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Abstrakt 

Hoppfullhet är den upplevda förmågan att hitta lämpliga vägar till 

uppsatta mål, och motiverande tankar att gå dessa vägar. Konstruktet 

innehåller komponenterna mål, vägar till målet och kraft. Hoppfullhet 

föreslås vara kopplat till förbättrad idrottsprestation, men forskningen 

om detta är idag begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka 

hur hoppfullhet inverkar på fotbollsprestationen hos elitsatsande 

ungdomar. Tretton män (medelvärde ± SD: ålder 17 ± 0,6 år) svarade på 

ett frågeformulär om hoppfullhet (”hope state scale”) och genomförde 

tre fysiska tester, vilka undersökte benstyrka och explosivitet (hopptest) 

samt överkroppsstyrka (chin-ups och brutalbänk). Pearsons 

korrelationskoefficient visade att det inte fanns någon signifikant 

korrelation mellan hoppfullhet och någon av de separata fysiska 

testvariablerna. Jämförelsen mellan hög- och låghoppfullhetsgrupperna 

visade inte någon signifikant skillnad gällande den fysiska prestationen 

(t (11)= -0,893, p= 0,391). Dock sågs en tendens till en positiv 

korrelation mellan hoppfullhet och den totala prestationen (r=0,528, 

p=0,064). Slutsatsen är att denna studie går emot tidigare resultat som 

visat att idrottsprestation har ett positivt samband med hoppfullhet. 

Kommande forskning kan förslagsvis genomföra upplägget med vuxna 

fotbollsspelare och ett mera fotbollsspecifikt testbatteri.  

 

Nyckelord: fotboll, fysiska tester, idrottsprestation, korrelation, 

positiv psykologi 
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Abstract 

Hope is the perceived ability to achieve a pre-determined goal, and the 

sense of advantageous goal-directed energy (agency) to motivate oneself 

towards that goal. The construct “hope” contains the separate 

components goals, pathways and agency thinking. Hope is suggested to 

correlate to enhanced sport performance, but the research thus far is 

limited. The aim of the current study was to examine how hope 

influences the football performance among high-level young players. 

Thirteen males (mean ± SD: age 17 ± 0.6 years) completed the hope state 

scale questionnaire and carried out three physical tests that examined leg-

strength and explosiveness (jump test), and upper body-strength (chin-

ups and hanging sit-ups). Pearson correlation coefficient showed no 

significant correlation between hope and any of the separate physical test 

variables. The comparison between high and low hope groups in physical 

performance showed no significant difference (t (11)= -0.893, p= 0.391). 

Although a tendency was found that hope and total performance had a 

positive correlation (r=0,528, p=0,064). In conclusion, this study do not 

follow the results of earlier research showing a positive correlation for 

hope and sport performance. Further research should use this study 

design with more football specific tests and examine adult football 

players. 

 

Key words: correlation, football, physical tests, positive psychology, 

sport performance
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Introduktion 

Positiv psykologi utvecklades som ämne för cirka 20 år sedan till följd av att det 

under lång tid varit fokus på människors problem och sjukdomar istället för att 

utveckla människors styrkor och skapa möjligheter i livet (Peterson & Park, 

2003). Med intresset att ha en frisk och stark människa som utgångspunkt, har 

forskningen inom positiv psykologi ökat, och området hoppfullhet börjat 

undersökas närmare (Gustafsson, Hassmén & Podlog, 2010). 

Hoppfullhet är den upplevda förmågan att hitta vägar till uppsatta mål, samt 

motiverande tankar att gå dessa vägar (Snyder, Lehman, Kluck & Monsson, 

2006). Det kan definieras som ”ett positivt motiverande tillstånd som baseras på 

en interaktivt upplevd känsla av (a) kraft: målinriktad energi, och (b) vägar: 

planering för att möta mål” (Snyder, Irving & Anderson, 1991, s.287).  

Hoppfullhetsteorin består således av de tre komponenterna mål, vägar till målet 

och kraften att ta dessa vägar. Inom teorin finns det två generella typer av mål: 

positiva (närmande), och inställningen om ett negativt resultat (Snyder, 2002). 

Snyder, Feldman, Taylor, Schroeder och Adams (2000) skriver att 

utgångspunkten är att människors aktioner är målorienterade, och Snyder (2002) 

menar att målen ger den kognitiva ansträngningen ett sikte, som kan bestå av 

mentala bilder eller verbala beskrivningar. Dessa kan vara stora mål långt fram i 

tiden eller delmål längs vägen, och de kan vara specifika eller mer allmänna. De 

specifika målen är vanligare hos en person med hög hoppfullhet, och tros ge högre 

motivation och vara lättare att hitta vägar till. För att kunna hålla medvetna tankar 

vid målet behöver målen också vara relevanta.  

Snyder (2002) förklarar att människor har en vilja att ta sig från A till B, att närma 

sig sina mål genom att skapa lämpliga vägar med hjälp av tankekraft. Detta gör en 

individ med hög hoppfullhet med åtföljande förtroende i denna väg. Denna 

individ har även bättre förmåga att skapa altenativa vägar när detta behövs, och 

gör det snabbare än en person med låg hoppfullhet. Locke, Lee och Phan (1997) 

gjorde en studie om belöningssystem och mål där effekten av att dela ut mål eller 

att personerna själv satte målen testades, där de egna målen samt självförtroende 

hade störst korrelation med fullföljande och prestation.  
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Snyder, LaPointe, Crowson Jr. och Early (1998) skriver att kraften är den 

motiverande delen av hoppfullhet, den upplevda förmågan att gå de vägar som 

bestämts för att nå målen. Det är energin som behövs för att starta och fullfölja 

varje steg mot målet, och en person med hög hoppfullhet använder ofta self-talk 

av fraser som ”jag klarar det här!” och ”jag ska inte låta mig stoppas!”. Snyder et 

al. (2006) beskriver att hoppfullhet kan mätas genom två standardiserade 

frågeformulär, där ett visar på graden av hoppfullhet i pågående situation 

(tillstånd) och det andra på graden i personlighet (karaktär). 

Snyder et al. (2005) visade i en studie med köldtoleranstester hur hoppfullhet 

påverkade smärttåligheten. Försökspersonerna (FP) skulle hålla sina händer i 

iskallt vatten så länge som möjligt, och resultaten visade att en person med hög 

hoppfullhet tålde mer smärta än en person med låg hoppfullhet, vilket tros bero på 

personens förmåga att ignorera smärtan och fokusera på att nå sitt bestämda mål. 

Även för att hantera smärta och stress vid svåra sjukdomstillstånd är hög 

hoppfullhet en fördel (Elliott, Witty, Herrick & Hoffman, 1991; Snyder et al., 

2006). Gustafsson et al. (2010) undersökte sambandet mellan hoppfullhet och 

utbrändhet hos 178 tävlande idrottare och fann en negativ korrelation, samt att 

faktorn kraft kunde förutsäga graden av utbrändhet. Karaktäristiskt för en person 

med låg hoppfullhet var att det fanns en frustration över att ej nå målen och att det 

saknades motivation, och dessa personer var i riskzonen att drabbas av idrottslig 

utbrändhet. 

Hoppfullhet inom idrott är relativt nytt som ett eget konstrukt, men ämnet är 

relevant eftersom hoppfullhet kan ge en individ ökad motivation, utveckla dess 

styrkor och vara en del i att överkomma hinder i strävan efter målet (Curry, 

Snyder, Cook, Ruby & Rehm, 1997; Snyder et al., 2006). Curry et.al., (1997) 

gjorde en studie på nio kvinnliga löpare på universitetsnivå och visade att 

hoppfullhet, tillsammans med träningsmängden per vecka, var relaterade till 

snabbare löptider. Detta tros vara på grund av bättre problemlösningsförmåga, 

mera målinriktade tankar, och lägre oro och stress i tävlingssituationer (Chang, 

1998; Onwuegbuzie & Snyder, 2000; Snyder et al., 1998). Samband har även 

hittats gällande hoppfullhet och välmående, där idrottare med hög hoppfullhet 

uppfattade sin livssituation som mindre stressande, hade mindre negativa känslor, 

samt uppgav fler positiva känslor (Gustafsson, Skoog, Podlog, Lundqvist & 
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Wagnsson, 2013). Snyder (1999) beskriver att idrottare bör tränas att tänka 

hoppfullt för att undvika målblockering och störande tankar, samt för att hitta 

och/eller behålla motivationen att sträva mot sina mål. Det verkar användbart att 

låta studenter med testångest fylla i hoppfullhetsskalan, och att de svagheter eller 

blockeringar som upptäcks för att kunna prestera bra i en testsituation diskuteras 

för att därifrån arbeta på dessa punkter (Snyder, 1999). Även om hoppfullhet 

föreslås vara kopplat till förbättrad idrottsprestation, klarlägger Gustafsson, 

Podlog och Davis (2017) att forskning om detta idag är begränsad, där endast fyra 

studier gjorts (Curry et al. 1997; Gould, Dieffenbach & Moffett, 2002; Woodman 

et al., 2009). 

Curry et al. (1997) beskriver att det i huvudsak finns tre andra modeller som är 

relaterade till hoppfullhetsteorin. Målsättningsteorin (Locke & Latham, 1985; 

Weinberg, 1994) handlar om hur mål sätts och nås, vilket kan kopplas till vägar 

till målet inom hoppfullhet. Idrottsligt självförtroende är en variant av Banduras 

självförtroendeteori, och innebär tron på den egna förmågan i den sportsliga 

situationen (Locke et al., 1997). Den tredje modellen handlar om att idrottaren 

upplever olika positiva och negativa emotioner i ett givet sammanhang och 

kopplar dessa till upplevelsen av framgång eller misslyckande (Gaudreau, Blondin 

& Lapierre, 2002; Terry, 1995). Komponenten kraft i hoppfullhet kan liknas med 

de senaste två teorierna där tyngdpunkten ligger på personens tankar och 

emotioner i en viss situation, kopplat till hur framgångsrikt eller misslyckat 

personen upplever att ett mål nås. Alltså, även om hoppfullhet bör ha ett samband 

med idrottslig prestation, kan flera andra emotionella, kognitiva och motiverande 

faktorer påverka korrelationen (Curry et al., 1997). 

Fotboll är en idrott som fysiskt kräver mycket av en spelare, då sporten innehåller 

många högintensiva intervaller samt komplexa rörelser. Spelaren bör ha en väl 

utvecklad kapacitet för aerobt arbete och upprepade sprinter, snabbhet, agility, 

rörlighet, balans, explosivitet samt muskulär uthållighet och styrka (Bloomfield, 

Polman, O'Donoghue & McNaughton, 2007; Jovanovic, Sporis, Omrcen & 

Fiorentini, 2011). Då en match innehåller många kraftfulla och explosiva aktioner, 

så som hopp, vändningar och hastighetsförändringar, krävs inte bara benstyrka 

utan även överkroppsstyrka (Reilly, Bangsbo & Franks, 2000). Tålighet kan också 

vara fördelaktigt för en fotbollsspelare som behöver kunna hantera utmattning 
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under träning och match. Trots detta har den psykologiska påverkan på 

fotbollsspelare inte undersökts för att kunna dra nytta av eventuella fördelar med 

hoppfullt tänkande.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur hoppfullhet inverkar på den 

fotbollsspecifika fysiska prestationen hos elitsatsande ungdomar. Hypotesen var 

att fotbollsspelare med högre hoppfullhet skulle prestera bättre än spelare med 

lägre hoppfullhet vid fysiska tester som mäter explosivitet och styrka av uthållig 

karaktär. 

 

 

Metod 

Studiedesign 

Sambandet mellan den idrottspsykologiska variabeln hoppfullhet och de 

fysiologiska variablerna styrka av uthållig karaktär samt explosivitet hos 

fotbollsspelare undersöktes genom en korrelationsstudie med experimentell 

design. Testerna utfördes vid ett tillfälle på Nationellt Vintersportcentrum (NVC) 

under fotbollsspelarnas försäsong.  

 

Försökspersoner 

Tretton män från ett lag i serien Pojkallsvenskan deltog frivilligt i studien 

(medelvärde ± SD: ålder 17 ± 0,6 år). Försäsongen innefattade i genomsnitt fyra 

fotbollsträningar per vecka, samt att vissa spelare tränade tre till fyra extra 

tillfällen på skoltid, och den största delen av laget satsade på en framtida 

fotbollskarriär. 

 

Forskningsetik 

Inklusionskriterier var att vara fullt frisk vid testtillfället samt dagen innan, och 

inte ha några skador som påverkade testernas utfall. Inklusionskriterierna 

undersöktes genom ett frågeformulär om sjukdom/skada (bilaga 3), vilket FP 
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fyllde i och tog med på testdagen. Männen rekryterades genom en förfrågan från 

testledaren till spelare och föräldrar, i samarbete med huvudtränaren. Deltagande 

var frivilligt och detta poängerades både i grupp och vid enskilda samtal. 

Försökspersonerna informerades om studiens innehåll, risker och fördelar genom 

ett informationsbrev (bilaga 1). Informerat samtycke och hälsoformulär (bilaga 1) 

samlades in från både spelare och vårdnadshavare eftersom ungdomarna är under 

18 år. Två månader efter avslutade tester mottog FP sina egna testresultat som 

visade graden av hoppfullhet samt fysisk kapacitet. 

 

Procedur 

En vecka innan testtillfället genomfördes en familiarisering under lagets träning. 

Åtta av de 13 FP som slutligen deltog i testerna fanns med vid detta tillfälle, 

resterande fem var frånvarande och genomgick ej någon familiarisering. 

Närvarande spelare provade chin-ups (chins), brutalbänk och 90 sekunders 

hopptest. 

Riktlinjerna för studien innefattade att ej träna dagen innan eller samma dag som 

de fysiska testerna utfördes, att ej inta koffein under testdagen, och att ej äta inom 

2 timmar innan testerna. Testerna genomfördes efter skolan, på kvällstid, i 

studentlabbet samt studentgymmet på NVC. FP delades randomiserat in i två 

grupper, sju respektive sex personer, vilka hade två skilda samlingstider för att ha 

ett mindre antal FP att hantera under varje testtillfälle. Två testledare medverkade 

under hela proceduren och testbedömningen. Vid samlingen fyllde FP i formuläret 

om hoppfullhet (bilaga 2). Detta skedde enskilt med övervakning av testledaren, 

efter instruktionerna att ange det svar som först kom upp i tanken. Innan de 

fysiska testerna genomförde FP en uppvärmning bestående av fem minuter 

cykling och fem övningar; knäböj med hopp, bröstöppning med pinne, 

skulderaktivering i armhävningsposition, stående sidoböj och dynamiska 

utfallssteg. Därefter utfördes ett hopptest, chins och brutalbänk till utmattning, 

löpande i denna ordning enligt ett rullande schema (tabell 1). 
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Tabell 1. Schema över testproceduren för försökspersonerna (FP) i grupp 1, där grupp 2 

hade samma upplägg vid nästkommande samling en timme senare. 

Grupp 1 

 

 FP 1 + 2 + 3 FP 4 + 5 FP 6 + 7 

16:55 Frågeformulär Frågeformulär Frågeformulär 

17:05-17:10 Uppvärmning (cykling) - - 

17:12-17:17 Rörlighet Uppvärmning (cykling) - 

17:19-17:25  Hopp Rörlighet Uppvärmning (cykling) 

17:26-17:32 - Hopp Rörlighet 

17:33-17:39 Chins - Hopp 

17:40-17:45 Brutalbänk Chins - 

17:47-17:52 - Brutalbänk Chins 

17:54-17:59 - - Brutalbänk 

 

 

Undersökningsmetoder 

Hoppfullhet mättes med hjälp av ett standardiserat frågeformulär (bilaga 2), som 

visade på graden av hoppfullhet i pågående situation (tillstånd). Skalan över 

nuvarande tillstånd mätte målorienterat tänkande i nuet och innehöll sex 

påståenden med åtta svarsalternativ (Snyder et al., 2006). Skalan över tillstånd 

(”state hope scale”) har tidigare rapporterat hög validitet (Snyder et al. 1996; 

Lopez, Ciarlelli, Coffman, Stone & Whyatt, 2000; Gustafsson et al., 2010).  

För att mäta den fysiska uthålligheten genomfördes tre tester, vilka valdes för att 

undersöka en del av de egenskaper som behövs hos en fotbollsspelare. Testerna 

undersökte benstyrka och explosivitet (hopptest), samt överkroppsstyrka (chins 

och brutalbänk). Hopptestet var ett 90 sekunders upprepat counter-movement 

jump (CMJ) test där maximalt antal hopp samt maximal hopphöjd mättes. FP 

startade i stående position och gick ned i en knäböj med valfritt djup för att sedan 

utföra hoppet, med armarna pendlande. Hoppen gjordes med MuscleLab infrared 

contact mat (Ergotest Innovation a.s., Porsgrunn, Norway). Tidigare studier har 

visat att idrottare som hoppade högre vid CMJ hade en högre hastighet under 

sprinttester (Cronin & Hansen, 2005). Bosco-test innebär ett 60 sekunders 

upprepat CMJ-test, och detta har tidigare använts för att testa muskulär power av 

benextensorerna hos fotbollsspelare (Jovanovic et al., 2011). En förlängd variant 

av Bosco användes för att tydligare se en eventuell koppling till hoppfullhet, då 

detta kräver att individen utmanas gällande att nå sitt mål, hitta vägar dit och orka 
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behålla kraften för att nå ända fram (Snyder, 2002). Chins genomfördes med ett 

överhandsgrepp och startade från hängande position med armarna raka, varifrån 

kroppen drogs uppåt tills hakan nådde över stången och sedan återgick till 

hängande position. Antalet genomförda repetitioner till utmattning under en enda 

ansträngning räknades (McGawley & Andersson, 2013). Brutalbänk startades från 

en upp-och-nervänd hängande position med fötterna under en stång, varifrån 

överkroppen lyftes uppåt tills armbågarna nuddade låren och kroppen sedan 

återgick till startposition. Även här räknades antalet genomförda repetitioner till 

utmattning under en enda ansträngning (McGawley & Andersson, 2013). 

 

Dataanalys och statistik 

Insamlad data hanterades i Excel och analyserades i SPSS 14,0. Datan 

undersöktes först för normalfördelning med hjälp av Shapiro-Wilk (p>0,05), där 

testet visade på normalfördelning för samtliga variabler (p= 0,205 - 0,531). 

Sambandet mellan hoppfullhet och fysisk prestation undersöktes för varje separat 

variabel med Pearsons korrelationskoefficient (r). Därefter analyserades också 

korrelation för den totala fysiska prestationen mot hoppfullhet. Detta gjordes 

genom att det högsta resultatet från de 13 FP för varje variabel motsvarade värdet 

1,0 (100 %), utifrån vilket ett relativt värde (0,0 – 1,0) räknades ut för prestationen 

i chins, brutalbänk, antal hopp och hopphöjd för varje FP, och summerades till 

den totala prestationen (0,0 – 4,0). Korrelationen tolkades som liten då r-värdet 

var ± 0,1, mellanstor vid ± 0,3, och stor vid ± 0,5 (Field, 2013). För att ta reda på 

eventuella skillnader i de fysiska resultaten till följd av graden av hoppfullhet 

delades FP upp i två grupper utifrån medianvärdet (5,8 p) från 

hoppfullhetspoängen. Dessa grupper definierades med låg respektive hög 

hoppfullhet, som en modifierad modell av tidigare studier som gjort 

gruppindelningen om tre: låg, mellan och hög hoppfullhet (Gustafsson et al., 

2010), nu endast två grupper på grund av få FP. De värden för hoppfullhet som 

låg mitt på medianen lades i låghoppsgruppen för att ungefärligt jämna grupper då 

bildades. Dessa två gruppers hoppfullhetspoäng analyserades mot resultaten från 

de fysiska testerna med hjälp av oberoende T-tester för varje variabel samt total 

prestation, där de med låg hoppfullhet ingick i grupp 1 (n=7) och hög hoppfullhet 

i grupp 2 (n=6). Signifikansnivån sattes till p<0.05. 



11 
 

Resultat 

Det fanns inget signifikant samband mellan hoppfullhet och chins (r=0,466, 

p=0,109), brutalbänk (r=0,157, p=0,609), antal hopp (r=0,510, p= 0,075) eller 

hopphöjd (r= 0,368, p= 0,216). Sambandet mellan hoppfullhet och den totala 

prestationen var inte heller signifikant (r=0,528, p=0,064).  

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna med låg hoppfullhet (5,47 ± 

0,42 poäng) och hög hoppfullhet (6,63 ± 0,64 poäng) gällande hoppfullhetspoäng 

(t(11)= -3,939, p= 0,002), dock inte gällande chins (t(11)= -1,131, p= 0,282), 

brutalbänk (t(11)= -0,065), p= 0,949, antal hopp, (t(11)= 1,137, p= 0,280), eller 

hopphöjd t(11)= -0,128, p= 0,900) (figur 1). Sett till den totala prestationen fanns 

inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna med låg (värde 2,31 ± 

0,74) och hög (värde 2,64 ± 0,59) hoppfullhet (t(11)= -0,893, p= 0,391). 

 

 
Figur 1 Skillnader för grupperna låg respektive hög hoppfullhet gällande chins i antal, 

brutalbänk i antal, hopp i antal samt medel-hopphöjd i cm. Alla resultat är medelvärden 

och standardavvikelser för respektive grupp, låg hoppfullhet (n=7) och hög hoppfullhet 

(n=6). Notera att dessa skillnader ej är signifikanta. 
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Diskussion 

I denna studie undersöktes sambandet mellan hoppfullhet och fysisk prestation 

hos unga fotbollsspelare. Hypotesen falsifierades då statistiska analyser visade att 

det ej fanns någon signifikant korrelation mellan hoppfullhet och fysisk 

prestation, varken gällande varje enskilt test eller som total prestation. Vidare 

undersökning av gruppskillnader, där det fanns en signifikant skillnad mellan låg– 

och höghoppfullhetsgruppen i poäng på hoppfullhetsskalan, visade inte heller 

några signifikanta resultat gällande den fysiska prestationen. 

En möjlig förklaring till varför hoppfullhet ej korrelerade signifikant med fysisk 

prestation är att den muskulära kapaciteten varierade. Styrka är en egenskap som 

påverkas av bland annat ålder, fysisk mognad och träningsgrad (Degache, 

Richard, Edouard, Oullion & Calmels, 2010; Foo et al., 2007). Degache et al. 

(2010) undersökte fotbollsspelande pojkar mellan 11 och 15 år och fann ett 

positivt samband mellan ålder och muskelstyrka. I studien användes Tanners 

utvecklingfaser vilka syftar till den fysiologiska åldern. Foo et al. (2007) visade i 

en studie med 15-åriga ungdomar att kroppssammansättning och fysisk aktivitet 

skiljde sig åt mellan individerna, vilket också greppstyrkan gjorde. Puberteten är 

en viktig aspekt i den fysiska utvecklingen hos manliga ungdomar. Under och 

efter denna period sker förändringar hos muskler, nervsystem, hormonellt- och 

biomekaniskt system, vilket gör att den fysiska prestationen förbättras (Degache 

et al., 2010). Tanner undersökte den fysiska mognaden hos pojkar, och fann en 

variation där vissa individer går igenom hela mognadsprocessen snabbare än 

andra går från en fas till nästa, och där deras tillväxtspurt inträffar vid olika 

skeden av denna mognad (Marshall & Tanner, 1970). Deltagande FP  som utförde 

aktuell studie om hoppfullhet är i de övre tonåren, där fysiologisk ålder, fysisk 

mognad och därmed muskelstyrkan kan ha varierat. 

Hoppfullhetsskalan (”hope scale”) har validerats med collegestudenter och kan 

ses som ett pålitligt mätinstrument för vuxna (Snyder et al., 1991). Mer specifikt 

har ”hope state scale” som mäter nuvarande tillstånd visats vara ett konsistent och 

validerat konstrukt för att mäta hoppfullhet och dess huvudkomponent 

målorienterat tänkande (Snyder et al.,1996). Förutom denna skala har en version 

för barn tagits fram och validerats. ”Children´s hope scale” är framarbetad för 

användning till barn från 8 till 16 år (Snyder et al., 1997). De unga männen som 
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deltog i denna studie kunde därför ses som för gamla för den sistnämnda skalan, 

men mognaden att själv uppskatta och svara ärligt på en självrapporterande 

undersökning kan ha varit otillräcklig och bidragit till missvisande svar. Dock har 

”hope state scale” tidigare använts vid upprepade tillfällen på ungdomar i åldern 

15-20 år (Gustafsson et al., 2010). 

Ytterligare en möjlig förklaring till varför hoppfullhet inte korrelerade signifikant 

med fysisk prestation är att andra psykologiska variabler kan ha inverkat på 

prestationen (Locke & Latham, 1985; Locke et al., 1997; Terry, 1995). Idrottsligt 

självförtroende handlar om en individs tro på sin egen förmåga att prestera i en 

given situation och hur den kan användas och koordineras i en utmanande 

situation (Locke et al., 1997; Maddux & Gosselin, 2003). Denna komponent kan 

ha påverkat individerna i positiv eller negativ riktning vid utförandet av de fysiska 

testerna. En tanke är att om en person hade hög hoppfullhet, men låg tro på att 

kunna samordna sina resurser och därför fick sämre resultat vid de fysiska 

testerna, är en följd av lågt idrottsligt självförtroende. Maddux och Gosselin 

(2003) förklarar att detta situationsspecifika självförtroende kan förbättras då en 

individ upplever positiva känslor vid liknande uppgifter, och i motsats försämras 

efter en negativ upplevelse. Därför kan eventuella tidigare erfarenheter av tester 

som chins, brutalbänk och hopp, eller situationer där det skulle presteras, ha spelat 

en viss roll. För deltagare i denna studie kan erfarenheter och upplevda emotioner 

bland annat kommit från hemmiljö, skola samt fotbollslag och tränare, och 

eftersom männen har olika bakgrund och erfarenheter kan det idrottsliga 

självförtroendet ha inverkat olika mycket på testresultaten och lett till en variation 

i hur stor del som påverkades av just detta eller till exempel hoppfullhet. Detta 

resonemang kan även kopplas till teorin om tillskrivning av positiva och negativa 

emotioner på prestationen (Gaudreau et al., 2002; Terry, 1995). Förmågan att sätta 

realistiska mål, tillräckligt höga för att prestera på sin egen toppkapacitet utan att 

de är omöjliga att nå, är också en faktor som kan ha en påverkan (Locke & 

Latham, 1985; Weinberg, 1994). Psykologiska variabler som självkänsla, 

idrottsligt självförtroende och tillfälligt humör har i tidigare studier kontrollerats 

då hoppfullhet undersökts, men inte haft några signifikanta förklaringsgrader, 

trots att de har en likhet med hoppfullhet (Curry et al., 1997). Frågan är hur stor 

betydelse dessa psykologiska variabler hade i utförda tester med Pojkallsvenskan, 
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då FP är i en ålder där såväl självkänsla, idrottsligt självförtroende och humör, 

som de olika delarna inom hoppfullhet kan vara under utveckling. 

Medelvärden från de fysiska testerna indikerade på att de FP som definierats med 

hög hoppfullhet hade bättre resultat i samtliga tester än FP med låg hoppfullhet 

(figur 1). Den totala prestationen i denna studie hade en hög (± 0,5: Field, 2013) 

korrelation som var nästintill signifikant. Sett till de enskilda fysiska variablerna 

så hade också antalet hopp en hög korrelation. Denna tendens går i linje med 

tidigare resultat som visar att hoppfullhet är positivt korrelerat till idrottsprestation 

(Curry et al., 1997; Gould et al., 2002; Woodman et al., 2009). De bakomliggande 

mekanismerna till tendensen av ett samband mellan hoppfullhet och prestation 

kan vara minskad ångest, ökad smärttålighet, bättre användning av målsättning 

samt ökad ansträngning (Gustafsson et al., 2017). 

Beståndsdelarna inom hoppfullhet kan diskuteras närmare. Det har visats att 

tilldelade mål kan minska fullföljningen, då Locke et al. (1997) tidigare klargjort 

att prestationen har ett starkt samband med personliga mål och självförtroende. 

Målen, det vill säga hur mycket varje FP själv strävade efter att klara i chins, 

brutalbänk respektive hopptest i genomförd studie sattes själv av deltagarna, men 

däremot var inte testerna självvalda, som de kan vara vid till exempel ett uppsatt 

mål inom styrketräning. Genom bedömning av kroppsspråk, kommentarer och 

frågor i samband med testerna kunde det avläsas och tolkas som att några FP hade 

en inställning om negativt resultat, medan andra hade så kallade närmande mål 

(Snyder, 2002). Att skapa vägar till målet kan vara en stor mental utmaning, och 

vid utförande av chins, brutalbänk och 90 sekunders hopptest är också den fysiska 

kapaciteten en bidragande faktor. Kanske är det så att ”vägar till målet” går att 

applicera tvåsidigt, det vill säga att när lämpliga vägar används framgångsrikt 

ökar prestationen, vilket gör att det därefter är lättare att vara positiv och leta nya 

vägar igen. Samma sak kan i sådanna fall gälla fast där en person som är fysiskt 

stark och först presterar bra har lättare att efter det hitta lämpliga vägar (Snyder, 

2002). Komponenten kraft, som kan liknas vid motivationen, är den upplevda 

förmågan att ta varje steg mot målet (Snyder et al., 1998). I utförda tester i den 

nuvarande studien kan det tänkas att om den fysiska styrkan för att klara ett 

moment, så som chins saknas, påverkas också kraften och därmed individens 

hoppfullhet negativt. Detta kan ge missvisande svar på korrelationen, om till 
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exempel en person fyller i frågeformuläret innan och får en hög 

hoppfullhetspoäng, men inser under testerna att den muskulära styrkan för att 

prestera inte är tillräcklig. Om personen därmed upplever minskad kraft eller 

förmåga att skapa alternativa vägar, innehar denne egentligen låg tillfällig 

hoppfullhet under de fysiska testerna.  

Att samtliga resultat ej blev signifikanta kan också bero på att underlaget av FP 

var litet. Studier som tidigare gjorts om köldtolerans har använt 116 FP (Snyder et 

al., 2005), om utbrändhet 178 FP (Gustafsson et al., 2010), och inom akademisk 

prestation 170 FP (Curry et al., 1997). Dessa har överlag större antal FP jämfört 

med idrottssammanhang där det har använts 15, 18 samt 72 FP (Woodman et al., 

2009), 9 samt 106 FP (Curry et al., 1997), och 10 FP (Gould et al., 2002). Detta 

skulle kunna bero på att det är svårare att undersöka de karaktäristiska 

egenskaperna hos en viss idrott, som oftast måste göras i ett praktiskt 

sammanhang, eller att dessa studiedesigner ej krävde lika många FP. Gällande 

denna studie kan möjligtvis de osignifikana resultaten förklaras med ett Typ II-fel, 

eftersom risken för att missa en falsk nollhypotes är större vid små underlag av FP 

än vid stora. Sambandet kan då ha underskattas i analysen, till följd av ett litet 

stickprov (Ejlertsson, 2003). Storleken på urvalet måste vara stort nog att ett 

resultat som är användbart både för forskning och statiska analyser hittas (Lenth, 

2001). 

Curry et al. (1997) belyser att det behövs metoder för att mäta de specifika 

egenskaperna som behövs i olika sporter och positioner, till exempel hur 

prestationen hos forwards och backar mäts i fotboll. Att undersöka 

fotbollsprestation är svårt då fotboll är en sport som innehåller intervallsprinter, 

dynamiska och tekniska handlingar, och även påverkas av motståndare 

(Bloomfield et al., 2007). Att forska på fotbollsprestation görs därför vanligtvis i 

mer isolerade sammanhang, med hjälp av ett testbatteri. Styrketester som chins, 

brutalbänk och hopp reflekterar inte fotbollsprestation helt och hållet, då andra 

tester är vanliga att ha med för att undersöka detta, så som sprinter, agility- och 

Yo-Yo-tester (McGawley & Andersson, 2013). Valda tester togs ändå fram till ett 

testbatteri i denna studie på Pojkallsvenskan eftersom mindre data med högre 

kvalitet prioriterades framför en större mängd data, och för att på så sätt begränsa 

studiens omfattning. Just de tre styrketesterna chins, brutalbänk och hopp valdes 
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för att det skulle fungera rent praktiskt då tid och tillfällen med FP var begränsad, 

samt att det fanns tillgång till bra utrustning och en tillgänglig testledare som extra 

resurs på NVC. Testerna kan ändå kopplas till de fysiska egenskaper som behövs 

hos en fotbollsspelare, och bättre resultat vid hopptest har visats ha ett samband 

med högre sprinthastigheter (Cronin & Hansen, 2005). 

Familiariseringen gjordes av några (n=8) men ej av alla (n=13), vilket gör att 

inlärningseffekten kan ha påverkat de slutliga resultaten på testdagen, då de FP 

som provat övningarna innan kan ha haft förbättrad teknik vid testtillfället. Utöver 

den biologiska skillnaden som diskuterats tidigare, tränar spelarna också olika 

mycket utöver fotbollsträningarna med laget, och därför kan vissa ha förbättrad 

teknik, större muskelmassa och mer utvecklad styrka än andra. Valda tester kan på 

så sätt ha varit för okänsliga för denna typ av studiedesign i syfte att undersöka 

sambandet mellan hoppfullhet och prestation. Resultaten gäller manliga 

fotbollsspelare i åldern 16-17 år, vid tester som ska spegla fotbollsprestationen, så 

försiktighet bör vidtas när det gäller att generalisera detta till andra idrotter, 

ålderskategorier eller kvinnor. Dessa resultat säger heller ingenting om orsak och 

verkan, då endast ett samband har undersökts. Studiens styrkor var att testerna 

speglade de egenskaper som en fotbollsspelare behöver, och att utrustningen och 

bedömningen var reliabel då testerna gjordes på NVC med utbildade testledare. 

Männen från Pojkallsvenskan var trots tidigare diskussioner vana vid träning, och 

en aktuell målgrupp för ämnet hoppfullhet och idrottsprestation då nivån som 

spelare är hög och kraven som ställs likaså. Studiedesignen gjorde det enkelt att 

undersöka om en korrelation mellan var fysisk prestation och hoppfullhet var 

närvarande, då båda variablerna mättes vid samma tillfälle. Det var en relativt 

billig studie att genomföra, och det krävdes inte mycket tid från FP. 

Slutsatsen är att denna studie går emot tidigare resultat som visat att 

idrottsprestation har ett positivt samband med hoppfullhet (Curry et al., 1997; 

Gould et al., 2002; Woodman et al., 2009). Resultaten visar att det inte finns 

någon signifikant korrelation mellan fysisk prestation och hoppfullhet, varken för 

varje separat test eller som total prestation. Det finns inte heller någon signifikant 

skillnad mellan grupperna med låg och hög hoppfullhet gällande fysisk prestation. 

Denna undersökning kan agera som en pilotstudie och en idé till framtida 

forskning där idrottsspecifika fysiska tester undersöks mot hoppfullhet, eller ännu 
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hellre där idrottsprestationen undersöks i sin naturliga miljö och kopplas till 

hoppfullhet. Hur detta kan genomföras är idag en obesvarad fråga, men en början 

kan vara att upplägget från nuvarande studie görs med vuxna fotbollsspelare och 

ett mera fotbollsspecifikt testbatteri.  
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Studien 

Hoppfullhet och dess inverkan på den fysiska kapaciteten hos fotbollsspelare. 

 

Bakgrund och syfte 

Med hoppfullhet menas ett positivt motiverande tillstånd som baseras på en 

upplevd känsla av målinriktad energi och tillgång till vägar att möta sina mål.  

Inom idrott har samband mellan hoppfullhet och prestation hittats där idrottare 

med hög hoppfullhet har presterat bättre, till exempel inom löpning. Detta tros 

vara på grund av bättre problemlösningsförmåga, mera målinriktade tankar, och 

lägre oro och stress i tävlingssituationer. Samband har även hittats gällande 

hoppfullhet och välmående, där idrottare med hög hoppfullhet uppfattade sin 

livssituation som mindre stressande, och de hade mindre negativa känslor, samt 

uppgav mer positiva.  

Hoppfullhet föreslås vara kopplat till förbättrad prestation, men forskning om 

detta inom idrott är begränsad, där endast ett fåtal studier gjorts. Tålighet kan vara 

fördelaktigt för en fotbollsspelare som behöver kunna hantera utmattning under 

träning och match, och detta borde testas inom idrott för att kunna dra nytta av 

eventuella fördelar med hoppfullt tänkande.  

Syftet med studien är att undersöka om fotbollsspelare med högre hoppfullhet 

presterar bättre än spelare med lägre hoppfullhet vid fystester av uthållig karaktär. 

 

Kriterier och förfrågan om du vill delta 

Fotbollsspelare ur laget Pojkallsvenskan, 15-17 år gamla, tillfrågas. 

Lagets tränare har godkänt en förfrågan om att involvera ert lag i denna studie, 

och vi tillfrågar dig härmed om du vill delta i detta projekt. 
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22 
 

Utförande 

Tester kommer utföras vid ett tillfälle i januari/februari på Nationellt 

Vintersportcentrum i Östersund. 

 

Tester 

Alla tester kommer utföras i gymmet på Nationellt Vintersportcentrum. På 

testdagen får inte koffein intas, och ingen träning får genomföras. Dagen innan får 

ej tung styrketräning/högintensiv träning genomföras.  

Under testtillfället kommer ett frågeformulär besvaras och tre tester genomföras. 

Frågeformuläret undersöker hoppfullhet i nuvarande tillstånd (state) och består av 

6 påståenden som besvaras med hjälp av 8 alternativ.  

De fysiska testerna är chin-ups, brutalbänk (hanging sit-ups) och hopptest till 

utmattning, och kommer inledas med en 10-minuters ledarledd uppvärmning. 

 

Fördelar med att delta 

Fördelen med att delta är att du kommer få en rapport med individuella testresultat 

som visar din hoppfullhet. Du kommer även få resultat angående din fysiska 

förmåga i form av styrka, spänst och uthållighet.  

 

Risker med att delta 

Inga större risker förekommer vid denna studie, dock finns en risk med maximala 

fysiska tester. På grund av testernas uthållighetskaraktär kan obehag i form av 

utmattningskänslor uppstå. 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta testerna utan 

att motivera varför. 

 

Hantering av data och sekretess 

Data kommer att avidentifieras i samband med inmatning genom att namn och 

personnummer ersätts med en särskild kod. Endast projektledningen har tillgång till 

kodnyckeln. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, 
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födelsedata och adress. Utöver detta kommer data att samlas in enligt ovanstående 

beskrivning av studien. 

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer 

endast att behandlas av oss inom projektet och behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av dem. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kommer 

dock att behandlas och presenteras i vetenskapliga skrifter. 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få besked om vilka 

personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har 

också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om 

personuppgifter som vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är 

Mittuniversitetet; för kontaktuppgifter se ovan. 

 

Informationssekretess 

Personliga detaljer och testresultat kommer att hanteras enbart av behöriga 

forskare. Individuella data kommer att avidentifieras men kollektiva resultat kan 

presenteras. Som deltagare har du när som helst rätt att återta ditt samtycke att 

delta i studien. Du kan begära att dina individuella resultat inte lämnas ut till dig. 

Forskarna kommer att besvara dina frågor angående studien närhelst du önskar. 
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Informerat samtycke 

 

Anmälan: 

 

Jag …………………………………………… (deltagaren) anmäler mig frivillig 

att delta i detta experiment från Januari 2017. 

 

Mina svar på de följande frågorna är, efter min vetskap, korrekta och jag förstår att 

de kommer att behandlas med yttersta sekretess. Försöksledarna har försett mig 

med komplett skriftlig information om, och jag har förstått, syftet med experimentet 

och möjliga risker kopplade till experimentet. 

 

Jag förstår att jag kan avbryta experimentet när som helst utan att behöva ange skäl 

för avbrottet eller behöva delta i experimentet mer.  

 

Jag förbinder mig att följa studiens riktlinjer och säkerhetsinstruktioner, undantaget 

min rätt att avbryta enligt ovan. 

 

Deltagarens signatur:…………………..………..……………………………  

Datum:…………………. 

 

Vårdnadshavarens signatur:…………………………………………………. 

 (för försökspersoner under 18 år)  

Datum:…………………. 

 

Försöksledarens signatur:……………………………..…………… 

Datum:…………………. 
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Hälsoformulär 

Namn:______________________________________Födelsedata:____________

__________ 

Vikt_______________ 

Vänligen fyll i och besvara följande frågor inför testet: 

Ja □ Nej □ Har du de senaste månaderna haft bröstsmärtor fast du inte varit  

fysiskt aktiv? 

Ja □ Nej □ Har du led- och/el ryggproblem som kan förvärras vid fysisk  

aktivitet? 

Ja □ Nej □ Finns det några medicinska besvär i din närmsta familj? Om ja, var 

vänlig beskriv…………………………………………………………………….. 

Ja □ Nej □  Har du, eller har du haft hjärtbesvär? (t.ex. ovanlig EKG, angina, 

arterioskler 

Ja □ Nej □ Högt eller lågt blodtryck?.................................................................... 

Ja □ Nej □ Diabetes? 

Ja □ Nej □ Epilepsi?  

Ja □ Nej □ Har du någon form av astma?  

Ja □ Nej □ Äter du någon medicin? Om ja, vilken/vilka?.................................... 

Ja □ Nej □ Har du under de senaste 3 månaderna konsulterat läkare för några 

besvär? 

Om Ja, var vänlig beskriv:……………………………………………………. 

Ja □ Nej □ Finns det något annat skäl till varför du inte ska utföra fysisk  

aktivitet? Om ja, vilket/vilka skäl?...........................................  

När var du senast förkyld?.............................................................................. 

Hur ofta brukar du koffein (Varje dag, en gång i veckan..)?.............................. 

Hur stor mängd koffein brukar du per dag (En kopp kaffe, 1 energidryck..)?....... 
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Ja □ Nej □ Tar du för närvarande medicin eller kosttillskott? Om ja, var vänlig 

beskriv……………………………………………………………………………. 

Ja □ Nej □ Känner du till andra orsaker varför du inte bör delta i denna studie? 
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Bilaga 2: Hope state scale 

 

Mål i nuläget 

Här kommer påstående om hur du ser på dig själv just nu. Fundera kort på dig själv och 

vad som händer i ditt liv just nu innan du svarar. Markera sedan vad som passar för dig 

just nu. 

        Stämmer                                     Instämmer 

         inte alls                helt 

1. Om jag hamnar i knipa, kan 

jag komma på många sätt 

att ta mig ur den 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. För närvarande jobbar jag 

för fullt för att nå mina mål 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

3. Det finns många sätt att 

klara av de problem som 

jag brottas med just nu 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

4. Just nu ser jag mig själv 

som ganska framgångsrik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Jag kan komma på många 

sätt att nå mina nuvarande 

mål 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Just nu når jag de mål jag 

har satt upp 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bilaga 3: Frågeformulär sjukdom/skador 

 
1. Har du någon skada i nuläget? Om svaret är ja, vilken? 

 

 

2. Har du skadat dig och rehabiliterat en period för att komma tillbaka till spel- för 

vad och när? Tränar och spelar du match fullt ut i nuläget? 

 

 

3. Smärtar det i fotleder, knän, höfter eller rygg vid stötar så som löpning eller 

hopp? 

 

 

4. Har du några problem med handleder, axlar, nacke eller rygg, som gör att du ej 

kan hänga med din kroppsvikt? 

 

 

5. Har du några besvär/ smärta i rygg eller nacke, och när/ i vilka lägen känner du 

det? 

 

 

6. Har du eller har du haft någon infektion (t.ex. förkylning) med symtom som 

halsont eller feber de senaste 48 h? 

 


