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Abstrakt 
 

                Psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete   
      Caroline Gunnarsson 

 
Uneståhl visade i sin forskning att Smakfaktorerna, självbild, målbild, 
attityd och känsla, var de faktorer som främst bidrog till en idrottsprestation. 
Syftet med denna studie var att undersöka om andra komponenter än 
Smakfaktorerna bidrog till en tennisprestation samt en arbetsprestation. 
Hypoteser ställdes om att komponenterna skiljde sig åt mellan kön, ålder 
och erfarenhet. De 67 deltagarna kom ifrån tre arbetsplatser samt från två 
tennisklubbar. En enkätundersökning genomfördes som analyserades genom 
Principal komponent analyser och genom Pearson korrelationer. Resultatet 
visade att Smakfaktorerna var viktiga för både en arbetsprestation och för en 
tennisprestation men att komponenten socialt stöd också verkade vara 
väsentlig. Vissa köns, ålder och erfarenhets skillnader kunde antydas. Både 
arbetsprestationer och tennisprestationer tenderade dock att tillsammans 
med Smakfaktorerna också förbättras av en socialt stöttande omgivning, 
vilket i så fall endast kan påverkas av oss, medmänniskor. 
 
Nyckelord: Smak-faktorer. Idrottsprestationer. Arbetsprestationer. Principal 
komponent analys.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
                                                                         

 

Innehållsförteckning 
                                                     
1.0 Introduktion ………………………………………………………………………….sid.2 
 
2.0 Metod………………………………………………………………………………...sid.4 
 
           2.1 Deltagare…………………………………………………………………......sid.4 
         2.2 Material……………………………………………………………………….sid.5 
         2.3 Procedur…………………………………………………………....................sid.6 
         2.4 Databearbetning………………………………………………………………sid.6 

 
3.0 Resultat……………………………………………………………………………....sid.7 
     
         3.1 Arbetstagare och tennisspelare……………………………………………….sid.7 
         3.2 Kön ……………………………………………………………………….......sid.9 
         3.3 Ålder………………………………………………………………………......sid.10 
         3.4 Erfarenhet …………………………………………………………………….sid.12 
          
4.0 Diskussion …………………………………………………………………………...sid.13 
 
5.0 Referenser ……………………………………………………………………………sid.16 
 
Bilaga 1 …………………………………………………………………………………..sid.17 
 
Bilaga 2 …………………………………………………………………………………..sid.18 
 
Bilaga 3 …………………………………………………………………………………..sid.22 
 
Bilaga 4 …………………………………………………………………………………..sid.23 
 
Bilaga 5 …………………………………………………………………………………..sid.24 
 
Bilaga 6 …………………………………………………………………………………..sid.25 
 
Bilaga 7 …………………………………………………………………………………..sid.26

  



2 
                                                                         
 
 

 
1.0 Introduktion 
 

Vad är det egentligen som leder till prestationer och vilka faktorer är det som är viktiga för en 
prestation? Det har forskats mycket kring idrottspsykologi och vad som gör att endast ett fåtal 
idrottare lyckas och blir framgångsrika. Genom många intervjuer med elitidrottare samt med 
idrottare på lägre nivå så upptäckte Uneståhl några specifikt viktiga variabler för vad som 
skiljde dessa idrottare åt. Dessa variabler faktoranalyserades för att se vilka faktorer som var 
mest betydande. De fyra faktorerna som visade sig vara viktiga för en idrottsprestation var 
självbild, målbild, attityd och känsla. Dessa faktorer fick namnet SMAK-faktorer, då namnet 
symboliserar de fyra faktorernas första bokstäver. ”Lars-Eric Uneståhl (Personlig 
kommunikation via e-mail 17 april 2006)”.  
 
Med självbild så menar Uneståhl  att bilden som individen har om sig själv och hur mycket 
individen tror på sig själv, i hög grad inverkar på idrottsprestationen och hur långt individen 
når i sin karriär. Den andra SMAK- faktorn, målbild, hänvisade till att en positiv och drivande 
motivation och utvecklande målbilder hade stor påverkan på idrottsprestationer eftersom 
individen då fick känna att denne fick möjlighet att till självförverkligande. 
Självförverkligande är också något som Maslow tar upp i sin behovs hierarki där han menar 
att självförverkligande är det högsta och mest eftersträvade begreppet för en människa att 
uppnå för att må så bra som möjligt (Passer&Smith 2002 sid.328). Med attityd, den tredje 
SMAK- faktorn menade Uneståhl att individens inställning och attityd till både den speciella 
uppgiften och till livet i stort hade stor inverkan på hur bra individen kommer att lyckas. Det 
vill säga att beroende på om individen har en mer positiv eller mer negativ inställning inför 
uppgiften så kommer inställningen avgöra hur väl individen lyckas i sin idrott. Den fjärde och 
sista  SMAK- faktorn, känsla, handlade om huruvida individen kunde hantera olika känslor 
för att må bra och därmed också prestera bra. Det vill säga hur väl individen till exempel kan 
kontrollera negativa känslor och omvandla dem till mer positiva (Uneståhl 2000 sid. 154). 
Under självhypnos, som är en mental träningsmetod, så ges självsuggestioner om att individen 
är framgångsrik inom SMAK- faktorerna. Därmed utgör faktorerna idag en bas för ett mer 
effektivt och välmående liv för människor inom alla livs områden såsom till exempel, 
relationer, arbete och hälsa. (Paijkull & Uneståhl 2004 sid.9). 
  
Det är lätt att mäta prestationer på ett objektivt sätt inom idrotten där det finns klara kriterier 
för vad som utgör en prestation. En prestation inom idrotten kännetecknas bland annat av att 
idrottaren antingen, hoppar högst eller längst eller vinner mot ett annat lag. Inom arbetslivet 
så finns inte sådana klara kriterier och det är den största anledningen till varför det inte 
bedrivits så mycket forskning om prestationer inom dessa områden (Uneståhl 2000 sid.6). 
Seppanen O.; Fisk W. J.; Lei Q. H. (2006) menade dock att en yttre variabel för ökad 
arbetsprestation bland annat kan bestå i en ökad luftventilation. Dessa resultat säkerställdes 
statistiskt ifrån både  laboratorier undersökningar samt ifrån fältstudier. 

  
Mental träning, såsom meditation och självhypnos, kan leda till både förbättrat samarbete, 
bättre arbetsprestationer samt leda till bättre inlärningsförmåga (Angelöw 1998 sid.17) 
Förespråkare för självhypnos och meditation menar också att fysisk avslappnig leder till lugn 
och koncentration, vilket kan bidra positivt för ökad prestationsförmåga inom alla 
livsområden (Uneståhl 2000 sid.82). En annan viktig bidragande variabel för att kunna 
prestera bra på arbetet kan också vara social uppbackning såsom uppmuntran, tröst och 
positiv peppning ifrån någon annan individ. Positiv återkoppling ifrån omgivningen kan 
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minska både stressymptom samt förbättra individens psykiska hälsa vilket i sin tur kan leda 
till bättre arbetsprestationer (Passer&Smith 2002 sid.472). 
  
En annan faktor som också visat sig betydande för arbetsprestationer är ekonomisk belöning. 
Kuvaas, Bård (2006) menar att känslan av arbetsprestation hör ihop med vilken lön 
arbetstagaren får. Resultatet visade att ju högre lön desto bättre arbetsprestationer utförs. 
Enligt denna undersökning blir alltså individen mer motiverad till att göra bra ifrån sig på 
arbetet ju högre lön som erbjuds. Arnold (2005) menar istället att det som främst få människor 
att prestera bra på arbetsplatsen är att de får tillgång till många olika slags resurser samt får 
känna att deras egna förmågor kommer till nytta. Detta kan också kopplas ihop med det 
tidigare nämnda begreppet självförverkligande där individen får möjlighet att utveckla och 
använda alla sina resurser till fullo (sid.339). En annan bidragande variabel för prestationer i 
allmänhet kan också vara det Bandura kallar för prestations erfarenhet som innebär att 
människans handlingar påverkas av liknande redan utförda handlingar. Det betyder alltså att 
både tidigare utförda prestationer samt misstag kan ligga till grund för hur vi kommer att 
prestera i framtiden på liknande uppgifter (Passer & Smith 2004 sid.446). Uneståhl menar 
också, likt Bandura, att kroppen lagrar de rörelser och det beteende som vi utför när vi 
presterar som bäst vilket gör att kroppen mycket väl känner till tillexempel hur det bör kännas 
i kroppen och vilken känsla som bör infinna sig då individen till exempel slår en exemplarisk 
backhand i tennis. (Uneståhl 2000 sid.27). Kognitionspsykologerna Braisby och Gellatly 
menar istället att ju mer framgångsrika vi är på att välja bort ovidkommande stimuli när vi ska 
utföra en uppgift, desto bättre prestationer utför vi. Det vill säga att bättre fokus på det som är 
viktigt och en effektivare bortprioritering av oviktiga stimuli kan inverka på de flesta typer av 
prestationer. (2005 sid. 66).  

 
Forskning om vad som tycks ligga bakom en idrotts- respektive arbetsprestation utgjorde idén 
för denna uppsats. Syftet med denna uppsats var att undersöka om andra komponenter än 
SMAK- faktorerna kunde inverka på både en arbets- respektive tennisprestation. 
Forskningsområdet tennis valdes på grund av att tennisen är sport som är populär både bland 
unga och äldre individer och därmed kan forskning om tennisprestationer komma många till 
användning då de vill förbättra sina prestationer inom tennisen. Arbetsprestationer valdes 
också på grund av att en stor majoritet av befolkningen har ett arbete och måste utföra olika 
slags prestationer varje dag, varav forskning inom detta område också kan komma många till 
nytta. Kombinationen av de två olika prestationerna kan liknas vid varandra då skattningar av 
båda prestationerna utgår ifrån individens individuella prestationer och behov för att prestera 
bra inom båda områdena. Skillnader som kan förväntas mellan de två områdena kan vara att 
komponenter som uttrycker olika former av socialt stöd kan skilja sig beroende på 
prestationer. Likheter som förväntas är att SMAK- faktorerna i en mer eller mindre 
utsträckning bidrar till både en tennis- respektive arbetsprestation. Vidare är undersökningen 
en  utveckling i Uneståhls teori om SMAK- faktorerna och betraktas därmed som explorativ. 
Utifrån syftet med uppsatsen så skapades följande frågeställning och hypoteser.  

 
Frågeställning: Vilka faktorer bidrar främst till en tennis- respektive arbetsprestation? 
Hypotes 1: Faktorerna skiljer sig åt beroende på prestation. Hypotes 2: Faktorerna skiljer sig 
åt beroende på kön. Hypotes 3: Faktorerna skiljer sig åt beroende på ålder. Hypotes 4: 
Faktorerna skiljer sig åt beroende på hur länge deltagarna arbetat respektive spelat tennis. 
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2.0 Metod 
 

Metoden som valdes till denna studie var en enkätundersökning som analyserades med hjälp 
av Principal komponent analys. Kompletterande Pearson korrelationsberäkningar gjordes 
också. Innan utlämnandet av enkäterna så genomfördes en mindre pilotstudie. 
  
Anledningen till insamling av data med hjälp av en enkät beror på att enkäter är lämpligt då 
forskaren vill samla in en stor mängd data vilket kan göras mycket effektivt med en enkät. 
(Ejlertsson 2005 sid.11) Utformandet av en enkät med fasta skattningsalternativ gjordes då det 
ansågs som det mest effektivaste sättet att samla in relevant data på som sedan kunde 
analyseras med Principal komponent analys. Kline (2002) menar också att frågeformulär med 
skattningsskalor är det mest vanliga och effektivaste sättet att samla in data som sedan avser 
att Principal komponent analyseras. (sid.102) 
  
Principal komponent analys valdes för att de skattade variablerna skulle kunna reduceras till 
ett fåtal övergripande komponenter som kunde besvara uppsatsens frågeställning samt 
hypoteser. Principal komponent analyser rekommenderades också då studien var explorativ. 
(Kline 2002 sid.7). Som komplement till Principal komponent analyserna så utfördes också 
Pearson korrelations beräkningar på samma data som Principal komponent analyserades.  
 
2.1 Deltagare 
Då enkäten utformades med 20 skattningsbara variabler så menar bland annat Kline (2002) att 
dubbelt så många deltagare som variabler borde medverka i undersökningen för att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt (sid.79). Detta har tagits hänsyn till i kontakterna med 
kontaktpersonerna. Trots att samtliga organisationer hade problem med att samla ihop 
deltagare så uppgick det totala antalet medverkande ändå till 67. Av dessa var 37 arbetstagare 
och 30 tennisspelare. Av de 67 deltagarna så deltog 42  män och 25 kvinnor. 33 deltagare var 
under 35 år medan 34 deltagare var över 35 år.  Av deltagarna så hade 35 arbetat respektive 
spelat tennis i 15 år eller mindre medan 32 hade arbetat eller spelat i mer än 15 år.  
 
Deltagarna som medverkade i denna undersökning kom ifrån fem olika organisationer varav 
fyra var belägna i Karlskrona medan en återfanns i Ronneby. Organisationerna som 
medverkade var Karlskrona tennisklubb, Ronneby tennisklubb, Kockums AB, 
Storköksprodukter AB samt Marinbasen. De fyra deltagarna som ingick i pilotstudien spelade 
både tennis samt arbetade, vilket var ett krav för att de skulle kunna besvara de två olika 
enkäterna. Deltagarna från pilotstudien valdes ut av författaren. I pilotstudien deltog två män 
och två kvinnor. Resultatet ifrån pilotstudien ingick inte i databearbetningen och presenteras 
därför inte i resultatet. För den verkliga undersökningen tillfrågades två tennisklubbar samt tre 
arbetsorganisationer, för att på bästa sätt motverka ett för snävt urval. Samtliga medverkande 
organisationer valdes genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna ifrån varje organisation 
valdes ut av respektive organisations kontaktperson utan några restriktioner eller krav ifrån 
författaren.  
 
Ifrån Karlskrona tennisklubb deltog 18 utav klubbens cirka 575 medlemmar. Av dessa 18 
medverkande var 11 kvinnor och sju män. Ronneby Tennisklubb har cirka 220 medlemmar 
varav 12  besvarande enkäten. Av dessa var fem kvinnor och sju män. Ifrån Kockums AB, 
som har cirka 800 stycken anställda, medverkade nio. Av dessa nio var fem  män och fyra 
kvinnor. Deltagarna från Kockums har uteslutande administrativa uppgifter. Ifrån 
Storköksprodukter deltog 14 av företagets 15 anställda. Av dessa 14 var fyra kvinnor och tio 
män. Deltagarna från Storköksprodukter har både administrativa och chaufför liknande 
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arbetsuppgifter. Ifrån Marinbasens dyk enhet deltog 14 deltagare varav 13 män och en kvinna. 
Marinbasen i Karlskrona har 554 anställda. Arbetsuppgifterna för de deltagande ifrån 
Marinbasen är både teoretiska och praktiska. 
 
2.2 Material 
Enkäten som utformats innehöll fyra bakgrundsfrågor samt 20 variabler med skattningsskalor. 
Skattningsskalorna utformades likadant för de 20 variablerna, vilket vill säga att de 
medverkande skattade efter en tio siffrig skala där siffrorna noll, fem och tio var verbalt 
förankrade med ”bidrar ingenting”, ”bidrar lite” och ”bidrar mycket”(Se bilaga 2). Det går 
inte att ge några exakta rekommendationer om hur skalorna bör se ut då både innehållet och 
utformningen av enkäter kan variera stort. Flerstegs skalor har dock visat sig ge bättre resultat 
än skalor med färre steg då deltagarna ges möjlighet att skatta så precist som möjligt 
(Wärneryd 1993 sid.106). För varje skattningsskala så skapades en linje där respondenterna 
ombads att sätta ett kryss. Med hjälp av denna linje så gavs respondenterna möjlighet att bli 
mer precisa i sina skattningssvar. (Se bilaga 2)  
 
Enkäten utformades i 15 olika versioner där de olika skattningsvariablerna randomiserades för 
att säkerställa att inte ordningsföljden av variablerna påverkade valet av skattning. Samma 
frågor ställdes i alla versionerna. Dock fick tennisspelarna skatta variablerna utifrån en 
tennisprestation medan arbetstagarna fick skatta utifrån en arbetsprestation. De 15 versionerna 
besvarades slumpvist av fyra organisationer. Den femte organisationen, Karlskrona 
tennisklubb, fick endast besvara en av dessa versioner för att jämföra om ordningsföljden av 
variablerna var väsentlig för hur respondenterna valde att skatta. Ordningsföljden för de 
randomiserade versionerna utfördes genom ett obundet slumpmässigt urval (Ejlertsson 2005 
sid.19-20). Dock utfördes en balansering av ordningsföljden i det fall då två versioner blev för 
lika i sin randomisering. Balanseringen skedde systematiskt. (Heiman 2002 sid.167)  

 
Deltagarna ombads i enkäterna att skatta variablerna efter hur dessa vanligtvis brukar bidra till 
respektive prestation. Denna avgränsning kan bidra till en bättre svarsstabilitet, säkrare svar 
samt stärka giltigheten i svaren då deltagaren vet vad som bör tas hänsyn till när skattningarna 
ska göras. (Wärneryd 1993 sid.61) Begreppen tennisprestation och arbetsprestation 
definierades som en prestation som deltagaren själv känt sig nöjd över. Denna definition 
gjordes för att minska missuppfattningar om vad som i denna uppsats menas med en 
prestation. Därmed kan undersökningens begrepps validitet stärkas då deltagarna fick klarhet i 
vad som bör menas med begreppet (Heiman 2002 sid.73). Utformandet av variablerna gjordes 
också med målet att ingen variabel skulle uppfattas mer socialt acceptabel än övriga för att 
öka chanserna om att deltagarna lämnar ett så uppriktigt svar som möjligt (Wärneryd 1993 
sid.67). För personliga variabler har undvikits att mätas då dessa kan riskera ge psykiska 
konsekvenser för deltagarna, vilket inte ligger i linje med etiska forskningsregler (Heiman 
2002 sid.145). 
 
Bakgrundsfrågorna utformades för att besvara hypoteserna om kön, ålder samt hur länge 
deltagarna spelat respektive arbetat. Den tredje bakgrundsfrågan ingick inte i någon beräkning 
eller analys. (Se bilaga 2) Ett urval ifrån variablerna som skattades var tilltro till egen 
förmåga, inställning inför uppgiften, uppmuntran ifrån andra, fysisk avslappning, uppfyllelse 
av drömmar samt känsla av inre glädje. Variablerna tilltro till egen förmåga och inställning 
inför uppgiften utformades för att undersöka om, och i så fall hur mycket, Smak- faktorerna 
självbild och attityd bidrog till en arbets- respektive tennisprestation.(Uneståhl 2000 sid. 154) 
Variabeln om uppmuntran ifrån andra före prestation skapades dels utifrån författarens egna 
erfarenheter men också utifrån att social support verkar vara viktigt då människor ställs inför 
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speciella eller svåra uppgifter, ibland kan denna faktor också vara avgörande för om 
människor klarar att prestera något överhuvudtaget. (Passer & Smith 2004 sid.472) Arnold 
menar också att en av faktorerna som bidrar till att de anställda prestera bättre är om de 
känner att de får positiv återkoppling ifrån sin omgivning. (2005 sid.416) Variabeln om fysisk 
avslappning före utförande av uppgiften utformades då förespråkare för den mentala träningen 
menar att fysisk avslappnig också ökar den mentala känslan av lugn och koncentration och 
kan därmed höja prestationsförmågan. Detta behöver dock inte bara gälla för idrottare utan 
kan också betyda mycket inom andra livsområden. (Uneståhl 2000 sid.82) Variablerna om 
huruvida drömmar och känsla av inre glädje påverkade en prestation, utarbetades från den 
andra respektive fjärde  SMAK- faktorn. Konkreta framtidsplaner, positiva och trygga känslor 
har visat sig vara väsentliga faktorer för att prestera bra och då främst inom idrotten. 
(Uneståhl 2000 sid.154) (För hela enkäten se bilaga 2)  
 
2.3 Procedur 
Studien presenterades, för varje organisation, som en enkätundersökning i arbets- respektive 
tennisprestationer. Förklaringar gavs om att besvarandet skulle ske i organisationernas vanliga 
miljö samt att besvarandet skulle ske samtidigt för respektive organisations deltagare. Det 
meddelades också att författaren tänkt vara med vid genomförandet för att kunna besvara 
frågor. Samma information gavs till alla deltagare oberoende organisation. För att deltagarna 
skulle få så lika förutsättningar som möjligt så skrevs denna genomgång ned så att samma 
instruktioner och presentation gavs till alla deltagare.(Se bilaga 1)  
 
Genomförandet vid de fem olika organisationerna skedde likartat. Besöken påbörjades med en 
kort presentation om undersökningen samt en  introduktion om hur enkäterna skulle besvaras. 
(Se bilaga 1) Därefter så delades pennor ut till deltagarna och besvarandet av enkäterna 
påbörjades. När alla deltagare besvarat enkäten så samlades enkäterna in genom att deltagarna 
själva fick stoppa ner enkäterna i en plastpåse. Detta för att säkerställa för deltagarna att ingen 
memorering av inlämnande enkäter skett och att den informerade anonymiteten, och därmed 
en viktig etisk regel, bevarades på bästa möjliga sätt. När deltagarna lämnat in sina besvarade 
enkäter så tillfrågades deltagarna om de hade några frågor att ställa angående undersökningen. 
Innan besöken avslutades så meddelades att resultatet kommer att skickas via e-mail till 
respektive organisation. Vid alla besöken så genomfördes besvarandet av enkäterna i mycket 
lugna miljöer.  
  
Besvarandet av enkäten för den första tennisklubben skedde vid tre tillfällen då det av 
tidsmässiga skäl inte gick att samla alla deltagarna vid ett och samma tillfälle. Under 
besvarandet av enkäterna så hade en deltagare problem med både den första och den åttonde 
meningen som skulle skattas, därmed gavs särskilda och enskilda förklaringar till denna 
deltagare.  
 
Genomförandet för den andra tennisklubben skedde vid fyra olika tillfällen. I den första 
gruppen så  fick instruktionerna  för hur besvarandet skulle gå till upprepas sedan en deltagare 
inte förstått hur skattningarna av variablerna skulle göras.  
 
2.4 Databearbetning 
När datainsamlingen var slutförd lästes alla enkäter igenom för att se om dels alla enkäter var 
läsliga samt för att upptäcka eventuellt bortfall på någon fråga. Några få deltagare hade i 
enstaka fall inte satt krysset precis rakt under siffrorna dock har alla kryss skrivits så tydligt 
att inga tveksamheter uppkommit om hur deltagarna skattat variablerna. Inget bortfall 
förekom. 
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En uppskattning av normalfördelningen för all rådata tillsammans gjordes för att undersöka 
om Pearson korrelationer kunde användas (Se bilaga 7 figur 5). Beräkningar av medelvärden 
för hur variablerna skattats utfördes över: arbetstagare och tennisspelare, kvinnor och män, 
deltagare under och över 35 år samt över deltagare som arbetat respektive spelat i mer eller 
mindre än 15 år. Beräkningar över medelvärden för de fem deltagande organisationerna 
utfördes för att få en överblick över hur organisationerna generellt skattat variablerna. Denna 
överblick gav också möjlighet att se huruvida variablernas ordningsföljd påverkat deltagarnas 
skattningar. Variablerna för figurerna angavs i samma ordningsföljd som de gjordes i den 
första versionen av enkäterna. (Se bilaga 2) 
   
Principal komponent analyser över variablerna genomfördes var för sig på, tennisspelare, 
arbetstagare, kvinnor, män, deltagare över 35 år, deltagare under 35 år, deltagare som arbetat 
respektive spelat 15 år eller mindre samt över deltagare som arbetat respektive spelat mer än 
15 år. Analyserna utfördes för att ge svar på frågeställningen om vilka komponenter som 
främst bidrar till en tennis- respektive arbetsprestation samt för att besvara hypoteserna om 
huruvida kön, ålder eller erfarenhet påverkar en prestation. När analyserna gjorts, 
antecknades de variabler som hade större komponentvikter än 0,6 samt komponentvikter som 
var mindre än -0,6. Det är endast de höga och låga komponentvikterna som på ett tillförlitligt 
sätt kan förklara komponenterna. (Kline 2002 sid.6). Samma procedur genomfördes för att ge 
en beteckning åt den andra komponenten. Endast de två komponenterna som visat sig förklara 
den största variansen analyserades och fick en beteckning. Vid tillfällen då ingen variabel 
visade sig förklara komponenten på ett tillförlitligt sätt så kunde inte heller någon beteckning 
ges.  

 
För att ge benämningar åt de två viktigaste komponenterna för varje grupp så analyserades 
och jämfördes de signifikanta variablerna med varandra i syftet att hitta en gemensam och 
övergripande benämning för respektive komponent. Därefter jämfördes komponenterna som 
visat sig vara viktiga för en arbetsprestation med komponenterna som visat sig vara väsentliga 
för en tennisprestation. Denna procedur genomfördes också mellan kön, ålder, och erfarenhet. 
Som ett komplement till Principal komponent analyserna så genomfördes också Pearson 
korrelationsberäkningar över de olika grupperna, sedan rådata visat sig vara tämligen 
normalfördelad. Detta för att se om samma variabler som visat sig vara viktiga i Principal 
komponent analyserna också korrelerar högt i korrelationsberäkningarna. Endast de fyra 
högsta korrelationsvärdena har tagits med i resultatet. Samtliga beräkningar och analyser har 
genomförts i SPSS. Rapporten skrevs utifrån Hassmén och Hassméns (2006) vetenskapliga 
råd och anvisningar.  
 

3.0 Resultat 
Resultatet bearbetades både i relation till frågeställningen, om vilka komponenter som främst 
bidrar till en tennis- respektive arbetsprestation men också i relation till hypoteserna om att  
komponenterna kan skilja sig mellan kön, ålder och erfarenhet. En översikt av de fem 
organisationernas skattningar i medelvärde visade att ordningsföljden av variablerna i de olika 
versionerna av enkäterna inte verkade påverka deltagarnas skattningar. Medelvärdena för 
Karlskrona Tennisklubb, som endast fick besvara en version av enkäten, skiljde sig därmed 
inte märkbart ifrån de andra organisationernas medelvärden. (Se bilaga 7 figur 6) 
 
3.1 Arbetstagare och tennisspelare 
Det största medelvärdet för hur arbetstagarna i genomsnitt skattade de 20 variablerna, hade 
variabeln koncentration som låg på strax under 8,5 poäng medan variablerna lärande av egna 
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misstag och egen inställning hade medelvärden som låg något över 8 poäng. Det största 
medelvärdet för tennisspelarna hade känsla av inre glädje med medelvärdet 9. Variablerna 
förmåga till koncentration och inställning hade båda medelvärden som låg något under 9 
poäng. Det lägsta medelvärdet för arbetstagarna hade variabeln om fysisk avslappning, då 
medelvärdet låg på omkring 6 poäng. Det lägsta medelvärdet för tennisspelarna låg på cirka 
3,5 poäng och mätte ekonomisk belöning. Medelvärdena visade att förmåga till koncentration 
generellt bidrog mer till en arbetsprestation medan inre glädje, som kan kopplas till Smak- 
faktorn känsla, tenderade att generellt bidra mest till en tennisprestation. Se figur 1 nedan. 
 
                                                              Figur 1 
 

 
 Figur 1. Medelvärden över skattningar för arbetstagare och tennisspelare. 
 

I Principal komponent analysen över arbetstagarna så fick den första komponenten 
beteckningen inre välmående och säkerhet. Precis som i korrelationsmatrisen så visade det sig 
att individens inställning inför uppgiften (0,68), inre känsla av harmoni (0,73), tilltro till egen 
framtid (0,61) tilltro till egen förmåga (0,64) uppfyllande av drömmar (0,65) samt tidigare 
prestationer (0,66) var viktiga variabler för en arbetsprestation. Den första komponenten 
förklarade 27,33% av variansen. Den andra komponenten fick namnet känsloreglering och 
kan kopplas till den fjärde SMAK-faktorn känsla. Denna beteckning gavs då variablerna 
uppmuntran (0,61), och hantering av nervositet (-0,69), var väsentliga för att förklara den 
andra komponenten. Den andra komponenten förklarade 10,45% av variansen medan den 
tredje komponenten förklarade 9,56 % av variansen. (Se bilaga 3 tabell 1) 
 
 I Principal komponent analysen för tennisspelare så betecknades den första komponenten, 
som förklarade 28,89% av variansen,  med trygghet . De variabler som förklarade den första 
komponenten bäst var mentalt stöd (0,81), inre glädje (0,78), uppmuntran (0,75), drömmar 
(0,69), mål (0,66), samt strävan efter utveckling (0,66). Den andra komponenten, självbild, 
förklarade variabeln tilltro till egen framtid bäst med komponentvikten (-0,64). Den andra och 
tredje komponenten förklarade 11,60 % respektive 10,65 % av variansen (Se bilaga 3 tabell 
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2). Huvudtendenser som kunde utläsas ifrån komponenterna var att det krävdes  socialt stöd 
för en tennisprestation medan detta verkar vara ett sekundärt behov för en arbetsprestation. 
Istället var det variabler som hade att göra med individen som främst verkade bidra till en 
arbetsprestation. Inre trygghet verkade behövas också för en tennisprestation men inte lika 
mycket. Det som förenade de båda prestationerna var att mål, utveckling och tilltro till framtid 
verkade vara  viktiga variabler för att prestera bra inom båda områdena. 
Pearson korrelationsberäkningarna för arbetstagarna visade att variablerna harmoni och känsla 
av inre glädje korrelerade starkast då (r= .67, p<.01). Korrelationen mellan harmoni och egen 
inställning visade värdet (r= .62, p<.01). Variablerna harmoni och drömmar hade 
korrelationsvärdet (r= .58, p<.01), medan tilltro till framtid och tilltro till egen förmåga hade 
värdet (r= .56, p<.01). För tennisspelarna så visade korrelationsberäkningarna att uppfyllelse 
av drömmar och mentalt stöd korrelerade högst, (r= .76, p<.01), medan variablerna mål och 
känsla av inre glädje hade korrelationsvärdet (r= .68, p<.01). Lärande av misstag och 
inställning till uppgiften hade korrelationsvärdet (r = .66, p<.01), medan variablerna mål och 
mentalt stöd hade värdet (r= .66, p<.01).  Jämförelse mellan korrelationsberäkningarna och 
Principal komponent analyserna över de två grupperna visade på snarlika resultat. 
 
3.2 Kön 
Det högsta medelvärdet för kvinnorna hade egen inställning med ett medelvärdet på 9 poäng. 
Koncentration och inre glädje hade båda medelvärden på cirka 8,5  poäng. Det högsta 
medelvärdet för männen hade variabeln koncentration med värdet 8,5 poäng. Kvinnornas 
lägsta medelvärde hade fysisk avslappning med ett medelvärde på omkring 5 poäng medan 
det minsta medelvärdet för männen också låg på 5 men mätte variabeln ekonomisk belöning. 
Medelvärden över kvinnorna och männens skattningar visade att inställning inför uppgiften i 
genomsnitt bidrog mest till en kvinnlig tennis- och arbetsprestation medan förmåga till 
koncentration i genomsnitt bidrog mest till en manlig tennis- respektive arbetsprestation. Se 
figur 2 nedan.              
                           Figur 2 
 

 
                       Figur 2. Medelvärden över skattningar för kvinnor och män.   
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Den första komponenten ifrån Principal komponent analysen för kvinnorna fick namnet 
målinriktat agerande och förklarade 26,86 % av variansen. Variablerna som förklarade denna 
faktor bäst var strävan efter utveckling (0,78), hantering av nervositet (0,70), tidigare 
prestationer (0,69), mental avslappning (0,66) samt inställning (0,65). Den andra 
komponenten fick namnet energi sedan variabeln energinivå med komponentvikten (0,72) var 
den enda variabeln som på ett tillförlitligt sätt kunde förklara denna faktor. De andra och 
tredje komponenterna förklarade 12,96 respektive 11,18 % av variansen.(Se bilaga 4 tabell 3)  
 
I Principal komponent analyserna över för män så benämndes den första komponenten med 
medvetenhet. Variabler och komponentvikter som drömmar (0,75), tilltro till egen framtid 
(0,70), mål (0,68), yttre miljö (0,66), samt lärande av misstag (0,60) förklarade den första 
komponenten bäst. Den första komponenten förklarade 28,20 % av variansen medan den 
andra komponenten förklarade 12,21 % av variansen. Den andra komponenten fick 
beteckningen känslohantering sedan hantering av nervositet (0,61), var den enda variabeln 
som kunde förklarar denna komponent. Denna komponent kan därmed knytas till SMAK- 
faktorn känsla. Den tredje komponenten förklarade 9,24 % av variansen (Se bilaga 4 tabell 4). 
Analyserna påvisade att kvinnorna verkade skatta variabler som hade med agerande högt. 
Detta kunde också noteras för männen, dock inte lika tydligt. Männen tenderade ha stor 
medvetenhet kring miljön, mål och vad som behövs för en tennis- respektive arbetsprestation.  
 
Pearson korrelationerna över kvinnornas skattningar visade att variablerna mental avslappning 
och fysiskavslappning korrelerade högst (r= .72, p<.01), medan korrelationsvärdet för lärande 
av misstag och hantering av nervositet var (r=  .71, p<.01). Variablerna tilltro till egen framtid 
och uppfyllelse av drömmar hade korrelationsvärdet (r= .66, p<.01) medan lärande av misstag 
och egen inställning hade värdet (r= .65, p<.01). Korrelationsberäkningarna för männen 
visade att fysisk avslappning och drömmar korrelerade högst (r= .58, p<.01). Yttre miljö och 
tidigare prestationer hade korrelationsvärdet (r= .56, p<.01) medan variablerna harmoni och 
drömmar hade värdet, (r= .53, p<.01). Det fjärde största korrelationsvärdet uppvisade 
variablerna tilltro till framtid och mål, (r= .52, p<.01). Korrelationsberäkningarna och 
Principal komponent analyserna över kön stämde väl överens.  
 
3.3 Ålder 
Deltagarna under 35 år skattade i genomsnitt variablerna inställning, koncentration och inre 
glädje högst då alla tre hade ett medelvärde kring 8,5 poäng. För de deltagare som var över 35 
år låg de största medelvärden ifrån skattningarna på cirka 8,5 poäng vilket utgjordes av 
variablerna inställning och koncentration. Det minsta medelvärdet för deltagare under 35 år 
låg på 5 poäng och utgjordes av variabeln ekonomisk belöning. Mental- och fysisk 
avslappning samt ekonomisk belöning hade lägst medelvärde för de över 35 år med ett värde 
på 5,5 poäng. Medelvärdena över ålder visade att inställning och koncentration båda verkade 
vara viktiga variabler oavsett ålder. Ekonomisk belöning tenderade att ha ett lågt medelvärde 
både för deltagare under- och över 35 år. Se figur 3 nästa sida. 

 
Den första komponenten i Principal komponent analysen för deltagare under 35 år benämndes 
med attityd inför tidigare och kommande uppgifter. Komponenten kan därmed kopplas till 
Smak-faktorn attityd. Faktorn utgjorde 20,25 % av variansen. De variabler och 
komponentvikter  som låg till grund för komponenten var inställning (0,72), lärande av 
tidigare misstag (0,67) och tidigare prestationer (0,62). Den andra komponenten benämndes 
med support sedan variablerna tilltro till egen förmåga (0,61) och mentaltstöd (-0,70) visade 
sig kunna förklara denna komponent bäst. Den andra komponenten utgjorde 15,65 % av 
variansen medan den tredje komponenten utgjorde 9,52 % (Se bilaga 5 tabell 5)  
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Den första komponenten ifrån Principal komponent analysen, för deltagare över 35 år, fick 
beteckningen inre och yttre påverkan. Komponenten förklarade 34,43 % av variansen. 
Variablerna som visade sig kunna förklara denna faktor var mål (0,80), mentalt stöd (0,78), 
drömmar (0,72), kombinera resurser (0,68), yttre miljö (0,66), ekonomisk belöning (0,64), 
tidigare prestationer (0,64), fysisk avslappning (0,63) samt tilltro egen framtid (0,63). Då 
ingen variabel visade sig på ett säkert sätt förklara den andra faktorn så utgjordes därmed 
denna Principal komponent analys av endast en faktor. Den andra och tredje komponenten 
utgjorde 11,29 respektive 8,24 % av variansen (Se bilaga 5 tabell 6). Skillnaderna mellan 
faktorerna för de som är yngre än 35 år och för de som är äldre än 35 år bestod främst i att det 
för de yngre tenderar att finnas mer specifika komponenter bakom en prestation medan det för 
dem äldre finns många olika variabler som är lika betydande för en prestation. Det vill säga 
att både attityd och support, som var de mest betydande faktorerna för deltagarna under 35 år, 
också återfanns som variabler för vad de över 35 år ansåg vara viktigt för en prestation. Dessa 
variabler visade sig dock inte enhälligt kunna förklara någon faktor.  
 
Pearson korrelationsberäkningarna över de skattade värdena hos de under 35 år visade att lärande av 
misstag och tidigare prestationer var de som korrelerade högst (r= .60,p <.01). Variablerna mental 
avslappning och fysisk avslappning hade det näst största korrelationsvärdet då (r= .57,p <.01). 
Inställning och strävan efter utveckling hade korrelationsvärdet (r= .55,p <.01) medan variablerna 
tilltro till egen framtid och drömmar hade värdet (r= .53,p <.01).  Korrelationsberäkningar över 
deltagarna över 35 år visade att lärande av misstag och mål korrelerade högst (r= .69,p <.01). Yttre 
miljö och fysisk avslappning hade korrelationsvärdet (r= .67,p <.01). Det tredje största 
korrelationsvärdet hade mentalt stöd och mål med (r= .66,p <.01) medan tilltro till egen framtid och 
drömmar hade värdet (r= .62,p <.01). Resultat ifrån korrelationsberäkningarna och från Principal 
komponent analyserna visade på samstämmiga resultat. 
                           
                            Figur 3 

 
Figur 3. Medelvärden över skattningar för deltagare under och över 35 år. 
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3.4 Erfarenhet 
För deltagarna som spelat samt arbetat mindre än 15 år så visade det sig att koncentration 
hade det största medelvärdet på strax under 9 poäng. På omkring 8,5 poäng låg medelvärdet 
för både inre glädje och inställning. De tennisspelare och arbetstagare som hade större 
erfarenhet än 15 år hade i genomsnitt skattat variablerna egen inställning och koncentration 
högst då båda dessa medelvärden låg på strax under 8,5 poäng. Ekonomisk belöning var den 
variabel som hade det lägsta medelvärdet för de med erfarenhet i 15 år eller mindre då detta 
värde låg på cirka 4,5 poäng. Det minsta medelvärdet för deltagarna med över 15 års 
erfarenhet hade mental avslappning med strax över 5,5 poäng. Medelvärdena över hur länge 
deltagarna arbetat respektive spelat visade att förmåga till koncentration hade bland de största 
medelvärdena för båda grupperna medan de lägsta medelvärden skiljde sig åt beroende på 
erfarenhet. Se figur 4 nästa sida. 
 
I Principal komponent analysen för de med 15 års erfarenhet eller mindre fick den första 
komponenten beteckningen attityd och känsla över tid. Denna variabel kan därmed 
kategoriseras till de båda SMAK- faktorerna attityd och känsla. De variabler som förklarade 
den första komponenten bäst var inställning (0,71), drömmar (0,64), tidigare prestationer 
(0,62) samt harmoni (0,63). Den andra faktorn benämndes med support då denna komponent 
utgjordes av variabler som tilltro till egen förmåga (0,63) samt mentalt stöd (0,66). Den första 
komponenten utgjorde 20,62 % av variansen medan den andra och tredje komponenten 
utgjorde 13,52 respektive 10.40% av variansen (Se bilaga 6 tabell 7).  
 
Principal komponent analysens första komponent, för deltagarna med över 15 års erfarenhet,  
fick beteckningen  inre och yttre påverkan. Följande variabler och komponentvikter visade sig 
förklara komponenten bäst: mål (0,82), mentalt stöd (0,78), drömmar (0,69), kombinera 
resurser (0,71), yttre miljö (0,71), ekonomisk belöning (0,60), tidigare prestationer (0,67), 
fysisk avslappning (0,62), samt tilltro till egen framtid (0,64). Komponent nummer två 
uteblev sedan ingen variabel kunde förklara denna komponent på ett tillförlitligt sätt. Den 
förklarade variansen för den första komponenten var 37,08% medan den andra och tredje 
komponenten förklarade 11,47 respektive 8,25 % av variansen (Se bilaga 6 tabell 8). På 
samma sätt som komponenterna skiljde sig åt mellan ålder, skiljde sig också komponenterna 
åt vad gällde erfarenhet. För de som arbetat eller spelat mindre än 15 år kunde faktorerna 
attityd och känsla samt support urskiljas medan det för deltagarna som arbetat och spelat över 
15 år var svårare att ange precisa komponenter för vad som var viktigt för en arbets- 
respektive tennis prestation. Variabler som support, både inre och yttre, samt SMAK- faktorn 
målbild återfanns också bland de variabler som de som arbetat och spelat mer än 15 år 
tenderade att tycka vara viktiga. Dock sammanföll dessa variabler med andra varför ingen 
mer specifik komponent kunde utläsas. 
  
Pearson korrelation över deltagarna med 15 års erfarenhet eller mindre visade att mental 
avslappning och fysisk avslappning var variabler som korrelerade högst (r= .63,p <.01). Det 
näst största korrelationsvärdet hade lärande av misstag och inställning där (r= .57,p <.01). 
Variablerna strävan efter utveckling och inställning hade korrelationsvärdet (r= .54,p <.01) 
medan tilltro till egen framtiden och drömmar hade värdet (r= .49,p <.01). 
Korrelationsberäkningar för deltagarna som hade över 15 års erfarenhet visade att mål och 
tidigare misstag korrelerade högst (r= .77,p <.01). Det näst största korrelationsvärdet hade mål 
och tidigare prestationer då (r= .71,p <.01). Yttre miljö och mentaltstöd hade 
korrelationsvärdet (r= .67,p <.01) medan variablerna energinivå och koncentration hade 
värdet (r= .66,p <.01). Jämförelse mellan korrelationsberäkningarna och Principal komponent 
analyserna visade sig överrensstämma bra.  
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                                                           Figur 4 

 
         Figur 4. Medelvärden över skattningar för deltagare med under och över 15 års erfarenhet.   

 
4.0 Diskussion 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om andra komponenter än SMAK- faktorerna kan 
bidra till en arbets- respektive tennisprestation. Resultaten av studien visar, att förutom 
SMAK-faktorerna, så är också socialt stöd en viktig komponent för de två prestationerna. 
Frågeställningen om vilka komponenter som främst bidrar till en tennis- respektive 
arbetsprestation, kan besvaras med att SMAK-  faktorn målbild tenderar att vara betydande 
för båda prestationerna. En tennisprestation verkar dock kräva mer social trygghet, medan det 
för en arbetsprestation verkar vara viktigt med en säkerhet som kommer ifrån individen själv. 
Därmed kan den första hypotesen om att komponenterna skiljer sig åt beroende på prestation 
verifieras. Resultaten visar att kvinnorna i denna studie verkar vara handlingsbenägna i att nå 
sina mål medan männen verkar ha stor medvetenhet kring vad som behövs för att nå de båda 
prestationerna. Därmed kan också hypotesen om könsskillnader verifieras. Hypoteserna om 
skillnader i ålder och erfarenhet visade på liknande resultat då deltagare under 35 år samt de 
med 15 års erfarenhet eller mindre tenderar ha mer distinkta uppfattningar om att attityd och 
inre och yttre support är viktiga för de två prestationerna. Resultat ifrån deltagarna över 35 år 
samt de som hade erfarenhet i över 15 år visar att attityd och support är viktigt men inte lika 
distinkt som för de yngre deltagarna och för dem med mindre än 15 års erfarenhet. 
  
Resultaten kan ha påverkats av bekvämlighetsurvalet av deltagarna då möjligheten finns att 
deltagarna inte är representativa för arbetstagare och tennispelare i stort vilket gör att den 
externa validiteten minskar och att det blir svårt att generalisera resultatet till övriga 
målgrupper. Resultaten kan också ha sin grund i att tennisspelarna generellt sätt var yngre än 
arbetstagarna och på grund av ålder därför kräver mer socialt stöd vilket också visat sig i 
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resultaten mellan ålder. De två prestationerna skiljer sig mycket åt vad gäller fysik vilket 
också kan inverka på resultatet. Speciellt då flertalet av arbetstagarna hade administrativa 
kontorsuppgifter. Likheterna i resultatet mellan ålder och erfarenhet kan bero på att de äldre 
deltagarna helt naturligt också utgör svaren för de som har mer erfarenhet än 15 år. Medan de 
yngre deltagarna utgör de flesta av dem som har 15 års erfarenhet eller mindre. Skillnaderna 
mellan de olika grupperna kan också vara situationsberoende då bland annat humör, 
sinnesstämning, och upplevelsen av enkäten kan inverka på svaren. Försök har därför gjorts 
att hålla miljön för de olika besöken så neutrala som möjligt ibland annat kommunikationen 
och bemötandet till deltagarna. Valet av skattning kan också variera beroende på om 
deltagarna precis upplevt en prestation eller förlust. Möjligheten finns också att deltagare med 
annat modersmål än svenska kan deltagit och då kanske inte riktigt förstått vad som sagts eller 
vad som skrivits i enkäten, detta kan naturligtvis också vara en felkälla. Valet av frågor och 
variabler i enkäten har naturligtvis påverkat resultatet liksom de tolkningar som har gjorts 
ifrån Principal komponent analyserna. 

 
Reliabiliteten för denna studie får anses vara god då resultaten, precis som för Uneståhls 
forskningar, genomgående visar att SMAK- faktorerna är viktiga för en idrottsprestation. 
Reliabiliteten har också försökt stärkas genom dubbla kontroller när inmatning av rådata har 
skett i SPSS. Innehålls validiteten har försökt stärkas genom att ta med så många olika 
variabler som möjligt i enkäten för att få ett så giltigt resultat som möjligt. (Heiman 2002 
sid.72). Begreppsvaliditeten har försökt att stärkas genom pilotstudien där eventuella 
oklarheter kring variablerna har kunnat ändras och bli tydligare för respondenterna. Den 
ekologiska validiteten får anses vara god då både en arbetsprestation samt en tennisprestation 
får anses vara naturliga begrepp för deltagarna. 
  
I jämförelse med tidigare forskning så har denna studie innehållit betydligt färre deltagare. 
Uneståhls forskning har dessutom inkluderat deltagare ifrån en mängd olika idrotter vilket gör 
att denna studiens resultat inte bör generaliseras över idrotter och arbeten i stort. Uneståhl har 
i sina forsknings projekt om vad som främst bidrar till en idrottsprestation  inhämtat data både 
ifrån kontrollerade laboratorier undersökningar  men också ifrån fältstudie där det genomförts 
bland annat intervjuer idrottsutövare på olika nivåer.  Uneståhl har, i likhet med denna studie, 
också använt sig utav en metod, vars syfte är att reducera variabler till några övergripbara 
faktorer. Uneståhl har dock, till skillnad ifrån denna studie, använt sig av faktoranalys. ”Lars-
Eric Uneståhl (Personlig kommunikation via e-mail 17 april 2006)”.  
 
Resultaten av denna studie visar precis som Uneståhls forskning att SMAK- faktorerna verkar 
vara viktiga för en tennisprestation. Resultaten visar dock att dessa fyra SMAK- faktorer 
också verkar väsentliga för en arbetsprestation. Utifrån detta resultat så verkar dock också 
komponenten social support, som inte utgör någon av SMAK- faktorerna, vara viktig för 
främst en tennisprestation. Att socialt stöd är viktigt påpekar också Passer och Smith (2004) 
då de menar att positiv återkoppling ifrån omgivningen kan minska både stressymptom samt 
göra att individens psykiska hälsa förbättras vilket i sin tur leder till bättre prestationer 
(sid.472) Efter fler liknande resultat ifrån andra undersökningar så kan möjligtvis SMAK- 
faktorerna dels generaliseras till många andra områden och dels kanske också innefatta en 
femte faktor. Eventuellt kanske också SMAK- faktorerna i framtiden kan komma att delas 
upp mellan kön, ålder och erfarenhet då denna studien visat att det eventuellt kan föreligga 
skillnader mellan dessa var variabler. Dock krävs det betydligt fler och större undersökningar 
som kan verifiera denna studies resultat för att kunna göra denna eventuella förbättring av 
SMAK-  faktorerna. 
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En utveckling och förbättring av studien, skulle vara om studien genomfördes med en mer 
representativ urvalsmetod samt med fler deltagare så att eventuella resultat också kunde 
generaliseras till andra målgrupper. För att stärka reliabiliteten så kunde också studien 
upprepads genom en annan metod för att sedan jämföras med denna studies resultat. Ett 
förslag på det är bland annat att utföra mer kvalitativa intervjuer med arbetstagare och 
tennisspelare för att undersöka om vad som främst bidrar till deras prestation. 
Tillförlitligheten för Principal komponent analyserna kunde förbättras genom att en annan 
individ också får analysera data ifrån samma analyser. Intressant hade också varit att 
undersöka huruvida resultaten stämmer in på andra idrottare, och om det finns någon skillnad 
mellan lagidrottare och individuella idrottare vad gäller vad som tycks vara viktigt för att 
prestera bra. Undersökningen hade också kunnat göras med jämna mellanrum för att se om 
resultatet står sig över tid. 
 
Sammanfattningsvis verkar det som om både en positiv självbild och en positiv framtidstro 
bidrar till en prestation. För att prestera bra krävs också att individen har en positiv attityd 
både till den speciella uppgiften som ska utföras men också till omgivningen i övrigt samt att 
kunna hantera och frambringa olika känslor. Dock verkar det som om också yttre faktorer 
såsom individens sociala omgivning verkar ha inverkan på individens prestationer. Det som 
skiljer den sista komponent ifrån de förstnämnda SMAK-faktorerna, är att det sociala stödet 
är något som individen inte själv kan kontrollera eller styra över. Det betyder att vårt agerande 
och handlande verkar inverka på andra medmänniskors agerande, vilket vi nog inte alltid 
tänker på. Vetskapen om studiens resultat kan förhoppningsvis ändra på detta och både 
uppmuntra till fortsatt forskning inom området samt bidra till en mer omtänksam miljö som 
leder till bättre prestationer inom både tennisen och på våra arbetsplatser.  
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Bilaga 1: Presentation och instruktioner till de medverkande 
 
Hej! Jag heter Caroline Gunnarsson och är psykologistudent på Blekinge Tekniska Högskola. 
För närvarande så genomför jag en c-uppsats i Psykologi som handlar om prestationer. En av 
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de prestationer som jag är intresserad av att undersöka är en tennis/arbetsprestation. (Berodde 
på vilken grupp jag besökte)  
Deltagandet är naturligtvis frivilligt men det betyder mycket för undersökningen om ni deltar. 
Under tiden som ni fyller i enkäten så vill jag att ni är tysta och inte pratar med varandra 
förrän alla har lämnat in sin enkät. För att alla ska få chans till lika lång tid så har jag satt en 
max tid på 15 minuter, det betyder att inom 15 minuter så ska alla hunnit besvara enkäten. Om 
det behövs så kommer jag att säga till när det gått cirka 13 minuter att det är två minuter kvar. 
För att ingen ska störas så vill jag att ni sitter kvar till alla är färdiga. På enkäten finns mer 
instruktioner om hur ni ska besvara frågorna. Är det något oklart så är det bara att fråga.  
Varsågoda att börja! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Enkät till arbetstagarna 
                                                       Studie i arbetsprestation.  
Just nu genomför jag, Caroline Gunnarsson, en c-uppsats i Psykologi vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Uppsatsen handlar om prestationer. En av prestationerna jag är intresserad av att 
undersöka är just prestation inom arbetslivet. Därför är just Din medverkan viktig för 
undersökningens kvalité. Dina svar kommer självklart att behandlas helt  anonymt.  
Medverkan är frivillig.  
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Läs igenom varje fråga noga och försök att svara så sanningsenligt som möjligt. Har ni frågor 
angående enkäten så svarar jag gärna på dem!  
Tack på förhand för din medverkan. 
Vänligen Caroline Gunnarsson. 
 
1) Sätt ett kryss på den rad som stämmer in på dig.    Man___            Kvinna___             
2)   Ange din ålder: _______  år                                         
3) Sätt ett kryss på den rad som stämmer in på dig. Jag arbetar:   
 
    0-30% ___          30-60% ___       60-100%___       Mer än 100% ___  i månaden. 
 
4) Ange hur många år du varit inom arbetslivet totalt: _____år 
 
Skatta till vilken utsträckning du tycker att följande meningar vanligtvis bidrar till egna 
arbetsprestationer som du själv känner dig nöjd över. Sätt ett KRYSS på linjen där du 
tycker att respektive mening vanligtvis bidrar till din arbetsprestation. 
 
                                              Yttre miljö där uppgiften äger rum                
 
                                            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             ______________________________       
                Bidrar ingenting                      Bidrar lite                     Bidrar mycket 
 
 
 
                                            Tilltro till egen förmåga före prestation       
 
                                            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             ______________________________       
                Bidrar ingenting                      Bidrar lite                     Bidrar mycket 
 
 
 
                                             Egen inställning inför uppgiften                           
 
                                            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             ______________________________       
                Bidrar ingenting                      Bidrar lite                     Bidrar mycket 
 
 
                                               
 
                                        Mental avslappning  före prestation                     
 
                                            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             ______________________________       
                Bidrar ingenting                      Bidrar lite                     Bidrar mycket 
 
 
 

  



19 
                                                                         
 
 

                                            Hantering av nervositet före prestation   
               
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                       Bidrar mycket       
                                 
                                                 
                                              Egen energinivå före prestation                         
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                        Bidrar lite                     Bidrar mycket 
 
                                            
 
  
                                            Uppmuntran ifrån andra före prestation       
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                        Bidrar lite                     Bidrar mycket 
 
                                  
 
 
                                         Ekonomisk belöning efter utförd prestation        
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                            _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
 
                                            Fysisk avslappning före prestation                        
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
                                    Förmåga att kombinera sina arbetsresurser        
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
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                                          Uppfyllelse av drömmar inom arbetet  
               
                                           0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                           _______________________________       
              Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
 
                                             Egna tidigare arbetsprestationer    
                      
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
 
                                               Egna uppsatta mål inom arbetet   
                     
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
                                                      Inre känsla av harmoni                                          
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
 
                                              Tilltro till egen framtid inom arbetet 
  
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
             
                                           
                                 Mentalt stöd från närstående före prestation       
 
                                            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
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                                        Lärande av egna tidigare misstag  inom arbetet 
  
                                            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
 
 
 
                                         Strävan efter egen utveckling inom arbetet   
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
 
   
 
 
                                                 Förmåga till koncentration  
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
                        
 
 
                                                           Känsla av inre glädje                                             
 
                                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                             _______________________________       
                Bidrar ingenting                       Bidrar lite                      Bidrar mycket 
                        
 
                                          

 

 

3: Principal komponent analyser för arbetstagare och tennisspelare 

 
Tabell 1 och 2 visar Principal komponent analys över hur  arbetstagarna och tennisspelarna skattat 

variablerna. 
  

                       Tabell 1                                                      Tabell 2 
                                                   Component Matrix(a) 
                         Arbetstagare                                                  Tennisspelare 
Variabler  1 2 3 
yttremiljö ,591 ,000 ,480 
tilltroförmåga ,641 -,434 -,236 
egeninställn ,678 ,322 -,347 
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Variabler 1 2 3 
yttremiljö ,471 ,456 -,149 
tilltroförmåga ,046 ,358 ,600 
egeninställ ,586 -,145 ,569 
mentalavsla ,568 ,361 ,185 
hanternervo ,510 ,429 ,388 
energinivå ,131 ,281 -,633 
uppmuntran ,746 ,060 -,215 
ekonomibel ,211 ,171 ,143 
fysiskavsla ,563 ,238 -,199 
förmkombin ,551 ,258 -,035 
uppfdrömm ,685 -,279 -,359 
tidigapresta ,519 ,237 ,367 
mål ,664 -,241 -,252 
harmoni ,302 ,562 -,216 
tilltroframtid ,310 -,643 ,142 
mentaltstöd ,806 -,089 -,321 
läranmisstag ,567 -,112 ,424 
sträefutveck ,661 -,457 ,125 
förkoncentr ,072 -,411 ,161 
känslinreglä ,782 -,305 -,106 

           
 
                 

  
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4: Principal komponent analyser för kvinnor och män 

 
Tabell 3 och 4 visar Principal komponent analys över hur kvinnorna och männen skattat variablerna 

                            Tabell 3                                                             Tabell 4 
                                                  Component Matrix(a) 
                              Kvinnor                                                               Män 

mentalavsla ,368 -,289 ,081 
hantenervos ,241 -,693 ,144 
energinivå ,570 ,133 -,134 
uppmuntran ,323 ,607 ,130 
ekonomibel ,493 ,409 ,267 
fysiskavslap ,506 -,092 ,252 
förmkombin ,463 -,070 ,477 
uppfyldrömm ,652 ,049 -,289 
tidigapresta ,661 -,149 ,046 
mål ,523 -,053 -,109 
harmoni ,730 ,013 -,432 
tilltroframtid ,610 -,381 ,025 
mentalstöd ,159 ,541 ,365 
läranmisstag ,559 ,046 ,233 
sträeutveck ,421 ,408 -,064 
förkoncentr ,372 -,167 ,548 
käninreglädj ,467 ,074 -,551 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
27,334 

 
10,450 

 
9,564 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
28,892 

 
11,598 

 
10,648 

 Variabler 1 2 3 
yttremiljö ,313 ,360 -,496 
egenförmåga ,157 -,465 ,688 
inställning ,652 -,412 -,131 
mentalavsla ,661 -,256 ,292 
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Variabler 1 2 3 
Yttremiljö ,658 ,476 -,107 
egenförmåga ,436 ,522 ,148 
inställning ,581 -,330 ,432 
mentalavsla ,432 ,464 -,090 
hantnervosi ,271 ,609 -,107 
energinivå ,330 -,056 ,556 
uppmuntran ,556 -,294 -,180 
ekonomibe ,523 ,290 -,226 
fysiskavslap ,594 ,190 -,159 
förmkombin ,486 -,062 -,376 
uppfydrömm ,750 -,192 ,260 
tidiprestat ,506 ,528 ,253 
mål ,683 -,149 -,210 
harmoni ,441 ,114 ,699 
tilltroframtid ,703 -,176 -,176 
mentaltstöd ,575 -,248 -,370 
läranmisstag ,604 -,106 -,057 
strävautveck ,469 -,578 -,175 
koncentrati ,159 -,010 -,297 
inreglädje ,474 -,495 ,310 

 
 

 
 

 
 
                           
  
 
 
 

 
 

 

 

Bilaga 5: Principal komponent analyser för deltagare under och över 35 år 

 
Tabell 5 och 6 visar principal komponent analys över hur deltagarna under 35 år och över 35 år skattat 

variablerna 

                         Tabell 5                                                                 Tabell 6 
                                                       Component Matrix(a) 
                            Under 35 år                                                         över 35 år 

hantnervosi ,700 -,426 -,041 
energinivå ,312 ,718 -,086 
uppmuntran ,584 ,038 -,499 
ekonomibe ,068 -,187 -,088 
fysiskavslap ,546 -,148 ,039 
förmkombin ,466 ,118 ,461 
uppfydrömm ,437 ,351 ,088 
tidiprestat ,685 -,128 -,298 
mål ,549 ,588 ,173 
harmoni ,569 ,141 ,262 
tilltroframtid ,409 -,094 ,025 
mentaltstöd ,412 ,539 -,330 
läranmisstag ,598 -,520 -,450 
strävautveckl ,779 -,090 -,012 
koncentrati ,271 ,311 ,401 
inreglädje ,528 ,252 ,517 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
26,860 

 
12,958 

 
11,183 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
28,202 

 
12,207 

 
9,244 

 Variabler 1 2 3 
yttremiljö ,390 ,400 -,295 
tilltroförmåg ,287 ,612 ,420 
inställning ,717 ,141 ,112 
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Bilaga 6: Principal komponent analyser för deltagare med mer och mindre 

erfarenhet än 15 år 

 
Tabell 7 och 8 visar Principal komponent analys över hur deltagarna som arbetat/ spelat i mindre än 15 år 

skattat variablerna 

                               Tabell 7                                                         Tabell 8 
                                                     Component Matrix(a) 
            Mindre än 15 års erfarenhet                          Mer än 15 års erfarenhet 

mentalavsla ,507 ,342 ,133 
hantnervosi ,381 ,491 -,273 
energinivå ,215 -,501 ,042 
uppmuntran ,489 -,130 -,507 
ekonomibe ,020 ,578 ,088 
fysiskavsla ,489 -,033 ,025 
kombinresu ,092 ,245 ,528 
drömmar ,518 -,582 ,095 
tidigprestat ,618 ,407 -,338 
mål ,322 -,368 ,305 
harmoni ,566 ,132 ,219 
tilltroframtid ,554 -,113 ,375 
mentaltstöd ,214 -,703 -,180 
läranmisstag ,671 ,087 -,440 
strävutveck ,576 -,420 ,058 
koncentrati -,063 ,313 ,374 
inreglädje ,390 -,331 ,464 

Variabler  1 2 3 
yttremiljö ,659 -,321 ,326 
tilltroförmåg ,393 -,029 -,260 
inställning ,468 ,599 ,281 
mentalavsla ,567 -,402 -,270 
hantnervosi ,484 -,408 -,299 
energinivå ,427 -,406 ,458 
uppmuntran ,564 ,370 ,219 
ekonomibe ,638 -,021 ,219 
fysiskavslap ,631 -,555 ,067 
kombinresu ,680 ,122 ,041 
drömmar ,719 -,198 -,016 
tidiprestatio ,637 -,206 -,341 
mål ,804 ,166 -,295 
harmoni ,397 -,257 ,516 
tilltroframtid ,628 ,241 -,465 
mentaltstöd ,779 -,091 ,042 
läranmissta ,594 ,364 -,309 
strävutveck ,519 ,463 -,010 
koncentrati ,342 ,209 ,239 
inreglädje ,537 ,459 ,285 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
20,250 

 
15,650 

 
9,515 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
34,434 

 
11,292 

 
8,244 

 Variabler 1 2 3 
yttremiljö ,298 ,379 -,343 
tilltroförmåg ,308 ,632 ,313 
inställning ,705 -,029 ,313 
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Variabler 1 2 3 
yttremiljö ,771 ,116 -,043 
tilltroförmåg ,298 ,353 ,085 
inställning ,591 -,511 -,019 
mentalavsla ,544 ,568 -,051 
hantnervosi ,450 ,518 -,147 
energinivå ,471 ,499 ,436 
uppmuntran ,580 -,293 -,292 
ekonomibe ,600 -,173 -,311 
fysiskavsla ,615 ,399 -,002 
kombresurs ,711 ,041 ,177 
drömmar ,691 -,183 ,324 
tidigprestati ,669 ,382 -,186 
mål ,819 -,157 -,157 
harmoni ,329 -,406 ,659 
tilltroframtid ,638 -,215 -,245 
mentaltstöd ,776 -,048 -,056 
läranmissta ,728 -,047 -,305 
egenutveck ,564 -,343 -,157 
koncentrati ,418 ,260 ,508 
inreglädje ,590 -,416 ,420 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bilaga 7: Normalfördelning över all rådata   
 

mentalavsla ,541 ,291 -,378 
hantnervosi ,370 ,480 -,067 
energinivå ,296 -,482 -,077 
uppmuntran ,538 -,154 -,282 
ekonomibe ,099 ,543 -,269 
fysiskavsla ,521 -,015 -,480 
kombresurs ,086 ,334 ,409 
drömmar ,640 -,421 -,126 
tidigprestat ,620 ,318 ,008 
mål ,346 -,265 -,099 
harmoni ,628 ,238 -,140 
tilltroframtid ,521 -,013 ,387 
mentaltstöd ,272 -,657 -,150 
läranmissta ,511 ,126 ,110 
egenutveck ,519 -,400 ,359 
koncentrati -,050 ,303 ,555 
inreglädje ,401 -,280 ,629 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
37,083 

 
11,473 

 
8,251 

Komponenter      1      2     3 
  Förklarad 
varians i % 

 
20,624 

 
13,520 

 
10,397 
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                                 Figur 5.  Normalfördelning över studiens rådata.  

 

                                                             Figur 6 

 
                Figur 6. Medelvärden för organisationernas skattningar. 
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