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Sammanfattning 
 
Det har tidigare forskats på sambandet mellan tillfälliga anställningar och individers 

välbefinnande. Forskningen har däremot inte uppmärksammat om längden på den återstående 

avtalstiden har någon inverkan på de anställdas psykiska hälsa. Syftet med denna studie var att 

undersöka om längden på den återstående kontraktstiden kan predicera fotbollsspelares 

psykiska hälsa. Studien kontrollerade även om ålder, föräldraskap och planer för framtiden 

kunde ha någon inverkan på spelares psykiska hälsa i relation till återstående kontraktstid. 

Detta undersöktes genom en enkätstudie där 101 professionella fotbollsspelare från fem 

svenska elitlag deltog. Det huvudsakliga resultatet av studien var att återstående kontraktstid 

inte kunde predicera psykisk hälsa. Det framkom dock att planering för framtiden hade en 

positiv inverkan på vissa delar av spelarnas psykiska hälsa. En möjlig förklaring till varför 

återstående kontraktstid inte kunde predicera psykisk hälsa är att ett utgående kontrakt kan 

upplevas både som positivt och negativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: återstående kontraktstid, psykisk hälsa, fotbollsspelare 



 

 

Abstract 
 

Earlier studies have investigated the association between temporary employment and individual 

well-being. However, there is a lack of studies investigating the association between remaining 

time of the employment contract and the employee mental health. The aim of the study was to 

examine if the remaining time of the contract could predict the mental health of soccer players. 

The study also investigated if age, parenthood and plans for the future would interfere with the 

mental health of the players in relation to the remaining time of the contract. A total of 101 

professional soccer players from five Swedish elite teams participated in the study. The main 

result of the study was that player’s mental health could not be predicted by the remaining time 

of the contract. Furthermore the result showed that plans for the future had a positive effect on 

some aspects of the player’s mental health. A possible explanation why the remaining time of 

the contract could not predict mental health is that an expiring contract can be seen as 

something positive as well as something negative. 
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Introduktion 

 

Förändringstakten i dagens samhälle är hög och ett sätt för företagen att anpassa sig till den 

ombytliga marknaden är att använda sig av olika former av tillfälliga anställningar 

exempelvis projekt-, vikariats-, säsongs- och kontraktsanställningar (Jane, Westerlund, 

Virtanen, Vahtera, & Mika Kivimäki, 2008). Den ökade förekomsten av tillfälliga 

anställningar gör det relevant att undersöka vad dessa anställningsformer kan ha för inverkan 

på de anställdas psykiska hälsa. Den forskning som bedrivits inom området har redovisat 

varierande resultat. Vissa studier har visat att det finns ett samband mellan tillfälliga 

anställningar och sämre psykisk hälsa (Aronsson, Gustafsson, & Dallner, 2002; Waenerlund, 

Virtanen, & Hammarstrom, 2011) medan andra studier inte funnit något samband (Bardasi & 

Francesconi, 2004; Parker, Griffin, Sprigg & Wall, 2002). Det har rapporterats att tillfälligt 

anställda har bättre självskattad psykisk hälsa än tillsvidareanställda (Jane et al., 2008), men 

även att de har markant sämre självskattad psykisk hälsa än tillsvidareanställda (Martens, 

Nijhuis, Boxtel, & Knottnerus, 1999).  Rodriguez (2002) undersökte den psykiska hälsan hos 

tillfälligt anställda i både Tyskland och Storbritannien och fann att tillfälligt anställda mådde 

sämre än tillsvidareanställda i Tyskland men inte i Storbritannien. En spansk studie visade ett 

samband mellan vissa former av tillfälliga anställningar och psykisk ohälsa men forskarna 

poängterade att fler faktorer än anställningsformen påverkade resultatet då det främst var 

kvinnor och personer från lägre samhällsklasser som rapporterade psykisk ohälsa (Artazcoz, 

Benach, Borrell, & Cortès, 2005). En anledning till de inkonsekventa resultaten av den 

tidigare forskningen är att få studier tar hänsyn till individuella skillnader, exempelvis 

sjukdomshistoria, som kan påverka den anställdas psykiska hälsa (Virtanen, Vahtera, 

Kivimäki, Pentti & Ferrie, 2002). Arbetsförhållandena för tillfälligt anställda kan skilja 

avsevärt mellan olika länder samt mellan olika former av tillfälliga anställningar (exempelvis 

mellan vikariats- och projektanställningar) vilket kan vara ytterligare en anledning till de 

varierade resultaten av tidigare studier(Bernhard-Oettel, Sverke, & De Witte, 2005). Vid en 

sammanställning av forskning som undersökt sambandet mellan tillfälliga anställningar och 

psykisk ohälsa konstaterade Virtanen et al. (2005) att resultaten varierade, men att risken för 

psykisk ohälsa verkar vara högre bland tillfälligt anställda än tillsvidareanställda. 

Det finns olika teorier som förklarar varför tillfälligt anställda riskerar psykisk 

ohälsa. Aronsson et al. (2002) rapporterade att tillfälligt anställda i Sverige har sämre 

kontroll över sin arbetssituation än tillsvidareanställda och att denna brist på kontroll kan 
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leda till ökad mental påfrestning och resultera i sämre hälsa. Otrygghet och brist på kontroll i 

arbetslivet har visat sig vara faktorer som kan orsaka stressreaktioner och ohälsa bland de 

anställda (Näswall & De Witte, 2003; Sverke, Hellgren & Näsvwall, 2002). Det finns ett 

konstaterat samband mellan rapporterad psykisk ohälsa och graden av upplevd job-insecurity 

(Ferrie, Shipley, Stansfield & Marmot, 2002; Virtanen et al., 2002). Begreppet job-

insecurity innebär att individens fortsatta anställning upplevs som hotad, vilket bland annat 

kan resultera i oro över förlorad inkomst samt rädsla att förlora sina arbetskamrater (Näswall 

& De Witte, 2003). Det är vanligare att tillfälligt anställda upplever job-insecurity än att 

tillsvidareanställda gör det, vilket kan förklara varför tillfälligt anställda riskerar psykisk 

ohälsa i högre grad än tillsvidareanställda (Näswall & De Witte, 2003). Brist på stabilitet i 

den privata ekonomin är vanligare bland tillfälligt anställda än tillsvidareanställda 

(Aronsson, Dallner, Lindh & Göransson, 2005; Kauhanen, 2008) och denna instabilitet kan 

leda till oro och en ökad risk för psykisk ohälsa (Aronsson et al., 2005). 

Den tidigare forskningen har främst inriktat sig på att jämföra och försöka förklara 

eventuella skillnader i den psykiska hälsan mellan tillfälligt anställda och tillsvidareanställda 

samt mellan olika former av tillfälliga anställningar (Aronsson et al., 2002; Artazcoz et al., 

2005; Bardasi & Francesconi., 2004; Jane et al., 2008; Martens et al., 1999; Rodriguez., 

2002).  Forskningen har däremot inte uppmärksammat om längden på den återstående 

anställningstiden har någon inverkan på den tillfälligt anställdas psykiska hälsa. Eftersom 

tillfälliga anställningar är något som organisationer använder sig av i allt högre utsträckning 

är detta relevant att undersöka (Jane et al., 2008). Visar det sig finnas ett samband mellan tid 

kvar på anställningen och psykisk hälsa är det något som organisationer bör beakta vid 

förhandlingar om avtalslängd. Kunskap om den återstående anställningstidens inverkan på 

den psykiska hälsan är också intressant för individen då det kan fungera som vägledning för 

vilka typer av anställningar och anställningstider som bör sökas. 

Professionella fotbollsspelare är en intressant yrkeskategori att undersöka ur den här 

aspekten eftersom tillsvidareanställningar inte existerar i branschen utan spelarna är 

anställda på tidsbegränsade kontrakt av varierande längd. En ökad kunskap om den 

återstående anställningstidens inverkan på den psykiska hälsan är naturligtvis betydelsefull 

för organisationer vars hela personalgrupp består av tillfälligt anställda. Visar det sig finnas 

ett samband mellan tid kvar på kontraktet och psykisk hälsa är det något som 

fotbollsklubbar, och andra idrottsföreningar som använder sig av kontraktsanställningar, bör 

ha i åtanke när de bygger ett lag. I fall exempelvis kort återstående kontraktstid predicerar 

psykisk ohälsa kan det vara riskabelt för föreningar att ha många spelare med utgående 
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kontrakt då kontraktssituationen kan påverka dessa spelares psykiska hälsa på ett negativt 

sätt. Det är rimligt att göra antagandet att sämre psykiska hälsa kan ha en negativ inverkan 

på spelares prestationer vilket kan vara kostsamt i den konkurrensutsatta elitfotbollen. För att 

nå goda sportsliga resultat är det viktigt att föreningarna skapar en miljö där spelarna kan 

prestera maximalt. Eftersom en fotbollsspelares karriär består av tidsbegränsade 

anställningar är kunskap om den återstående kontraktstidens inverkan på den psykiska 

hälsan relevant även för spelarna. Denna kunskap kan styra vilken kontraktslängd som bör 

eftersträvas och när samtal om kontraktsförlängning bör inledas. 

Det är av intresse att undersöka om fotbollsspelarens ålder har någon inverkan på 

den psykiska hälsan vid kort återstående kontraktstid. Gustafsson och Lundberg (2004) menar 

att tillfälliga anställningar antingen kan fungera som en återvändsgränd eller som en 

språngbräda mot en bättre anställning. Eftersom yngre spelare generellt sett är attraktivare på 

transfermarknaden än äldre spelare kanske det är så att unga spelare i större utsträckning ser 

ett utgående kontrakt som en språngbräda mot ett bättre avtal. Det är därför relevant att 

undersöka om åldern påverkar den psykiska hälsan vid utgående kontrakt. En annan faktor 

som är intressant att kontrollera är om spelares föräldraskap har någon inverkan på den 

psykiska hälsan vid kort återstående kontraktstid. Ett utgående kontrakt innebär ofta att 

spelare måste byta stad för att hitta en ny arbetsgivare. Det är möjligt att spelare med barn 

inte är lika flexibla som andra spelare eftersom hänsyn bör tas till barnens sociala situation 

(exempelvis skolgång, vänner och släkt) vid en eventuell flytt. Dessa faktorer kan möjligtvis 

påverka föräldrars psykiska hälsa vid ett utgående kontrakt. Spelare som är föräldrar kanske 

också känner en större oro för att bli kontraktslösa och förlora sin inkomst eftersom de har 

barn att försörja. 

Inom idrottspsykologin har det forskats på hur karriärövergångar, både ändrade 

förutsättningar inom idrottskarriären samt övergången från elitidrott till livet efter 

idrottskarriären, påverkar individen. Ett kontrakt som löper ut är ett exempel på en övergång 

inom idrotten eftersom det sannolikt innebär en förändring av individens idrottsliga 

förutsättningar. Stambulova, Alfermann, Statler och Coté (2009) menar att karriärövergångar 

innebär stress och oro för huruvida förändringen kommer att få positiva eller negativa effekter 

för individen. Hur idrottaren hanterar övergångarna i karriären påverkar dennes möjligheter 

till framgångar inom sporten samt anpassningen till livet efter idrotten (Stambulova et al., 

2009). Eftersom fotbollsspelaren själv inte kan bestämma om denne kommer erbjudas ett nytt 

avtal hos en elitklubb kan ett utgående kontrakt också innebära slutet på livet som 

elitfotbollsspelare. Rollen som idrottsman blir ofta en stor del av individens identitet och när 
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idrottskarriären avslutas finns det en risk att en betydande del av identiteten går förlorad, 

något som kan få negativa konsekvenser på välbefinnandet (Stephan, 2003). En faktor som 

kan ha positiv inverkan på idrottares psykiska hälsa vid karriärövergångar och som 

underlättar anpassningen till ett liv efter idrottskarriären är planering för framtiden, 

exempelvis finansiell och yrkesmässig planering (Park, Lavallee, & Tod, 2013; Stambulova 

et al., 2009). Det är därför relevant att i föreliggande studie undersöka om fotbollsspelarna har 

en plan för vad som händer efter kontraktets utgång och vilken effekt detta har på den 

psykiska hälsan. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka om den återstående kontraktstiden har någon inverkan 

på fotbollsspelare psykiska hälsa. Studien kontrollerar även om ålder, föräldraskap och plan 

för vad som händer efter kontrakttidens slut kan ha någon inverkan på fotbollsspelarens 

psykiska hälsa i relation till återstående kontraktstid.  

Frågeställningarna var därför: Kan återstående kontraktstid predicera fotbollsspelares 

psykiska hälsa? Har spelarnas ålder någon inverkan på deras psykiska hälsa vid utgående 

kontrakt? Har föräldraskap någon inverkan på spelarnas psykiska hälsa vid utgående 

kontrakt? Har en utarbetad plan för vad som händer efter kontrakttidens slut någon inverkan 

på fotbollsspelares psykiska hälsa vid utgående kontrakt? 

 

 

Metod 

 

Deltagare och urval 

 

Totalt deltog 101 professionella fotbollsspelare (d.v.s. de livnär sig på sitt fotbollsspelande) 

från fem svenska manliga elitfotbollslag i studien. Fotbollslagen rekryterades med hjälp av en 

idrottspsykolog som varit verksam inom det svenska fotbollsförbundet och dennes kontaktnät 

av kollegor bland de svenska elitlagen. Deltagarna befann sig i ålderspannet från 18 till 39 år 

med en medelålder på 24,49 år. Deltagaren med längst återstående kontraktstid hade 67 

månader kvar på kontraktet och den med kortast återstående kontraktstid hade en månad 

kvar. Medelvärdet för återstående kontraktstid var 19,67 månader. Samtliga 101 enkäter 
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besvarades och samlades in (vilket innebar en svarsfrekvens på 100 %). 

 

 

Material 

 

Frågorna i enkäten utgjordes av General Health Questionnaire 12 (GHQ-12), en kortversion 

av General Health Questionnaire som är framtaget för att mäta allmänt psykiskt välbefinnande 

(Goldberg, 1972). GHQ-12 är ett självskattningsformulär som består av tolv frågor med fyra 

svarsalternativ (numrerade 0-3) till varje fråga. Genom att summera svaren på enkäten tas ett 

indexvärde för varje individ fram. Skalan för indexvärdena sträcker sig från 0 till 36, där ett 

högt värde indikerar lågt psykiskt välbefinnande. Den korta tid (3-5 minuter) som det tar att 

fylla i enkäten var en av anledningarna till varför instrumentet användes i den föreliggande 

studien då det ansågs öka möjligheterna att genomföra studien. Mätinstrumentet kontrollerar 

om respondenterna har problem att klara av sina normala funktioner och om det förekommer 

fall av psykisk ohälsa (Hardy, Shapiro, Haynes & Rick, 1999). GHQ-12 används frekvent vid 

befolkningsundersökningar och har validerats av bland andra Hardy et al.(1999) r= 70. 

Utöver GHQ-12 bestod enkäten av frågor rörande ålder, föräldraskap samt om 

respondenten hade någon plan för vad som händer efter kontraktstidens slut (Bilaga 1). För 

att kunna undersöka eventuella samband mellan återstående kontraktstid och psykisk hälsa 

fick respondenterna även svara på hur lång tid de hade kvar på sitt nuvarande kontrakt. Då det 

fanns spelare med olika nationaliteter bland urvalet togs det fram en svensk och en engelsk 

version av enkäten. Spelare tillhörande de utvalda lagen som varken kunde svenska eller 

engelska deltog inte i studien. 

 

 

Tillvägagångssätt 

 

Rekryteringen av deltagare inleddes med att telefonkontakt togs med en 

idrottspsykolog som varit verksam inom svenska fotbollsförbundet. Denne bistod 

med kontaktuppgifter till två av sina kollegor som jobbar med svenska elitfotbollslag. 

Dessa kontaktades via telefon och informerades om studiens syfte. De övriga tre 

lagen rekryterades genom att kontakt togs med olika ledare för laget. Även dessa 

informerades om studiens syfte. För ledare och idrottspsykologer beskrevs 

tillvägagångssättet samt enkäten och information gavs om hur resultatet skulle 
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redovisas. Datainsamlingen skedde i samband med lagens träningar och de ifyllda 

enkäterna skickades med post till Gävle. Hos fyra av lagen sköttes distributionen och 

insamlingen av enkäterna av ovan nämnda ledare och idrottspsykologer, medan 

uppsatsförfattaren själv skötte datainsamlingen hos ett lag eftersom det var 

geografiskt möjligt. Tillsammans med enkäterna följde ett missivbrev (Bilaga 2) som 

kortfattat beskrev studiens syfte samt innehöll information om de forskningsetiska 

riktlinjerna. Insamlandet av enkäter skedde under två veckor i mitten av maj. 

 

 

Design och dataanalys 

 

Först gjordes korrelationsanalyser och sedan en multipel regressionsanalys. De 

bivariata korrelationerna utfördes för att undersöka eventuella samband mellan 

kontrollvariablerna och de tolv frågorna rörande psykisk hälsa som utgör GHQ-12. I 

regressionsanalysen användes återstående kontraktstid och plan för vad som händer 

efter kontraktstidens slut som prediktorvariabler och indexvärdet för GHQ-12 som 

utfallsvariabel. Databearbetning och analys gjordes med hjälp av Excel och SPSS 

version 20. På några enkäter saknades svar på enstaka frågor, det hanterades genom att 

ett medelvärde fylldes i de tomma luckorna vid resultatuträkningen. För att 

korrelationerna skulle anses som statistiskt signifikanta användes gränsvärdet p<.05. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Respondenterna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta när helst de ville. Spelarna som deltog i studien gjorde det anonymt och 

all data behandlades konfidentiellt. För att det inte skulle vara möjligt att se från vilket lag en 

enskild enkät hade kommit placerades alla enkäter i en låda och innan datainmatningen 

påbörjades blandades enkäterna. 
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Resultat 

 

Resultatet av de bivariata korrelationerna presenteras först och sedan resultatet av den 

multipla regressionsanalysen. Varken kontrollvariabeln för ålder eller föräldraskap visade 

något statistiskt signifikant samband med återstående kontraktstid eller någon av de tolv 

frågorna i GHQ-12 vid bivariata korrelationsanalyser (se Tabell 1). Av den anledningen togs 

dessa variabler inte med i regressionsmodellen. Variabeln plan för vad som händer efter 

kontrakttidens slut visade inte heller något signifikant samband med återstående kontaktstid, 

däremot så korrelerade den med två av GHQ-12s frågor rörande psykisk hälsa (se Tabell 1). 

Av denna anledning, samt eftersom Park et al. (2013) och Stambulova et al. (2007) menar att 

planering för framtiden är en effektiv copingstrategi för att hantera övergångar inom 

idrottskarriären och anpassningen till livet efter idrotten, togs denna variabel med i 

regressionsanalysen. 

Korrelationsanalyserna visade att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan återstående kontraktstid och någon av GHQ-12s frågor rörande psykisk hälsa. Det 

fanns däremot ett statistiskt negativt samband mellan plan för vad som händer efter 

kontrakttidens slut och enkätfrågorna som undersöker om spelaren känt sig värdelös under de 

senast veckorna samt om spelaren haft svårt att lösa problem under de senaste veckorna. Av 

korrelationerna framgick även att det inte fanns någon multikollinaritetsproblematik. 

Respondenternas medelvärde för GHQ-12 indexet var 9,49 (s= 4,38). Den multipla 

regressionsanalysen visade att återstående kontraktstid och plan för vad som händer efter 

kontraktstidens slut inte kan användas för att predicera allmän psykisk hälsa enligt GHQ-12, 

F(2,95)= 2.04, p<.14, r2=.04 
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Tabell 1. Korrelationer (Pearsons correlations) och signifikansnivå för återstående kontraktstid, ålder, 

föräldraskap samt de tolv frågorna rörande allmän psykisk hälsa som utgör GHQ-12. 

 

* korrelationerna är signifikanta vid r< .05 (2-tailed). ** korrelationerna är signifikanta vid r<.01 (2-tailed) 

 

 

 
Diskussion 

 
Det huvudsakliga resultatet av föreliggande studie var att fotbollsspelares återstående 

kontraktstid och plan för vad som händer efter kontraktstidens slut inte kunde predicera 

psykisk hälsa. Det framkom även att det inte finns något signifikant samband mellan 

återstående kontraktstid och någon av de tolv frågorna rörande psykisk hälsa som utgör 

GHQ-12. Det innebär med andra ord att det inte finns något samband mellan hur lång tid en 

elitfotbollsspelare har kvar på sitt kontrakt och dennes psykiska hälsa. Det fanns ett negativt 

samband mellan plan för vad som händer efter kontraktstidens slut och frågorna i GHQ-12 

som undersöker om spelaren känt sig värdelös under de senast veckorna samt om spelaren 

haft svårt att lösa problem under de senaste veckorna. Det innebär alltså att spelare som har 

en plan för vad som händer efter kontraktets slut under de senaste veckorna känt sig mindre 

värdelösa och i större utsträckning upplevt sig kunna lösa problem än spelare som inte har en 

plan för vad som händer efter kontraktets slut. Variablerna ålder och föräldraskap hade ingen 

inverkan på spelarnas psykiska hälsa. Medelvärdet för GHQ-12 i den föreliggande studien 

(M= 9,49) kan jämföras med de värden som Sconfienza (1998) presenterades i svensk studie 
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där 2244 personer (merparten unga människor) deltog. Medelvärdet för hela 

undersökningsgruppen i Sconfienzas (1998) studie var 9,26 (s= 5,35) och för de 959 männen 

var värdet 9,02 (s=5,32). Medelvärdet i den föreliggande studien var alltså något högre men 

låg väldigt nära de värden som Sconfienza (1998) presenterade. 

Stambulova et al. (2009) menar att karriärövergångar, både inom idrotten 

(exempelvis byte av lag) och till livet efter idrotten, är förknippad med osäkerhet och stress 

för individen. Den övergång som ett utgående kontrakt innebär borde således ha en inverkan 

på fotbollsspelares psykiska hälsa. Detta fann inget stöd i den aktuella studien då återstående 

kontraktstid inte kunde användas för att predicera psykisk hälsa. En möjlig förklaring till 

skillnaden i resultat är tidpunkten för utförandet av den föreliggande studien. Undersökningen 

genomfördes i maj och eftersom fotbollsspelare i stort sett alltid skriver kontrakt över hela 

säsonger var de kontrakt med kortaste återstående kontraktstid i regel sex eller sju månader 

långa. Det kan vara så att spelarna såg sex månader som ganska lång tid och att den 

stundande övergången upplevdes som långt borta. Det är möjligt att den osäkerhet och stress 

som Stambulova et al. (2009) beskriver skulle ha gett utslag i resultatet om studien utförts 

vid ett senare skede av säsongen. Ett resultat av denna studie som till viss del överensstämmer 

med tidigare forskning är vikten av planering för framtiden. Stambulova et al. (2009) och 

Park et al. (2013) menar att framtidsplanering är viktigt för idrottarens psykiska hälsa vid 

karriärövergångar. Den aktuella studien visar att planering för framtiden har en inverkan på 

den psykiska hälsan oavsett om idrottaren står inför en karriärövergång eller inte. 

Ferrie et al. (2001) och Virtanen et al. (2002) menar att upplevelsen av job-insecurity 

har en negativ effekt på den psykiska hälsan. Eftersom job-insecurity innebär att ens fortsatta 

anställning upplevs som hotad, är det rimligt att tänka sig att spelare med kort tid kvar på 

kontraktet upplever mer job-insecurity än spelare med lång tid kvar på kontraktet, och 

därigenom också har en sämre psykisk hälsa. Denna tankegång får inget stöd i den 

föreliggande studien eftersom det inte fanns något samband mellan återstående kontraktstid 

och psykisk hälsa. Även när job-insecurity diskuteras bör tidpunkten för studien och vilken 

inverkan den kan ha haft på resultatet belysas. Hade studien genomförts i exempelvis 

november istället för maj skulle de spelare med kortaste återstående kontraktstid vara 

kontraktslösa inom en månad och det är rimligt att upplevelsen av job-insecurity då skulle vara 

större, något som alltså kan resultera i sämre psykisk hälsa. Vid studiens genomförande hade 

matchsäsongen nyligen inletts och spelarna hade en stor möjlighet att själva påverka sina 

chanser till kontraktserbjudanden genom att prestera bra på fotbollsplanen. Hade 

undersökningen genomförts i slutet av säsongen hade spelarna haft mindre tid och möjlighet 
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att påverka sin situation och det är tänkbart att spelarna då upplevt mer stress och oro för sin 

kontraktssituation. 

En faktor som enligt Aronoson et al. (2005) påverkar den psykiska hälsan negativt 

hos tillfälligt anställda är bristen på kontroll över den privata ekonomin. Eftersom ett 

utgående kontrakt kan innebära att spelaren snart står utan inkomst är det möjligt att spelare 

med kort tid kvar på kontraktet upplever denna instabilitet i den privata ekonomin och därför 

mår psykiskt sämre än spelare med lång tid kvar på kontraktet. Detta fann inget stöd i den 

aktuella studien eftersom det inte fanns något samband mellan återstående kontraktstid och 

psykisk hälsa. Olikheterna i deltagarnas anställningsform kan vara en förklaring till 

skillnaderna i resultat mellan studierna. Den form av tillfälligt anställda som Aronsson et al. 

(2005) undersökte var personer i behovsanställningar, det vill säga den anställningsform med 

kortast varaktighet. Det är svårt för dessa personer att planera sin ekonomi då inkomsten kan 

variera från månad till månad. Så var inte fallet för fotbollsspelarna i den aktuella studien 

eftersom de hade en månadslön att planera sin ekonomi efter, något som säkerligen ökade 

känslan av kontroll över den privata ekonomin. 

Bardasi och Francesconi (2004) samt Parker et al. (2002) menar att det inte finns 

något generellt samband mellan psykisk hälsa och olika anställningsformer. Resultatet av 

denna studie visar att det inte heller verkar finnas något samband mellan psykisk hälsa och 

återstående kontraktstid. Det finns några faktorer som kanske kan förklara resultatet. Hur 

olika personer upplever ett utgående kontrakt skiljer sig säkerligen åt beroende på 

personlighet och tidigare erfarenheter. Vissa kanske ser ett utgående kontrakt som någonting 

skrämmande medan andra upplever det som spännande och ser det som en möjlighet till en 

förbättrad livssituation. Individuella skillnader bör således tas i beaktning när sambandet 

mellan återstående kontraktstid och psykisk hälsa diskuteras. En faktor som säkerligen 

påverkar upplevelsen av ett utgående kontrakt är spelarens prestationer under kontraktstiden. 

En spelare som har presterat bra har sannolikt goda möjligheter att förhandla fram ett nytt 

(och bättre) kontrakt medan en spelare som presterat dåligt troligtvis har sämre chanser att 

erbjudas ett nytt avtal. Spelarens prestationer under kontraktstiden kan alltså sannolikt avgöra 

om kort återstående kontraktstid ses som någonting positivt eller negativt. För spelare som 

inte är tillfreds med sin situation och önskar byta klubb är ett utgående kontrakt någonting 

som säkerligen uppfattas som positivt eftersom spelaren då är fri att lämna för andra 

föreningar. Den möjligheten har inte spelare med tid kvar på kontraktet eftersom de genom 

sina avtal är bundna till en förening. Det finns följaktligen en rad möjliga faktorer som kan 

påverka den psykiska hälsan både positivt och negativt vid ett utgående kontrakt och detta 
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kan vara en förklaring till varför återstående kontraktstid inte kunde användas för att 

predicera psykisk hälsa. 

De skillnader i arbetsförhållanden som råder mellan olika former av tillfälliga 

anställningar är en faktor som kan påverka resultatet av forskning inom området (Bernhard- 

Oette, 2005). Utöver anställningsformen är det också väsentligt att titta på vilken bransch som 

undersöks och diskutera vilken inverkan denna faktor kan ha på resultatet. Den aktuella 

studien utfördes på fotbollsspelare och det är möjligt att denna ganska ovanliga yrkeskategori 

inverkade på resultatet. Då fotbollsspelare under hela sina aktiva idrottskarriärer anställs på 

tidsbegränsade kontrakt kan det vara så att de lär sig hantera ett anställningsavtals upphörande 

eftersom de varit i den sitsen tidigare. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om 

studien undersökt en yrkeskategori där tillsvidareanställningar utgör normen. Det kanske 

också är så att människor som har ett stort behov av trygghet undviker yrket som 

fotbollsspelare på grund av den tillfälliga anställningsform som råder i branschen. Skulle så 

vara fallet är det svårt att överföra resultatet av denna studie till andra yrkesgrupper. 

Det finns några omständigheter i studiens metod och tillvägagångssätt som kan ha 

inverkat på resultatet och därför bör belysas. Som påpekats ovan hade det varit önskvärt att 

utföra studien senare på säsongen när kontraktens utgång låg närmare i tiden. Den eventuella 

inverkan som kort återstående kontraktstid kan ha på den psykiska hälsan blir säkerligen mer 

påtaglig ju närmare det pågående kontraktets slutdatum man kommer. Hayes (2000) menar 

att det vid forskning är viktigt med standardiserade instruktioner och procedurer för att 

säkerställa att studiens deltagare får samma information och att datainsamlingen sker under 

liknande premisser. Eftersom olika personer skötte datainsamlingen är det svårt att 

kontrollera att studiens alla deltagare verkligen fick samma information och att de yttre 

omständigheterna för datainsamlingen var lika för alla deltagare. Förhoppningen är att de 

ledare som skötte datainsamlingen var så väl informerade och att enkäten var så tydligt 

utformad att det inte uppstod några frågor. 

Virtanen et al. (2005) efterlyste mer forskning på hur tillfälliga anställningar 

påverkar individers hälsa. Eftersom den tidigare forskningen inte undersökt sambandet 

mellan återstående kontraktstid och psykisk hälsa är det nödvändigt att även denna aspekt av 

tillfälliga anställningar utreds. Med tanke på att tillfälliga anställningar blir allt vanligare i 

samhället (Jane et al., 2008) är det viktigt att den fortsatta forskningen undersöker sambandet 

mellan återstående anställningstid och psykisk hälsa i yrken utanför idrotten. Ur ett idrottsligt 

perspektiv vore det intressant att undersöka om den återstående kontraktstiden påverkar 

prestationen. Presterar idrottare med kort tid kvar på kontraktet bättre eller sämre än idrottare 
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med lång återstående kontraktstid? Detta är relevant kunskap för idrottsföreningar eftersom 

det kan fungera som vägledning för vilken kontraktslängd som idrottarna bör erbjudas. 
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Bilaga 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ålder? 
 
 
 
 
 
 
När går ditt nuvarande kontrakt ut (månad/år)? 

 
 
 
 
 
 
Har du barn? 

 
 
 
 
 
 
Har du en plan för vad som händer när ditt kontrakt går ut? 

 

0  ingen plan 
 

1  
 

2  
 

3  redan klart med nytt kontrakt eller ny sysselsättning 



 

18 
 

Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du 

gjort? 

0  bättre än vanligt 
 

1  som vanligt 
 

2  sämre än vanligt 
 

3  mycket sämre än vanligt 
 

 
Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste 

veckorna? 

0  inte alls 
 

1  inte mer än vanligt 
 

2  mer än vanligt 
 

3  mycket mer än vanligt 
 
 
 
Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna? 

 

0  mer än vanligt 
 

1  som vanligt 
 

2  mindre än vanligt 
 

3  mycket mindre än vanligt 
 
 
 
Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 

 

0  bättre än vanligt 
 

1  som vanligt 
 

2  sämre än vanligt 
 

3  mycket sämre än vanligt 



Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 
 

0  inte alls 
 

1  inte mer än vanligt 
 

2  mer än vanligt 
 

3  mycket mer än vanligt 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Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina 

problem? 

0  bättre än vanligt 
 

1  som vanligt 
 

2  sämre än vanligt 
 

3  mycket sämre än vanligt 
 
 
 
Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort 

om dagarna? 

0  mer än vanligt 
 

1  som vanligt 
 

2  mindre än vanligt 
 

3  mycket mindre än vanligt 
 
 
 
Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina 

problem? 

0  inte alls 
 

1  inte mer än vanligt 
 

2  mer än vanligt 
 

3  mycket mer än vanligt 



Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 
 

0  inte alls 
 

1  inte mer än vanligt 
 

2  mer än vanligt 
 

3  mycket mer än vanligt 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Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 

 

0  inte alls 
 

1  inte mer än vanligt 
 

2  mer än vanligt 
 

3  mycket mer än vanligt 
 
 
 
Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna? 

 

0  inte alls 
 

1  inte mer än vanligt 
 

2  mer än vanligt 
 

3  mycket mer än vanligt 
 
 
 
Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste 

veckorna? 

0  mer än vanligt 
 

1  som vanligt 
 

2  mindre än vanligt 
 

3  mycket mindre än vanligt 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Hej och tack för ditt deltagande i denna studie. Jag heter Mikael Dahlberg och läser Personal- 

och arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle. Denna termin ska jag skriva ett 

examensarbete där jag undersöker om den återstående kontraktstiden har någon inverkan på 

elitfotbollsspelares psykiska hälsa. Detta undersöks med hjälp av den enkät som du nu håller i 

din hand. Enkäten tar 3-5 minuter att fylla i. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och anonymt och du har möjlighet att avbryta när du vill. Alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Examensarbetet kommer att publiceras på 

DIVA (uppsatsdatabasen för Sveriges universitet och högskolor). 

 
Tack för att du svarar på alla frågor! 
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