder primært som lønmodtagere med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Mere end
8 ud af 10 af disse arbejder 9 eller færre timer i deres virksomhed pr. uge.
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1.3.

Anciennitet

I det følgende gennemgås den relativt brede spredning i anciennitet blandt de selvstændige psykologer. Vi
belyser blandt andet anciennitet fordelt på beskæftigelsesgrupper og ser på, om der er et sammenfald mellem
anciennitet og autorisation.
Tabel 1.3.1: I hvor mange år har du haft selvstændig virksomhed?
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Tabel 1.3.1 viser, at ud af de i alt 703 respondenter, som har besvaret spørgsmålet, har 8 procent svarende til
54 respondenter haft selvstændig virksomhed i mindre end 1 år. 24 procent svarende til 166 respondenter
haft selvstændig virksomhed i 1-5 år. 26 procent svarende til 180 respondenter har haft selvstændig
virksomhed i 6-10 år. 16 procent svarende til 111 respondenter har haft selvstændig virksomhed i 11-15 år.
14 procent svarende til 96 respondenter har haft selvstændig virksomhed i 16-20 år. 7 procent svarende til 50
respondenter har haft selvstændig virksomhed i 21-25 år. 4 procent svarende til 28 respondenter har haft
selvstændig virksomhed i 26-30 år. 3 procent svarende til 18 respondenter har haft selvstændig virksomhed i
mere end 30 år.

Anciennitet fordelt på beskæftigelsesgrupper
Tabel 1.3.2: ”I hvor mange år har du haft selvstændig virksomhed? ” fordelt på
beskæftigelsesgrupper.
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Ja, jeg arbejder udelukkende som selvstændig og har ikke ansættelse ved siden af
Ja, jeg arbejder primært som selvstændig og har ansættelse ved siden af
Ja, jeg har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, men arbejder primært som lønmodtager
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11%

94%
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Tabel 1.3.2 viser, at der er et sammenfald mellem anciennitet og beskæftigelse. Andelen af respondenter, der
er selvstændige på fuld tid stiger således med ancienniteten. Dog med undtagelse af, at andelen er lidt
faldende i de sidste to anciennitetsintervaller.
Den modsatrettede tendens gør sig gældende for respondenterne, som primært er selvstændige, og for de,
som primært er lønmodtagere. Andelen af respondenter indenfor disse to beskæftigelsesgrupper aftager i takt
med, at ancienniteten stiger.
Opsamling
Der er en stor diversitet blandt de selvstændige i forhold til, hvor mange år de har haft selvstændig
virksomhed.
Der er en tendens til et sammenfald mellem at være primært lønmodtager og dermed have selvstændig
virksomhed som bibeskæftigelse og at have en lavere anciennitet. Det bekræfter den viden og erfaring, vi i
forvejen har om, at mange starter selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, blandt andet for at have et
sikkert indkomstgrundlag i opstartsfasen, og for at have mulighed for at udvide kundegruppen hen ad vejen.

1.4.

Ejerskab

I det følgende ser vi på ejerskabsforhold blandt de selvstændige psykologer.
Tabel 1.4.1: Ejer du din virksomhed alene eller sammen med andre?7
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Tabel 1.4.1 viser, at ud af de 703 respondenter, som har angivet, at de driver selvstændig virksomhed, ejer 94
procent svarende til 664 respondenter virksomheden alene, mens 6 procent svarende til 39 respondenter ejer
virksomheden sammen med andre.
Tabel 1.4.2: Hvem ejer du virksomheden med?
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Tabel 1.4.2 viser, at ud af de 39 respondenter, som har angivet, at de ejer deres virksomhed sammen med
andre, ejer 69 procent svarende til 27 respondenter virksomheden sammen med andre psykologer. 18 procent
svarende til 7 respondenter ejer virksomheden sammen med både psykologer og ikke-psykologer, mens 13
procent svarende til 5 respondenter ejer virksomheden sammen med andre, der ikke er psykologer.
Spørgsmålet inkluderede følgende hjælpetekst: ”OBS: Her tænker vi ikke på kontorfællesskab men alene ejerskab af virksomheden.
Der følger et selvstændigt spørgsmål vedr. kontorfællesskaber”
7
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Tabel 1.4.3: Hvor stor en andel af virksomheden ejer du?
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Tabel 1.4.3 viser, at ud af de 39 respondenter, som har angivet, at de ejer deres virksomhed sammen med
andre, ejer størstedelen på 51 procent svarende til 20 respondenter 50-59 procent af virksomheden. 10
procent svarende til 4 respondenter ejer mindre end 10 procent. 3 procent svarende til 1 respondent ejer 1019 procent. 13 procent svarende til 5 respondent ejer 20-29 procent. 10 procent svarende til 4 respondent ejer
30-39 procent. 8 procent svarende til 3 respondent ejer 40-49 procent. Ingen ejer 60-69 procent eller 70-79
procent. 3 procent svarende til 1 respondent ejer 80-89 procent. 3 procent svarende til 1 respondent ejer 90
procent eller mere.
Opsamling
Lang de fleste af respondenterne (94 procent) ejer deres virksomhed alene. Ud af de resterende 6 procent,
som ejer virksomheden sammen med andre, ejer størstedelen på 69 procent virksomheden sammen med
andre psykologer. Dertil ejer cirka halvdelen af dem, som ejer virksomheden sammen med andre, 50-59
procent af virksomheden.

1.5.

Ansatte

I det følgende ser vi på, om de selvstændige psykologer har ansatte og i så fald, hvor mange ansatte i deres
virksomheder.
Tabel 1.5.1: Har du ansatte i din virksomhed?
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Har du ansatte i din
virksomhed?
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Tabel 1.5.1 viser, at ud af de 703 respondenter, som har angivet, at de driver selvstændig virksomhed, har 90
procent svarende til 631 respondenter ikke ansatte i deres virksomhed, mens 10 procent svarende til 72
respondenter har ansatte i deres virksomhed.
Tabel 1.5.2: Hvor mange er ansat i din virksomhed?
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Tabel 1.5.2 viser, at ud af de 72 respondenter, som har angivet, at de har ansatte i deres virksomhed, har 56
procent svarende til 40 respondenter 1 ansat. 19 procent svarende til 14 respondenter har 2 ansatte. 10
procent svarende til 7 respondenter har 3 ansatte. 4 procent svarende til 3 respondenter har 4 ansatte. 6
procent svarende til 4 respondenter har 5 ansatte. 1 procent svarende til 1 respondent har 9 ansatte. 1 procent
svarende til 1 respondent har 10 ansatte. 1 procent svarende til 1 respondent har 12 ansatte. 1 procent
svarende til 1 respondent har 15 ansatte.
Tabel 1.5.3: Hvilken type ansatte har du i din virksomhed? Sæt gerne flere krydser.
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Tabel 1.5.3 viser, at ud af de 72 respondenter, som har angivet, at de har ansatte i deres virksomhed, har 57
procent svarende til 41 respondenter angivet, at de har administrativt personale ansat. 49 procent svarende til
35 respondenter har andre psykologer ansat, mens 38 procent svarende til 27 respondenter har angivet, at de
har andet personale ansat.
Indenfor kategorien ’andet personale’ fremgår det af respondenternes udsagn, at de ansatte, som hverken er
psykologfaglige eller administrativt personale blandt andet er rengøringshjælp, psykologistuderende, jurister,
psykiatrisk sygeplejerske, pædagoger, socialrådgivere, statskundskaber, it-ansvarlig, udendørshjælp,
psykoterapeut, familieterapeut, coach, eksponeringshjælpere, massør og yogalærer.
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Opsamling
Størstedelen af respondenterne på 90 procent har ikke ansatte i deres virksomhed. Ud af de resterende 10
procent, som har ansatte, har over halvdelen kun én ansat. Dertil har 57 procent af respondenterne med
ansatte ansat administrativt personale, mens 49 procent har ansat andre psykologer.

1.6.

Kontorfællesskab

”Det er vigtigt, at du ikke sidder alene! Et klinikfællesskab giver mulighed for kollegaer, støtte, hygge
og faglig sparring. ”
”Jeg er begyndt at undersøge lidt i forhold til kontorfællesskab. Men jeg oplever, at mange, i hvert fald
her i København, sidder sådan meget alene – hver for sig – selvom de sidder i kontorfællesskab. ”

I det følgende ser vi på, hvor mange af de selvstændige, der er en del af et kontorfællesskab, og hvad de i så
fald er fælles om i kontorfællesskabet.
Tabel 1.6.1: Er du en del af et kontorfællesskab?
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Tabel 1.6.1 viser, at ud af de 703 respondenter svarede 58 procent svarende til 409 respondenter, at de ikke
er en del af et kontorfællesskab. 42 procent svarende til 294 respondenter svarede, at de er en del af et
kontorfællesskab.
Tabel 1.6.2: Hvad er I fælles om i kontorfællesskabet? Sæt gerne flere krydser.
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Tabel 1.6.2 viser, at ud af de 294 respondenter, som svarede, at de er en del af et kontorfællesskab, svarede
95 procent svarende til 279 respondenter, at de er fælles om lokalerne. 79 procent svarende til 233
respondenter svarede, at de er fælles om rengøring. 13 procent svarende til 38 respondenter svarede, at de er
fælles om administrativt personale.
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26 procent svarende til 76 respondenter svarede, at de var fælles om andre ting. Heriblandt dagligdrift, Clinic
Care og pc-programmer, faglige og sociale aktiviteter, sparring, forsikringer, kurser, supervision, avis og
telefon, undervisning, gensidige henvisninger til hinanden, hjemmeside, frokostordning, vicevært, pr og
markedsføring, iværksætterworkshops, mentorprogram og networking, produktudvikling og fælles opgaver
og kunder.
Opsamling
Størstedelen af respondenterne på 58 procent er ikke del af et kontorfællesskab. De 42 procent af
respondenterne, som er en del af et kontorfællesskab er hovedsageligt fælles om lokaler (95 procent) og
rengøring (79 procent).

1.7.

Virksomheds- og opgavetype

I det følgende ser vi på, hvilken virksomhedsform de selvstændige ejer, samt inden for hvilke områder de
selvstændige psykologer løser opgaver.
Tabel 1.7.1: Hvilken type er din virksomhed?
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Tabel 1.7.1 viser, at ud af de i alt 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, svarede 91 procent svarende
til 641 respondenter, at de ejer en enkeltmandsvirksomhed. 6 procent svarende til 40 respondenter ejer et
anpartsselskab, og 3 procent svarende til 19 respondenter ejer et interessentselskab. 2 respondenter ejer et
aktieselskab, og 1 respondenter ejer et iværksætterselskab.
Michael er en af de psykologer, som har valgt et interessentselskab. Herunder fortæller han om sine
bevæggrunde for at vælge denne form:
”Vi har et interessentselskab I/S – det er, at man har en virksomhed sammen, og så har man sin
selvstændige virksomhed nedenunder. Og så er der jo nogle fordele ved at have en virksomhed sammen.
Dels er der jo det, at man har nogle at dele med- at man har et netværk. Men der er også fordele i forhold
til kunder. Altså at man er en organisation, og der er mere tillid til, at hvis du bliver syg, så er der en
anden, som tager over. Eller hvis man får brug for nogle flere til en større opgave, så kan man trække
nogle flere ind. Så det giver en tryghed for en selv men også for kunden. ” (Michael)
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Tabel 1.7.2: Inden for hvilke(t) område(r) løser din virksomhed opgaver? Sæt gerne flere krydser.
Psykologisk rådgivning/behandling

93%

Supervision

66%

Psykologisk krisehjælp/debriefing

52%

Undervisning/kursusvirksomhed

48%

Psykologiske udredninger, undersøgelser og/eller…

44%

Coaching

31%

Ledelses og/eller medarbejderudvikling

21%

Arbejdsmiljø

15%

Organisationsudvikling

13%

Formidling gennem bøger, hjemmesider samt udvikling af…
Erhvervspsykologiske test

12%
6%

Andre områder

4%

Rekruttering

4%

Forskning

3%

Outplacement

2%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 1.7.2 viser, at ud af de 703 respondenter svarede 93 procent svarende til 653 respondenter, at deres
virksomhed løser opgaver inden for psykologisk rådgivning og behandling. 66 procent svarende til 465
respondenter leverer supervision. 52 procent svarende til 368 respondenter leverer psykologisk
krisehjælp/debriefing. 48 procent svarende til 334 respondenter leverer undervisning/kursusvirksomhed. 44
procent svarende til 310 respondenter leverer psykologiske udredninger, undersøgelser og/eller vurderinger.
31 procent svarende til 218 respondenter leverer coaching. 21 procent svarende til 151 respondenter laver
ledelses- og/eller medarbejderudvikling. 15 procent svarende til 103 respondenter laver opgaver inden for
arbejdsmiljø. 13 procent svarende til 93 respondenter laver opgaver inden for organisationsudvikling. 12
procent svarende til 84 respondenter løser opgaver inden for formidling gennem bøger, hjemmesider samt
udvikling af psykologisk rådgivningsmateriale. 6 procent svarende til 40 respondenter løser opgaver inden
for erhvervspsykologiske test. 4 procent svarende til 25 respondenter løser opgaver inden for rekruttering. 3
procent svarende til 23 respondenter løser opgaver inden for forskning. 2 procent svarende til 12
respondenter løser opgaver inden for outplacement.
4 procent svarende til 28 respondenter løser opgaver inden for andre områder. Når vi går de kvalitative
udsagn igennem ser vi imidlertid, at en del af de opgaver, som nævnes under kategorien ’andre områder’ er
tænkt til at kunne rummes af spørgeskemaets svarkategorier. Fx nævnes kulturimplementering, der kan indgå
under organisationsudvikling. Ligesom forskellige uddannelsesforløb nævnes, som fint indgår i kategorien
’undervisning’. Adoptionsspecifik rådgivning nævnes også under ’andre områder, men denne kan også være
indeholdt i den prædefinerede kategori ’Psykologisk rådgivning’. Andre områder som er nævnt, hvoraf en
del også kan være indeholdt i vores prædefinerede kategorier er: testmetodisk kvalitetssikring,
mentorvirksomhed, iværksætterrådgivning, psykotraumatologi, psykoterapeut- og miljøterapeutuddannelser,
konfliktløsning og meditation, børnesagkyndigt arbejde, fagforbund, landbrugsdrift, foredrag, sport, online
forløb, traumebehandling, familieterapi, kommunikation, smertepsykologisk behandling, blogger,
bæredygtighed og innovation, projektledelse, oversættelse af psykologisk faglitteratur og tvangsfjernelser.
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Tabel 1.7.3: Fordeling af respondenternes angivelse af, om de løser opgaver inden for og/eller uden for
klinisk praksis. Bemærk at man kan løse opgaver inden for begge områder.
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Tabel 1.7.3 viser, at ud af de 703 respondenter løser 99 procent svarende til 696 respondenter opgaver inden
for områder, som vi her definerer som typiske for klinisk praksis, herunder: Psykologisk rådgivning,
Psykologisk krisehjælp/debriefing, Psykologisk udredning, supervision og coaching. 56 procent svarende til
397 respondenter løser opgaver inden for områder, som vi i her ikke definerer som typiske for klinisk
praksis, herunder: Outplacement, Forskning, Rekruttering, Erhvervspsykologiske test, Formidling gennem
bøger, hjemmesider samt udvikling af psykologisk rådgivningsmateriale, Organisationsudvikling,
Arbejdsmiljø, Ledelses og/eller medarbejderudvikling og Undervisning/kursusvirksomhed. Bemærk at
angivelsen af opgaver inden for andre områder er ikke med i denne opgørelse, da disse kvalitative udsagn
både ligger indenfor og udenfor det kliniske område.
Der er således kun 1 procent af vores respondenter, der slet ikke løser opgaver, som - mere eller mindre bredt
- kan defineres som typiske for ’klinisk praksis’. I det kvalitative materiale har vi valgt at lade tre
psykologer, som har fravalgt medlemskab af foreningen, komme til orde. De tre psykologer bevæger sig
indenfor det erhvervspsykologiske felt. De var optaget af, at kun ganske få erhvervspsykologer i deres
netværk var organiseret gennem Dansk Psykolog Forening og var nysgerrige efter at vide, om foreningen
havde tal på hvor mange – eller få – erhvervspsykologer, som valgte et medlemskab af foreningen. De så sig
ikke selv repræsenteret af medlemstilbud og oplevede ikke, at foreningen var relevant for dem. De
erhvervspsykologer, de kendte, var alene medlemmer af solidariske og politiske hensyn.
Så når kun 1 procent af respondenterne udelukkende beskæftiger sig med ydelser, der – efter vores
kategorisering - ikke er typiske for klinisk praksis, er det sandsynligt, at vores respondentgrundlag ikke er
repræsentative på dette punkt. Og der er muligvis en højere andel, som beskæftiger sig med ikke-kliniske
opgaver, blandt selvstændige psykologer, som ikke er medlemmer af DP. Ud fra vores kvalitative materiale
kan vi drage den forsigtige konklusion, at denne gruppe muligvis ikke føler sig repræsenteret af Dansk
Psykolog Forening.
Opsamling
Størstedelen på 91 procent af respondenterne ejer en enkeltmandsvirksomhed, og størstedelen på 93 procent
løser opgaver indenfor psykologisk rådgivning og behandling.
99 procent af respondenterne løser opgaver indenfor det kliniske område, mens 56 procent løser opgaver
inden for det ikke-kliniske område.
Gennemgangen indikerer, at en gruppe af selvstændige – nemlig erhvervspsykologerne – ikke er
tilstrækkeligt repræsenterede i spørgeskemaundersøgelsen.
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1.8.

Typer af kunder/klienter

I det følgende ser vi på, hvilke typer af kunder og/eller klienter, de selvstændige psykologer har i deres
virksomhed.
Tabel 1.8.1: Hvilke typer af kunder/klienter har du i din virksomhed? Sæt gerne flere krydser.
Klienter, der søger psykologisk rådgivning/behandling og er
privatbetalende

88%

Klienter, der søger psykologisk rådgivning/behandling og får
deres behandling dækket gennem en sundhedsforsikring

74%

Offentlige institutioner, herunder kommuner

67%

Klienter, der søger psykologisk rådgivning/behandling og får
deres behandling dækket andet steds fra

60%

Virksomheder, der køber rådgivning, undervisning,
konsulentydelser eller andre ydelser

38%

Hvis du har ydernummer: Klienter, der søger psykologisk
rådgivning/behandling og har lægehenvisning

Andre typer af klienter/kunder

37%
9%
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Tabel 1.8.1 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 88 procent
svarende til 616 respondenter, at de har klienter, der søger psykologisk rådgivning/behandling og er
privatbetalende. 74 procent svarende til 517 respondenter angav, at de har klienter, der søger psykologisk
rådgivning/behandling og får deres behandling dækket gennem en sundhedsforsikring. 67 procent svarende
til 468 respondenter angav, at de har offentlige institutioner, herunder kommuner, som kunder. 60 procent
svarende til 420 respondenter angav, at de har klienter, der søger psykologisk rådgivning/behandling og får
deres behandling dækket andet steds fra. 38 procent svarende til 269 respondenter angav, at de har
virksomheder, der køber rådgivning, undervisning, konsulentydelser eller andre ydelser som kunder. 38
procent svarende til 261 respondenter angav, at de har ydernummer og derfor har klienter, der søger
psykologisk rådgivning/behandling og har lægehenvisning.
9 procent svarende til 61 respondenter angav, at de har andre typer af klienter og kunder end det
ovenstående. En gennemgang af de kvalitative udsagn viser imidlertid, at en del af de kunder, som er angivet
under kategorien ’andet’ er tiltænkt at kunne rummes i de i spørgeskemaet angivende svarkategorier. Fx ser
vi, at vores respondenter under ’andet’ har angivet, at de løser opgaver for fagforeninger, selvejende
institutioner, undervisningsinstitutioner, patientinstitutioner, regioner og statsforvaltninger. Disse er alle
kundegrupper, som er tiltænkt svarkategorierne henholdsvis ’Virksomheder’ og ’Offentlige institutioner’.
Men der er også respondenter, som har angivet, at en kundegruppe er ’forskere’ og ’andre psykologer’. Salg
af ydelsen supervision er her en oplagt vare som psykologen kan tilbyde egen eller anden faggruppe. Et af
vores kvalitative interviews på virksomheder åbner imidlertid op for, at der kan være flere muligheder, når
en psykolog køber en ydelse fra en anden psykolog. Et udpluk fra interviewet med Jacob viser for eksempel,
at han køber ad hoc viden fra fagkollegaer, som han skal bruge for at løse opgaver for kunder:
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Jacob: ”Nogen gange køber jeg sparring. Fx skal jeg ud og lave noget for X, og de har stillet mig en
masse spørgsmål. For at kunne svare må jeg købe en psykolog, som har mere ekspertise. Så betaler jeg
hende for, at jeg må interviewe hende og spørge, hvad hun ville svare på disse spørgsmål, som min
kunde har. ”
Interviewer: ”Så den indtægt, du ved du får den bruger du så en del af for at få svar, som kan gøre dig i
stand til at løse opgaven? ”
Jacob: ”Ja, for jeg ved meget om stress og work-life balance, men ikke lige så meget som hende. Jeg
kan godt bare svare lirum larum, men jeg vil gerne kunne svare forskningsbaseret. ”

Tabel 1.8.2: Fordeling af respondenternes angivelse af, hvilke typer af klienter og kunder de har.
Bemærk at man kan have både klienter og kunder.
Kunder (virksomheder og/eller offentlige
institutioner)

74%

Klienter

92%
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Vi har forsøgt at opdele de seks kunde- og klientkategorier i to hovedkategorier; hhv. ”Kunder” og
”Klienter”. Tabel 1.8.2 viser, at ud af de 703 respondenter har 92 procent svarende til 647 respondenter
klienter, mens 74 procent svarende til 522 respondenter har kunder i form af virksomheder og eller offentlige
institutioner. Bemærk, at respondenter både kan have klienter og kunder, hvorfor de kan optræde i begge
kategorier. Angivelsen af andre typer af klienter og kunder er ikke med i denne opgørelse, da de kvalitative
udsagn både rummer udsagn om klienter og kunder, og derfor ikke lader sig kvantificere.
Tabel 1.8.3: Fordeling af klient/kundetype blandt respondenter.
Klient/kunde
Udelukkende kunder
Udelukkende klienter
Både klienter og kunder
I alt

Antal respondenter
56
183
464
703

Andel
8%
26 %
66 %
100 %

Tabel 1.8.3 er lavet på baggrund af tabel 1.8.2 og viser, at 8 procent svarende til 56 respondenter ikke har
klienter, hvorfor disse udelukkende har kunder. Det fremgår også, at 26 procent svarende til 183
respondenter ikke har kunder, og derfor udelukkende har klienter. Ud af de 703 respondenter har 66 procent
svarende til 456 respondenter derfor både klienter og kunder8.

8

703-(56+183) = 456 respondenter, som både har klienter og kunder, hvilket svarer til 66 procent af det samlede respondentgrundlag
på 703 respondenter.
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Tabel 1.8.4: Hvordan har du fået kontakt til dine kunder/klienter? Sæt gerne flere krydser.

Gennem tidligere kunder

78%

De har fundet mig (fx via hjemmeside)

76%

Gennem mit netværk (ikke forsikringsnetværk)

66%

Gennem henvisning fra en selvstændig 'kollega'

52%

Gennem forsikringsselskab eller netværksvirksomhed

50%

Hvis du har ydernummer: Klienter der er lægehenvist
gennem den offentlige ordning

37%

Gennem et tidligere lønmodtagerjob

23%

Jeg har lavet opsøgende salgsarbejde (uden forudgående
kontakt)

11%

Andet

7%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 1.8.4 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 78 procent
svarende til 546 respondenter, at de har fået kontakt til deres kunder og klienter gennem tidligere kunder. 76
procent svarende til 536 respondenter angav, at deres kunder og klienter selv har fundet dem fx via
hjemmesiden. 66 procent svarende til 466 respondenter angav, at de har fået kontakt til deres kunder og
klienter gennem deres netværk (ikke forsikringsnetværk). 52 procent svarende til 364 respondenter angav, at
de har fået kontakt til deres kunder og klienter gennem henvisning fra en selvstændige ”kollega”. 50 procent
svarende til 352 respondenter angav, at de har fået kontakt til deres kunder og klienter gennem et eller flere
forsikringsselskaber eller netværksvirksomheder. 23 procent svarende til 161 respondenter angav, at de har
ydernummer, og at de derfor har fået kontakt til deres kunder og klienter gennem lægehenvisning fra den
offentlige ordning. 11 procent svarende til 80 respondenter angav, at de har fået kontakt til deres kunder og
klienter gennem et tidligere lønmodtagerjob.
7 procent svarende til 52 respondenter angav, at de har fået kontakt til deres kunder og klienter ad anden vej
end det ovenstående. Kategorien 'andet' gemmer blandt andet på udsagn om kunder via sociale medier,
gennem tidligere ansættelsesforhold i både private eller offentlige organisationer eller som praksiskandidat.
Endelig fremgår det, at anbefalinger og et godt renommé og omdømme er en vej til at få kunder. Blandt de
kvalitative udsagn i spørgeskemaet ser vi også, at det at være del af et kontorfællesskab ifølge nogle
psykologer bidrager til, at man som selvstændig psykolog får del i en kundekreds eller får henvist en klient
fra en fagkollega fra kontorfællesskabet. Men kontorfællesskabet ses ikke som en umiddelbar døråbner for
alle. Gennem et fokusgruppeinterview hører vi om en oplevelse af, at de fagfæller, man deler
kontorfællesskab med i nogle tilfælde værner om egne kunder. En lignende erfaring hører vi i et interview
med Christina, der lejede sig ind i et kontorfællesskab med andre psykologer for at være del af et fagligt
fællesskab. Men også fordi Cristina var af den opfattelse, at det ville bringe kunder med sig:
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”Jeg havde sådan en idé om at når nu jeg fik et lokale i en praksis, hvor der sidder etablerede psykologer,
så kunne de da lige vippe nogle kunder videre til mig. Men så gik det op for mig, at sådan fungerer det
ikke. Jeg har jo ikke ydernummer, så det kundesegment, som jeg kan få, det er jo dem som selv betaler og
de kunder vil de andre psykologer jo selv have i forhold til honorar og sådan noget, så de giver da ikke
lige deres kunder videre til mig. ”
For Christina er køb af googleannoncer derfor indtil videre den metode hun har god erfaring med for at få
kunder:
”Det jeg har gjort indtil videre og som virker det er, at jeg køber googleannoncer. Der er rigtig mange,
som søger efter en psykolog på nettet. Og så finder de mig der, og det virker rigtig godt. Men det er jo
selvfølgelig i længden - i forhold til at jeg kun har selvstændig praksis en dag om ugen - ikke
forretningsmæssigt rentabelt, men for at ligesom løbe det i gang. ”

I tabel 1.8.4 ser vi, at psykologer også finder kunder gennem tidligere kunder (78 procent), netværk (66
procent), samt at et tidligere lønmodtagerjob også kan være adgangsbillet til kunder (23 procent). I
interviewet med Michael, som er selvstændig med flere lønmodtagerjob bag sig i både den private og
offentlige sektor, hører vi, at arbejdet med at få kunder ofte er en blanding af flere tiltag, som dog alle
kredser om betydningen af netværk og gode relationer:
Michael: ”Jeg får kunder ved at have et godt ry i mit netværk. Men også ved at have en fornemmelse af
hvor folk sidder. Jeg kender mange udviklingschefer rundt omkring. Jeg søger at have en fornemmelse af
de organisationer, som folk sidder i og er nysgerrig på hvilke udfordringer eller krav, de skal leve op til.
Nogle gange er jeg blevet kontaktet og andre gange har jeg selv kontaktet for at få en dialog, om hvordan
de håndterer de udfordringer, de står med. Og så har jeg præsenteret nogle af de ideer og måder, jeg
arbejder på. Nogle gange er det blevet til opgaver, og andre gange er det ikke blevet til opgaver. Men det
har været relationsbåret stort set det hele. I starten gjorde jeg meget for at udvide mit netværk, og trawle
mit netværk fx på LinkedIn for at se hvem jeg kender. Men jeg har aldrig lavet sådan et Kanvas opkald,
hvor jeg ringer op til folk, jeg slet ikke kender. Det har altid været noget med, at jeg havde en direkte
eller indirekte forbindelse. Jeg synes, at jeg – efter at jeg er blevet selvstændig - har brugt noget krudt på
at udvide og dyrke mit netværk. ”
Interviewer: ”Hvordan henvender du dig sådan helt lavpraktisk? Hvad sker der i kontakten? ”
Michael: ”Det tror jeg meget handler om personlig stil. Jeg har været nødt til at gøre noget mere og andet
end de psykologer, som fx får en aftale med Falck, for de har jo en aftale med nogle, som så sender
kunder til dem. Jeg vil hellere sælge opgaver, som er større og længere forløb. Og der har det været
nødvendigt at lave relations salgsarbejde. Den måde, som jeg har gjort det på er at tage kontakt med folk
og sige: ’Jeg er blevet selvstændig og jeg arbejder med de her ting, og har nogle spændende erfaringer. ’
Og så høre om de kunne have lyst til at høre noget mere. Men også at spørge ind til de udfordringer, de
står og bøvler med. Så noget med at få budt sig ind til nogle kaffemøder. Det er klart sådan en
overvindelse, og i starten syntes jeg også, at jeg gik rundt om telefonen for at tage mig sammen. Til
gengæld har jeg aldrig oplevet at blive dårligt modtaget. Jeg har oplevet nogle som har sagt, at det ikke
lige er nu, det er relevant, eller at de ikke har tid. Men jeg har aldrig oplevet, at der har været nogle som
har syntes, at det bare var sådan et træls salgsopkald. ”
Opsamling
Størstedelen på 88 procent af respondenterne har klienter, der søger psykologisk rådgivning/behandling og er
privatbetalende. De tre hyppigste måder, som respondenterne angav, at de havde fået kontakt til deres kunder
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og klienter på var gennem tidligere kunder (78 procent), at deres kunder og klienter selv har fundet dem fx
via hjemmesiden (76 procent) og gennem respondentens netværk (ikke forsikringsnetværk) (66 procent).

1.9.

Samarbejde med andre virksomheder

I det følgende ser vi på, hvor stor en andel af de selvstændige, der indgår i samarbejde med andre
virksomheder samt, hvilke faggrupper, de samarbejder med.
Tabel 1.9.1: Indgår du i en eller flere former for samarbejde med andre virksomheder?9

24%
76%

Ja

Nej

Tabel 1.9.1 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, svarede 76 procent svarende til
531 respondenter, at de ikke indgår i samarbejde med andre virksomheder, mens 24 procent svarende til 172
respondenter svarede, at de indgår i en eller flere former for samarbejde med andre virksomheder.
Tabel 1.9.2: Når du indgår i samarbejde med andre virksomheder, hvilke faggrupper samarbejder du
så med? Du har mulighed svare begge dele.

Andre selvstændige psykologer

76%

Selvstændige, som ikke er psykologer

50%
0%
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60%

80%

100%

Tabel 1.9.2 viser, at ud af de 172 som indgår i samarbejde med andre virksomheder, svarede 76 procent
svarende til 130, at de arbejder sammen med andre selvstændige psykologer, mens 50 procent svarende til 87
svarede, at de arbejder sammen med selvstændige, som ikke er psykologer.
Heriblandt nævnes: Cand.merc., psykoterapeut, fysioterapeut og kunstpæd., refugieforstander, arbejdsmiljø
professionelle, pædagoger, lærere, IT-faglige, layout-faglige og headhuntere, salgsingeniør, cand.ling.merc.
og MBA, førende kursusudbyder, konsulenter samt diverse fagpersoner fra universiteter og
forskningsinstitutioner, læger, kropsterapeuter, psykiatere, Falck Healthcare, driftschef, cand.scient.pol.,
offentlig/kommunal/selvejende virksomhed, Prescriba, Socialrådgiver, klimakonsulenter,
organisationskonsulenter, faggrupper indenfor HR, friluftsvejleder, personlige trænere, sygeplejersker,
ergoterapeut, fotograf, grafisk designer, revisor, andre behandlere, coaches, undervisere, logopæder,
forsikringsbranchen, kommuner og kommunaldirektører.
Ved spørgsmålet stod denne hjælpetekst: ”OBS: Samarbejde forstås som to virksomheder, der går sammen med henblik på
eksempelvis at løse opgaver eller samskabe produkter eller ydelser. ”
9
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Tabel 1.9.3: Har du indgået en samarbejdsaftale med en eller flere netværksvirksomheder om
behandling af klienter, der har en privat sundhedsforsikring, som de selv har tegnet eller har via deres
arbejde?

49%

51%

Ja

Nej

Tabel 1.9.3 viser, at ud af de 703 respondenter har 51 procent svarende til 357 respondenter indgået en
samarbejdsaftale med en eller flere netværksvirksomheder om behandling af klienter, der har en privat
sundhedsforsikring. 49 procent svarende til 346 har ikke indgået en sådan aftale.
Holdninger til netværksfirmaer
De fleste medlemmer, vi talte med gennem fokusgrupperne var kritiske overfor netværksfirmaer, som en
platform at få kunder igennem. Selv de, som fik kunder gennem netværksfirmaer, ønskede til tider at være
fri. Det handlede især om et kritisk perspektiv på, at man som selvstændig psykolog med egen virksomhed
og høj faglighed ikke ønsker, at andre skal bestemme, hvad ydelser skal koste, eller hvordan man som
psykolog driver forløbene.
”Jeg får klienter fra netværk, men det betyder også, at jeg føler mig låst i dem i stedet for a bygge min
egen forretning op”.

I forbindelse med opstart af virksomhed overvejede Cristina at indgå et samarbejde med et netværksfirma.
Men hun besluttede sig hurtigt for, at det ikke var en vej hun ville gå for at få kunder:
”Jeg skal bare ikke ind i en af de butikker. Jeg overvejede det på et tidspunkt, fordi jeg tænkte: ’Kan det være
en måde at løbe det i gang på? Og det kunne ellers godt være interessant for netværksfirmaet, fordi jeg har en
meget stærk organisatorisk profil, som andre måske ikke har, så måske jeg kunne forhandle en god kontrakt
hjem. Men et kriterie for mig er altså bare det her med, at de her fredage (hvor jeg har selvstændig praksis)
det er mig i mit firma- der skal jeg bare helt selv bestemme (…)
Jeg skal ikke presses til at drive faglighed på en måde som, altså hvis jeg synes at der skal seks gange til, så
skal jeg ikke sidde og forhandle med dem om, hvorvidt det er mere end tre og alt det der. Og det økonomiske
incitament for at gøre det er jo ikke særlig stort. ”
Men for andre er et økonomiske incitament til at alliere sig med netværksfirmaer eksisterende. Jacob
fortæller i et åbent interview, at han fortryder, at han ikke for længst har indgået et samarbejde med

Side 34 af 87

netværksfirmaer. Han synes nemlig, at det er en god forretning og sparrer ham for det ellers – for ham at se store arbejde med at finde kunder:
”I mine øjne, når jeg får 800 af Prescriba, så er det en fed løn. Når jeg hører andre psykologer bitche
og sige at Prescriba og nogle af de andre, de tager for meget, og at de får for lidt, så har jeg det bare
sådan: ’Så find jeres egne kunder! ’. Det er hårdt arbejde at skaffe kunder, og det tager tid, så
netværkene gør et stort stykke arbejde, og det er klart, at de skal have noget for det. ”

Opsamling
Hver fjerde selvstændige psykolog indgår i samarbejde med andre virksomheder om at løse opgaver eller
udvikle nye produkter.
Samarbejdspartneren er oftest psykologer, men mange samarbejder også med andre faggrupper.
Hver anden selvstændige psykolog har indgået samarbejdsaftale med en eller flere netværksvirksomheder
om behandling af klienter med privat sundhedsforsikring.
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1.10. Bevæggrunde for at blive selvstændig
I det følgende ser vi på de selvstændiges bevæggrunde for at blive selvstændige, og hvor stor en andel af
dem, der har haft et eller flere lønmodtagerjob, før de blev selvstændige. Vi starter med en række kvalitative
udsagn10, som viser nogle af de mangeartede årsager, der er blandt psykologer for at blive selvstændige.
Kvalitative udsagn om bevæggrunde for at blive selvstændig:
”Jeg sagde faktisk op i affekt, uden at have en eneste aftale i min kalender (griner). Jeg havde godt nok et
cvr-nummer, fordi jeg havde lavet et enkelt heldagskursus og haft en enkelt konsulentopgave. Jeg gik
hjem fra et møde og var gal over noget. Og så sagde jeg op næste dag, og så tænkte jeg, nu bliver det
sådan her. Og det gjorde det. Det er et år siden. Det var en meget faglig begrundelse. Jeg kunne
simpelthen ikke have, at jeg var en af de eneste i Danmark, der kunne det her, og de ville ikke bruge det,
selvom det var de børn, der havde allermest brug for det. Så jeg sagde op. ”
"For mig er det et godt alternativ til at gå på efterløn. "
”Det var en beslutning, jeg brugte en fire måneder på at nå frem til. Jeg var slet ikke i tvivl om at jeg
godt kunne tænke mig at prøve det, men jeg var meget i tvivl om jeg ville kunne få det til at virke, så jeg
brugte en fire måneder på at finde ud af hvilken form skulle jeg have et samarbejde i. Jeg havde været
ansat i X i ca. tre et halvt år og så var der ændringer, hvor den funktion jeg havde haft blev flyttet til et
andet sted, som så betød, at jeg ville blive tilbudt et andet job. Jeg har sådan set altid haft en drøm om at
blive selvstændig. Jeg havde fundet nogle mennesker, som jeg synes, det kunne være spændende at
arbejde sammen med, og så tænkte jeg, at hvis det skulle prøves, så var det et godt tidspunkt. ”
"Jeg ville gerne hjælpe andre mennesker uden at være bundet op på andres værdigrundlag. "
”Jeg havde brug for at supplere den meget forretningsmæssige og organisatoriske kontekst, som jeg
arbejder i som ansat til dagligt. Der ligger sindssygt meget performance i mit daglige konsulentarbejde.
Det er altid noget med at stå og være i meget ekspertposition omkring ting med kritiske kunder, som har
høje ambitioner om resultater. Min praksis med terapi en dag om ugen er mit åndehul. Her er der tid til
fordybelse og refleksion, hvor det vigtigste sådan set er, at jeg er til stede lige nu og her den næste time.
”
"Jeg var ledig og kunne ikke finde et job, der interesserede mig i nærmiljøet. "
"Jeg blev selvstændig ved lidt af en tilfældighed. Jeg fik tilbudt forskellige konsulentopgaver fra
kollegaer, mens jeg var fastansat på deltid. Opgaverne voksede og på et tidspunkt, måtte jeg vælge
mellem fastansættelsen og konsulentopgaver. Jeg oplevede generelt, at min tid og kapacitet blev brugt
mest meningsfuldt som selvstændig konsulent. "
"Jeg er den eneste i Danmark med lige netop de kompetencer, jeg har, og ønskede at anvende disse til at
gøre en forskel for udsatte mennesker. "
"Jeg ønskede at finansiere min specialistuddannelse. "
"Jeg havde fået en ny chef, der var utilregnelig og jeg synes arbejdsforholdene med årene blev dårligere
og dårligere. Jeg valgte at blive selvstændig for at kunne lave det, jeg er god til. ”

10

De mange udsagn er plukket fra kvalitative udsagn i spørgeskemaets kommentarfelter, fra fokusgruppeinterview samt de fem
kvalitative interviews med psykologer på deres arbejdsplads.
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Tabel 1.10.1: Hvad var hovedårsagerne til, at du blev selvstændig? Vælg op til tre.

Jeg ønskede frihed og fleksibilitet

76%

Jeg ville være min egen chef

53%

Jeg ville udnytte min viden bedst muligt

42%

Jeg ønskede bedre indtægtsmuligheder

31%

Jeg ville gerne væk fra mit daværende job

17%

Andet

12%

Jeg havde en god idé til en ydelse/koncept

10%

Jeg var ledig og kunne ikke få job som lønmodtager

5%

Jeg købte/overtog/arvede en virksomhed/købte mig ind
som partner

1%

Jeg havde en god opfindelse

0%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 1.10.1 viser, at ud af de 703 respondenter, angav størstedelen på 76 procent svarende til 537
respondenter, at hovedårsagen til, at de blev selvstændige var et ønske om frihed og fleksibilitet. 53 procent
svarende til 376 respondenter angav, at de ville være deres egen chef. 42 procent svarende til 294
respondenter angav, at de ville udnytte deres viden bedst muligt. 31 procent svarende til 215 respondenter
angav, at de ønskede bedre indtægtsmuligheder. 17 procent svarende til 116 respondenter angav, at de ville
væk fra deres daværende job. 10 procent svarende til 68 respondenter angav, at de havde en god ide til en
ydelse eller et koncept. 5 procent svarende til 36 procent angav, at de var ledige og ikke kunne få job som
lønmodtager. 1 procent svarende til 7 respondenter angav, at de købte, overtog, arvede en virksomhed eller
købte sig ind som partner. 3 respondenter angav, at hovedårsagen var, at de havde en god opfindelse.
12 procent svarende til 81 respondenter angav en anden årsag. Vi har valgt et repræsentativt udpluk af disse
blandt de kvalitative udsagn som indledning til afsnittet om årsager til at blive selvstændig.
Tabel 1.10.2: Har du haft et eller flere lønmodtagerjob, før du blev selvstændig?

4%

96%
Ja

Nej

Tabel 1.10.2 viser, at ud af de 703 respondenter, havde 96 procent svarende til 678 respondenter haft et
lønmodtagerjob, før de blev selvstændige, mens 4 procent svarende til 25 respondenter ikke havde.
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1.10.1. Fokus på de nystartede
I det følgende ser vi på, hvad der kendetegner de nystartede11 sammenlignet med de etablerede selvstændige
psykologer i forhold til deres bevæggrunde for at blive selvstændige. Vi ser på fordelingen af selvstændige
psykologer inden for de to anciennitetsgrupper, som hhv. har eller ikke har haft et eller flere
lønmodtagerjobs, inden de blev selvstændige, i hvor høj grad de er autoriserede og hvilke bevæggrunde for
at blive selvstændig, der karakteriserer de to grupper.
Tabel 1.10.1.1: ”Har du haft et eller flere lønmodtagerjob, før du blev selvstændig? ”krydset med om
respondenten er nystartet eller etableret.
100%

98% 96%
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Nej
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Etableret

Tabel 1.10.1.1 viser, i hvor høj grad de selvstændige psykologer, som er hhv. nystartede eller etablerede
fordeler sig ift., om de har haft et eller flere lønmodtagerjobs, før de blev selvstændige.
Ud af de i alt 154 nystartede selvstændige psykologer, har 98 procent svarende til 151 respondenter haft et
eller flere lønmodtagerjobs, før de blev selvstændige, mens 2 procent svarende til 3 respondenter ikke har.
Ud af de i alt 549 etablerede selvstændige psykologer, har 96 procent svarende til 527 respondenter haft et
eller flere lønmodtagerjobs, før de blev selvstændige, mens 4 procent svarende til 22 respondenter ikke har.
Tabel 1.10.1.2: ”Har du autorisation? ” Krydset med om respondenten er nystartet eller etableret.
93%
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Tabel 1.10.1.2 viser, at ud af de i alt 154 nystartede selvstændige psykologer har 71 procent svarende til 110
respondenter autorisation, mens 29 procent svarende til 44 respondenter ikke har. Ud af de i alt 549
etablerede selvstændige psykologer, har 93 procent svarende til 509 respondenter autorisation, mens 7
procent svarende til 40 respondenter ikke har.

11

De nystartede selvstændige psykologer er i undersøgelsen afgrænset til de respondenter, som har haft selvstændig virksomhed i
under 1 år, 1 år, 2 år eller 3 år.
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Tabel 1.10.1.3: ” Hvad var hovedårsagerne til, at du blev selvstændig? Vælg op til tre” krydset med
om respondenten er nystartet eller etableret.

10%
16%

Andet (skriv her)

14%

Jeg ville gerne væk fra mit daværende job
Jeg købte/overtog/arvede en virksomhed/købte mig ind
som partner

24%

1%
0%
9%
12%

Jeg havde en god idé til en ydelse/koncept
1%
0%

Jeg havde en god opfindelse

5%
7%

Jeg var ledig og kunne ikke få job som lønmodtager

43%
37%

Jeg ville udnytte min viden bedst muligt

55%
49%

Jeg ville være min egen chef
Jeg ønskede bedre indtægtsmuligheder

20%

34%
77%
75%

Jeg ønskede frihed og fleksibilitet
0%
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Tabel 1.10.1.3 viser hovedårsagerne til at blive selvstændig blandt de nystartede og etablerede selvstændige
psykologer. Det fremgår af figuren, at de tre hyppigst valgte årsager blandt begge anciennitetsgrupper er 1)
ønsket om frihed og fleksibilitet (hhv. 77 procent af de etablerede og 75 procent af de nystartede valgte
denne årsag), 2) Ønsket om at blive/være sin egen chef (55 procent af de etablerede og 49 procent af de
nystartede valgte denne årsag), og 3) at ville bruge sin viden bedst muligt (43 procent af de etablerede og 37
procent af de nystartede valgte denne årsag).
Udover disse tre hovedårsager til at blive selvstændig, som rangerede højest inden for begge grupper, men
som dog alle var vægtet højest blandt de etablerede psykologer, viser figuren, at de nystartede psykologer i
lidt højere grad end de etablerede psykologer har valgt 1) Jeg ville gerne væk fra mit daværende job (14
procent af de etablerede og 24 procent af de nystartede valgte dette), 2) Andet (10 procent af de etablerede
og 16 procent af de nystartede valgte dette og 3) Jeg havde en god ide (5 procent af de etablerede og 7
procent af de nystartede valgte dette).
Dertil er der stor forskel på, hvor højt de etablerede og nystartede selvstændige psykologer vægter ønsket om
bedre indtægtsmuligheder (34 procent af de etablerede og 20 af de nystartede valgte denne).
Opsamling
I dette afsnit om bevæggrunde for at blive selvstændig fandt vi, at størstedelen på 96 procent af
respondenterne havde haft et eller flere lønmodtagerjobs, før de blev selvstændige. Fordelt på gruppen af
nystartede og etablerede psykologer fandt vi, at en lidt større andel af nystartede psykologer havde haft et
eller flere lønmodtagerjobs, inden de blev selvstændige, end de etablerede psykologer.
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71 procent af de nystartede psykologer er autoriserede, mens 93 procent af de etablerede psykologer er
autoriserede. Da vi ikke ved, hvor mange procent af de etablerede, der havde autorisation, da de var
nystartede, kan vi ikke sige, om det er et udtryk for, at det i dag er mere typisk at starte virksomhed som
uautoriseret end tidligere.
Vi fandt, at de tre hyppigste hovedårsager til at blive selvstændig er ønsket om frihed og fleksibilitet (76
procent), ønsket om at være sin egen chef (53 procent) og ønsket om udnytte sin viden bedst muligt (42
procent). De tre årsager var højdespringere blandt både nystartede og etablerede selvstændige.
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1.11. Fremtidsplaner
I det følgende ser vi på de selvstændige psykologers fremtidsplaner, herunder forventninger til
virksomhedens omsætning i de kommende år, ønske til om virksomheden skal vokse samt eventuelle planer
om at ansætte medarbejdere, fusionere med andre virksomheder eller afvikle deres virksomhed.
Tabel 1.11.1: Hvad er dine forventninger til din virksomheds omsætning om tre år sammenlignet med
i dag?

Jeg forventer en uændret omsætning

41%

Jeg forventer en større omsætning

39%

Jeg forventer en mindre omsætning

15%

Jeg forventer at have afviklet min virksomhed til den tid

6%
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Tabel 1.11.1 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 41
procent svarende til 287 respondenter, at de forventede en uændret omsætning om tre år sammenlignet med i
dag. 39 procent svarende til 272 respondenter angav, at de forventede en større omsætning om tre år
sammenlignet med i dag. 15 procent svarende til 104 respondenter angav, at de forventede en mindre
omsætning om tre år sammenlignet med i dag. 6 procent svarende til 40 respondenter, angav at de forventede
at have afviklet deres virksomhed om tre år.
Tabel 1.11.2: Har du et ønske om, at din virksomhed skal vokse?
Nej, jeg har ingen planer eller ønsker om, at min
virksomhed skal vokse i forhold til i dag
Ja, men jeg har ingen nedskreven forretningsplan for min
forretnings vækst
Ja, og jeg har en nedskreven forretningsplan for min
forretnings vækst

58%
35%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 1.11.2 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 58
procent svarende til 407 respondenter, at de ikke have planer eller ønsker om, at deres virksomhed skal vokse
i forhold til i dag. 35 procent svarende til 243 respondenter angav, at de har et ønske om, at deres virksomhed
skal vokse, men at de ikke har en nedskreven forretningsplan for virksomhedens vækst. 8 procent svarende
til 53 respondenter angav, at de har et ønske om, at deres virksomhed skal vokse, og at de har en nedskreven
forretningsplan for virksomhedens vækst.
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Tabel 1.11.3: Har du planer om at ansætte (flere) medarbejdere i din virksomhed?

12% 8%

80%
Ja

Nej

Ved ikke

Tabel 1.11.3 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 80
procent svarende til 566 respondenter, at de ikke har planer om, at ansætte (flere) medarbejdere i deres
virksomhed. 8 procent svarende til 54 respondenter svarede, at de har planer om, at ansætte (flere)
medarbejdere i deres virksomhed. 12 procent svarende til 83 respondenter svarede ved ikke på spørgsmålet.
Tabel 1.11.4: Har du overvejet at fusionere med andre virksomheder inden for de kommende år?
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87%
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Nej

Ved ikke

Tabel 1.11.4 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 87
procent svarende til 610 respondenter, at de ikke har overvejet at fusionere med andre virksomheder inden
for de kommende år. 5 procent svarende til 34 respondenter svarede, at de har overvejet at fusionere med
andre virksomheder inden for de kommende år. 8 procent svarende til 59 respondenter svarede ved ikke på
spørgsmålet.
Tabel 1.11.5: Kunne du forestille dig at afvikle din virksomhed for igen at blive lønmodtager på fuld
tid?

Nej, aldrig

72%

Muligvis på et tidspunkt

24%

Ja, men jeg søger ikke aktivt

3%

Ja, jeg søger aktivt
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Tabel 1.11.5 viser, at ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav størstedelen på 72
procent svarende til 503 respondenter, at de aldrig kunne forestille sig at afvikle deres virksomhed for at
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blive lønmodtager igen på fuld tid. 24 procent svarende til 171 respondenter angav, at de muligvis på et
tidspunkt kunne forestille sig at afvikle deres virksomhed for at blive lønmodtager igen på fuld tid. 3 procent
svarende til 23 respondenter angav, at de godt kunne forestille sig at afvikle deres virksomhed for at blive
lønmodtager igen på fuld tid, men at de ikke søger aktivt. 1 procent svarende til 6 respondenter angav, at de
godt kunne forestille sig at afvikle deres virksomhed for at blive lønmodtager igen på fuld tid, og at de søger
aktivt.
Tabel 1.11.6: Hvis ja eller muligvis, hvorfor? Sæt gerne flere krydser.

Andet

50%

Jeg ønsker nye udfordringer

28%

Det er svært at opretholde en tilfredsstillende indtjening

28%

Arbejdsmiljøet som selvstændig er blevet for hårdt

23%

Det bliver stadig sværere at få kunder

14%

Honorarniveauet er blevet for lavt

10%
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Tabel 1.10.6 viser, at ud af de 200 respondenter, som angav, at de godt kunne eller muligvis kunne forestille
sig at afvikle deres virksomhed for at blive lønmodtager igen på fuld tid, angav størstedelen på 50 procent
svarende til 100 respondenter en anden årsag end de ovenstående. 28 procent svarende til 56 respondenter
angav, at årsagen er, at de ønsker nye udfordringer. 28 procent svarende til 55 respondenter angav, at årsagen
er, at det er svært at opretholde en tilfredsstillende indtjening. 23 procent svarende til 46 respondenter angav,
at årsagen er, at arbejdsmiljøet som selvstændig er blevet for hårdt. 14 procent svarende til 27 respondenter
angav, at årsagen er, at det bliver stadig sværere at få kunder. 10 procent svarende til 21 respondenter angav,
at årsagen er, at honorarniveauet er for lavt.
Godt halvdelen af de af vores respondenter, som angav, at de kunne forestille sig at afvikle deres virksomhed
til fordel for et lønmodtagerjob angav ’andet’. Dvs. at der var andre årsager end de prædefinerede
svarmuligheder. En gennemgang af det kvalitative materiale viser dog, at flere nævner, at det er svært at få
kunder, samt honorarniveau, som årsag indenfor kategorien ’andet’ på trods af, at de begrundelser var blandt
svarmulighederne. Men andre årsager rummer også svar som at være åben for muligheder i fremtiden og et
savn omkring det kollegiale. Nedenfor er listet nogle af de udsagn, som vi ser i kategorien ’andet’:
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”Jeg har nok arbejde i mit lønmodtager job og ønsker mindre arbejde”
”Jeg er altid åben overfor, at livet kan se anderledes ud på et tidspunkt”
”For at kunne skrive eller forske”
”Jeg kunne måske tænke mig en ledelsesfunktion”
”Jeg kan undertiden savne at være del af en gruppe med en fælles opgave”
”Mit helbred skranter”
”Udgifter vokser mere end honorarniveauet - der skal arbejdes mere for at få samme indtjening”
”Jeg har allerede et fuldtidsjob, hvor det er påkrævet, at jeg nedlægger virksomheden af
konkurrencehensyn”
”Vores kunder er offentlige organisationer, som løbende bliver udsat for besparelser”.
”Ensomhed i jobbet”
”Jeg vil gerne til udlandet”
”Tiden vil vise, om det kan løbe rundt”
”Det er hårdt arbejde at være selvstændig på mange måder. Jeg skal hele tiden være oppe på dupperne og
yde det maximale i forhold til andre”
”Stabiliteten og at få mere erfaring med rollen som ansat i en større virksomhed, og de muligheder det
giver”
”Hvis jeg bliver træt af at være selvstændig”
”Jeg savner den sikkerhed en fastansættelse som lønmodtager repræsenterer. Jeg savner en fælles
barselsfond. Min indtægt vil blive halveret hvis ikke mere på barselsdagpenge”
”Uddannelsesmulighederne i den offentlige sektor”
”Hvis den rette mulighed dukker op, hvis arbejdspladsen ligger tættere på min bopæl og hvis det er en
arbejdsplads, der vil investere i min specialistuddannelse”
Går vi tæt på vores kvalitative interviews ser vi, at det at være selvstændig også handler om at navigere i
paradokser, hvor man på den ene side er umådelig glad for den fleksibilitet – eller i hvert fald – idé om
fleksibilitet, som det at være selvstændig tilbyder. Fleksibiliteten er blandt andet til stede, fordi der ikke er de
samme strukturer omkring ens arbejdsliv, som havde man været ansat. Men den selvsamme gevinst fører
også afsavn med sig. Michael beskriver i sit interview, at han ikke med sikkerhed kan sige, at han aldrig
vender tilbage til et lønmodtagerjob, samtidig med at han sætter stor pris på livet som selvstændig:
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”Jeg kan rigtig godt lige ideen om, at jeg selv kan bestemme over min tid. Også selvom ideen om selv at
bestemme også er lidt naiv og utopisk. For jeg er selvfølgelig også er styret af at tage nogle opgaver, som
jeg tjener penge på, ligesom alle andre, og har også et hus, som skal betales osv. Så det er jo ikke sådan
livet på strandbredden men ideen om, at jeg selv kan vælge og ideen om, at jeg kan tage ud og rejse i
januar måned kan jeg rigtig godt lide. Og ideen om, at jeg ikke skal ind og registrere om jeg har brugt 3
feriedage eller hvad det nu er, det passer rigtig meget til det, jeg gerne vil prøve i mit arbejdsliv.
Men jeg kan også forestille mig at vende tilbage til en stilling igen. Det er ikke sikkert, at jeg bliver ved
med at være selvstændig, for der er helt klart nogle afsavn. Det er mere ensomt at være selvstændig, og
det er også sådan noget kollegialt, som ikke er der på sammen måde. Fx det her med at vende tilbage til
arbejdet efter en ferie som selvstændig. Så siger du til konen eller kæresten: ’Nå, nu går jeg på arbejde’,
og så går du op og tænder for din computer. Det er bare anderledes end at komme ind på en arbejdsplads,
hvor der er nogle kolleger at sige goddag til. Så det har helt klart en pris - ud over den der økonomiske
usikkerhed – og det er den kollegiale pris.
Det med at kunne bestemme over sin tid og sine opgaver, det er så det, som trumfer det. Jeg kan sagtens
fungere med en chef og faste arbejdstider. Det er ikke noget med, at jeg ikke kan holde den form ud. Men
der er et element af, at man som selvstændig kan flytte sig. Selvom jeg synes, at det er svært at leve med
usikkerheden som selvstændig, så kan jeg rigtig godt lide, at jeg som selvstændig selv er i kontrol, i stedet
for at være i andres hænder. Det med at blive kastet rundt i organisationsændringer, som du ikke selv har
kontrol over, savner jeg bestemt ikke. Og så synes jeg, det er federe at sige: ’Det kan godt være, at det går
galt, men så er det mig selv som kan forsøge at styre det, der er ikke andre, som gør det. ” (Michael)
Opsamling:
I afsnit 1.11 har vi set på de selvstændige psykologers fremtidsplaner. 41 procent af respondenterne forventer
en uændret omsætning om tre år sammenlignet med i dag, mens 39 procent forventer en større omsætning.
Størstedelen på 58 procent har ingen planer eller ønsker om, at deres virksomhed skal vokse i forhold til i
dag. 80 procent har ikke planer om, at ansætte (flere) medarbejdere i deres virksomhed, og hele 87 procent
har ikke overvejet at fusionere med andre virksomheder inden for de kommende år. 71 procent kunne aldrig
forestille sig at afvikle deres virksomhed for at blive lønmodtager igen på fuld tid. Ud af de 28 procent
svarende til 200 respondenter, der kunne forestille sig at afvikle virksomheden for at blive lønmodtager igen,
er de tre største hovedårsagerne, at de ønsker nye udfordringer (28 procent), at det er svært at opretholde en
tilfredsstillende indtjening (28 procent) eller at arbejdsmiljøet som selvstændig er blevet for hårdt (23
procent). Dertil angav 50 procent en anden årsag. Som vi kan se af det kvalitative materialer er årsagerne
mangeartede og handler blandt andet om almen åbenhed overfor fremtidige, men endnu ukendte muligheder,
et savn efter kollegialt fællesskab eller en holdning til at der er bedre uddannelsesmuligheder i den offentlige
sektor.

Side 45 af 87

1.12. Omsætning
I det følgende ser vi på de selvstændige psykologers omsætningsniveau og deres tilfredshed med
omsætningen.

1.12.1 Omsætningsniveauer
Først beskriver vi spredningen i omsætningen. Herefter ser vi på eventuelle særlige kendetegn ved de
selvstændige psykologer, der har henholdsvis lav og høj omsætning.
Tabel 1.12.1.1: Hvad var din virksomheds årlige omsætning i 2015?
Ved ikke
Jeg ønsker ikke at svare
Mere end 2.000.0000 kr
1.750.001-2.000.000 kr
1.500.001-1.750.000 kr
1.250.001-1.500.000 kr
1.000.001-1.250.000 kr
750.001-1.000.000 kr
500.001-750.000 kr
250.001-500.000 kr
50.000-250.000 kr
under 50.000 kr.

2%
2%
2%
1%
2%
2%
7%
13%
20%
19%
17%
15%
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Det fremgår af tabel 1.12.1.1, at ud af 703 respondenter, som har besvaret spørgsmålet, omsætter 15 procent
svarende til 105 respondenter for under 50.000 kr. 17 procent svarende til 117 respondenter omsætter for
mellem 50.000-250.000 kr. 19 procent svarende til 132 respondenter omsætter for mellem 250.001-500.000
kr. 20 procent svarende til 138 respondenter omsætter for mellem 500.001-750.001 kr. 13 procent svarende
til 92 respondenter omsætter for mellem 750.001-1.000.000 kr. 7 procent svarende til 48 respondenter
omsætter for mellem 1.000.001-1.250.000 kr. 2 procent svarende til 13 respondenter omsætter for mellem
1.250.001-1.500.000 kr. 2 procent svarende til 14 respondenter omsætter for mellem 1.500.001-1.750.001 kr.
1 procent svarende til 4 respondenter omsætter for mellem 1.750.0001-2.000.000 kr. 2 procent svarende til
15 respondenter omsætter for mere end 2 mio. kr. 2 procent svarende til 12 respondenter ønsker ikke at
svare. 2 procent svarende til 13 respondenter har angivet ”ved ikke”.
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Tabel 1.12.1.2: Du har angivet, at din årlige omsætning er mere end 2.000.000 kr. Angiv her et
millioninterval for din omsætning.
Mere end 10.000.000 kr

0%

9.000.001-10.000.000 kr

27%

8.000.001-9.000.000 kr

27%

7.000.001-8.000.000 kr

7%

6.000.001-7.000.000 kr

7%

5.000.001-6.000.000 kr

7%

4.000.001-5.000.000 kr

7%

3.000.000-4.000.000 kr

13%

Mindre end 3.000.000 kr

33%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tabel 1.12.1.2 viser omsætningsniveauerne blandt de 15 respondenter, der omsætter for mere end 2 mio. kr.
33 procent svarende til 5 respondenter omsatte for mindre end 3.000.000 kr. i 2015. 13 procent svarende til 2
respondenter angav, at de omsatte for 3.000.001-4.000.000 kr. i 2015. 7 procent svarende til 1 respondent
angav, at personen omsatte for 4.000.001-5.000.000 kr. i 2015. 7 procent svarende til 1 respondent angav, at
personen omsatte for 5.000.001-6.000.000 kr. i 2015. 7 procent svarende til 1 respondent angav, at personen
omsatte for 6.000.001-7.000.000 kr. i 2015. 7 procent svarende til 1 respondent angav, at personen omsatte
for 7.000.001-8.000.000 kr. i 2015. 27 procent svarende til 4 respondenter angav, at de omsatte for
8.000.001-9.000.000 kr. i 2015.
Opsamling på omsætningsniveau
51 procent af respondenterne angav, at de omsatte for 500.000 eller derunder i 2015. 33 procent af
respondenterne angav i undersøgelsen, at de omsatte for ml. 500.001 og 1 mio. kr. i 2015. 14 procent af
respondenterne angav, at de omsatte for 1. mio. kr. eller derover i 2015. 77 procent angav, at de var tilfredse
med virksomhedens omsætning.
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Særlige kendetegn ved de selvstændige psykologer, der har henholdsvis lav og høj omsætning
I det følgende ser vi på krydsninger mellem respondenternes omsætningsniveau og relevante tredjevariable
som ydernummer, antal arbejdstimer og timepris.
Omsætning og ydernummer
Tabel 1.12.1.3: Omsætningsniveau krydset med ydernummer/ikke ydernummer.

Ved ikke

2%
1%

Jeg ønsker ikke at svare

1%
2%

Mere end 2.000.0000 kr

2%
2%
1%
0%

1.750.001-2.000.000 kr
1.500.001-1.750.000 kr

2%
2%

1.250.001-1.500.000 kr

2%
2%
5%

1.000.001-1.250.000 kr

10%
8%

750.001-1.000.000 kr

22%
14%

500.001-750.000 kr

16%

250.001-500.000 kr
50.000-250.000 kr

23%

0%
0%

24%
24%

3%

under 50.000 kr.

30%

10%

20%

30%

40%

Ikke ydernummer

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ydernummer

Tabel 1.12.1.3 viser, at der er en større andel af respondenterne uden ydernummer med lav omsætning på
under 250.000 kr. i 2015 end respondenterne med ydernummer.
Der var en større andel af respondenterne med ydernummer i omsætningsintervallerne mellem 250.001 og
1.250.000.
Begge respondentgrupper repræsenteret blandt de med relativ høj omsætning på over 2 mio. kr. i 2015.
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Omsætning og arbejdstimer
Tabel 1.12.1.4: Omsætningsniveau og arbejdstimer.

Ved ikke

25%

Jeg ønsker ikke at svare

17%

9%

Mere end 2.000.0000 kr

67%

1.750.001-2.000.000 kr

50%

1.500.001-1.750.000 kr

9%

45%

30%

11%

500.001-750.000 kr 1%2%2%6%

under 50.000 kr.

54%
0%

10%

33%

22%

29%

19%

9%

13%

25%

13%

15%
20%

30%

40%

50%

3%

16%

14%

60%

6% 3% 2%

9%

4% 6%
70%

3%

5% 3%

18%

29%

10%

9%

37%

13%

11%

17%

32%

12%

10%

11%

34%

35%

250.001-500.000 kr 1% 6% 6% 12%

21%

18%

40%

11%

3% 3% 9%

50.000-250.000 kr

18%

50%

1.000.001-1.250.000 kr 3% 3% 3%

750.001-1.000.000 kr

17%

33%

33%

10%

1.250.001-1.500.000 kr

8%

6%

2%6%
80%

Mindre end 5 timer

5-9 timer

10-14 timer

15-19 timer

20-24 timer

25-29 timer

30-34 timer

35-39 timer

40-44 timer

45-49 timer

50-54 timer

55-59 timer

60 timer eller mere

2% 4%3%1%

10%

3%1%

90%

100%

Tabel 1.12.1.4 viser, at der blandt de 631 respondenter uden ansatte12, er et sammenfald mellem arbejdstid og
omsætning, hvor omsætningen stiger i takt med at arbejdstiden stiger (jo mørkere, jo større arbejdstid).

12

Vi har sorteret respondenter med ansatte fra, da deres højere omsætning typisk vil skyldes, at de netop har ansatte.
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Omsætning og typisk timepris
Tabel 1.12.1.5: Omsætningsniveau og niveau for typisk timepris.

Ved ikke

8%

Jeg ønsker ikke at svare

75%

Mere end 2.000.0000 kr

29%

1.750.001-2.000.000 kr

50%

1.500.001-1.750.000 kr

60%

1.250.001-1.500.000 kr

25%

1.000.001-1.250.000 kr

13%

750.001-1.000.000 kr

16%

8%

8%

8%

43%

29%

50%

20%

33%

250.001-500.000 kr

5% 28%

50.000-250.000 kr

3%1% 8%

28%

5% 6%

21%

8%

28%

8%

10%

25%

45%

8% 1%1%1%

3% 2%

6%1% 1%1%
1%

17%

42%

18%

50%
0,2

3%3%

28%

40%

0,1

10%

8%

8%

48%

15%

10%

17%

36%

7%

0

58%

25%

500.001-750.000 kr

under 50.000 kr.

8%

0,3

15%
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2%1%
0,9

200-299 kr

300-399 kr

400-499 kr

500-599 kr

600-699 kr

700-799 kr

800-899 kr

900-999 kr

1000-1099 kr

1100-1199 kr

1200-1299 kr

1300-1399 kr

1400-1499 kr

1500-1599 kr

1600-1699 kr

1700-1799 kr

1800-1899 kr

1900-1999 kr

2000-2099 kr

Tabel 1.12.1.5 viser, at blandt de 558 respondenter, som har angivet et niveau for typisk timepris, er der et
vist sammenfald mellem de lavere niveauer for typisk timepris og de lavere omsætningsniveauer, og
ligeledes blandt de højere prisniveauer og de højere omsætningsniveauer.
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1

Omsætning og autorisation
Tabel 1.12.1.6: Omsætningsniveau og autorisation.
Ved ikke

77%

Jeg ønsker ikke at svare

75%

Mere end 2.000.0000 kr

87%

1.750.001-2.000.000 kr

75%

1.500.001-1.750.000 kr

93%

1.250.001-1.500.000 kr

100%

1.000.001-1.250.000 kr

94%

750.001-1.000.000 kr

99%

500.001-750.000 kr

96%

250.001-500.000 kr

91%

50.000-250.000 kr

80%

under 50.000 kr.

71%
0%

23%
25%
13%
25%
7%

6%
1%
4%
9%
20%

29%
10%

20%

30%
Autoriseret

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ikke Autoriseret

Tabel 1.12.1.6 viser, hvor stor en andel af respondenterne inden for hvert omsætningsniveau, der har eller
ikke har autorisation. I alt har 703 respondenter svaret på spørgsmålet om omsætningsniveau og autorisation,
hvoraf 619 respondenter er autoriserede, og 84 respondenter ikke er autoriserede.
Tabel 1.12.1.6 viser en tendens til, at andelen af autoriserede stiger, jo højere omsætningsniveauet bliver. Det
er dog undtaget af de højeste omsætningsniveauer. Men i de højeste omsætningsniveauer er
respondentgrundlaget så lavt, at det ikke er meningsfuldt at beskrive en tendens.
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Omsætning og anciennitet
Tabel 1.12.1.7: Omsætningsniveau og anciennitet.

Ved ikke

38%

Jeg ønsker ikke at svare

25%

Mere end 2.000.0000 kr

7%

1.750.001-2.000.000 kr

25%

1.500.001-1.750.000 kr

29%

1.250.001-1.500.000 kr

23%

1.000.001-1.250.000 kr

6%

750.001-1.000.000 kr

500.001-750.000 kr

46%

25%

20%

250.001-500.000 kr

2%

50.000-250.000 kr

3%

under 50.000 kr.

17%

8%

33%

19%

23%

17%

27%

11%

Mindre end 1 år

1-5 år

20%
6-10 år

15%

11-15 år

40%

6%

13%

32%

30%

6%

10%

14%
50%

16-20 år

60%
21-25 år

70%
26-30 år

5% 1%

6% 4% 2% 3%

9%
80%

4% 1%

5% 4%

6% 2% 1%
90%

Mere end 30 år

Tabel 1.12.1.7 viser, at der blandt de 703 respondenter er et vist sammenfald mellem anciennitet og
omsætningsniveau. Jo højere omsætningsintervallet er, jo højere en andel af respondenterne har haft
selvstændig virksomhed i længere tid.
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4%

9%

17%

31%
10%

7%

8%

17%

18%

35%

40%

0%

8%

21%

26%

37%

7%

7%

23%

26%

22%

13%

43%

27%

20%

8%

50%

21%

15%

8%

17%

13%

25%

15%

1%

8%

100%

Omsætning og beskæftigelsesgruppe
Tabel 1.12.1.8: Omsætningsniveau og beskæftigelsesgrupper.

Ved ikke

69%

Jeg ønsker ikke at svare

83%

Mere end 2.000.0000 kr

93%

1.750.001-2.000.000 kr

100%

1.500.001-1.750.000 kr

100%

1.250.001-1.500.000 kr

100%

1.000.001-1.250.000 kr

94%

750.001-1.000.000 kr

96%

4%

500.001-750.000 kr

93%

4% 2%

250.001-500.000 kr

85%

50.000-250.000 kr

30%

9%

61%

under 50.000 kr.

30%

9%

61%

0%

8%

23%
8%

8%
7%

6%

10%

10%

20%

Udelukkende selvstændig

30%

40%

50%

Primært selvstændig

60%

70%

80%

90%

5%

100%

Primært lønmodtager

Tabel 1.12.1.8 viser, at der blandt de 703 respondenter er et sammenfald mellem de lavere
omsætningsniveauer og beskæftigelsesgrupper. Således falder andelen af respondenter, der ikke udelukkende
er selvstændige på fuldtid i takt med, at omsætningsniveauet stiger.

Opsamling på særlige kendetegn ved de selvstændige psykologer, der har henholdsvis lav og høj
omsætning
Gennemgangen viser, at følgende grupper af selvstændige psykologer er hyppigere repræsenterede i de lave
omsætningsintervaller:
-

Selvstændig uden ydernummer
Selvstændige der ikke er autoriserede
Selvstændige med lav anciennitet
Selvstændige med en lav typisk timepris
Selvstændige, der primært arbejder som lønmodtagere

Der er et mindre entydigt billede af, hvad der kendetegner selvstændige psykologer med høj omsætning. Dog
er følgende grupper hyppigere repræsenteret:
-

Selvstændige med mange ugentlige arbejdstimer
Psykologer, der udelukkende arbejder som selvstændige
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1.12.2 Tilfredshed med omsætning
I det følgende ser vi på de selvstændige psykologers tilfredshed med deres omsætning.
Tabel 1.12.2.1: Er du tilfreds med din virksomheds omsætning?

23%

77%

Ja

Nej

Tabel 1.12.2.1 viser, at ud af de 703 respondenter svarede 77 procent svarende til 542 respondenter, at de var
tilfredse med virksomhedens omsætning, mens 23 procent svarende til 161 respondenter svarede, at de ikke
var tilfredse.
Samlet opsamling på omsætningsafsnittet
Der er en stor diversitet blandt de selvstændige psykologer for så vidt angår omsætning.
Hovedparten af de selvstændige er tilfredse med deres omsætning.
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1.13. Fakturering og prisniveauer
I det følgende ser vi på, hvordan de selvstændige psykologer fakturerer deres ydelser
Tabel 1.13.1: Hvordan fakturerer du dine ydelser? Sæt gerne flere krydser.

Jeg tager timehonorar for konfrontationstimer i forbindelse
med terapi/psykologisk rådgivning/behandling

90%

Jeg har en timepris og fakturerer et antal timer for
konsulent/rådgivnings/undervisningsopgaver

45%

Jeg fakturerer en samlet pris for
konsulent/rådgivnings/undervisningsopgaver

37%

På anden vis

5%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 1.13.1 viser, at ud af de 703 respondenter, der besvarede spørgsmålet tager 90 procent svarende til 635
respondenter et timehonorar for konfrontationstimer i forbindelse med terapi, psykologisk rådgivning
og/eller behandling. 45 procent svarende til 318 respondenter har en timepris og fakturerer et antal timer for
konsulent-, rådgivnings- og/eller undervisningsopgaver. 37 procent svarende til 258 respondenter fakturerer
en samlet pris for konsulent-, rådgivnings- og/eller undervisningsopgaver.
5 procent svarende til 34 respondenter fakturerer på anden vis. Herunder nævnte respondenterne: Fastlagt
honorar ved ydernummer; fast pris for undersøgelser, vurderinger og erklæringer; fakturering af
enkeltdeltagere for kursusdeltagelse; kursusgebyrer; dagspris i forbindelse med undervisning og
konsulentarbejde; kontrakter på større opgaver; andet end timehonorar aftales efter opgavetype;
virksomhedstilbud afhængig af omfanget og opgavens art herunder forskellige timepriser til hhv. en privat
klient og en erhvervskunde; fakturerer med psykologiske undersøgelser og supervision; løbende
månedsafregninger fra offentlige instanser; fakturerer i forskellige opgaver som konfrontationstid,
forberedelsestid, skrivetid, transporttid; fast pris på udbud fra kommuner og forsikringsselskaber; samlet pris
for udredningsopgaver; prisen kommer an på opgaven; samlet månedspris for behandlingsindsats; fast
aflønning som ekstern lektor; timepris for terapi, supervision og udredningsopgaver (konfrontationstid, tid til
opgørelse og skrivetid). Samlet pris for undervisning og temadage. Timepris for køretid; rabat på et
manualiseret forløb på 10 timer; klippekort med rabat; fakturerer én gang månedligt; netværket "bestemmer"
honorar; regionen fastsætter (og nedsætter!!) honorar; Det er forskelligt - men oftest timehonorar.
Gennemsnitlig timepris for en konsultationstime
I alt angav 564 respondenter en typisk timepris13 for en konsultationstime i undersøgelsen. Fire respondenter
blev sorteret fra, da de havde angivet ugyldige værdier. Dermed blev respondentgrundlaget for angivelsen af
timepris i alt 560 respondenter. Ud af disses angivelser af timepriser, blev den gennemsnitlige timepris på
942 kr. for en konfrontationstime. Den gennemsnitlige timepris skal dog ses i lyset af, at respondenternes

13

Selvstændige psykologer tager ofte forskellige priser i forskellige situationer. I denne sammenhæng har vi derfor
spurgt ind til deres typiske timepris for en konsultationstime. Når vi beskriver gennemsnittet, er det derfor relevant at
være opmærksom på, at der er tale om gennemsnittet af respondenternes typiske timepriser.
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angivelse af timepriser har en stor spændvidde og således spændte fra en mindstepris på 220 kr. i timen til en
højeste pris på 2000 kr. i timen for en konfrontationstime. Nedenfor ses fordelingen af timeprisangivelserne.
Tabel 1.13.2: Angiv din typiske timepris for en konfrontationstime.

2000-2099 kr

4

2000-2099 kr

1%

1900-1999 kr

1

1900-1999 kr

0%

1800-1899 kr

1800-1899 kr

1700-1799 kr

1700-1799 kr

1600-1699 kr

2

1600-1699 kr

1500-1599 kr

3

1500-1599 kr

1%

1400-1499 kr

1

1400-1499 kr

0%

1300-1399 kr

3

1300-1399 kr

1%

1200-1299 kr

1200-1299 kr

12

1100-1199 kr
1000-1099 kr
900-999 kr

249

800-899 kr

22%

900-999 kr

44%

800-899 kr

106

19%

700-799 kr

25

600-699 kr

6

600-699 kr

500-599 kr

3

500-599 kr

400-499 kr

400-499 kr

300-399 kr

300-399 kr

4%

200-299 kr

1
0

4%

1000-1099 kr

122

200-299 kr

2%

1100-1199 kr

22

700-799 kr

0%

50

100

150

200

250

300

Antal respondenter

1%
1%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Procentvis fordeling af respondenter

Det hyppigste interval for en typisk timepris er ml. 900-999 kr.
Ud af de 560 respondenter, som besvarede spørgsmålet, har 85 procent svarende til 477 respondenter en
timepris i intervallet 800-1099 kr. Ud af disse har knap halvdelen en timepris på 900-999 kr.
Opsamling
Størstedelen af respondenterne, nemlig 90 procent, fakturerer ved et timehonorar for konfrontationstimer i
forbindelse med terapi, psykologisk rådgivning og/eller behandling.
Gennemsnittet for respondenternes typiske timepris er 942 kr.
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2. Hvilke udfordringer har de selvstændige psykologer?
I det følgende ser vi på de selvstændige psykologers udfordringer.
I vores analyse trækker vi både på data fra spørgeskemaundersøgelsen, fra vores interviews samt vores
interne afdækning af, hvilke udfordringer selvstændige psykologer henvender sig omkring til Dansk
Psykolog Forening. Først belyser vi, med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen, hvilke udfordringer,
de selvstændige psykologer møder i forbindelse med opstart af virksomhed. Og dernæst hvilke udfordringer,
de møder i forbindelse med drift og udvikling af virksomheden. Herefter går vi tæt på vores kvalitative data
og udfolder nogle af de udfordringer, som fylder på tværs af vores materiale. Blandt andet pension og
forsikring. Men via det kvalitative materiale åbner vi også op for en udfordring, som synes mere skjult i det
kvantitative materiale – nemlig oplevelser af at være alene om arbejdet og føle sig ensom.
Vi starter som sagt med det kvantitative materiale fra vores spørgeskemaundersøgelse.
I spørgeskemaundersøgelsen har vi præsenteret respondenterne for en række forskellige udfordringer, der
kan opstå, når man driver virksomhed som psykolog. Vi har bedt respondenterne om at angive, hvorvidt og i
hvor høj grad de har oplevet de forskellige udfordringer. Dels i forbindelse med opstart af virksomhed og
dels i forbindelse med drift og udvikling af deres virksomhed.
Vi bad respondenterne vurdere udfordringerne på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver, at respondenten i meget
lav grad havde oplevet udfordringen, mens 5 angiver, at respondenten i meget høj grad havde oplevet
udfordringen. Respondenten havde mulighed for at svare ”ikke relevant”, hvis han eller hun ikke havde
oplevet udfordringen. Disse respondenter udgik efterfølgende af beregningen af den gennemsnitlige
vurdering af udfordringernes relevans, hvorfor vurderingen af hver udfordring har et unikt
respondentgrundlag.
I de følgende afsnit 2.1 og 2.2 fremgår det, hvilke udfordringer respondenterne fandt mest relevante ved hhv.
opstart samt ved drift og udvikling af virksomheden. Vi har rangeret de forskellige typer af udfordringer ud
fra, i hvor høj grad respondenterne har oplevet dem. Det fremgår ligeledes af tabellerne, hvor stor en andel af
de 706 respondenter, der har vurderet udfordringen.
Dansk Psykolog Forening foretog en lignende analyse blandt selvstændige psykologer i en undersøgelse fra
august/september 2015. Vi inddrager resultaterne fra 2015-undersøgelsen, når vi senere i processen skal
udlede anbefalinger til udvikling af service til selvstændige psykologer.
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2.1. Udfordringer ved start
I det følgende ser vi på, hvilke udfordringer de selvstændige psykologer oplever i forbindelse med opstart af
deres virksomhed.
Tabel 2.1.1: Udfordringer ved start.
Placering
Ift.
gennemsnitlig
Vurdering

Tænk tilbage på tiden, hvor du startede din
virksomhed. Du bliver herunder præsenteret for
forskellige typer af udfordringer og skal nu
angive, i hvor høj grad du oplevede de enkelte
udfordringer, da du startede din virksomhed på
en skala fra 1-5.

1.

Administration ift. bogføring/
Økonomistyring/myndigheder som SKAT m.fl.
Egen sikring ved sygdom
Pensionsspørgsmål
Manglende iværksætterydelse/indtægt
IT-sikkerhed
Dagpengeregler ifb. med barsel og ledighed
Forsikring af virksomhed
At finde kunder og/eller opgaver
Planlægning af arbejdstid/fordeling af arbejdspres
Manglende mulighed for rådgivning
Generel information om hvordan man starter
virksomhed
Udarbejdelse/vurdering af samarbejdsaftaler
Samarbejde med forsikringsselskaber og netværk
Fastsættelse af honorarniveau
Usikkerhed omkring jura for psykologer
(aktindsigt, tavshedspligt, journalføring, samtykke
o.l.)
At skaffe finansiering
Manglende fagligt netværk og sparring
Usikkerhed omkring anden lovgivning
At udarbejde en business plan
Valg af selskabsform
Samarbejde med myndigheder
At formulere en ydelse/et produkt
Psykisk arbejdsmiljø som selvstændig psykolog
Arbejdsgiverrollen og arbejdsgiverforpligtigelser
At være bundet af klausuler fra et tidligere
lønmodtagerjob
Lokaleindretning og andet i forhold til det fysiske
arbejdsmiljø

2.
2.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.

8.
9.
9.
9.
9.
10.
11.
11.
12.
13.
14.

Gennemsnitlig
vurdering
på en skala fra 15, hvor:
1 = ”i meget lav
grad”
5 = ”i meget høj
grad”

Andel af de 706
respondenter,
som har
vurderet
relevansen af
udfordringen

3,2
3,1
3,1
3,0
2,9
2,9
2,9
2,7
2,7
2,7

92%
82%
82%
58%
82%
36%
82%
84%
81%
74%

2,6
2,6
2,5
2,5

83%
66%
75%
87%

2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
1,9

85%
53%
80%
80%
55%
69%
75%
72%
72%
27%

1,8

22%

1,7

66%

Udfordringerne i tabel 2.1.1. er rangeret på en 1. til 14. plads ud fra, i hvor høj grad respondenterne har
angivet at have oplevet dem ved opstart af deres virksomhed. Respondenterne vurderede dette på en skala fra
1 til 5, hvor 1 er ”i meget lav grad”, og 5 er ”i meget høj grad”.
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Bemærk at andelen af respondenter, som har vurderet, at udfordringen havde relevans, varierer for hver
udfordring, og den gennemsnitlige vurdering bør tolkes i det lys.
Det fremgår af tabel 2.1.1, at 92 procent svarende til 652 respondenter i gennemsnit vurderede at have
oplevet ”Administration ift. bogføring/økonomistyring/myndigheder som SKAT m.fl.” som den største
udfordring med en gennemsnitlig vurdering på 3,2. De næststørste udfordringer med en gennemsnitlig
vurdering på 3,1 er ”Egen sikring ved sygdom”, hvilket 82 procent svarende til 580 respondenter svarede og
”Pensionsspørgsmål”, hvilket 82 procent svarende til 576 respondenter svarede. Den tredje største udfordring
var ”manglende iværksætterindtægt/ydelse”, hvilket 58 procent svarende til 406 respondenter vurderede til
3,0.
Fjerdepladsen blev gennemsnitligt vurderet til 2,9 og er delt mellem ”IT-sikkerhed”, hvilket 82 procent
svarende til 568 respondenter svarede, ”Dagpengeregler ifb. Barsel og ledighed”, hvilket 36 procent
svarende til 257 respondenter svarede, og ”Forsikring af virksomhed”, hvilket 82 procent svarende til 581
respondenter svarede. Det bør her bemærkes, at det er et relativt lavt antal respondenter, som har vurderet
”Dagpengeregler i forbindelse med barsel og ledighed” som relevant sammenlignet med de øvrige
udfordringer øverst på denne liste.
Femtepladsen blev gennemsnitligt vurderet til 2,7 og er delt mellem ” At finde kunder og/eller opgaver”,
hvilket 84 procent svarende til 593 respondenter svarede, og ”Planlægning af arbejdstid/fordeling af
arbejdspres”, hvilket 81 procent svarende til 575 respondenter svarede, og ”Manglende mulighed for
rådgivning”, hvilket 74 procent svarende til 520 respondenter svarede.
Sjettepladsen blev gennemsnitligt vurderet til 2,6 og er delt mellem ”Generel information om hvordan man
starter virksomhed”, hvilket 83 procent svarende til 585 respondenter svarede, og ”Udarbejdelse/vurdering af
samarbejdsaftaler”, hvilket 66 procent svarende til 463 respondenter svarede.
Syvendepladsen blev gennemsnitligt vurderet til 2,5 og er delt mellem ”Samarbejde med forsikringsselskaber
og netværk”, hvilket 75 procent svarende til 528 respondenter svarede, og ”Fastsættelse af honorarniveau”,
hvilket 87 procent svarende 616 respondenter svarede.
De udfordringer, som fik de tre laveste placeringer er hhv. ”Arbejdsgiverrollen og
arbejdsgiverforpligtigelser” på en tolvte plads vurderet til 1,9, hvilket 27 procent svarende til 194
respondenter svarede, ”At være bundet af klausuler fra et tidligere lønmodtagerjob” på trettende plads
vurderet til 1,8, hvilket 22 procent svarende til 158 respondenter svarede, og ”Lokaleindretning og andet i
forhold til det fysiske arbejdsmiljø” på en fjortende plads, hvilket 66 procent svarende til 469 respondenter
svarede.
I 2015 gennemførte vi en lignende undersøgelse blandt selvstændige. Kategorierne i de to undersøgelser er
ikke helt sammenlignelige, men det til trods, er det tydeligt at se, at 2015-undersøgelsen gav et lignende
billede af, hvilke udfordringer selvstændige psykologer oplever i forbindelse med opstart af virksomhed.
Blandt de emner flest medlemmer angav som udfordringer var ”generel information om, hvordan man
opstarter virksomhed”, ”forsikring af virksomhed”, ”egen sikring ved sygdom”, ”økonomi, revision, budget
og regnskab”, ”skat og/eller moms” samt ”pensionsspørgsmål”.
Som en del af denne undersøgelse har vi gennemført en intern afdækning i sekretariatet. Vores kolleger i
sekretariatet fortæller, at særligt overgangen fra ansættelse til selvstændige afstedkommer mange spørgsmål
og megen usikkerhed blandt medlemmerne.
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Opsamling
Vores spørgeskemaundersøgelse giver et billede af, inden for hvilke områder de selvstændige psykologer
oplever udfordringer i forbindelse med opstart af virksomhed.
Følgende områder rangerer højest: Administration ift. bogføring/økonomistyring/myndigheder som SKAT
m.fl., Egen sikring ved sygdom, Pensionsspørgsmål, Manglende iværksætterydelse/indtægt, IT-sikkerhed,
Dagpengeregler i forbindelse med barsel og ledighed, Forsikring af virksomhed, At finde kunder og/eller
opgaver, Planlægning af arbejdstid/fordeling af arbejdspres, Manglende mulighed for rådgivning, Generel
information om hvordan man starter virksomhed og Udarbejdelse/vurdering af samarbejdsaftaler,
”Samarbejde med forsikringsselskaber og netværk” og ”Fastsættelse af honorarniveau”.
Bemærk dog, at der var en relativ lille andel respondenter på 36 procent, som vurderede ”Dagpengeregler i
forbindelse med barsel og ledighed” højt, sammenlignet med de øvrige udfordringer i på denne liste.
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2.2. Udfordringer ved drift og udvikling af virksomhed
I det følgende ser vi på, hvilke udfordringer, selvstændige psykologer oplever i forbindelse med drift og
udvikling af deres virksomhed.
Tabel 2.2.1: Udfordringer ved drift og udvikling af virksomhed.
Placering
Ift. gennemsnitlig
vurdering

1.
2.
3.
4.

5.
5.
5.
6.
6.

7.
7.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.

9.
10.
10.
11.
12.
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Du bliver herunder præsenteret for
forskellige typer af udfordringer, der er
forbundet med drift og udvikling af
virksomhed og skal nu angive, i hvor høj
grad du i dag oplever de enkelte
udfordringer. Du skal angive det på en
skala fra 1-5.
Sikring ved sygdom
Pensionsspørgsmål
IT-sikkerhed
Administration i forhold til
bogføring/økonomistyring/myndigheder som
SKAT m.fl.
At tiltrække nye kunder/opgaver
Planlægning af arbejdstid/fordeling af
arbejdspres
Dagpengeregler i forbindelse med barsel og
ledighed
Samarbejde med forsikringsselskaber og
netværk
Praktiske spørgsmål vedr.
praksisoverenskomsten (ex. afregning eller
henvisning)
Forsikring af virksomhed
Udvikling af nye produkter/services, der
styrker forretningen og holder relevans
overfor kunderne
Fastsættelse af honorarniveau
Økonomi (likviditet og finansiering)
At holde mig fagligt up-to-date
Manglende fagligt netværk og sparring
Usikkerhed omkring anden lovgivning
Udarbejdelse/vurdering af samarbejdsaftaler
Innovation
Usikkerhed omkring jura for psykologer
herunder spørgsmål om aktindsigt,
tavshedspligt, journalføring, samtykke o.l.
Psykisk arbejdsmiljø som selvstændig
psykolog
Samarbejde med myndigheder
Arbejdsgiverrollen
Samarbejde med samarbejdspartnere
Lokaleindretning og andet i forhold til det
fysiske arbejdsmiljø

Gennemsnitlig
vurdering
på en skala
fra 1-5, hvor:
1 = ”i meget
lav grad”
5 = ”i meget
høj grad”
2,8
2,7
2,6

Andel af de 706
respondenter,
som har vurderet
relevansen af
udfordringen

2,5
2,4

89%
83%

2,4

82%

2,4

39%

2,3

74%

2,3
2,2

56%
78%

2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0

76%
85%
78%
85%
80%
80%
62%
74%

2,0

84%

2,0
1,8
1,8
1,7

75%
75%
29%
69%

1,5

67%

79%
79%
84%

Udfordringerne i tabel 2.1.1. er rangeret på en 1. til 12. plads ud fra, i hvor høj grad respondenterne har
angivet at have oplevet dem ved opstart af deres virksomhed. Respondenterne vurderede dette på en skala fra
1 til 5, hvor 1 er ”i meget lav grad”, og 5 er ”i meget høj grad”. Bemærk at andelen af respondenter, som har
besvaret spørgsmålet varierer for hver udfordring, og den gennemsnitlige placering bør tolkes i det lys.
Det fremgår af tabel 2.1.1, at 79 procent svarende til 556 respondenter vurderede at have oplevet ”Sikring
ved sygdom” som den største udfordring med en gennemsnitlig vurdering på 2,8. Den næststørste udfordring
blev med et snit på 2,7 vurderet til at være ”Pensionsspørgsmål”, hvilket 79 procent svarende til 556
respondenter svarede. Den tredjestørste udfordring var ”IT-sikkerhed”, hvilket 84 procent svarende til 594
respondenter vurderede til 2,6. Fjerdepladsen blev gennemsnitligt vurderet til 2,5 og er delt mellem ”
Administration i forhold til bogføring/økonomistyring/myndigheder som SKAT m.fl.”, hvilket 89 procent
svarende til 629 respondenter svarede og ”At tiltrække nye kunder/opgaver”, hvilket 83 procent svarende til
588 respondenter svarede.
De udfordringer, som fik de tre laveste placeringer er hhv. ”Samarbejde med myndigheder”, hvilket 75
procent svarende til 531 respondenter svarede, og ”Arbejdsgiverrollen og arbejdsgiverforpligtigelser”,
hvilket 29 procent svarende til 202 respondenter svarede på en delt tiende plads vurderet til 1,8, ”
Samarbejde med samarbejdspartnere” på ellevte plads vurderet til 1,7, hvilket 69 procent svarende til 486
respondenter svarede, og ”Lokaleindretning og andet i forhold til det fysiske arbejdsmiljø” på en tolvte og
sidste plads, hvilket 67 procent svarende til 476 respondenter svarede.
Vores undersøgelse fra 2015, der tidligere er omtalt, viste, at følgende emner var højst rangerede blandt
selvstændige psykologers udfordringer: ”Samarbejde med forsikringsselskaber og netværk”, ”Økonomi,
revision, budget og regnskab”, ”Planlægning af arbejdstid/fordeling af arbejdspres”, ”Pensionsspørgsmål” og
”Psykisk arbejdsmiljø”, ”Skat og moms” samt ”Egen sikring ved sygdom”.
2015-undersøgelsen bekræfter altså i store træk det billede, vi ser i resultaterne fra nærværende
spørgeskemaundersøgelse, dog med undtagelse af placeringen af det psykiske arbejdsmiljø, der i mindre grad
er vurderet som en udfordring i denne undersøgelse.
Den interne afdækning i sekretariatet, vi tidligere har beskrevet, har vist, at det særligt er følgende
problemstillinger, der fylder, når selvstændige psykologer kontakter sekretariatet:
-

Juridiske forhold (aktindsigt, tavshedspligt, journalføring mv.)
Etiske problemstillinger
Virksomhedsretlige og driftsspørgsmål
Fastsættelse af honorar
Samarbejdskontrakter
Samarbejde med netværksvirksomheder
Håndtering af det socialt-psykologiske samarbejde
Relevante forsikringer
Skat og moms
Problemer med at få økonomien til at løbe rundt
Udbrændthed og dårligt psykisk arbejdsmiljø
IT-sikkerhed

Opsamling
Vores undersøgelse giver et billede af, inden for hvilke områder de selvstændige psykologer oplever
udfordringer i forbindelse med drift og udvikling af virksomhed.
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Følgende områder rangerer højest: Sikring ved sygdom, Pensionsspørgsmål, IT-sikkerhed og Administration
i forhold til bogføring/økonomistyring/myndigheder som SKAT m.fl.
Sammenlignet med de største udfordringer ved opstart af virksomhed, kan vi se, at ”Egen sikring ved
sygdom”, ”Pensionsspørgsmål” og ”Administration i forhold til bogføring/økonomistyring/myndigheder som
SKAT m.fl.” går igen blandt de største udfordringer. Udfordringen ved administration er dog faldet i
vurdering fra 3,2 til 2,5, mens respondentandelen er omtrent den samme. Den største ændring er
udfordringen ”sikring ved sygdom”, som nu ligger øverst på listen over udfordringer ved drift og udvikling
af virksomheden.

Tæt på psykologers udfordringer
”Det er faktisk en stor opgave at drive selvstændig virksomhed. Opgaven fra DP er ikke bare
løst ved, at der er nogle oplysninger på hjemmesiden. ”

Som det fremgår af de to tabeller, der viser rangering af udfordringer (tabel 2.2.1 og 2.2.1), er nogle af de
områder, som fylder meget hos de selvstændige – både ved opstart af virksomhed og sidenhen for at drive og
udvikle - spørgsmål og usikkerhed omkring pension, sikring ved sygdom og datasikkerhed. Også i det
kvalitative materiale fylder disse forhold en del. I vores interviews er der ikke en tydelig sondring mellem
udfordringer ved opstart af virksomhed og sidenhen drift og udvikling. Det er mange af de samme
spørgsmål, som dukker frem og fylder. Dette ser vi da også i de kvantitative opgørelser i tabel 2.2.1 og 2.2.1.
Når vi derfor i det følgende går tæt på de selvstændiges udfordringer, har vi valgt at præsentere data under et
samlet afsnit. En enkel udfordring dukker frem i det kvalitative materiale, som synes mere skjult i de
kvantitative opgørelser, nemlig oplevelsen af at stå alene og føle sig ensom.

Sygdom og forsikring
En af de udfordringer, som fylder meget hos de selvstændige er spørgsmål om pension og sikring ved
sygdom. En fokusgruppedeltager fortæller her, at en sygedag kan få tanker omkring forsikring og pension til
at trænge sig på:
”I sidste uge var jeg virkelig forkølet og halvsyg. Jeg kan jo ikke bare ringe ind til en arbejdsplads
og sige: ’Jeg kommer ikke i dag, fordi jeg er syg’. Det ledte tankerne videre til forsikring, pension,
alle de her forskellige ting, som jeg har tænkt, det får jeg styr på, på et tidspunkt. Jeg har faktisk
ikke overblik over det. Jeg synes det er meget blandet, hvad man får at vide, og hvad der kan være
nyttigt at gøre i forhold til forsikringer”.
I fokusgrupperne var der enighed om, at spørgsmål omkring forsikring og pension hele tiden lurer i
baghovedet. Det kan også få selvstændige til at udvikle pragmatiske tilgange til pensionsspørgsmål, som går
ud på, at så længe der ikke er tilstrækkelig med indtægt til at starte en reel pensionsopsparing, er det bedre at
lægge lidt til side end slet ikke at spare op:
”Jeg har heller ikke styr på min pension endnu. Jeg har det sådan: Hvis der ikke er nogen penge lige
nu, og jeg ikke kan betale pension, så er det vel bedre at få oparbejdet en buffer selv, og så må jeg jo
finde ud af det”.
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”Jeg sparer op, og håber på, at jeg ikke bliver kronisk syg”.

Ønsket om større tryghed
Ønsket om større tryghed handler ikke kun om pension og sygesikring. Også datasikkerhed spiller en
væsentlig rolle hos de selvstændige medlemmer. En fokusgruppedeltager fortæller, at hun følger med på
foreningens lukkede Facebookgruppe, hvor et medlem ofte har opslag om netop datasikkerhed. Men selvom
det er rart at få viden om datasikkerhed, følger der også meget usikkerhed med. Som konsekvens havde flere
valgt de netbaserede systemer fra:
”Jeg har fysiske dokumenter som journal lige nu, fordi jeg ikke tør købe et af de der systemer. ”
”Jeg har et fysisk sted – en Word version, der ikke er net baseret. ”
En deltager i fokusgruppen sætter ord på, hvad konsekvensen kan være, hvis datasikkerheden ikke er i top:
”Vores frygt er at blive trukket i sådan en eller anden etisk ting, for så kan vi godt lukke og slukke. Der
er intet værre end tanken om at gøre noget forkert for de mennesker, vi gerne vil hjælpe. Det ville være
forfærdeligt at træde dem over tæerne. ”

Fokusgruppedeltagere beskrev skiftet fra lønmodtager til selvstændig som et positionsskifte. Tidligere havde
man været omringet af kollegaer og ledelse, og i det hele taget nogle strukturer, som på den ene side var med
til at sikre et fællesskab. Men som ansat var der også tale om, at de beslutninger, man traf i forhold til
konkrete arbejdsopgaver fik en vis opbakning. Der var en vis følelse af tryghed, og man stod ikke alene med
problemet, hvis et sådan skulle opstå. Rollen som selvstændig er til gengæld en rolle, du står alene med. Og
dermed også alene med ansvaret:
”Når du er ansat i fx PPR, så har du en tillidsrepræsentant, du har en leder, og der er en masse
strukturer rundt om dig. Det er der ikke, når du er selvstændig. Du står alene. Så opgaven er: ’Hvordan
kan man komme til at føle sig lidt mere tryg i det her?’ ”

Psykisk arbejdsmiljø eller oplevelsen af at stå alene
I vores kvalitative materiale fylder ensomhed i livet som selvstændig og betydningen af adgang til
fællesskaber også en hel del. Forholder vi os alene til kvantificerbart data fra vores undersøgelse, ser vi, at
kategorien ’psykisk arbejdsmiljø’ ikke rangerer højt. Men både i interviews, fokusgrupper samt kommentarer
i spørgeskemaets fritekstfelter hører vi fra psykologer, at det ér en udfordring at sidde alene uden kollegaer.
Og fra sekretariatets karriererådgivning ved vi også, at mange medlemmer erfarer, at det er hårdt at arbejde
meget alene. Vi ved ikke hvorfor relativt få har rangeret ’psykisk arbejdsmiljø’ som en udfordring. En
antagelse kan være, at respondenterne ikke har koblet udfordringer a la ’ ensomhed i opgaveløsning’,
’manglende sparring fra kollegaer på daglig basis’ eller ’oplevelser af at stå alene’ med begrebet ’psykisk
arbejdsmiljø’. I hvert fald ser vi i vores kvalitative data, at det er en udfordring at sidde med opgaver alene:
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”Jeg synes også, at jeg mangler nogle gode folk at tale med på daglig basis”.
”Det er svært at finde faglige netværk. Jeg synes ikke lige, jeg passer ind. Jeg synes, det er lidt ensomt”.
”Det der med det kollegiale, kunne være rart - at være i et fællesskab”.
”Jeg savner nogle at grine med og få ´vasket det af sig´- vi sidder jo med nogle svære ting”.
En udfordring, der gik igen - særligt i én af de to fokusgrupper - handler om synlighed og markedsføring.
Forud for fokusgruppeinterviewet bad vi deltagerne om at sende et imaginært postkort til sekretariat, hvor de
beskrev en udfordring, som de stod med. Postkortet kunne både bestå af tekst og billeder. Kun to ud af de i
alt syv deltagere valgte at sende et imaginært postkort. Til gengæld viste det sig, at deltagerne i de to
fokusgrupper alle kunne nikke genkendende til den udfordring, som postkortet adresserede. Det er en
udfordring, som handler om markedsføring og synlighed. Men som igen også kredser om de paradokser, man
kan befinde sig i som selvstændig, nemlig ensomhed og frihed:

”Jeg er nystartet i privat praksis og arbejder lige nu to
dage/ugentligt. Det går stille og roligt med at få
opbygget et klientgrundlag, men det er bestemt en
udfordring at blive synlig for potentielle klienter også på længere sigt, når jeg går op i tid.
Det er også en udfordring for mig ikke at have
kollegaer. Jeg savner nogen at spise frokost med og
grine med - på gensidig vis at være i hinandens
hverdag. Men mest elsker jeg livet i privat praksis det var derfor jeg blev psykolog. ”

Imaginært postkort fra deltager i fokusgruppe. Gengivet med tilladelse fra respondent.
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3. Hvilke modstridende interesser oplever selvstændige psykologer?
I det følgende belyser vi oplevelsen af modstridende interesser inden for gruppen af selvstændige
psykologer, herunder hvor stor en andel af de selvstændige psykologer, der oplever interessemodsætninger
inden for gruppen af selvstændige psykologer, samt hvilke interessemodsætninger, de oplever.
Endelig efterprøver vi nogle af de oplevede interessemodsætninger med data for omkostnings- og
honorarniveauer.

3.1. Hvor mange oplever interessemodsætninger?
Tabel 3.1.1: Oplever du interessemodsætninger inden for gruppen af selvstændige psykologer?

50%

50%

Ja

Nej

Ud af de 703 respondenter, som besvarede spørgsmålet, angav 50 procent svarende til 349 respondenter, at
de oplevede interessemodsætninger inden for gruppen af selvstændige psykologer, mens den anden halvdel,
nemlig de resterende 50 procent svarende til 354 angav, at ikke oplevede interessekonflikter inden for
gruppen af selvstændige psykologer.

3.2 Hvilke interessemodsætninger oplever de?
I spørgeskemaundersøgelsen bad vi de respondenter, der angav, at de oplever interessemodsætninger om at
beskrive dem. Vi har lavet en optælling og kategorisering af beskrivelserne, og i tabellen herunder har vi
opgjort, hvilke interessemodsætninger, der nævnes hyppigst.
Tabel 3.1.2. Hvilke modstridende interesser oplever de selvstændige psykologer
Oplevet modstridende interesse
Mellem selvstændige psykologer med og uden ydernummer
Der er pr. definition modstridende interesser blandt selvstændige
psykologer, da de konkurrerer om samme opgaver
Mellem selvstændige psykologer i og udenfor
forsikringsnetværk
Mellem nystartede/uerfarne selvstændige og mere erfarne
selvstændige, da de nystartede underbyder med lave honorarer
Der er modstridende interesser som følge af forskellige faglige
retninger og metoder
Mellem selvstændige psykologer på fuld tid og deltid
Mellem selvstændige psykologer med og uden
specialistuddannelse
Mellem selvstændige psykologer med og uden autorisation
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Antal der har angivet pågældende
modstridende interesse
134
47
17
17
15
5
4
3

Tabel 3.1.2 viser, at særligt én modstridende interesse opleves hos mange selvstændige psykologer, nemlig
mellem selvstændige med og uden ydernummer, der opleves af 134 respondenter.
47 respondenter angiver, at der pr. definition er modstridende interesser blandt selvstændige psykologer, da
de konkurrerer om samme opgaver.
Væsentlig færre respondenter beskriver de øvrige oplevede modstridende interesser. 17 oplever en
modstridende interesse mellem selvstændige psykologer i og udenfor forsikringsnetværk. 17 oplever
modstridende interesser mellem nystartede/uerfarne selvstændige og mere erfarne selvstændige, ud fra en
oplevelse af, at de nystartede underbyder med lave honorarer. Og 15 oplever, at der er modstridende
interesser som følge af forskellige faglige retninger og metoder.
Går vi tæt på det kvalitative materiale ser vi, at vores fund for så vidt taler ind i den interessemodsætning
mellem ydernummer og ikke ydernummer, som vores kvantitative materiale viser. Dog skal det nævnes, at
ordet interessekonflikt ikke bruges. I stedet taler selvstændige psykologer uden ydernummer om, at de har et
særligt behov, som ikke gør sig gældende for ydernummer psykologer:
”Hvis du er ydernummerpsykolog, behøver du ikke at gøre noget aktivt. Kunderne kommer til dig.
Det er anderledes for os”.
”Hvis du er ydernummerpsykolog behøver du ikke at gøre noget aktivt. Kunderne kommer
I den
forbindelse
blev der efterlyst
til dig.
Det er anerledes
for os”et relevant fællesskab for psykologer uden ydernummer i foreningsregi.
”Jeg kunne godt savne en sektion for selvstændige psykologer, som kun er for de private. Altså kun
os uden ydernummer”.
”Hvis du er ydernummerpsykolog behøver du ikke at gøre noget aktivt. Kunderne kommer
til dig. Det er anerledes for o
Adspurgt om, hvorfor man ikke tog aktiv del i det eksisterende fællesskab, som sektionen for selvstændige
psykologer
danner
ramme for, viste detbehøver
sig, at sektionen
set som
et sted,
derKunderne
var repræsenteret
af
”Hvis du er
ydernummerpsykolog
du ikkeblev
at gøre
noget
aktivt.
kommer
ydernummerpsykologer.
til dig. Det er anerledes for os”
I det
kkkkvalitative materiale finder vi også holdninger til, at selvstændige psykologer kan agere lukkede overfor
hinanden. For nogle selvstændige psykologer ses det som en konsekvens af, at man sælger mange lignende
”Hvis du
er ydernummerpsykolog
behøver du med
ikke andre
at gøre
noget aktivt.
Kunderne
kommer
ydelser,
og derfor
skal passe på og er i konkurrence
selvstændige
psykologer.
Andre
synes
til dig. Det
for os” og skam, at selvstændige psykologer ikke er bedre til at dele og
imidlertid,
at er
detanerledes
er en misforståelse
samskabe:
”Der er da ikke nogen, som kan tage viden fra mig. Det er altså begrænset, hvor meget man kan stjæle en
idé. Der er da ikke nogen, som kan tage mine klienter fra mig. ”
”Jeg synes tit man sidder og opfinder den dybe tallerken på ny. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne dele
mere med hinanden – måske der kunne komme noget godt ud af det, når vi arbejder sammen og samskaber
– i stedet for at vi alle sidder hver for sig. ”

Opsummering
Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at 134 respondenter oplever en interessekonflikt mellem selvstændige
med og uden ydernummer. Det er den interessekonklift, som nævnes af flest. I det kvalitative materiale
bliver ordet ’interessekonflikt’ ikke anvendt. Men selvstændige psykologer uden ydernummer taler om, at
man som selvstændig uden ydernummer har særlige udfordringer i forhold til markedsføring, som gruppen af
psykologer med ydernummer ikke har.
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3.3. Hvad siger data for omsætning og timepris?
Når man nærlæser kommentarerne i spørgeskemaundersøgelsen, er det tydeligt, at konkurrencen om kunder
og honorarniveau fylder meget blandt respondenterne. Det gør sig blandt andet gældende ved de
kommentarer, der omhandler interessemodsætning mellem selvstændige med og uden ydernummer og
mellem nystartede og etablerede selvstændige.
Der er eksempelvis en udbredt opfattelse af, at selvstændige med ydernummer har væsentlig bedre
forudsætninger for at klare sig godt økonomisk for så vidt angår honorar og omsætning. Og flere har en
opfattelse af, at nystartede selvstændige underbyder på honorar for at få adgang til markedet og tager dermed
kunder fra mere etablerede selvstændige.
Gennem spørgeskemaundersøgelsen har vi fået en vis indsigt i honorarniveauer og omsætningsniveau og kan
således til dels efterprøve de to opfattelser.

3.3.1. Sammenligning af omsætning og honorarniveau mellem selvstændige med og uden
ydernummer
Herunder sammenligner vi omsætning og honorarniveau mellem selvstændige med og uden ydernummer.
Tabel 3.3.1: Omsætningsspredning blandt psykologer med ydernummer og psykologer uden
ydernummer.

Ved ikke

2%
1%

Jeg ønsker ikke at svare

1%
2%

Mere end 2.000.0000 kr

2%
2%
1%
0%

1.750.001-2.000.000 kr
1.500.001-1.750.000 kr

2%
2%

1.250.001-1.500.000 kr

2%
2%
5%

1.000.001-1.250.000 kr

10%
8%

750.001-1.000.000 kr

22%
14%

500.001-750.000 kr

30%
16%

250.001-500.000 kr
50.000-250.000 kr

24%
24%

3%

under 50.000 kr.

23%

0%
0%

5%

10%

Ikke ydernummer

15%

20%

25%

30%

35%

Ydernummer

Tabel 3.3.1 viser spredningen på omsætningsniveauer hos selvstændige psykologer hhv. med og uden
ydernummer.
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Tabellen viser, at næsten halvdelen af respondenterne uden ydernummer har en omsætning på 250.000 kr.
eller derunder. Det samme gør sig kun gældende for 3 procent af ydernummerpsykologerne. En del af
forklaringen på dette er dog, at mange selvstændige uden ydernummer ikke er selvstændige på fuld tid.
38 procent af respondenterne med ydernummer har en omsætning på 750.001 kr. eller derover. Det samme
gør sig kun gældende for 20 procent af de selvstændige uden ydernummer.
Det gør altså en betydelig forskel for omsætningsniveauet for selvstændige psykologer, om de har
ydernummer eller ej. En væsentlig større andel af selvstændige psykologer med ydernummer har
omsætninger på 750.001 kr. og derover. Og en væsentlig større andel af selvstændige psykologer uden
ydernummer har en omsætning på 250.000 kr. eller derunder.
Tabel 3.3.2: Omsætningsspredning blandt psykologer, der udelukkende er selvstændige med og uden
ydernummer.

Ved ikke

2%
1%

Jeg ønsker ikke at svare

2%
2%

Mere end 2.000.0000 kr

2%

4%

1%
0%

1.750.001-2.000.000 kr
1.500.001-1.750.000 kr

3%
2%

1.250.001-1.500.000 kr

3%
2%
8%

1.000.001-1.250.000 kr

10%
13%

750.001-1.000.000 kr

22%
21%

500.001-750.000 kr

21%

250.001-500.000 kr
50.000-250.000 kr

12%

0%
0%

24%

11%

2%

under 50.000 kr.

31%

5%

10%

Ikke ydernummer

15%

20%

25%

30%

35%

Ydernummer

Tabel 3.3.2 viser spredningen på omsætningsniveauer hos psykologer, som udelukkende er selvstændige med
og uden ydernummer.
Tabellen viser, at 23 procent af respondenterne uden ydernummer har en omsætning på 250.000 kr. eller
derunder. Det samme gør sig kun gældende for 2 procent af ydernummerpsykologerne.
21 procent af respondenterne uden ydernummer har en omsætning på ml. 250.001 kr. og 500.000 kr. Det
samme gør sig gældende for 24 procent af ydernummerpsykologerne.
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21 procent af respondenterne uden ydernummer har en omsætning på ml. 500.001 kr. og 750.000 kr. Det
samme gør sig gældende for 31 procent af ydernummerpsykologerne
38 procent af respondenterne med ydernummer har en omsætning på 750.001 kr. eller derover. Det samme
gør sig gældende for 32 procent af de selvstændige uden ydernummer.
Det gør altså en forskel for omsætningsniveauet for selvstændige psykologer, om de har ydernummer eller ej.
Særligt i de lave omsætningsniveauer, hvor en væsentlig større andel af selvstændige psykologer uden
ydernummer har en omsætning på 250.000 kr. eller derunder.
Det er relevant at nævne, at vi tidligere i rapporten konstaterede, at en stor andel af respondenterne med lavt
omsætningsniveau er selvstændige på deltid, hvilket bidrager med en naturlig forklaring på den lave
omsætning.
I det følgende ser vi på spredning i typisk timepris blandt selvstændige psykologer med og uden
ydernummer.
Tabel 3.3.3: Spredning i typisk timepris for en konfrontationstime blandt psykologer med og uden
ydernummer.
1%

2000-2099 kr

0%

1900-1999 kr
1800-1899 kr
1700-1799 kr

1600-1699 kr

1%

1500-1599 kr

1%

1400-1499 kr

0%

1300-1399 kr

1%

1200-1299 kr

3%
1%
4%
4%

1100-1199 kr

22%
22%

1000-1099 kr

42% 48%

900-999 kr
17% 23%

800-899 kr

600-699 kr

2% 6%
1%
0%

500-599 kr

1%

700-799 kr

400-499 kr

300-399 kr
0%

200-299 kr
0%

10%

20%

30%

40%

Ikke ydernummer
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50%

60%

ydernummer

70%

80%

90%

100%

Tabel 3.3.3 viser spredningen i den typiske timepris for en konfrontationstime blandt selvstændige
psykologer med ydernummer og uden ydernummer.
For begge grupper gør det sig gældende, at de fleste respondenter har en typisk timepris på ml. 900-999
kroner. 48 procent af ydernummerpsykologerne og 42 procent af psykologerne uden ydernummer har således
en typisk timepris på ml. 900-999 kroner.
Der er en større spredning på honorarintervaller i fordelingen af respondenter uden ydernummer.
Respondenterne uden ydernummer er således repræsenteret i både højere og lavere intervaller, mens
ydernummerpsykologerne koncentrerer sig mere om de tre hyppigste intervaller på hhv. 800-899, 900-999
og 1000-1099.
Der tegner sig ikke et entydigt billede af, at psykologer med ydernummer ligger højere for så vidt angår den
typiske timepris for en konfrontationstime, end de uden ydernummer.
Tabel 3.3.4: Gennemsnit af den typiske timepris for en konfrontationstime blandt psykologer med
ydernummer og psykologer uden ydernummer. Gennemsnit.

Ydernummer
Ikke ydernummer

Gennemsnit
926 kr.
953 kr.

Antal respondenter
220
339

I tabel 3.3.4 har vi udregnet gennemsnittet af den typiske timepris for en konfrontationstime for de
selvstændige psykologer hhv. med og uden ydernummer.
Tabellen viser, at gennemsnittet af ydernummerpsykologernes typiske timepris for en konfrontationstime er
27 kr. højere end gennemsnittet blandt de selvstændige uden ydernummer. Det svarer til en forskel på 3
procent.
Der er altså tale om en forholdsvis lille forskel.
Opsummering
Sammenligningen af omsætningsniveau og niveau for typisk timepris blandt selvstændige psykologer hhv.
med og uden ydernummer viser, at der er en forskel for så vidt angår omsætningsniveauet.
Til gengæld er der kun en lille forskel for så vidt angår den typiske timepris for en konfrontationstime.
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3.3.2. Sammenligning af honorarniveau mellem nystartede og etablerede selvstændige
Herunder sammenligner vi omsætning og honorarniveau mellem nystartede og etablerede selvstændige.
Gruppen af nystartede er metodisk afgrænset ved at udvælge de respondenter, der har haft virksomhed i højst
tre år. Gruppen af etablerede er afgrænset til at være alle de, der har haft virksomhed i mere end tre år.
Tabel 3.3.2.1: Omsætningsspredning blandt nystartede (under 1 år,1 år, 2 år og 3 år) og etablerede
psykologer (over 3 års anciennitet).
1%

Ved ikke

5%

Jeg ønsker ikke at svare

1%
3%

Mere end 2.000.0000 kr

3%
1%

1.750.001-2.000.000 kr
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1.500.001-1.750.000 kr

3%
0%

1.250.001-1.500.000 kr

2%
1%

1.000.001-1.250.000 kr

1%

750.001-1.000.000 kr

9%
16%

3%

500.001-750.000 kr

22%

10%

250.001-500.000 kr

14%

20%

15%

50.000-250.000 kr

21%

8%

under 50.000 kr.
0%

10%

41%
20%

30%
Etableret

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nystartet

Tabel 3.3.2.1 viser spredningen på omsætningsniveauer hos hhv. nystartede og etablerede selvstændige
psykologer.
Tabellen viser, at 62 procent af de nystartede har en omsætning på 250.000 kr. eller derunder. Det samme
gør sig kun gældende for 23 procent af de etablerede.
For så vidt angår resten af omsætningsintervallerne er de etablerede hyppigere repræsenteret end de
nystartede.
Det gør altså en forskel for omsætningsniveauet for selvstændige psykologer, om de er nystartede eller
etablerede. Særligt i de helt lave omsætningsniveauer, hvor en væsentlig større andel af de nystartede har en
omsætning på 250.000 kr. eller derunder.
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Tabel 3.3.2.2: Spredning i honorar for konsultationstime blandt nystartede (under 1 år,1 år, 2 år og 3
år) og etablerede psykologer (over 3 års anciennitet).
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51%
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Tabel 3.3.2.2 viser spredningen i den typiske timepris for en konfrontationstime blandt selvstændige
psykologer, der er hhv. nystartede og etablerede.
For begge grupper gør det sig gældende, at de fleste respondenter har en typisk timepris på ml. 900-999
kroner. 43 procent af de etablerede og 51 procent af de nystartede har således en typisk timepris på ml. 900999 kroner.
Både hos de nystartede og de etablerede har 19 procent en typisk timepris på 800-899 kr.
32 procent af de etablerede har en typisk timepris i intervallerne 1000-1099 kr., 1100-1199 kr. eller 11001199 kr. Det samme gør sig kun gældende for 15 procent af de nystartede.
12 procent af de nystartede har en typisk timepris i intervallerne 500-599, 600-699 og 700-799. Kun 4
procent af de etablerede har en typisk timepris på 700-799.
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Der tegner sig et billede af, at nystartede selvstændige ligger lavere for så vidt angår den typiske timepris for
en konfrontationstime, end de etablerede.
Det er dog kun en lille andel af de nystartede, der har væsentlig lavere typiske timepriser, end hvad man kan
betragte som normalområdet.
Tabel 3.3.2.3: Gennemsnit af den typiske timepris for en konfrontationstime blandt nystartede (under
1 år,1 år, 2 år og 3 år) og etablerede psykologer (over 3 års anciennitet).

Nystartet
Etableret

Gennemsnit
895 kr.
955 kr.

Antal respondenter
124
436

I tabel 3.3.2.3 har vi udregnet gennemsnittet af den typiske timepris for en konfrontationstime for de
selvstændige psykologer, der hhv. er nystartede og etablerede.
Tabellen viser, at gennemsnittet af de etablerede selvstændiges typiske timepris for en konfrontationstime er
60 kr. højere end gennemsnittet blandt de nystartede. Det svarer til en forskel på 7 procent.
Der er altså tale om en forholdsvis lille forskel.
Opsummering
Sammenligningen af omsætningsniveau og honorarniveau blandt selvstændige psykologer der hhv.
nystartede og etablerede viser, at der er en forskel for så vidt angår omsætningsniveauet.
Til gengæld er der kun en lille forskel for så vidt angår den typiske timepris for en konfrontationstime.
Opsamling på hele afsnit 3
Vores undersøgelse giver et billede af, hvilke interessemodsætninger de selvstændige psykologer oplever
inden for gruppen af selvstændige psykologer. Halvdelen af respondenter oplever, at der
interessemodsætninger inden for gruppen af selvstændige psykologer.
Interessemodsætningen mellem selvstændige med og uden ydernummer skiller sig væsentligt ud ved at blive
nævnt hele 134 gange. Andre interessemodsætninger, der nævnes hyppigt er, at selvstændige psykologer pr.
definition har modstridende interesser, da de kæmper om samme opgaver og kunder, og at nystartede og
etablerede er i interessekonflikt, da nystartede underbyder for at komme ind på markedet.
Det er blandt andet særligt det økonomiske aspekt af interessekonflikterne, der bliver bemærket i
kommentarmaterialet. Vi har derfor efterprøvet de oplevede interessemodsætninger mellem selvstændige
med og uden ydernummer og mellem selvstændige, der er hhv. nystartede og etablerede ved at sammenligne
deres omsætningsniveauer og honorarniveauer.
For så vidt angår de nyetablerede viser vores sammenligning, at der er en forskel på honorarniveau, men at
den er ganske lille, og der kan ikke umiddelbart findes støtte til tesen om, at det skulle være et udbredt
fænomen, at nystartede selvstændige psykologer underbyder etablerede selvstændige.
For så vidt angår selvstændige med og uden ydernummer, så er der en mere positiv fordeling i forhold til
omsætningsniveau blandt ydernummerpsykologerne samtidig med, at gennemsnittet for den typiske timepris
er lidt højere. Men forskellen er ikke så stor, at man ligefrem kan tale om en skillelinje.

Side 74 af 87

4. Udfordringer, netværk og relevans af medlemstilbud
I det følgende ser vi på hvor og hvordan selvstændige psykologer søger hjælp til deres udfordringer. Vi ser
også på i hvilket omfang, de bruger foreningen. I den forbindelse er vi særligt optaget af selvstændige
psykologers involvering i netværk og faglige fællesskaber. Vi belyser, hvor stor en andel af de selvstændige,
der deltager i netværk og faglige fællesskaber med andre selvstændige psykologer, og hvorvidt de gør det i
regi af Dansk Psykolog Forening.
Endelig ser vi på, hvorfor det skaber værdi for selvstændige psykologer at deltage i netværk og faglige
fællesskaber, og hvad der kan fremme deres motivation for at involvere sig i netværk og fællesskaber
omkring foreningen. I forbindelse hermed ser vi på de selvstændiges vurdering af relevansen af forskellige
serviceydelser. Først præsenterer vi data fra spørgeskemaundersøgelsen og derefter zoomer vi med vores
kvalitative fund ind på respondenternes holdninger og erfaringer.
Tabel 4.1: Hvem benytter du, når du søger hjælp til dine udfordringer som selvstændig? Sæt gerne
flere krydser.

Mit private netværk

89%

Privat virksomhedsrådgivning fx. hos revisor, advokat eller
fagspecialist

59%

Søgemaskiner på nettet, f.eks. Google

39%

Dansk Psykolog Forenings tilbud om rådgivning og sparring

37%

Private udbudte kurser (som du selv har betalt for)

35%

Sociale medier, f.eks. Facebook, LinkedIn eller Twitter

15%

Selvstændige psykologers sektion i Dansk Psykolog
Forening

15%

Jeg får hjælp andre steder fra (skriv da hvorfra)

8%

Offentlig udbudt virksomhedsservice, fx. væksthuse eller
kommunalt udbudt virksomhedsrådgivning

8%

Jeg har ikke haft behov for hjælp

4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ud af de 703 respondenter, der besvarede spørgsmålet, benytter størstedelen på 89 procent svarende til 625
respondenter deres private netværk, når de har brug for hjælp. 59 procent svarende til 414 respondenter
bruger privat virksomhedsrådgivning fx hos revisor, advokat eller fagspecialist. 39 procent svarende til 276
respondenter bruger søgemaskiner på nettet fx Google. 37 procent svarende til 258 respondenter bruger
Dansk Psykolog Forenings tilbud om rådgivning og sparring. 35 procent svarende til 244 respondenter
bruger private udbudte kurser, som de selv har betalt for. 15 procent svarende til 108 respondenter bruger
sociale medier, f.eks. Facebook, LinkedIn eller Twitter. 15 procent svarende til 107 respondenter bruger
Selvstændige Psykologers Sektion i Dansk Psykolog Forening. 8 procent svarende til 58 respondenter får
hjælp andre steder fra. 8 procent svarende til 57 respondenter gør brug af offentlig udbudt
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virksomhedsservice, fx. væksthuse eller kommunalt udbudt virksomhedsrådgivning. 4 procent svarende til
31 respondenter angiver, at de ikke har haft brug for hjælp.
Når vi spørger vores medlemmer, om de deltager i netværk og faglige fællesskaber med andre selvstændige
psykologer, uafhængig af hvorvidt de bruger netværket til at løse deres udfordringer, får vi følgende svar:
Tabel 4.2: Deltager du i netværk eller faglige fællesskaber med andre selvstændige psykologer?

28%

72%

Ja

Nej

Tabel 4.2 viser, at ud af de 703 respondenter, der besvarede spørgsmålet, deltager 72 procent svarende til 503
respondenter i netværk eller faglige fællesskaber med andre selvstændige psykologer, mens 28 procent
svarende til 200 respondenter ikke gør.
Tabel 4.3: Hvis du deltager i netværk eller faglige fællesskaber med andre selvstændige psykologer, er
det så i regi af Dansk Psykolog Forening?

Nej, det er ikke i regi af Dansk Psykolog Forening

54%

Det er både/og

37%

Ja, det er i regi af Dansk Psykolog Forening
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Tabel 4.3 viser, at ud af de 72 procent svarende til 503 respondenter, som angav, at de deltager i netværk
eller faglige fællesskaber med andre selvstændige psykologer, er det over halvdelen, nemlig 54 procent
svarende til 274 respondenter, som ikke gør det i regi af foreningen. 37 procent svarende til 186 respondenter
svarede, at det både var i regi af Dansk Psykolog Forening samt i andet regi. 9 procent svarende til 43
respondenter svarede, at deres deltagelse i netværk og faglige fællesskaber er i regi af Dansk Psykolog
Forening.
Hovedparten af de selvstændige psykologer (72 procent) deltager altså i netværk eller faglige fællesskaber.
Blandt de selvstændige, der deltager i fællesskaber angiver mere end halvdelen, at det ikke er i regi af Dansk
Psykolog Forening. Dermed er det kun omkring en tredjedel af respondenterne, der deltager i et netværk eller
fagligt fællesskab i regi af Dansk Psykolog Forening.
Som det fremgik af tabel 4.1 bruger 89 procent af vores respondenter deres private netværk til at søge hjælp
til deres udfordringer. 37 procent af vores respondenter angiver, at de bruger foreningen til rådgivning og
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sparring. Og kun 15 procent angav, at de bruger foreningens sektion for selvstændige psykologer, når de har
udfordringer. Langt overvejende bruger altså deres private netværk, når der opstår udfordringer. Men hvad
og hvem gemmer der sig i svarkategorien ’private netværk’? For at komme tættere på mulige svar vil vi nu
zoome ind på vores kvalitative fund.

Tæt på ’mit private netværk’
I vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi, at 89 procent af alle respondenter angiver, at de søger hjælp hos
deres private netværk i forbindelse med udfordringer. Et udsagn fra vores fokusgruppeinterview går tæt på
betydningen og brugen af de private netværk og fællesskaber, som selvstændige psykologer indgår i:
”Jeg bruger mit private netværk til en masse ad hoc ting. Sådan nogle short cuts i stedet for, at
man skal ud og lave en stor undersøgelse af fx alle forsikringsselskaber. Så er der fx en, der
siger: ’De fleste af os bruger Runa’ eller et eller andet. Så det ikke tager så lang tid at få svar på
sine spørgsmål. Så jeg hører mit netværk og får summen af, hvad gør de fleste. På den måde skal
jeg ikke starte fra Adam og Eva med alle ting hver gang. ”

Også Christina og Michael fra vores kvalitative interviews gør aktivt brug af deres private netværk:
”Jeg kender jo rigtigt mange selvstændige, så jeg ringer bare rundt, hvis jeg har et spørgsmål. ”
(Christina).

”Jeg er med i en erfa-agtig gruppe, hvor vi mødes en gang om måneden, og det fungerer super
godt, og det er noget, som jeg gik ind i efter, at jeg blev selvstændig. ” (Michael).

Der er både tale om fysiske netværk, men også online fora. I modsætning til billedet fra
spørgeskemaundersøgelse, hvor sociale medier ikke synes særlig udbredt til at søge hjælp til udfordringer,
ser vi i vores kvalitative interviews og fokusgrupper at brug af de sociale medier er udbredt:
”Jeg bruger Facebook meget. Du kan altid stille et spørgsmål der, og så får du hurtigt svar. ”
(Christina)

”Jeg har brugt Facebookgruppen rigtig meget. Både ved at stille spørgsmål, men også ved at se,
hvad andre stiller af spørgsmål. Jeg fandt en god revisor derinde. ”
”Jeg sidder også i en online gruppe. ”
En af de ting, der karakteriserer brug af virtuelle netværk er, at de er gratis. Men blandt vores respondenter
hører vi også, at brug af de fysiske private netværk ofte er kendetegnet ved viden som flyder og udveksles
uden økonomi indblandet. Hos nogle betegnes de private netværk som supervisionslignende:
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”Jeg sidder i forskellige netværk og gensidige supervisionsting. Det er alt sammen gratis. Vi støtter
hinanden. Det er helt tilbage til studietiden. ”

”Jeg kontakter også folk bilateralt. Jeg ringer og spørger: ’Har du tid til at drikke kaffe og give mig
nogle fif’. Simpelthen noget med: ’Jeg er ved at starte op, jeg er i tvivl om det her, har du en halv
time eller kan vi tage den over telefonen’? Så jeg har forskellige niveauer af fagnetværk, jeg sidder
i. Nogle af dem er fra studietiden, hvor vi mødes hver anden måned og laver gensidig supervision.
Det kunne godt tælle. Det er ikke bare veninder, der mødes og taler psykologi. Det er supervision.
Men jeg har ikke brugt det selv, for jeg er ikke ivrig for at blive specialist, men jeg kunne egentlig
godt registrere det. Det hele er uden penge. Det er deleøkonomi eller udvekslinger –
naturalieøkonomi. ”

I de private netværk søger den selvstændige psykolog faglig sparring, men det kan også være et forum til at
få opgaver:
”Vi er en 6-7 erhvervspsykologer, som mødes en gang om måneden, og så har vi sådan en
formiddag, hvor det hedder supervision, og det er det også, men det er også faglig sparring og
udveksling af ting. Det er også et sted, hvor vi udveksler opgaver med hinanden. Det er fagligt, men
der sidder også nogle, som er ansat i nogle organisationer, og som så har brug for nogle til at løse
nogle opgaver. Så det er også et sted, hvor man får nogle kontakter. Ligesom hvis man havde en
supervisionsgruppe. Altså, vi starter altid med at spørge ud, om der er nogen, som har nogle sager
på. Og så er det jo supervision, som kan handle om en sag, men i lige så høj grad mine udfordringer
med at mangle et fagligt netværk, eller spørgsmål om, hvem det kan være godt at arbejde sammen
med. Det kan sagtens være ting, som handler om ens arbejdsliv også og opgaver – sagssupervision
(…) Det er et fortroligt rum. En gruppe som har kørt i 10 år. Jeg har været med i 2-3 år siden jeg
blev selvstændig. ”

Netop det, at de private netværk er fortrolige kan gøre dem svære at få adgang til. I den ene fokusgruppe
erfarede vi, at de netværk som for nogle synes nemme og umiddelbare at få adgang til for andre er svært
tilgængelige. Det illustreres her i et udpluk fra en dialog:
Jørgen: ”Jeg er medlem af netværk som er privatorganiseret. Det er også en særlig gruppe. Det er
lidt hemmeligt. ”
Susanne: ”Det er mit indtryk, at psykologer er rigtig meget sådan. At det er lidt hemmeligt. ”
Jørgen: ”Men det er jo sådan, at hvis man skal præsentere sit levebrød for hinanden, så kan det
ikke bare være åbent. ”
Marlene: ”Jeg tror, det er forskelligt. Jeg talte sammen med en ny selvstændig veninde i dag. Vi
talte om: ’Er vi konkurrenter, eller er vi samarbejdspartnere? ’ På et overordnet plan var vi begge
dele, men vi sagde, at på det konkrete plan, at i det øjeblik vi arbejder sammen, var der mere
arbejde til os, selvom vi på et overordnet plan også var konkurrenter. ”

Alle de selvstændige psykologer, som vi interviewede på arbejdspladser og i fokusgruppe havde netværk af
psykologer, som de talte med. Og en del brugte deres netværk både formelt til udveksling af supervision og
til mere uformel og ad hoc baseret sparring og råd og vejledning. Men andre havde svært ved at finde
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netværk, som de kunne bruge i forhold til de udfordringer, de stod med som selvstændig. I de tilfælde blev
interviews og fokusgruppe brugt til en anledning, hvor den selvstændige psykolog kom med en opsang til
foreningen:
”Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Dansk Psykolog Forening ville rammesætte nogle netværk.
Det skal være sådan, at der er det rigtige match, som passer til det sted man selv er, og de opgaver
man løser. ”

Og flere talte om, at det ikke blot handler om at mødes med fagfæller. Det er vigtigt, at der er det rette match:
”Jeg har nogle af mine unge kolleger fra studiegruppen, som jeg er i erfagruppe med. Men vi har ikke de
samme områder, så nu er det bare hygge, og det er også fedt, men jeg savner virkelig nogle fagfæller
inden for mit felt. Det handler om netværk, fællesskab og sparring.
”Jeg har to veninder, som er selvstændige, men ellers kender jeg ikke andre selvstændige. Det er ikke
bare at mødes med andre psykologer. Det handler om at møde folk, som er i samme båd”.

Selv de selvstændige psykologer, som allerede havde eget privat netværk, som de brugte ihærdigt, når de
havde udfordringer, kom med opfordringer til foreningen, som indebar etablering af fællesskaber i regi af
foreningen. Adspurgt om der ikke allerede var mange fællesskaber qua de decentrale enheder, som de kunne
deltage i lød svaret, at der ikke var nok synlighed omkring de eksisterende tilbud, samt at der var brug for
mere og andet end det.

4.1. Kendskab og anvendelse af ydelser
I det følgende afsnit vil vi præsentere data fra spørgeskemaundersøgelsen, som viser vores selvstændige
psykologers kendskab til og brug af foreningens ydelser på det liberale område. Efterfølgende vil vi qua det
kvalitative materiale komme tættere på, hvad det er, selvstændige medlemmer efterlyser af foreningen, samt
hvordan de kunne tænke sig at involvere sig i netværk og fællesskaber omkring foreningen.
Tabel 4.1.2 viser, hvor stor en andel af respondenterne, der har henholdsvis kendskab til og tidligere har
anvendt de forskellige serviceydelser, man som selvstændig psykolog har adgang til gennem sit medlemskab
af Dansk Psykolog Forening.
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Tabel 4.1.2: Har du kendskab til og/eller før anvendt følgende medlemstilbud?
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Andre tilbud fra Dansk Psykolog Forening
Fagligt netværk gennem Dansk Psykolog Forenings
kredse, selskaber og sektioner

45%
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site www.psykologeridanmark.dk
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Kontante fordele herunder rabatter på
fitnessmedlemsskab og en række forbrugsgoder
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selvstændige medlemmer af Dansk Psykolog Forening
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4.1.1. Respondenternes kendskab til medlemstilbud
Tabel 4.1.2 viser, at de serviceydelser, som flest har kendskab til, er P – Psykologernes fagmagasin (66
procent af respondenterne), rådgivningstekst om juridiske forhold på hjemmesiden (62 procent af
respondenterne) deltagelse i Dansk Psykolog Forenings kurser (57 procent), fagligt netværk gennem Dansk
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Psykolog Forenings kredse, selskaber og sektioner (57 procent), mulighed for at tegne forsikringer hos
RUNA Forsikring (54 procent), profilering på www.psykologeridanmark.dk (53 procent), rådgivningstekst
om forsikringsselskaber og netværk på hjemmesiden (53 procent) og rådgivningstekst om
praksisoverenskomsten på hjemmesiden (52 procent).
De serviceydelser, som færrest har kendskab til, er kontante fordele (25 procent), rådgivningstekst om
sikring ved sygdom på hjemmesiden (35 procent), hjælp til vurdering og håndtering af klagesager (38
procent), telefonisk rådgivning (38 procent) og rådgivningstekst om honorarniveau og budgetlægning (39
procent).
Der er stor forskel på, hvor stor en andel af respondenterne, der har kendskab til de enkelte serviceydelser.
Kendskabet spænder således fra 25 procent til 66 procent. Det generelle billede er, at en relativ lav andel af
respondenterne har kendskab til serviceydelserne.
Vores spørgeskemaundersøgelse fra 2015 viste også, at der blandt de selvstændige psykologer er et relativt
lavt kendskab til foreningens medlemstilbud og det var i store træk de samme områder, der rangerede hhv.
højt og lavt i forhold til kendskab.

4.1.2. Respondenternes anvendelse af medlemstilbud
Tabel 4.1.2 viser, at for langt de fleste medlemstilbud er der en væsentlig lavere andel af respondenterne, der
har anvendt i forhold til andel, der har kendskab til tilbuddet.
De serviceydelser, som flest medlemmer har anvendt er vores kurser (57 procent), fagmagasinet (57
procent), profilering på www.psykologeridanmark.dk (47 procent), faglige netværk gennem Dansk Psykolog
Forenings kredse, selskaber og sektioner (45 procent) og rådgivningstekst om juridiske forhold på
hjemmesiden (42 procent af respondenterne).
De serviceydelser, som færrest medlemmer har anvendt er kontante fordele (6 procent), rådgivningstekst om
sikring ved sygdom på hjemmesiden (10 procent), hjælp til vurdering og håndtering af klagesager (11
procent) og rådgivningstekst om honorarniveau og budgetlægning (16 procent).
Der tegner sig altså et billede af, at de serviceydelser, der er hhv. lavt og højt kendskab til, også er de
serviceydelser, der er hhv. lav og høj anvendelse af.

Tæt på viden om og brug af foreningens ydelser
De fleste deltagere i vores fokusgruppe var ikke bevidste om, at de kunne få råd og vejledning hos et team af
konsulenter med ekspertise på det liberale område. Her blev fokusgruppen udover at agere ramme for at få
afdækket medlemmers oplevelser og erfaringer, også en mulighed for at få viden om, at der rent faktisk er
rådgivning på det liberale område. En deltager i fokusgruppen fortalte også, at det – da hun gennemgik
spørgeskemaet til undersøgelsen – havde overrasket hende at Dansk Psykolog Forening havde konsulenter på
området.
Men det er ikke bare manglende viden, der gør, at kun 37 % angiver at bruge foreningen, når der opstår
udfordringer. Ser vi på vores kvalitative materiale handler det også om, at man som selvstændig psykolog
ikke altid ved, hvad det egentlig er, at udfordringen handler om. Her kan man via formel supervision eller
sparring fra eget netværk opnå en mere eksplorativ tilgang til opgaveløsning:
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”Det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg er til besvær, når jeg ringer ind til foreningen. Men det
er lidt sådan i telefonen, at det er bedst, hvis jeg ved, hvad der er, som jeg gerne vil tale om.
Nogle gange har man jo brug for noget mere coachende end rådgivende og konkret. Og jeg tror
faktisk, at det er lige præcis den problemstilling, som gør, at man hellere vil finde en supervisor.
For hvis jeg ringer herind, så har jeg en fornemmelse af, at jeg skal ringe ind og spørge om noget
ret konkret. Jeg har også en fornemmelse af, at tiden er ret begrænset, hvad den jo også er, hvis
jeg bare skal ringe ind og spørge en konsulent. Så noget af det er jo også den omsorg, der ligger i
at kunne udforske det - frem for at sige: ’Hvad gør jeg ved det her? ’ For sådan er spørgsmålene
ikke altid stillet op. ”

Manglende brug af foreningens ydelser handler imidlertid også om synlighed og en oplevelse af ikke altid at
føle sig velkommen eller indbudt til et fællesskab med andre selvstændige. I den forbindelse blev der i
fokusgruppeinterview efterlyst en velkomstmail fra foreningen i det øjeblik, man bliver selvstændig:
”Hvis jeg tænker på, hvad man kan bruge DP til, så har jeg jo heller ikke opsøgt dem særlig meget.
Og der tænkte jeg da også, at for tre måneder siden blev jeg medlem af de selvstændiges sektion, og
det kunne have været fint at få en mail om, hvad man kan bruge dem til. At man også lige får at
vide, at det vi kan hjælpe med er sådan og sådan. Selvfølgelig ligger det på nettet, Og der ligger
også en helt masse ting, som jeg kunne have brugt, men som jeg ikke har brugt. Men det kunne
være rart med et velkomstbrev. ”

Ønsket om større synlighed var for fokusgruppedeltagere møntet på udbytte fra foreningen. Men det
handlede også om større synlighed omkring, hvordan man som medlem kan bidrage til fællesskabet:
”Jeg kunne godt have ønsket en mail fra DP, som beskriver, hvad man kan bruge DP til som
selvstændig, men også for at høre hvordan jeg selv kan bidrage. ”

Udsagnet om at større synlighed både handler om at få kendskab til hvad DP tilbyder, men også til hvordan
man som medlem selv kan bidrage taler ind i tidligere medlemsundersøgelser i foreningen. I 2016 viste
undersøgelsen ’Adgang til indflydelse’, at vores aktive medlemmer selv påpeger, at for at motivere flere til at
involvere sig i foreningens fællesskaber, skal der skabes synlighed på flere planer. Både bestyrelsen, de
decentrale enheder selv og sekretariatet skal være aktive i den proces, som handler om at gøre flere
medlemmer opmærksomme på eksisterende fællesskaber. Blandt fokusgruppedeltagere var der både
selvstændige medlemmer som enten var eller havde været aktive i foreningen, men der var også dem, som
havde en forforståelse af foreningen fællesskaber, som lukkede og træge grupper, som trængte til fornyelse:
”Man kunne da godt ønske sig mere kul på foreningen - mere faglighed og synlighed. Men måske der
skulle pustes lys ind i det gamle i stedet for noget nyt. ”

For flere af de selvstændige psykologer, vi talte med, var det imidlertid ikke nok at kaste nyt lys på de
allerede eksisterende tilbud om fællesskaber. For tid handler som selvstændig om økonomi:
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”I det øjeblik man bliver selvstændig bliver man nøjeregnende med sin tid. Så der skal virkelig være
udbytte i det, som DP tilbyder folk, som starter som selvstændige. ”

Vi vil nu se nærmere på, hvad det er for ønsker vores selvstændige psykologer har til foreningen. Først
gennemgår vi vores kvantitative materiale og viser, hvilke medlemstilbud vores medlemmer kunne tænke sig
at få adgang til i fremtiden. Hernæst går vi tættere på de selvstændige psykologers holdninger til og ønsker til
fremtidige medlemstilbud.

4.2. Hvilke medlemstilbud vil vores medlemmer gøre brug af?
Vi spurgte vores medlemmer, hvorvidt det ville være relevant for dem at gøre brug af en række
medlemstilbud. Respondenternes svar er opgjort i tabel 4.1.3
Tabel 4.1.3: Angiv hvorvidt det vil være relevant for dig at gøre brug af følgende medlemstilbud, hvis
du fremover fik adgang til dem via dit medlemskab af Dansk Psykolog Forening14.
Medlemstilbud

Gennemsnitstal
for værdi i
medlemskab

Andel af de 706 respondenter,
som har vurderet relevansen
af medlemstilbuddet

Rabataftale på flere relevante forsikringer
Rabataftale på bistand hos revisions- og regnskabsvirksomhed
Bankaftale med gunstige vilkår
Netværk for nystartede selvstændige psykologer
Arrangement om relevant lovgivning for selvstændige
psykologer
Arrangement om selvstændige psykologers samarbejde med
forsikringsselskaber og netværk
Arrangement om opstart af virksomhed for psykologer
Adgang til rådgivning om samarbejdsaftaler
Mentorordning hvor nystartede selvstændige kan få en erfaren
mentor
Rabataftale på bistand hos advokat
Arrangement om forretningsudvikling
Arrangement om selvstændige psykologers psykiske
arbejdsmiljø og det gode arbejdsliv som selvstændig
Kaffemøder for selvstændige
Arrangement med afklaring af, om man skal starte som
selvstændig
Arrangement om forhandling

3,9
3,8
3,8
3,5

81%
77%
68%
34%

3,4

86%

3,3
3,3
3,3

75%
34%
69%

3,2
3,2
3,2

41%
70%
59%

2,9
2,8

70%
65%

2,8
2,7

26%
60%

Tabel 4.1.3 viser hvor stor en andel af respondenterne, der har angivet, at forskellige medlemstilbud kan
have relevans for dem. Tabellen viser samtidig gennemsnitstallet for respondenternes vurdering på en skala
fra 1 til 5, hvor 1 angiver, at tilbuddet vil tilføre lille værdi til deres medlemskab og 5 angiver, at tilbuddet vil
tilføje høj værdi til deres medlemskab.

Til spørgsmålet stod denne hjælpetekst: ”Hvis ikke medlemstilbuddene vil have relevans for dig, skal du sætte kryds i "Ikke
relevant". Hvis medlemstilbuddene vil have relevans for dig, skal du sætte kryds i felterne 1-5 afhængig af, hvor stor værdi, du
vurderer, at de enkelte tilbud vil tilføre dit medlemskab, hvor 1 er meget lille værdi, mens 5 er meget stor værdi. ”
14
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Tabellen viser, at alle de 15 nævnte medlemstilbud har en gennemsnitlig værdi på over 2,5 og at der er en
jævn stigning i gennemsnitlig værdi fra 2,7 til 3,9.
Blandt de, der gennemsnitligt vurderes at give mest værdi i respondenternes medlemskab er rabataftaler på
flere relevante forsikringer, rabataftale på bistand hos revisions- og regnskabsvirksomheder samt bankaftale
med gunstige vilkår. De tre ligger øverst på listen over gennemsnitlige vurderet værdi med gennemsnit på
hhv. 3,9, 3,8 og 3,8. Der er samtidig en relativ stor andel af respondenterne, der har angivet tilbuddene som
relevante (hhv. 81, 77 og 68 %).
Også arrangementer om hhv. relevant lovgivning for psykologer og om samarbejde med forsikringsselskaber
og netværk ligger højt på listen med gennemsnit på hhv. 3,4 og 3,3.
En relativ lav andel har vurderet ”Netværk for nystartede selvstændige”, ”Mentorordning hvor nystartede
selvstændige kan få en erfaren mentor” og ”Arrangement om opstart af virksomhed for psykologer” som
relevant. Da de tre medlemstilbud er målrettet psykologer, der står overfor at starte virksomhed og nystartede
selvstændige har vi set på, hvor stor en andel af de nystartede (respondenter der har startet virksomhed for
højst tre år siden), der vurderer de tre tilbud som relevante. Inden for gruppen af nystartede gør det sig
gældende for alle tre medlemstilbud, at 75 % af respondenterne vurderer dem som relevante.
I 2015-undersøgelsen spurgte vi også ind til vurdering af relevans af eventuelt fremtidige medlemstilbud.
Følgende fem blev vurderet højest: ”Rabataftale på relevante forsikringer”, ”Arrangement om relevant
lovgivning for selvstændige”, ”Rabataftale på bistand hos revisions- og regnskabsvirksomhed”, ”Adgang til
rådgivning om samarbejdsaftaler” og ”Rabataftale på bistand hos advokat”. Der er således god sammenhæng
mellem resultaterne i de to undersøgelser.

Medlemstilbud skal være relevante – tæt på medlemsønsker
Vores kvalitative fund går fint i spænd med vores data fra spørgeskemaundersøgelsen. Det er - som vi også
så det i afsnit 2- især de mere ’hårde’ ydelser som pension, forsikring, jura og økonomi, som medlemmerne
har udfordringer med, og som de derfor kunne tænke sig medlemstilbud omkring. Men igen handler det også
om synlighed og et bedre overblik over, hvilke valg man skal træffe som selvstændig – og hvornår man skal
træffe dem:
”Jeg har mest brug for hjælp til de hårde ting. Vi har taget psykologuddannelsen. Vi kan intet CBS
og juraagtigt. Så der hvor vi har rigtig meget brug for støtte, det er nok regnskab, skat, jura,
journaldatalovgivning. Der skal vi være helt sikre. Jeg har mange overvejelser: ’Skal jeg købe
Clinic Care eller skal jeg gøre noget andet omkring mine journaler? ’ Og da jeg skulle oprette et
cvr-nummer spurgte jeg mig selv: ’Er jeg en enkeltmandsvirksomhed? eller hvad skal jeg vælge?
Helt basalt er der to tre virksomhedsmodeller, man kan vælge imellem, men hvilken en skal man
vælge? Så jeg efterlyser overblik helt fra starten. Et flowdiagram som viser: ’Start her- her skal du
træffe den første beslutning- bum. Her kan du træffe den næste; Her er det godt at gå i gang med
det her. Der er også ting man kan vente lidt med - jeg venter med det der pension til jeg egentlig
har en indtægt. Der er rigtig mange spørgsmål man går med, når man skal starte op. Hvornår
trækker man ting fra på momsregnskabet? Nå ja, skal man ikke have en indtægt før man begynder
at trække fra? Altså sådan er der rigtig mange ting, der kommer efter hinanden. Det kan være
overvældende, hvis man skal tage stilling til det hele fra første dag. Når man ser på www.dp.dk så
virker det som om, at man skal tage stilling til alting på én gang. ”
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Det er selvfølgelig meget fint med en tjekliste, og hvis du går ind og læser på
psykologforeningens hjemmeside, så er der ALT det man skal, men faktisk ville det være rigtig
fint at få det i en ramme, en rækkefølge, fordi hvor er det nu man starter? ”

Udover at vores selvstændige medlemmer savner større overblik, var der også flere, som efterlyste at online
information blev suppleret med trykt materiale, eller som minimum at materialet er at finde som en PDF-fil.
”Jeg tænker også, at jeg godt kan lide at have ting på tryk. For på sådan en hjemmeside, så
klikker man ind på den ene side og så den anden side. Det ville være rart med en pdf fil, som
man kan printe ud, så man havde 10 sider med overblik, hvor man kunne strege og tage noter.
Så ville jeg allerede være godt på vej. ”
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Dansk Psykolog Forening blev bedre til at byde det selvstændige medlem velkommen i sin nye rolle som
netop selvstændig. I den sammenhæng var der flere som efterlyste arrangementer og kurser for selvstændige,
hvor man dels kunne møde de rådgivere, som sidder på det liberale område i foreningen, men også
arrangementer, som klæder en på i rollen som selvstændig:
”Som helt nystartet kunne jeg godt tænke mig et iværksætterkursus bestående af flere dele: En
basis indførsel i skatteregler; Hvordan skal jeg markedsføre mig; Tavshedspligt. Hvad skal jeg,
hvis jeg skal på barsel? Hvad hvis jeg bliver syg og hvad med pension? Jeg har brugt rigtig meget
krudt på egen hånd. Der er der jo den der A til Z på hjemmesiden. Men den er ikke konkret nok,
og den har brug for at blive opdateret. Jeg har ikke kunnet finde den hjælp, jeg havde brug for.
Jeg har ikke flair for skatteregler, og sådan tror jeg mange har det. Jeg endte med at ringe ind til
sekretariatet og fik noget hjælp. Men det kunne være godt med et iværksætterkursus. ”

”Jeg synes Dansk Psykolog Forening skal have et fast mønster med nogle start up seminarer for
selvstændige – nogle to dages seminarer - måske med løbende optag. Eller 2-3 gange om året. Jeg
ved ikke hvor meget behov der er. Der synes jeg, man skal se på efterspørgslen. Der skal i hvert
fald være nok. Kursusdagene skal følges op af nogle online selvhjælpsgrupper, som faciliteres af
en konsulent fra foreningen. Og konsulenten fra DP skal så kunne deltage i online chat for at
afklare de ting, der bliver brug for. Bagefter kan gruppen selv vælge at mødes fysisk hvis de vil. ”
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Endelig var der ønske om, at foreningen i højere grad udgav materiale, som kan hjælpe den selvstændige til
at løse konkrete opgaver. En fokusgruppedeltager fortæller her, at hun ønsker foreningens hjælp som
brobygger:
”DP skal tænke: ’Hvad har en privatpraktiserende brug for? Hvor kan man få fat i gruppetilbud?
Hvem kan henvise? Kan jeg? Skal andre? Det må i virkeligheden hedde brobygning. Så det er både
hvad men også hvordan. Både regler og retning. Der er brug for et mapping system, som skaber
overblik over det tværfaglige. Tit sidder man nærmest som socialrådgiver og bruger meget tid på
nettet for at lede efter det bedste tilbud er til klienten. ”
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fremtidige medlemstilbud, der vil give de selvstændige mest værdi i deres medlemskab.
I vores spørgeskemaundersøgelse ser vi, at langt de fleste af respondenterne (89 procent) angiver, at de
benytter deres private netværk, når de støder på udfordringer i forbindelse med deres virksomhed. Samtidig
er det kun 37 procent der angiver, at de benytter Dansk Psykolog Forenings tilbud om rådgivning og
sparring.
Det hænger i det kvantitative materiale fint sammen med, at relativt få respondenter har kendskab til og har
anvendt vores medlemstilbud. Således kan den lave anvendelse til dels skyldes det lave kendskab til, hvad
man som selvstændig psykolog kan bruge sit medlemskab til.
59 procent af respondenterne angiver, at de anvender professionelle som hjælp. Samtidig er medlemstilbud,
der letter adgang eller giver rabat til brug af de professionelle rangeret højt blandt respondenterne. Det
indikerer, at mange selvstændige psykologer kunne få gavn af at, foreningen – om muligt – fremover indgår
rabataftaler om eksempelvis advokathjælp eller regnskabsvirksomheder. Det bekræftes ved den forholdsvis
store efterspørgsel blandt de selvstændige efter forskellige typer af aftaler, der sikrer rabat på ydelser, der for
manges tilfælde er nødvendige for at drive virksomhed.
Ser vi på vores kvantitative afdækning af medlemmernes ønsker til serviceydelser – tabel 4.1.3 ser vi, at
vores medlemmer rangerer og udvælger serviceydelser som uafhængige størrelser. ’Netværk for
nyetablerede selvstændige psykologer’ er en ydelse, ’kaffemøder’ er en anden ydelse og ’arrangement om
forretningsudvikling’ er en tredje ydelse’. Denne måde at anskue ønsker til serviceydelser giver et godt
overblik og er en naturlig konsekvens af, at vi opstiller en række isolerede serviceydelser og beder vores
respondenter forholde sig til dem, som var de netop isolerede serviceydelser. Vores fokusgrupper og
interviews med selvstændige psykologer viser imidlertid, at de serviceydelser som den selvstændige
psykolog efterlyser af foreningen i praksis flyder sammen. Som vi hører fra vores medlemmer ønskes et
overblik over, hvad der skal gøres, men også hvornår det skal gøres. Men der er også ønske om, at én
serviceydelse fx et seminar om selvstændig virksomhed, skal vil munde ud i en anden serviceydelse, nemlig
nogle netværksgrupper. Og vores kvalitative data viser også, at man som selvstændig er nøjeregnende med
sin tid. Så det handler ikke bare om at blive sat sammen med andre selvstændige. Det skal være et
fællesskab, som kan give udbytte, og som man selv kan bidrage til. Medlemstilbud skal være synlige og
relevante. En konsekvens af manglende synlighed er, at vores medlemmer ikke kender til foreningens tilbud
og derfor heller ikke anvender tilbuddet. Men med synlighed følger anvendelsen ikke automatisk. Så selvom
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vores kvantitative data viser en sammenhæng mellem manglende kendskab til en given ydelse og manglende
brug af den selvsamme ydelser, er der ikke en simpel årsagssammenhæng mellem kendskab til og brug af.
Når fx vi ser på vores data om brug af privat netværk har vi et eksempel på, at selvstændige psykologer
finder sparring, dér hvor den tilbydes relevant. I tilfældet med de faglige fællesskaber synes de- viser vores
undersøgelse- mere relevante i privatregi, end hvad vores medlemmer hidtil har kunnet finde indenfor
foreningen. Spørgsmålet bliver i den sammenhæng, hvordan vi i Dansk Psykolog Forening bedst skaber
relevante netværk for de selvstændige psykologer.
Medlemmernes vurdering af relevansen og værdien af eventuelt fremtidige medlemstilbud i vores
kvantificerbare materiale kan sammen med medlemmernes holdninger og erfaringer, som de kommer til
udtryk i vores kvalitative materiale, tilsammen være et pejlemærke, når vi inden for nuværende
generalforsamlingsperiode - på tværs af foreningen - skal prioritere, hvilke konkrete serviceydelser, der skal
være tilgængelige for selvstændige psykologer.
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