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AKTUELLT

När Stockholms läns landsting skärp-
te riktlinjerna för bisysslor ställdes 
Hans-Martin Engström inför ett ulti-
matum: jobba heltid eller säg upp dig. 
Hittills hade Hans-Martin Engström 
varit deltidsanställd för att hinna med 
egna projekt och sin forskning.

– För mig var det aldrig aktuellt att 
inte få driva egna idéer. Jag tänkte: Nu 
chansar jag och tar steget ut härifrån.

De första månaderna levde han kna-
pert och på sparade pengar. Han hade 
sagt upp sig utan att ha något att gå till. 
Men så i mars kontaktade han ett be-
manningsföretag som hyrde ut psyko-
loger, och fick napp direkt. Sedan dess 
har uppdragen som hyrpsykolog blivit 
allt fler. 

– Jag bestämde mig för att ge det två 
år. Men nu trivs jag jättebra och kan 
verkligen tänka mig att fortsätta länge. 

Ingen arbetsdag är den andra lik. Ena 
dagen ger han psykologisk behandling 
inom Kriminalvården i Sala, nästa gör 
han neuropsykiatriska utredningar på 
klienter på kriminalvårdsanstalten i 
Eskilstuna. Däremellan har han varie-
rande uppdrag på tre-fyra olika arbets-
platser inom Stockholms län.

”Jag gillar friheten”
Mest uppskattar han friheten, 
variationen och lönen. 
Men det var inte villkoren som 
lockade Hans-Martin Engström 
att bli hyrpsykolog.

– Jag hade egentligen inget 
val, säger han. 
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– Jag trivs med friheten och att välja 
mina uppdrag. Omväxlingen är stimu-
lerande. Ekonomiskt är det också för-
delaktigt. Det är bättre betalt än att vara 
anställd och det är väl rimligt eftersom 
uppdraget som hyrpsykolog är förenat 
med större osäkerhet. 

Hans-Martin Engström är inte an-
ställd, utan fakturerar som egen företa-
gare för sina tjänster. Uppdragen får han 
via bemanningsföretag, som också är de 
som står för upphandlingar och admi-
nistration – och kvalitetssäkringen. 

Att själv slippa söka uppdrag och 
göra allt det administrativa, underlättar 
mycket, menar Hans-Martin Engström.

– Det är ett oerhört tidskrävande jobb 
som jag slipper ägna min tid åt. För mig 
passar det arbetssättet bra, säger han.

Marknaden för hyrpsykologer är fort-

farande ganska ny, uppdragen är inte 
så många och konkurrensen mellan be-
manningsföretagen och mellan psyko-
loger stor. 

– Som hyrpsykolog måste man hela 
tiden försäkra sig om att ha tillräckligt 
med uppdrag, vilket kan vara stressigt, 
säger han. 

Som nischad psykolog inom kriminal- 
och beroendevården med flera års er-
farenhet får han främst uppdrag inom 
kriminalvården, men även på HVB-hem 
och behandlingshem. Uppdragen spän-
ner oftast över längre tid, vilket är vik-
tigt för att utföra ett professionellt jobb, 
menar Hans-Martin Engström. 

– Jag har haft tur som fått uppdrag 
som sträcker sig över flera år, och att an-
stalterna är så flexibla. Men ingenting är 

”Ekonomiskt är det 
också fördelaktigt. 
Det är bättre betalt”

HYRPSYKOLOGER
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”Jag gillar friheten”

säkert. Upphandlingarna omförhandlas 
regelbundet och då kan arbetsgivaren 
ta ställning till om den är fortsatt nöjd. 
Om inte, blir jag av med uppdraget, sä-
ger han och fortsätter:

– Men just nu är jag, som fortfarande 
är så ny i branschen, mest tacksam att 
jag får uppdrag. 

Även om Hans-Martin Engström 
trivs med jobbet som hyrpsykolog, var 
det inte hans förstahandsval.

– Om jag hade fått fortsätta ägna mig 
åt egna projekt hade jag jobbat kvar på 
Beroendecentrum. Definitivt. Det var 
med stor osäkerhet jag gick ut i det här. 
Men som det ser ut nu behöver jag sna-
rare avgränsa mig; jag tackar ja till för 
många uppdrag. Vilket såklart är gläd-
jande efter bara ett halvt år som hyr-
psykolog, säger han. l

Allt fler bemanningsföretag erbjud-
er uppdrag, nya arbetsplatser och 
högre lön. 

Lockande, ja visst! Men innan 
du hoppar på som hyrpsykolog, 
undersök avtalen och se till att 
företaget har kollektivavtal.

– Om företaget inte har kollek-
tivavtal får anställda förhandla 
om varje fråga. Har företaget 
kollektivavtal gäller avtalet för 
alla anställda, även psykologer. 
Men om arbets givaren tecknat 
olika kollektivavtal kan olika avtal 
tillämpas på olika grupper. Då är 
det viktigt att ta reda på vad som 
gäller, säger Carl-Axel Holmberg, 
förhandlingschef på Sveriges Psy-
kologförbund.

Kollektivavtal löser många 
komp licerade frågor och underlät-
tar för både anställda och arbets-
givaren. Viktigt att få med i avtalet, 
enligt Carl-Axel Holmberg, är: 
tjänstepension, arbetstid, semes-
ter, löneutfyllnad vid föräldrale-
dighet och sjukdom, försäkringar 
och medbestämmande. 

Bemanningsföretagen ansvarar 
för kvalitetssäkringen. Vilket 
ansvar har psykologen?

– Det beror på vad som avses 
med kvalitetssäkring. Psykologen 
har alltid ett ansvar kopplat till sin 
legitimation. Sedan är det viktigt 
att klargöra vem som är vårdgiva-
re i relation till vårdtagaren. För 
vårdgivaren har också ett stort 
ansvar. 

Hyrpsykologer har högre lön än 
anställda inom samma verksam-

Hyrpsykologen Hans-Martin 
Engström är alltid på väg. 
Från Sala till Eskilstuna och 
åter till hemmet på Ekerö. 

Carl-Axel Holmberg

Fallgroparna är flera
Förhandlingschefens råd: Var noga med villkoren. Och 
undersök avtalen.

– Annars kan det bli dyrt, säger Carl-Axel Holmberg.

het. Vilket är mest fördelaktigt 
för psykologen?

– Lön är en viktig del av arbetet. 
Men möjlighet till karriär, profes-
sionell utveckling, god arbetsmiljö, 
kollegor samt andra förmåner och 
villkor så som semester och pen-
sion är också viktigt. Som anställd 
omfattas du av de arbetsrättsliga 
regelverken och de rättigheter 
och skyldigheter som är kopplade 
därtill. Vilket är oerhört viktigt.

Finns regler för uppdragens 
längd?

– Det finns en lagstiftning som 
gör att gränsdragningen mellan 
egenföretagare och arbetstagare 
kan bli mycket komplicerad och 
leda till omfattande ekonomiska 
konsekvenser för bägge parter.  
Det kan väcka frågor kring arbets-
löshetsförsäkring och vad den 
enskildes inkomster ska klassifi-
ceras som: Är det en tjänst eller 
näringsverksamhet? Om det visar 
sig att det egentligen handlar om 
en anställning, och inte ett upp-
drag, kan uppdragsgivaren tvingas 
betala retroaktiva arbetsgivar- 
avgifter. l 

TEXT: KAJSA HEINEMANN  


