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Abstract 

Title: ”It’s about mental factors” – Examining how a “winner’s mentality” is 

portrayed in Swedish sports media 

This essay aims to explore what the Swedish sports media means when it discusses the term 

of a “winner’s mentality”, through a discourse analysis. More specifically this essay studies 

how the language in nine different sports papers in Sweden construes the meaning of the word 

by combining it with different signs and through the use of metaphors, a commonly used 

linguistic trick in Sportugese. The articles selected for analysis were all published in a one 

month span between the 8th of December 2016 and the 8th of January 2017. This particular 

period of time was selected because it included the 2017 World Juniors in ice hockey, a 

tournament in which the Swedes have placed fourth three years in a row, and which sparked a 

debate in the Swedish sports press about the team’s “winner’s mentality”. 

 The study found five major themes within the sports journalistic discourse. A 

major aspect was focusing on the athlete´s psychology, their self-confidence and their will to 

win. This closely resembles the discourse in popular psychology, more specifically self-help 

texts where the readers are encouraged to change through active will. Another major theme 

was that of a winning record. According to the sports press, if an athlete or a team wins more 

often than not than that proves they possess a “winner’s mentality” and helps them win in the 

future as well. The essay also found differences in “winner´s mentality” based on a cultural 

aspect. Swede’s ability to win was downplayed while Americans were praised for their 

unusually strong mental abilities. This is also found in Swedish self-help texts and might 

indicate a much larger discourse in national identity at work. The two last themes identified 

were the importance of experience, and also that a “winner´s mentality” could be affected by 

a large amount of external factors. 

 Overall the study found that the discourse was in disagreement within itself. A 

“winner´s mentality” could mean plenty of different things, and in some cases actively 

opposes itself. Another finding was that the sports press rarely reflects on the meaning of the 

term and instead mostly uses it as a rhetoric weapon or to make a point across. This raises the 

question whether or not the term has an actual use within sports terminology and debate if it 

can be interpreted in many different ways. 

 

Key words: Sports journalism, winner’s mentality, discourse analysis, sports 

terminology, sports language  
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1. Inledning 

Efter att Sverige för tredje året i rad förlorade en bronsmatch i ishockeyns junior-VM höjdes 

röster som menade att svenskarna föll på sin bristande vilja att vinna. ”Sverige är alltid sämst 

när det gäller!”1, ”Vart har den svenska vinnarmentaliteten tagit vägen?”2, ”Ni får ägna er åt 

krishantering!”3, är utdrag ur diskussionen som pågått i svallvågorna av Juniorkronornas 

medaljmiss. Ett återkommande begrepp som kastas runt i dessa texter är ”vinnarmentalitet”. 

Vad detta ord betyder är emellertid oklart. Svenska Akademins Ordlista (SAOL) 

har ingen definition av ordet. 4 Det förekommer uppenbarligen inom den svenska 

sportjournalistiken, men till den finns inget lexikon. Det råder dock inga tvivel om att pressen 

verkar lägga vikt i ordet eftersom de använder det så pass flitigt. Men vad menar svenska 

sportjournalister när de använder ordet ”vinnarmentalitet” och varför är det viktigt? Vilka 

attribut tillskrivs en person med vinnarmentalitet och vad är utmärkande för dessa? 

Den viktigaste frågan att ställa är dock kanske huruvida det finns en enhetlig idé 

om vad vinnarmentalitet innebär. Ett ord kan förvisso betyda flera saker, men då begreppet 

inte förekommer inom något uppslagsverk finns det anledning att ifrågasätta hur fritt för 

tolkning det är. Rör det sig i själv verket bara om ett luddigt uttryck sportjournalister slänger 

ur sig för att krydda sina alster? Eller finns det en vedertagen tolkning av ordet? När medierna 

sitter på makten som opinionsbildare och har till uppgift att rapportera om och förmedla 

nutiden med en stadig verklighetsförankring, hur viktigt är det att språket har ett tydligt 

budskap? 

Att begreppet har en sådan central roll är även problematiskt då det antyder att 

vissa atleter är mer benägna att vinna än andra, och kanske rent av att vissa elitidrottare saknar 

viljan att vinna överhuvudtaget. Men om man jobbat hela livet för att nå den högsta nivån 

inom sin idrott, finns det atleter utan den viljan kvar? Är begreppet ett medfött attribut eller 

vad säger den sportjournalistiska diskursen om vad som kan påverka vinnarmentalitet? 

 

                                                           
1 http://bloggar.aftonbladet.se/wennerholm/2017/01/svensk-hockey-samst-nar-det-galler/, 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/5KA3K/lasarnas-dom-samst-nar-det-galler  
2 https://www.hockeymagasinet.com/blogs/nhl-bloggen/vart-har-den-svenska-vinnarmentaliteten-tagit-vagen  
3 http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/magnus-nystrom-ni-far-agna-er-at-
krishantering/  
4 http://spraakdata.gu.se/saolhist/  

http://bloggar.aftonbladet.se/wennerholm/2017/01/svensk-hockey-samst-nar-det-galler/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/5KA3K/lasarnas-dom-samst-nar-det-galler
https://www.hockeymagasinet.com/blogs/nhl-bloggen/vart-har-den-svenska-vinnarmentaliteten-tagit-vagen
http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/magnus-nystrom-ni-far-agna-er-at-krishantering/
http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/magnus-nystrom-ni-far-agna-er-at-krishantering/
http://spraakdata.gu.se/saolhist/
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att detaljstudera hur vinnarmentalitet gestaltas inom 

den svenska pressens sportsidor. Huvudfrågeställningarna blir därför följande: 

1. Hur framställs ordet vinnarmentalitet i svensk sportjournalistik? 

För att svara på detta ställs följande underfrågor: 

2. Vilka egenskaper tillskrivs ordet vinnarmentalitet eller individer och grupper inom 

svensk sportjournalistiks diskurs? 

3. Vilka andra ord sätts vinnarmentalitet ihop med för att skapa dess betydelse? 
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2. Teori och tidigare forskning 

Till studiens teoretiska ramverk hör dels teorier om diskursanalys och dagordningsteorin. Då 

det svenska forskningslandskapet på området är något tunt har inspiration hämtats från 

utlandet. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Det är sparsamt med akademiska studier på just vinnarmentaliteten i sportspalterna. Däremot 

finns mer forskning gjord på relationen mellan att vinna och sport överlag. Denna forskning är 

av värde just eftersom sportpressens fokus kretsar kring vilka som vann och varför, således 

finns en indirekt koppling till just vinnarmentalitet. 

 

Den tidigare forskning som kanske närmast liknar vad denna studie undersöker stod de 

iranska språkforskarna Mohammad Rahimi, Ehya Amal Saleh och Mahbubeh Saadat för med 

sin rapport A Discursive Representation of the Winner and Loser: The Case of Sports Reports. 

Studien ser till hur diskursen ser ut i fyra olika artiklar från två tidsskrifterna Pirouzi och 

Estaqlal Javan, som följer och rapporterar om varsitt av Irans två största fotbollslag, 

Persepolis och Estaqlal.5 Forskningsmaterialet bestod av varsin matchrapport från samma 

match, samt två intervjuer. Målet med undersökningen var att se till hur det ”egna” laget 

gestaltades i förhållande till ”rivalen”, främst genom hur framträdande aktörer för de båda 

lagen representerades i sportsidorna. Genom detta ville författarna få fram huruvida de olika 

tidningarnas språk var konstruerat på ett sådant sätt att det aktivt jobbade för att bekräfta 

förutfattade meningar.6 

Resultatet från matchartiklarna visade tydligt att beroende på vilken tidning som 

rapporterade så skiljde sig händelsebeskrivningarna avsevärt. Det ”egna” lagets prestationer 

laddades med positiva ord, samtidigt som rivalernas insatser hölls kortfattade eller målades 

upp i negativa ordalag.7 Intervjuerna som studien undersökte rörde dock inte matcher mellan 

dessa två lag, utan fokuserade istället på Estalaqls prestation i en match där de slogs ut ur den 

dåvarande AFC Champions League, det högsta mästerskapet för klubblag i Asien. I artikeln i 

Estaqlal Javan förekommer det även här en positiv bild av lagets insats, samt även försök till 

rättfärdigande av att laget inte gick vidare. I Pirouzi förstärktes i stället hur rivalernas 

                                                           
5 Rahimi, Amal Saleh, Saadat, 2008 
6 Rahimi, Amal Saleh, Saadat, 2008:119-120 
7 Rahimi, Amal Saleh, Saadat, 2008:123-131 
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motståndare spelade, fast på ett sätt som inte förminskar rivalens prestation. Enligt studien 

motiveras detta med att tidningen inte vill förolämpa sina läsare med att höja ett utländskt lag 

över ett inhemskt sådant.8  

De iranska forskarnas slutsats är att båda tidningarna aktivt försöker influera 

sina läsare att acceptera tidningarnas världsbild som den rätta. Utifrån ordval och 

formuleringar förekommer två skilda bilder i de olika tidningarna och det är tydligt att det inte 

är någon neutral rapportering som förekommer. Detta är något att ha i åtanke då liknande 

tendenser kan förekomma även inom svensk sportpress, även om medier i de båda länderna 

inte nödvändigtvis behöver spegla varandra. Demokratin i Iran är inte likställd med den i 

Sverige, vilket kan ta sig uttryck i landets journalistik. 

 

En studie som ser mer till hur medborgare påverkas av vinnande är amerikanerna Andrew C. 

Billings, Kenon A. Browns och Natalie Brown-Devlins Everyone Loves a Winner?: 

Relationships between Olympic Success and Nationalism within a Six-Nation Composite. 

Författarna har undersökt hur 1025 människor från sex olika nationer resonerat kring 

medieanvändande samt nationalistiska känslor i efterdyningarna av London OS 2012.9 

Deltagarna i studien hämtades från Australien, Bulgarien, Kina, Nederländerna, Slovenien 

och USA. Svaren analyserades sedan utifrån fem variabler, däribland hur många medaljer 

landet som deltagaren kom ifrån vunnit under OS i London samt hur många medaljer de 

vunnit i snitt under de fem föregående OS-tävlingarna.  

Studien fann att sport i OS-sammanhang gjorde folk mer benägna att fastna i 

”vi-och-dem-tänk” och att sportsliga framgångar hade en tydlig påverkan på hur starkt 

människor kände nationalistiska känslor. Människor från medaljmässigt framgångsrika länder 

var mer benägna att associera sig med sin nations atleter och uttrycka en överlägsenhet på 

grund av sin nationella tillhörighet, samtidigt som det motsatta gällde för människor från 

medaljmässigt svaga nationer. Där var folk troligare att distansera sig från sina OS-atleter och 

påvisade inte alls samma överlägsenhet jämtemot övriga världen. Denna forskning signalerar 

att sportslig succé tenderar att öka intresset för att följa sport och även känslan av 

nationalistisk tillhörighet. Detta är av intresse för detta examensarbete då det även torde 

påverka den mediala bevakningen och således även gestaltningen av vinnarmentalitet. 

 

                                                           
8 Rahimi, Amal Saleh, Saadat, 2008:131-138 
9 Billing, Brown, Brown-Devlin 2015 
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Ska gestaltningen i sportspalterna undersökas krävs vetskap om att sportjournalistiken 

stundtals opererar utifrån egna språkliga premisser. Medieforskaren David Rowe menar i sin 

bok Sports, Culture & Media att utmärkande för denna ”sportugisiska” är att det är en särskild 

typ av kvällstidningsspråket och emellanåt är så pass eget att det inte kan misstas som något 

annat än just sportjournalistik. Språket förekommer i alla former av sportjournalistiska 

medier, men är olika om det rör sig om etermedier, livesport eller skriven journalistik.10  

Basformen för sportugisiska i tidningarnas sportsidor är sportreferatet, där ett 

idrottsligt evenemang sammanfattas utifrån tillgänglig fakta såsom publiksiffror, 

matchresultat och geografisk plats händelsen inträffade på. Viss miljöbeskrivning kan 

förekomma i form av t.ex. rådande väderlek. Det är ett tämligen lättsmält format och inbitna 

sportintresserade kommer förmodligen snart att sukta efter mer information. Dagens 

sportjournalister brottas även med faktum att en stor del av konsumenterna själva redan 

besitter god kunskap på området och ställer således krav på djupare analyser och liknande.11 

För att bemöta denna efterfrågan lägger sportjournalistiken fokus mer på att frambringa 

känslan av att vara på plats hos läsaren. Författarna förstärker utmärkande drag från 

händelserna de försöker beskriva, anstränger sig för att tolka situationer som uppstår och 

försöker samtidigt underhålla sina läsare, ofta genom att dra paralleller till elitpersoner utanför 

sporten, eller saker i vardagslivet.12 

 Ett annat sätt att skapa mervärde är att publicera avslöjanden, scoop och 

liknande sensationella nyheter. Det är för många en inblick i en värld bortom den vardagliga 

och en chans att få erhålla dyrbar kunskap för att fördjupa sitt sportintresse. Sättet denna typ 

av sportjournalistik presenteras är jämförbart med skvaller och ryktesspridning och förlitar sig 

emellanåt på dramatiska uttryck för att fånga läsarnas uppmärksamhet.13 Ytterligare en annan 

form sportugisiskan kan ta är den av ett skönlitterärt verk, likt språket en kan finna i en novell 

eller roman. Denna typ av sportjournalistik är vanlig i samlingsverk och sportkrönikor. Här 

läggs stor vikt på målande beskrivningar och ett vackrare språk, samtidigt som journalisterna 

tillåts vara mer stilistiska i sitt skrivande. Här mytologiseras sporten och tar på sig en mer 

historieberättande roll; utmärkande idrottsutövare utses till hjältar och skurkar och det är inte 

ovanligt att en mer skönlitterär dramaturgi kryper in i texterna.14 

 

                                                           
10 Rowe, 2003:117-118 
11 Rowe, 2003:128-129 
12 Rowe, 2003:129-134 
13 Rowe, 2003:134-137 
14 Rowe, 2003:137-141 
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Sportens psykologi är inte helt olik populärpsykologin. I Rebecca Hazledens diskursiva 

undersökning Love Thyself: The relationship of the self with itself in popular self-help texts 

studerar den australiska sociologen hur språket i självhjälpslitteratur fokuseras kring hur 

individen uppmanas att kontrollera och kanalisera sina känslor bottnar i traditionella 

värderingar i en liberal demokrati.15 I studien finner Hazleden att den enskilt viktigaste 

grundpelaren inom diskursen är att individen själv kan åstadkomma nästan vad som helst. För 

att ändra sitt liv och sina mönster måste individen börja att ändra saker hos sig själv. 

Litteraturen lägger stor vikt på att individen själv kan ändra saker som hen är missnöjd med, 

men först bara efter att hen ändrat på sig själv.  

Genom att lägga fokus på individen framställer litteraturen som att det är denne 

det är fel på, och först efter att denne ändrat sig kan hen uppnå sina mål. Dock är inte 

kollektivet helt uteslutet ur denna slutsats. Tvärtom menar Hazleden att diskursen säger att 

individens yttersta mål med sin självhjälp är att bättre passa in i och bidra till samhället runt 

om. Genom att individen förbättrar sig själv försvinner risken att kollektivet ska stöta ut en 

och istället leder det till en starkare ställning socialt, vilket ytterligare stärker individens 

självkänsla. Begrepp som självinsikt, vilja och självförtroende alla är vanligt förekommande 

inom diskursen, precis som i sportpressen. Det är därför av intresse att se hur mycket av dessa 

två diskurser som överlappar för att se om sportjournalistikens diskurs i hög grad påverkas av 

andra när det kommer till begrepp om mentalitet.  

 

Djupt rotad inom svensk självhjälpslitteratur är Jantelagen. Genusforskaren Linda Berg har i 

sin text Du ska älska dig själv – Om kultur och subjekt i anti-janteböcker visar hon hur 

svenska självhjälpstexter presenterar Jantelagen, idén att individen inte ska tro att hen är 

något, som en starkt bakomliggande orsak till psykisk ohälsa i Sverige. Svensken är 

fastkedjad i kulturella bojor och måste slå sig ur dessa för att kunna bejaka sin egen 

framgång.16 Som stor motsats till Sverige och Jantelagen ställs USA och den positiva 

psykologi som ska ha format landet till vad det är i dag, detta trots att landet står för två 

tredjedelar av all världens konsumtion av antidepressiva läkemedel. Men Bergs huvudpoäng 

och det hon plockar isär är hur självhjälpsböckerna just fokuserar på det svenska kulturella 

arvet som bov i nationens påstådda mentala hälsodrama. 

 

                                                           
15 Hazleden, 2003:413 
16 Berg, 2017:62 
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2.2 Teori 

2.2.1 Diskurser 

Termen diskurs kan te sig tämligen svårdefinierad. En beskrivning av begreppet är att diskurs 

fungerar som olika språkliga strukturer som vi agerar inom när vi uttalar oss i diverse olika 

sociala sammanhang. Det kan dock vara otillräckligt för att förklara hur diskurs fungerar och 

en närmare definition är snarare att diskurs är ett bestämt sätt att prata om och förstå världen, 

eller åtminstone en del av världen.17  

Olika angreppssätt närmar sig dock termen på olika sätt och någon 

grundläggande gemensam regel för hur begreppet ska förstås finns inte riktigt. Däremot har 

forskaren Vivien Burr lyckats delat in några av de större diskursanalytiska teorierna genom 

gemensamma nyckelpremisser som förekommer.18 Dels ska analysen ha en kritisk inställning 

till ”självklar” kunskap, alltså att vår kunskap om världen inte kan accepteras som sanning 

utan vidare. Våra världsbilder behöver inte stämma överens med verkligheten utan måste 

utmanas för att uppnå tydligare förståelse. Dessutom är viktigt att ha historiska och kulturella 

perspektiv i åtanke. En ”sanning” kan förändras över tid och behöver inte nödvändigtvis 

stämma överallt i världen. Dels måste det finnas en förståelse för att kunskap skapas genom 

sociala processer. Det är i social interaktion som kunskap blir vedertaget och även där som 

föreställningar om vad som är sant eller falskt utmanas.  

Slutligen har dessa diskursteorier gemensamt att de alla förstår sambandet 

mellan kunskap och social handling, att personer med olika världsbilder agerar utifrån olika 

premisser om vad som är naturligt och vad som är otänkbart. Dessa olika sätt att se på världen 

och vad som är kunskap och sanning får således olika sociala konsekvenser.  

 

2.2.2 Laclau & Mouffe – Diskursteori 

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe representerar en gren inom 

diskursanalysen. Centralt i deras teori är att en diskurs utgörs av en precisering inom ett visst 

område samt att den är konstituerande. Varje muntligt eller skriftligt uttryck är i någon mån 

nybildande då ett uttryck aldrig bara är en upprepning av något redan etablerat.19 Teorin är 

formad för att bygga förståelse för sociala fenomen genom diskursanalytiska redskap.  Deras 

analys grundade sig i att utröna hur tecknens betydelser ska tydas och att vissa innebörder blir 

                                                           
17 Winther Jørgensen, Phillips, 2000:7 
18 Winther Jørgensen, Phillips, 2000:8 
19 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:36 
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så pass vanliga att vi accepterar dem som sanning. Ytterligare en del i detta är att tecken kan 

inneha flera olika betydelser beroende inom vilka sammanhang de används. Det är i hur flera 

ord knyts ihop med varandra och skapar betydelser mot varandra som en diskurs uppstår.20 

Det är mot dessa diskursteorier som denna studie lutar sig på. Eftersom det 

centrala är att undersöka vad ordet, eller tecknet, vinnarmentalitet betyder i de svenska 

sportsidorna lämpar sig teorin väl för arbetets syfte. Beroende på vad analysen kommer fram 

till öppnar det även upp för möjligheten att knyta an till andra, större diskurser i det svenska 

samhället. Något annat som gör Laclau och Mouffes idéer anpassningsbara är att de rör ett 

specifikt socialt område – idrott och vikten av att vinna.21 En mer utförlig redogörelse för 

undersökningens analytiska verktygslåda detaljeras i metodkapitlet.  

 

2.2.3 Gestaltningsteorin 

Den sista teorin att utgöra denna studies ramverk är idén om hur medier har makten att genom 

sin bevakning agera opinionsbildare hos folket, s.k. dagordningsteorin, eller ”agenda 

setting”.22 Genom att lägga fokus på en fråga framför en annan kan medier påverka hur viktig 

en fråga upplevs av folket och denna opinion kan påverkas ytterligare av en upprepad 

bevakning. Samtidigt kan frågor som väljs bort i bevakningen få en mindre betydelse för 

konsumenterna. Att medier har makten att välja vilka frågor medborgarna ska tycka kring 

betyder dock inte att de nödvändigtvis kan välja precis vad de ska tycka. Det 

uppfattningsbildandet står medborgarna själva för, även om de givetvis kan influeras. Den 

upprepade användningen av begreppet vinnarmentalitet samt den plats det får i rubriker och 

liknande är en sorts agenda setting. Här väljer medier att aktivt fokusera på vinnarmentalitet 

som något viktigt, vilket är även hur debatten kring svensk hockeys vinnarmentalitet uppstått. 

 Ett ytterligare verktyg i mediernas agenda setting är hur de väljer att rama in en 

fråga och framställa den för sin publik, genom den s.k. ”gestaltningsteorin” eller ”framing”.23 

Även här kan pressen välja vad som ska synas och vad som inte ska det när de presenterar sin 

bevakning. Det är ett sätt att koka ned verkligheten (eller åtminstone journalisternas 

verklighetsbild) till en version som är enklare att förstå och ta in, men som kan sakna en del 

av realitetens nyanser och, i vissa fall, utelämna grundläggande fakta i förmån för en 

spetsigare story. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att viss en gestaltning kommer alltid 

                                                           
20 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31-33 
21 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:27-28 
22 Severin & Tankard, 2014:219 
23 Allan, 2010:74-77; Severin & Tankard, 2014:277-280 
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att förekomma i ett journalistiskt arbete, vare sig medveten eller inte. Journalisterna bakom 

kan ogärna koppla bort sina egna värderingar och världsuppfattning helt.  

I sportsammanhang kan framing röra sig om bara låta den vinnande sidan 

komma till tals, en sida som är mer benägen att framhäva sina egna styrkor än motståndarnas. 

Således presenteras de än mer fördelaktigt, då inte nog med att de får fokus i egenskap av att 

ha vunnit, utan även låts presentera sin bild av sporthändelsen obesvarat. Det är inte omöjligt 

att den förlorande sidan hade en annan bild av händelseförloppet, men det får vi inte veta i ett 

sådant här fall. Även att använda sig av bygga texter runt begrepp som vinnarmentalitet är en 

form av framing. Just den fokus som vinnarmentalitetsdebatten får ramar in frågan som 

allmänt viktig inom sportjournalistiken och dess publik, och kan potentiellt flytta fokus från 

en annan aktuell fråga, eller likväl användas som ett analysverktyg inom diskursen. 

  



10 
 

3. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras den diskursiva analysmodellen i detalj, samt det material som ska 

studeras och hur detta är framtaget. Dessutom diskuteras metodval och urval i slutet av 

kapitlet. 

 

3.1 Material och urval 

Materialet för studien har hämtats genom ett strategiskt urval ur sportsidorna från nio olika 

tidningar över hela landet, för att få en så bred bild som möjligt. Samtidigt är studien en 

begreppsundersökning på detaljnivå, vilket förhindrar ett alltför stort material. Artiklarna är 

från tidningarnas hemsidor, men varje tidning ges även ut i pappersform. För att få fram detta 

material gjordes en sökning i mediearkivet Retriever, där det går att söka efter tidningsartiklar 

i både pappersform och på webben. Sökordet var ”vinnarmentalitet” och den temporala 

avgränsningen var mellan 8 december – 8 januari 2017, alltså en månad av medial bevakning. 

Denna tidsperiod valdes för att få med debatten om vinnarmentalitet i efterdyningarna av 

junior-VM i ishockey 2017, men även för att bredda materialet något. Att sökningen 

begränsades till enbart ett sökord var av tidsskäl. Givetvis finns det synonymer eller andra 

begrepp som används likt vinnarmentalitet, men då dessa inte är självklara på förhand och 

först går att utläsa efter att studien analyserat begreppets betydelse blev dessa inte relevanta 

för sökningen. Dock kan det vara ett spår att utforska i framtiden. 

Totalt gav sökningen 21 resultat. Förutom de tio tidningarna dök även material 

upp från fem ytterligare hemsidor. Dessa var dels fyra artiklar från webbplatsen Svenska 

Fans, en från juniorhockeysajten Hockeymagasinet, en från nyhetstjänsten Omni, en från 

nyhetssajten 24 Kalmar, och en från Djurgården Hockeys hemsida. De sju artiklarna sållades 

emellertid bort då de inte kom från traditionell tidningspress. Ytterligare en artikel ur 

Expressen föll bort då den inte var från sportbilagan och inte handlade om något 

sportrelaterat. Artikeln i fråga var från tidningens affärsbilaga, och även om det vore 

intressant att utforska hur den sportjournalistiska diskursen spridit sig in i andra delar av 

tidningen, så är det denna studies avsikt att först och främst konstatera vad begreppet betyder 

inom den egna diskursen. 

 Det totala materialet bestod slutligen på tolv artiklar fördelat på nio olika 

tidningar. Dessa var tre från Sydsvenskan, två från Aftonbladet, en från Expressen, en från 

Hallands Nyheter, en från Norrtelje Tidning, en från Göteborgs-Posten, en från Dagens 

Nyheter, en från Mitt i Stockholm, och en från Mölndals-Posten. Eftersom syftet med arbetet 



11 
 

är att detaljstudera dessa artiklar blev detta urval således en rimlig avgränsning, då ett större 

urval hade blivit mer tidskrävande.  

 Materialet innehåller både nyhetsartiklar, intervjuer och en krönika. Dessutom 

finns en artikel gjord på en läsarundersökning med i materialet. Den är med då den i någon 

mån speglar läsarnas världsbild, eller åtminstone hur journalisten bakom vill rama in läsarnas 

världsbild. Det är intressant ur ett framing-perspektiv, då tidningen här kan framställa något 

som viktigt för sin publik, genom att använda sig av just sina läsare.24 Att materialet är brett, 

både i hur det är skrivet och vilka som ligger bakom publiceringen, är en styrka för studien då 

det öppnar upp för en mer omfattande undersökning. En tänkbar nackdel är dock enskilt 

viktiga aktörer i sportmedierna kan falla bort. Aftonbladet och Expressens sportbilagor är de 

enskilt största i Sverige, men det syns nödvändigtvis inte i materialet. Detta vägs dock till viss 

del upp av att det huvudsakliga åsiktsmaterialet kommer från dessa två, samtidigt som 

material från övriga aktörer mestadels är händelserapporteringar och intervjuer. Detta 

åsiktsmaterial bestod av en krönika i Expressen, samt en artikel utifrån läsarkommentarer i 

Aftonbladet. 

 

3.2 Metod 

För att undersöka vilka attribut de olika mentaliteterna tillskrivs avser denna studie att förlita 

sig på en diskursanalys. Att utgå från Laclau och Mouffes teori om diskursanalys innebär att 

det inte finns någon färdig modell att följa. Deras teoribygge är i stort en sammanslagning av 

marxistiska och strukturalistiska teoritraditioner. Dock innehåller deras teori ett flertal 

begrepp med vilka går att knåpa ihop en diskursanalytisk verktygslåda.25 Av dessa har 

följande valts fram för att studera vinnarmentaliteten i sportsidorna: tecken, flytande 

signifikant, artikulation, ekvivalenskedja, och nodalpunkt. 

 

3.2.1 Diskursanalys som metod 

För att förstå hur vinnarmentalitet gestaltas måste det först klargöras vad ordet betyder inom 

diskursen. Teorin tar hjälp av flertalet begrepp för att definiera vad en diskurs egentligen 

består av. Det första begreppet är tecken. Tecken består av dels ett uttryck och dels av ett 

tankeinnehåll, ett begrepp. Tecknet för ”villa” utgörs dels av det skrivna eller uttalade ordet 

villa, som särskiljs från andra liknande uttryck som ”lilla” eller ”vilka” genom hur det skrivs 

                                                           
24 Allan, 2010:74-77; Severin & Tankard, 2014:277-280 
25 Bergström & Boréus, 2012:364-366 
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eller uttalas. På den innehållsmässiga nivån skiljer sig villa från till exempel hydda eller igloo 

då vi har redan klara föreställningar om att de är distinkt olika saker.26 

Alla tecken i en diskurs är moment och får sin betydelse genom hur de skiljer sig 

från varandra på bestämda sätt.27 Ett exempel är hur inom medicinsk diskurs kropp, sjukdom 

och behandling alla har distinkt olika innebörder, men samtidigt är sammankopplade. En 

sjukdom är något som påverkar en kropp och behandling är något som botar en sjukdom. Alla 

tecken som är knutna till och får sin betydelse av varandra utgör moment i diskursivt system. 

Tecken som inte har bestämda betydelser utan kan tolkas på olika sätt kallas för element.28 

Tecknet medicin har flera betydelser beroende på vilken diskurs som det används i. Ordet i 

sig är betydelselöst såvida det inte sätts i relation till andra tecken. När ett element knyts ihop 

med andra tecken och får en betydelse kallar Laclau och Mouffe processen för artikulation.29 

Genom att ta ett tecken och ansluta det till andra får det olika betydelser beroende på vilka de 

andra tecknen är. Sätts tecknet ”kropp” in i en mening med ”själ” får det en religiös underton, 

men sätts det ihop med ”hälsa” blir tecknet snarare en del av en hälsodiskurs.  

Hur diskursen etableras sker genom ett visst antal nodalpunkter. Dessa är tecken 

med särskilt stor betydelse genom vilka de andra kategoriseras och får sina innebörder.30 För 

att återgå till exemplet med kroppen så är det en nodalpunkt inom den medicinska diskursen. 

Det är genom det tecknet som många andra får sina meningar utkristalliserade. Tecknet för 

kropp säger dock inte så mycket förrän det satts in i en specifik diskurs. Tecken som kan 

tydas på olika sätt i hög utsträckning kallas för flytande signifikanser.31 Det är dessa som olika 

diskurser kämpar om att ge sin betydelse till. Kropp är således både en nodalpunkt inom den 

medicinska diskursen, men även en flytande signifikans i förhållandet mellan den diskursen 

och den alternativa behandlingsdiskurser. Skillnaden mellan element och flytande 

signifikanser är att de senare är än ett steg känsligare för att tolkas på olika sätt. 

 Ett sätt att analysera med hjälp av denna teori är att följa ekvivalenskedjor. Ett 

tecken får sin betydelse genom ett system av distinktioner och kan vara antingen positivt eller 

negativt laddat.32 För att undersöka vad ett tecken betyder för en diskurs måste det ställas i 

jämförelse med andra element/tecken inom diskursen. Ett tecken kan ha en positiv relation till 

vissa, samtidigt som det står i opposition mot andra. Det är främst tecken, artikulation och 

                                                           
26 Bergström & Boréus 2012: 365 
27 Winther Jörgensen och Philips, 2000:33 
28 Winther Jörgensen och Philips, 2000:35 
29 Winther Jörgensen och Philips, 2000:35 
30 Winther Jörgensen och Philips, 2000:33 
31 Winther Jörgensen och Philips, 2000:35 
32 Bergström & Boréus, 2012: 367 



13 
 

ekvivalenskedjor som analysen kommer att fördjupa sig i, men samtliga begrepp är viktiga att 

förstå för att kunna genomföra en analys på materialet och tyda hur sportjournalistikens genre 

definierar vinnarmentalitet, samt hur tecknet tillskrivs sin betydelse. 

 

3.2.2 Metafor 

Då sportjournalistikens språk har en tendens att anta en mer skönlitterär skepnad33 blir det av 

särskilt intresse att undersöka hur metaforer uppenbarar sig i texterna. En metafor är ett sätt 

för en författare att förklara ett begrepp genom att likna det vid något mer bildligt.34 Genom 

en metafor så förflyttas en betydelse till ett nytt område, och kan således tolkas med nya 

egenskaper den inte annars måste ha. Ofta sker denna förflyttning från det konkreta och 

bekanta till något mer abstrakt.35 I sportjournalistiken är det inte ovanligt att detta sker när 

individer och lag ges attribut och epitet för att lättare förankra dem i en mer skönlitterär 

framställning.36 Detta kan till exempel ta sig uttryck som en basebollspelare som svingar sitt 

basebollträ som ett vapen, eller en ishockeyspelare som avlossar ett skott med samma kraft 

som en bomb. Dessutom är det vanligt att tillställningar nämns i ordalag som för tankarna till 

krig och krigsföring. När Leksand och Mora drabbar samman kallas matchen för ”Slaget om 

Siljan”, efter den sjö som ligger mellan orterna, och när boxarna Muhammed Ali och George 

Foreman möttes i Kinhasa i Zaire döptes sportevenemanget till ”the Rumble in the Jungle”. 

Metaforer används oftast göra en händelse mer lättbegriplig genom att föra tankarna till något 

mer bildligt.37 Accepterar man den beskrivning som metaforen erbjuder så accepterar man 

även att förstå skeendet utifrån dess premisser.38 

 Metaforer är inte helt olika de verktyg som studiens diskursiva verktygslåda 

erbjuder. Även metaforer bottnar i tolkning och hjälper till att artikulera betydelser i en text. 

Då metaforer är så pass vanligt förekommande inom sportugisiskan blir det ytterligare ett 

lager att analysera, vilket öppnar upp för än större möjlighet till klarhet inom diskursen. 

Genom att knyta aktörer inom sporten till historiska figurer, eller militära roller som generaler 

och liknande kan sportjournalistiken skapa associeringar som blir viktiga att analysera för att 

ordentligt tolka diskursen. 

 

                                                           
33 Rowe, 2003:37-141 
34 Bergström & Boréus, 2012:264-265 
35 Bergström & Boréus, 2012:265 
36 Rowe, 2003, 137-141 
37 Bergström & Boréus, 2012:266 
38 Bergström & Boréus, 2012:269 
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3.3 Metoddiskussion 

Materialet är inte helt och hållet representativt. Då urvalet hämtades från en månad lång 

tidsperiod från nio av Sveriges alla olika tidningar går det inte dra någon klar slutsats om hur 

bilden ser ut i hela svensk sportpress. Dock är det relativt god geografisk spridning (även om 

norra Sverige saknas) på materialet och de allra största aktörerna finns representerade, så 

studiens resultat kan i någon mån peka på större trender inom svensk sportjournalistik.  

Att Laclau och Mouffes metod inte har någon färdig analysmodell att 

tillhandahålla kan tyckas problematiskt i sig. Det krävs därför viss fantasi för att konstruera en 

verktygslåda utifrån de centrala begreppen i forskarparets tankesätt. Det kan dock även vara 

en styrka för studien och den öppna spelbanan lämpar sig för innovationer i 

metodutvecklingen.39Metoden är även högst lämplig att tillämpa i studien då begreppet 

vinnarmentalitet tycks centralt inom den sportjournalistiska diskursen, men ordet saknar 

definition i SAOL. För att undersöka ordets betydelse kommer då Laclau och Mouffes metod 

väl till hands då deras idéer grundar sig i att olika diskurser kämpar om att definiera särskilda 

tecken. Särskild kritik har emellertid riktats mot deras syn på diskursanalys.  

Ett problem är att inriktningen riskerar att bli alltför idealistisk på grund av sitt 

ställningstagande mot att förminska identitetsfrågor till något materiellt.40 Idealism i det här 

sammanhanget betyder att verkligheten begränsas till idéer eller föreställningar om hur saker 

och ting egentligen ser ut. Att granska verkligheten genom ett diskursivt öga gör det 

problematiskt att se historien ur olika orsakssammanhang. Varför formas vissa diskursiva 

konstruktioner men inte andra? Verkligheten kan inte vara svaret då den i sig ju är en 

konstruktion. Eftersom denna studie inte avser att analysera varför begreppet vinnarmentalitet 

betyder vad den gör, utan snarare bara konstatera hur den sportjournalistiska diskursen 

definierar ordet blir detta inte något större väghinder för arbetet. 

 Ett annat möjligt problem är att en del diskursanalyser tenderar att brista i sin 

konkretion och transparens, vilket kan försvåra möjligheten att se hur slutsatserna hör ihop 

med empirin för de som tar del av analysen. Analysen riskerar därmed att bli alltför abstrakt 

och svårtydlig.41 Detta lägger ytterligare pressen på studien att öppet redogöra för analysens 

viktigaste steg och således kommer samtliga av dessa att presenteras. 

 

                                                           
39 Bergström & Boréus, 2012:400 
40 Bergström & Boréus, 2012:401 
41 Bergström & Boréus, 2012:403 
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3.3.1 Reliabilitet och validitet 

När reliabiliteten kommer på tal är det viktigt att diskutera tolkningsfrågan. Textläsningen 

måste vara noggrant utförd i förhållande till studiens syfte, oavsett hur tolkningsstrategin ser 

ut.42 Med risken för bristande transparens i åtanke har därför studien därför i högsta möjliga 

grad redogjort för samtliga steg i analysprocessen. Detta för att främja möjligheterna till en så 

god intersubjektivitet som möjligt, då en sådan ligger till grund för en god reliabilitet.43  

Vad gäller validiteten så bottnar en god sådan i hur pass väl metoden faktiskt 

mäter det den är avsedd att mäta.44 Det är mot bakgrund av detta som materialet tagits fram 

genom ett strategiskt urval. Nästan hälften av det material som kom fram under 

urvalsprocessen sållades bort efter det lästs igenom och konstaterats att de inte var förenliga 

med studiens syfte. Det finns inga direkta riktlinjer för validiteten i diskursanalyser. Det måste 

därför avgöras från fall till fall, från studie till studie.45 I denna studie har materialet kunnat 

analyseras på detaljnivå utefter metodens förutsättningar och tydliga tolkningar har kunnat 

hittas i diskursen. 

Samtidigt går det att diskutera hur väl den skulle ha fungerat på ett större 

materialurval. Tolv artiklar är en liten del av den sammanlagda produktionen svensk 

sportjournalistik som produceras på en månad, och hade arbetet avsett att undersöka ett större 

antal texter hade en detaljstudie sannolikt blivit för svårhanterad och tidskrävande. Därmed 

inte sagt att denna undersöknings analytiska verktygslåda inte gått att anpassa för ett sådant 

ändamål. Tvärtom hade samtliga redskap fungerat väl, förutsatt att närläsningen inte behövde 

vara lika noggrann. 

 Ytterligare något att ta i beaktning är forskarens egna relation till sitt 

analysmaterial. I detta fall konsumerar forskaren stora mängder sportjournalistik till vardags 

och måste därför hela tiden ta hänsyn till detta så att förutfattade kunskaper inte kommer i 

vägen för analysen46. Därför eftersträvar denna studie att redovisa analysen i största möjliga 

grad, vilket även är till en fördel då den redan görs på detaljnivå. 

 

  

                                                           
42 Bergström & Boréus, 2012:42 
43 Bergström & Boréus, 2012:42-43 
44 Bergström & Boréus, 2012:41 
45 Bergström & Boréus, 2012:405-406 
46 Winther Jörgensen och Philips, 2000:28 
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4. Resultat och analys 

Under analysprocessen har samtliga tolv artiklar närlästs och analyserats för att urskilja 

återkommande teman och mönster. Efter analysprocessen är det tydligt att tecknet 

vinnarmentalitet tillskrivs ett flertal olika betydelser och att det pågår en kamp inom själva 

diskursen för att definiera begreppet. Övergripande är att vinnarmentaliteten betydelse 

ständigt utkristalliseras ur att vinna, och således får tecknet vinna betraktas som en 

nodalpunkt i den sportjournalistiska diskursen. Tecknet vinnarmentalitet tillskrivs ett stort 

antal olika betydelser och får därför i sammanhanget ses som en flytande signifikant inom 

diskursen. Vad som följer är de fem mest överhängande teman som kunnat urskiljas ur 

analysmaterialet. 

 

4.1 Vinnarfacit 

En annan aspekt som förekommer i artiklarna är vikten av tidigare vinster. Ofta läggs fokus 

på tidigare segerfacit för att beskriva en atlet eller ett lags vinnarmentalitet. Artikulationen 

uppstår gärna ur hur många titlar man tidigare vunnit: 

 

Italienska Juventus andas vinnarmentalitet med sina 32 ligatitlar och sju 

supercup-titlar. 

– Elvedin Basic, reporter på Sportbladet 

(Basic, Aftonbladet: 2016-12-23) 

 

Förutom att skriva ut exakta numret titlar laget har vunnit genom åren så betonar Basic här 

vinnarmentaliteten med en spännande metafor: Juventus andas vinnarmentalitet. Här baserar 

sig vinnarmentaliteten i en kroppslig funktion, att andas. För laget är det lika naturligt att 

vinna som det är att för andra att syresätta sina lungor, och det ser man på alla gånger som 

Juventus vunnit. Texten går vidare med att ytterligare hamra fast att det är att vinna titlar som 

gäller när klubbens svensk Mattias Andersson kommer till tals: 

 

Det är klart vi kommer vinna, cupen är väldigt viktig skulle jag säga, alla titlar 

är viktiga. 

– Mattias Andersson, fotbollsspelare i Juventus FC 

(Basic, Aftonbladet: 2016-12-23) 
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När fotbollsspelaren Emil Skogh blivit klar för Örgryte och Superettan beskriver reportern 

Chrisopher Grönlund hur yttermittfältaren då kommer till en miljö med mycket kunskap och 

vinnarmentalitet. Detta kvalificerar han med övriga spelare och ledare i Örgrytes trupps 

tidigare meriter i A-landslaget och SM-guld. Samtidigt bjuder Grönlund även han på en 

intressant metafor: 

 

Vidare är Örgryte, med sina tolv SM-guld, en slumrande jätte inom svensk 

fotboll – med allt vad det innebär. 

 – Christopher Grönlund, reporter på Norrtelje-Tidning 

(Grönlund, Norrtelje-Tidning: 2016-12-26) 

 

Klubbens tolv SM-guld gör dem till en gigant inom svensk fotboll. Men att de för tillfället 

inte spelar i den högsta serien inom svensk fotboll gör att de är ”slumrande”, något som 

antyder att de en dag ska vakna och återta sin plats bland eliten. Örgrytes framgångsrika 

historik motiverar alltså även dagens och framtidens spelare i klubben framåt, även om dessa 

själva kanske inte varit med och tagit något tidigare guld. 

Denna betoning på titlar och meriter kommer också fram när en individ ska 

framställas som någon med tydlig vinnarmentalitet. Tidigare ovan beskrevs svenske 

hockeyspelaren Johan Garpenlöv i relation till de SM-guld, VM-guld, och Stanley Cup-finaler 

han varit del av och det är en vanligt förekommande trop i flertalet av artiklarna. 

Utifrån allt detta skulle titlar och meriter båda kunna ses som nodalpunkter 

inom den sportjournalistiska diskursen, från vilka vinnarmentaliteten hämtar sin betydelse. 

Men samtidigt är diskursen inte helt och hållet entydig på denna punkt. I flera av texterna 

läggs fokus mer på att bara vinna matcher, oavsett hur pass prestigefulla dessa är: 

 

Någonstans måste vi se var vi är, sen lägga upp en målbild. Vi måste vinna 

matcher igen och den resan startar egentligen i dag. 

– Ulf Hallstensson, tränare i Warberg innebandy 

(Nilsson, Hallands Nyheter: 2016-12-19) 

 

Huddinge slog nytt poängrekord i grundserien hockeyettan östra med 60 poäng 

av 66 möjliga. Samtliga elva matcher på hemmaplan vanns. 

– Lars Allerstedt, reporter på Mitt i Stockholm 

(Allerstedt, Mitt i Stockholm: 2016-12-16) 
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Ingen av dessa två artiklar berör någon batalj av större dignitet; aldrig pratas det i termer av 

guld eller titlar, utan i stället fokuserar de på själva konceptet att vinna överhuvudtaget. 

Innebandytränaren Ulf Hallstensson går så långt att han menar att det är ett måste att vinna 

matcher för att uppnå en vinnarmentalitet. I artikeln om Huddinge Hockey lägger journalisten 

Lars Allerstedt betoning på ishockeyklubbens poängfacit i grundserien, något lagets tränare 

Fredrik Mälberg sedan spinner vidare till att laget har uppnått en vinnarmentalitet av det. 

Samtidigt kommer det med en liten hake: 

 

Det är bra att vi har med oss en vinnarmentalitet. Men serien var svag och de 

lag vi ska möta från den norra serien är absolut bättre. 

– Fredrik Mälberg, tränare för Huddinge Hockey 

(Allerstedt, Mitt i Stockholm: 2016-12-16) 

 

Här tonas vinnarmentalitetens betydelse ned på grund av att ”serien var svag”, och det 

kommande motståndet lovar att bli en större utmaning. Lagets vinnarmentalitet ska därmed 

vara en mindre viktig faktor än det kunnat vara. Med detta går det att följa en ekvivalenskedja 

inom diskursen där viktiga vinster, titlar, bidrar till en starkare vinnarmentalitet än vad mindre 

viktiga vinster, sådana tagna mot svaga lag, gör.  

Samtidigt finns det en del av diskursen som utmanar föreställningen att 

vinnarmentalitet är fullständigt ihopkopplat med vinster. Ibland är marginalerna inte med men 

det behöver nödvändigtvis betyda att det är något fel på vinnarmentaliteten. Så länge det rör 

sig om marginaler ska man inte dra för snabba slutsatser menar ishockeytränaren Roger 

Rönnberg: 

 

Det gäller bara att vinna rätt matcher och ha marginalerna med sig. Man kan 

inte utgå från att vi ska vinna varje är [sic], att Sverige är med och tävlar varje 

år tycker jag är bra. 

– Roger Rönnberg, tidigare förbundskapten för Juniorkronorna 

(Johnsson, Göteborgs-Posten: 2017-01-07) 

 

Detta är något som backas upp av Nyströms kolumn när han beskriver hur Sverige var ett 

stolpskott från att besegra Kanada i en World Cup-semifinal 1996 och visade prov på god 

vinnarmentalitet trots att laget förlorade. I dessa två texter presenteras en idé om 
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vinnarmentalitet som något sammankopplat med, men inte i direkt förhållande till, segrar. 

Tecknets artikulation i artiklarna utmanar den övriga diskursen då den inte är direkt härledd 

från enbart vinster. 

 Att så mycket fokus läggs på titlar bottnar i grund och botten i 

sportjournalistikens jakt på att utse vinnare, och att sätta dessa titlar i ett historiskt perspektiv 

hjälper till att mytologisera både klubbar och individer. Fotbollsklubbarna Juventus och 

Örgryte presenteras båda som något större utöver det vanliga just för att de sitter på en rik 

historia av framgång. Denna romantisering är urtypisk för sportugisiskan och återkommer i 

flera sorters texter, men särskilt när journalisterna tillåts en friare roll i sitt skrivande; i sina 

kolumner. Här används meriter lika ofta som argument; de blir ett sätt för journalisten att 

hamra fast sin åsikt. I Nyströms fall med junior-VM i ishockey blir de ett sätt att försöka 

påverka den mediala dagordningen, inte helt olikt hur de iranska tidningarna jobbade för att 

försöka befästa sina världsbilder i Rahimi, Amal Saleh och Saadats undersökning. 

 

4.2 Vinnarerfarenhet 

Ett annat scenario som presenteras i materialet är hur vinnarmentalitet är något som kommer 

med åren, att det som utmärker vinnarmentalitet är rutin och erfarenhet. Detta är ett 

återkommande tema och presenteras bland annat som lösningen till hur man blir av med en 

bristande vinnarmentalitet. I fallet med innebandytränaren Ulf Hallstensson så plockas han in 

av Warberg innebandy för att hjälpa ett lag i en svacka, och få dem att hitta tillbaka till att 

börja vinna igen. Tidigt i texten presenteras Hallstensson som en mästartaktiker och 

landslagscoach som kliver in med fräscha ögon och bestämd röst. Och 51-åringen får tidigt 

ge sin åsikt kring vad Warberg saknar: 

 

Det handlar om ganska mentala faktorer. Det säger sig självt. Med mitt synsätt 

hoppas jag kunna bidra. Jag har en viss erfarenhet sedan tidigare. 

– Ulf Hallstensson, tränare i Warberg innebandy 

(Nilsson, Hallands Nyheter: 2016-12-19) 

 

Hans tidigare erfarenhet refererar till hans karriär som innebandytränare, och då bland annat 

till att han tidigare tränat ett landslag. Hur länge han varit innebandytränare framkommer 

ingalunda, men artikeln poängterar att förutom landslagserfarenheten blir Warberg hans fjärde 

klubb i Sveriges högsta serie. I hela artikeln så ställs Hallstenssons vinnarmentalitet mot 
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Warbergs bristande vinnarmentalitet och hans synsätt och tidigare cv presenteras som ett svar 

på klubbens problem. Att just erfarenhet är viktigt i motgång kommer även fram när 

basketlaget Malbas spelare Adrian Rodgers ska ge sin syn på hur klubben ska hantera sitt 

magra vinstfacit: 

 

Det är frustrerande ibland, men jag är en tålmodig person. Det är det enda som 

hjälper. Visst försöker jag peppa de andra, det är mitt jobb. Jag är äldst i laget 

här, fast jag är rookie. Men alla hjälper varandra. 

– Adrian Rogers, basketspelare i Malbas 

(Wiman, Sydsvenskan: 2016-12-09) 

 

Stjärnan medger att de återkommande förlusterna tär på honom vid tillfällen, men att hans 

tålamod håller humöret uppe. Att vara tålmodig ska dessutom vara det enda som hindrar 

honom från att vika ned sig, att ge upp. Han går sedan vidare med att förklara hur han har en 

roll som ålderman att bidra med god stämning, att peppa de yngre när laget går dåligt. Hur 

gammal han är i relation till övriga i laget framgår inte, men att Rodgers är äldst slår han fast. 

Att ålder är en faktor i det som utgör vinnarmentalitet cementeras ytterligare i ett av stjärnans 

andra citat: 

 

Vi är ett ungt lag. Vi ger bort bollen för många gånger och får kämpa i 

underläge. Vi gör ”unga” misstag. 

– Adrian Rogers, basketspelare i Malbas 

(Wiman, Sydsvenskan: 2016-12-09) 

 

Unga kopplas här samman med underläge och misstag. Detta är misstag som kunde undvikas 

om spelarna i laget var äldre, och således mer erfarna. Här går det att följa en ekvivalenskedja 

i diskursen inom vilken en ungdom ses som något negativt i förhållande till vinnarmentalitet, 

just för att yngre spelare saknar erfarenhet. På samma sätt har äldre atleter, med mer 

erfarenhet, större inverkan på ett lags vinnarmentalitet. Det kan även vara därför lag är noga 

med att betona en spelares erfarenhet, eller rutin, när de gjort klart med nyförvärv. Precis som 

Jitex Fotboll gjorde när de presenterade Lydia Skarré som ett tillskott i klubben: 
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Lydia är en rutinerad, bollsäker och passningssäker central spelare med god 

spelförståelse och en känsla för temposättningen i matcherna. Lydia passar 

perfekt in i vår familj med sin seriositet och vinnarmentalitet.  

– Stefan Olofsson, tränare för Jitex Fotboll 

(Kullenberg Rothvall, Mölndals-Posten: 2017-01-02) 

 

Men inte heller på punkten om erfarenhetens påverkan på vinnarmentaliteten är diskursen helt 

och hållet enhetlig. Lugis tränare Dragan Brljevic menade ju att vinnarmentalitet är något helt 

skilt från rutin och landslagserfarenhet. Det är förvisso den enda gången i materialet som 

vinnarmentalitet och erfarenhet säras på helt, men det är viktigt att poängtera att diskursen 

inte är entydig. 

 Sportugisiskans romantisering syns även här. När Hallstensson beskrivs som en 

mästartaktiker för det tankarna till en krigsherre som manövrerar sina trupper på slagfältet. 

Det dras mot ännu ett mer nationalistiskt grepp när han även betonas som landslagscoach. 

Detta är alltså någon som står över de andra tränarna i landet, eftersom han valts ut till att leda 

trupperna mot andra nationers bästa spelare. I texten blir detta språkliga grepp ett sätt från 

journalistens sida att måla upp och förstärka tränarens vinnarmentalitet ytterligare, vilket 

passar väl in när författaren vill gestalta Hallstensson som svaret på Warbergs problem.  

 En annan intressant aspekt här som inte tas upp är hur mycket erfarenhet som 

krävs innan den blir vinnarfrämjande. Eftersom längden på spelar- och tränarkarriärerna hos 

de personer som figurerar i texterna aldrig specificeras så blir det svårt att avgöra när en 

spelare börjar bli erfaren. Förmodligen kan det vara när denne slutar göra ”unga” misstag och 

börjar spela mer ”rutinerat” men dessa begrepp kvalificeras aldrig i detalj.  

 

4.3 Vinnarsvensken 

Diskursen gör vid ett par tillfällen skillnad på vinnarmentalitet utifrån geografiska och 

kulturella bakgrunder. Det finns en föreställning att beroende på var i världen en atlet är född 

eller skolad så påverkar detta dennes vinnarmentalitet. Allra tydligast är det när Sportbladets 

läsare själva släpps in i diskussionen: 

 

Turneringens sämsta match i den absolut viktigaste… Samtidigt som det känns 

som Kanada gör sin bästa… Taskig tajming… 

”Andreas”, läsarkommentar 
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(Norberg, Aftonbladet: 2017-01-05) 

 

Kanada tar ju oss på vilja, de åker skridskor och kämpar. Sätter press hela 

tiden. Sverige avvaktar och väntar in kanadensarna. Sämst när det gäller. 

”Johan”, läsarkommentar 

(Norberg, Aftonbladet: 2017-01-05) 

 

Typiskt svensk hockey, egentligen bäst men sämst mentalt så fort det gäller. 

Ingen vinnarmentalitet när den transatlantiska [sic]. Typiskt svenskt 

överhuvudtaget, fint att komma tvåa och vinna gruppen. 

”Greenlight”, läsarkommentar 

(Norberg, Aftonbladet: 2017-01-05) 

 

De svenska läsarnas tankar återges här av tidningen och blir en del av den svenska 

sportjournalistiska diskursen. Att förlora när det gäller som allra mest ska enligt läsaren 

”Greenlight” vara utmärkande, inte bara för svensk hockey utan för svenskar generellt. Dessa 

är tre av de kommentarer som författaren Linus Norberg valt ut i sin text, men han menar 

samtidigt att de är ett smakprov på hur resten av läsarkommenterarna såg ut. Svenskar, eller 

åtminstone svensk hockey, är sämst när det gäller som mest. Deras vinnarmentalitet är 

bräcklig och håller inte när det vankas avgörande skeden i en turnering. Samtidigt sätts den i 

relation till kanadensarnas nordamerikanska vinnarmentalitet som är raka motsatsen. De 

kanadensiska spelarna gör sin bästa match i turneringen, menar kommentarerna, och är bäst 

när det gäller.  

Denna vinnarmentalitet tar sig uttryck i hur Kanada kämpar och tar Sverige på 

vilja, inte helt olikt hur handbollslaget Lugi vann sina matcher för att de spelade med hjärta. 

Att det ska vara något särskilt vinnarmässigt över transatlanter återkommer när basketspelaren 

Adrian Rodgers ska beskrivas: 

 

Från ett land som andas basket, står amerikanerna ofta där med sin extrema 

vinnarmentalitet. Adrian Rodgers vägrar vika ner sig. 

– Max Wiman, reporter på Sydsvenskan 

(Wiman, Sydsvenskan: 2016-12-09) 
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Här återkopplas ännu en gång nordamerikanernas extrema vinnarmentalitet till att kämpa och 

att aldrig ge upp. Intressant är även hur även Wiman använder andning som metafor, i detta 

fall för att illustrera hur naturligt vinnandet är för amerikaner. Ska Sportbladets 

läsarkommentarer tas som sanning så är det något som ligger långt bort från den svenska 

vinnarmentliteten. Men denna världsbild utmanas av den tidigare juniorlandslagstränaren 

Roger Rönnberg: 

 

Jag har sett den debatten och man antar en sanning att Sverige viker ner sig, 

men då har man inte gjort analysen ordentligt. 

– Roger Rönnberg, tidigare förbundskapten för Juniorkronorna 

(Johnsson, Göteborgs-Posten: 2017-01-12) 

 

Rönnberg, numera tränare för Frölunda HC i den högsta ligan i det svenska seriesystemet, 

riktar stark kritik mot den pågående debatten och menar att idén om svenskarnas bristande 

vinnarmentalitet är ett antagande. På frågan om någon av spelarna han har i sitt lag som var 

med och spelade junior-VM saknar ”vinnarskalle” så förnekar han det helt. I stället lyfter han 

fram samtliga som ”vinnare ut i fingerspetsarna” och menar det är för lätt att dra en slutsats 

utifrån hur de presterade i juniorlandslaget: 

 

Jag vill vända på det och se att vi sedan 88:orna har haft chansen att vinna 

JVM varje år, den chansen hade det här laget med. 

 – Roger Rönnberg, tidigare förbundskapten för Juniorkronorna 

(Johnsson, Göteborgs-Posten: 2017-01-12) 

 

Han får medhåll från Tre Kronors assisterande förbundskapten Johan Garpenlöv i Nyströms 

krönika: 

 

Jag är så trött på ’sämst när det gäller’ uttrycket [sic] från folk. Det är bara ett 

lag som inte är sämst när det gäller och det är guldlaget. 

– Johan Garpenlöv, assisterande förbundskapten för Tre Kronor 

(Nyström, Expressen: 2016-01-05) 

 

Dessa citat motsäger de tidigare gällande hur utpräglad den svenska vinnarmentaliteten är. 

När Rönnbergs och Garpenlövs citat ställs mot Nyströms tankar eller Sportbladets 
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läsarkommentarer så blir det svårt att avgöra vad diskursen egentligen säger om Sverige och 

vinnarmentaliteten. Värt att nämna även här är att Nyström i sin text angriper Garpenlövs 

argument med den tidigare nämnda strutsmetaforen. Här pågår alltså fortfarande en kamp 

mellan två diskurser, det svenska hockeyförbundets diskurs och den svenska kvällspressens 

diskurs, för att definiera tecknet vinnarmentalitet. 

 Det står emellertid klart att svensk hockeys vinnarmentalitet berör läsare och 

nyhetsredaktioner på kvällspressen. Att både Sportbladet och Expressens sportbilaga väljer att 

göra journalistiska texter på att ”Sverige är sämst när det gäller”, är ett klart tecken på detta. 

Att båda tidningar väljer att uttrycka det på andra sätt än i en ”normal” nyhetstext är särskilt 

intressant. Sportbladet lyckas gestalta frågan som viktig för sina läsare genom att låta sina 

läsare få komma till tals, samtidigt som Expressen lutar sig mot en av sina stjärnkrönikörer för 

att cementera betydelsen av ämnet. Här är båda parter måna om att sätta dagordningen och 

skapa debatt, vilket de bevisligen även gör. I Sportbladets text får inte heller någon 

representant för svensk hockey komma till tals, och i Expressen har man bara plockat 

Garpenlövs ord från sociala medier, något som bidrar till en inramad bild av frågan. Att 

Rönnberg får bemöta kritiken i Göteborgs-Posten skvallrar om att debatten har sträckt sig 

utanför bara kvällspressens räckvidd, vilket i sig är ett betyg på kvällspressens makt som 

opinionsbildare. 

 Detta går även att härleda till hur sportjournalistikens i sin språkliga utveckling 

dragits mot allt mer sensationella grepp i sin rapportering. Här rör det sig inte om något 

avslöjande eller scoop, per definition, men sättet texterna framförs på är lika. Det ska vara 

iögonfallande och kraftfullt, vilket det blir när begrepp som ”sämst när det gäller” slängs runt. 

Även begreppet vinnarmentalitet lämpar sig till att användas på ett sådant sätt, vilket passar 

kvällstidningarnas diskurs väl.  

 Det är heller inte konstigt att kvällspressen dyker på den här möjligheten att göra 

debatt av ämnet när det dyker upp. Som Billing, Brown, Brown-Devlins studie visade på ökar 

medborgarnas nationalistiska känslor i samband med internationella sportsammanhang, och 

de är mer benägna att fastna i ”vi-och-dem-tänk”. Nu när Sverige förlorade distanserar sig 

läsarkommentarerna från de svenska spelarna istället för att identifiera sig med dem. Det är 

bara vid två tillfällen i texterna som någon faktiskt pratar om Sverige som ”vi” i debatten. 

Dels Roger Rönnberg när han tar de svenska spelarna i försvar, och dels en ytterligare 

läsarkommentar betonar att gruppspelsvinster inte är något värt i slutändan. Annars tar sig det 

nationalistiska sig mest uttryck hur de svenskarna genom att förlorat ska ha svikit nationen. 
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 Annars är kritiken mot de svenska prestationerna och framlyftandet av de 

nordamerikanska som hämtad ur de svenska populärpsykologiska självhjälpsböckernas 

diskurs. Det Berg visar på i sin forskning, om hur självhjälpsdiskursen menar att Jantelagen 

håller svenskarna tillbaka och att USA är fria från sådana bojor, går som en ström genom de 

svenska läsarkommentarerna. Men det syns även i hur basketspelaren Rodgers lyfts fram i 

Malbas lag i egenskap av att han är amerikan. Tanken att den svenska vinnarmentaliteten ska 

vara särskilt bräcklig går hand i hand med att det är något kulturellt som håller svenskarnas 

självrealisation tillbaka. Idén om Jantelagen genomsyrar delar av diskursen och att så mycket 

tid läggs på att jämföra svenska prestationer med nordamerikanska skvallrar om en osäkerhet 

som säkerligen kan gå i linje med den som driver den svenska självhjälpslitterära marknaden. 

Att det är läsarna som trycker hårdast på detta i sina kommentarer kan även tyda på att detta 

är del av en mycket större samhällelig diskurs kring nationell identitet och är fastetsad i de 

svenska hemmen. Att dessa föreställningar fortsätter att publiceras i svensk press bidrar även 

det till den fortsatta konstruktionen av den svenska vinnarmentaliteten som bräcklig. 

 

4.4 Vinnarfaktorer 

Ytterligare ett tema som kunnat urskiljas i diskursen är hur mycket som kan komma att 

påverka en atlet eller ett lags vinnarmentalitet. I exemplet med Huddinge Hockey pratade 

tränaren Fredrik Mälberg om hur lagets vinnarmentalitet påverkas av att de övriga lagen i 

serien varit svaga men det slutar inte riktigt där. Förutom att tränaren ger sin bild av det egna 

laget får han även kommentera övriga lag i serien. När han kommer till motståndarna 

Visby/Roma HC uppmärksammar han vikten av hemmaplansfördel: 

 

Vi slog dom [sic] lätt hemma i grundserien, men de är ett annat och mer 

svårspelat lag när de har hemmaplan. 

– Fredrik Mälberg, tränare för Huddinge Hockey 

(Allerstedt, Mitt i Stockholm: 2016-12-16) 

 

Tecknet hemmaplan verkar i den här artikeln ha en avgörande betydelse för 

vinnarmentaliteten. Det är lättare att besegra Visby/Roma i den egna hemmahallen än när 

motståndaren ska avhandlas på sin hemmaplan. Då är det plötsligt ett mer svårspelat lag och 

har själva en förstärkt vinnarmentalitet att luta sig mot. Supportrar på hemmaplan kopplas 
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även till ett lags vinnarmentalitet när handbollsspelaren Simon Jeppsson förklarar varför han 

valt att skriva på kontrakt för tyska klubben SG Flensburg-Handewitt: 

 

Det var en galen mottagning i Flens-Arena. Det hade jag aldrig kunna förvänta 

mig. Jag har sökt efter en klubb med vinnarmentalitet och har fastnat för SG 

med full övertygelse. 

– Simon Jeppsson, handbollsspelare 

(Wiman, Sydsvenskan: 2016-12-18) 

 

Här kopplas vinnarmentaliteten ihop med klubben SG samt den mottagning han fick i arenan. 

Längst ned i artikeln finns två videoklipp inbäddade från när Jeppsson presenterades som 

nyförvärv för klubbens supportrar; det mottagande han pratar om i citatet. Att klubben har 

många och passionerade supportrar ska därmed signalera att det finns en framstående 

vinnarmentalitet, åtminstone på hemmaplan. Även när journalisten Cristopher Grönlund 

diskuterar klubben Örgrytes vinnarmentalitet är han noga med att betona klubbens 

supporterskara. Det går genom allt detta att följa en ekvivalenskedja kring vinnarmentalitet, 

där hemmaplan och supportrar innebär något positivt medan bortaplan och motståndarnas 

supportrar utgör ett hot mot ett lags vinnarmentalitet. 

 En annan faktor som enligt materialet kan påverka vinnarmentaliteten är skador, 

och i bredden på ett lag. När Ulf Hallstensson ska resonera kring Warbergs trupp och om den 

behöver förstärkas svarar han på följande vis: 

 

Jag vet vad jag har att jobba med. Warberg är väl en klubb som har haft lite 

otur med frånfall och skador, men det hör till idrotten. Man får gilla läget, men 

som tränare vill man ha förstärkning så man alltid har bredd. 

– Ulf Hallstensson, innebandytränare för Warberg innebandy 

(Nilsson, Hallands Nyheter: 2016-12-19) 

 

Detta är intressant just för att här blir truppens fysiska form kopplas samman med den 

mentala. En trupp med bredd, många friska spelare, är alltså en god förutsättning för att hela 

laget mår bättre mentalt. Även märkvärdigt i det här citatet är hur Hallstensson säger att det är 

en del av idrotten, dels för att inte få det att låta som en ursäkt för lagets prestationer, men 

samtidigt för att få fram att det ofrånkomligt och påverkar alla lag. Samtidigt så ursäktar 

faktiskt han sitt lag och menar att vägen tillbaka till vinnarmentaliteten delvis går genom att få 
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tillbaka sina spelarförluster. Att fysiska skador går ut över det mentala framgår även i fallet 

med Juventusspelaren Mattias Andersson: 

 

Men även om det är en dröm att representera ett av världens största fotbollslag 

finns det perioder som är jobbiga. Framför allt under tiden som 18-åringen var 

skadad. 

– Elvedin Basic, reporter på Sportbladet 

(Basic, Aftonbladet: 2016-12-23) 

 

Att vara skadad drabbar således inte bara kollektivets mentalitet, utan kanske särskilt 

individens. 

4.5 Vinnarpsykologi 

Annars är det mest överhängande och återkommande i texterna är hur vinnarmentalitet 

kopplas samman med atleters psykiska styrka. Mycket fokus läggs på hur mentalt redo ett lag 

eller en idrottare är, som till exempel Sveriges landslag i innebandy inför VM-finalen mot 

Finland: 

 

Vi har jobbat hårt med den här gruppen i flera år. Vi har byggt på ett 

självförtroende och vet vad som krävs för att vinna. 

– Jan-Erik Vaara, svensk förbundskapten i innebandy 

(Jonsson, DN: 2016-12-11) 

 

Nyckeltecknet i citatet som hjälper att artikulera vinnarmentalitetens betydelse i texten är 

självförtroende. När Vaara pratar om en vinnarmentalitet i laget som han hoppas Finland ska 

få känna på, så menar han svenskarnas egen tro på sig själva och den effekt det får på 

innebandyplanen. Att ha en stark tillförlit till sin egen förmåga ska således öppna för ett tänk 

som manifesterar sig på spelplanen och banar vägen till seger. Även intressant i detta citat är 

hur detta självförtroende jobbats fram under flera års tid, och att laget lärt sig veta vad som 

krävs för att nå vinst genom detta. 

 Lagets stjärna Robin Nilsberth blir dessutom själv en symbol för 

vinnarmentalitet i texten, tack vare hur han för sig. Förbundskapten Vaara beskriver stjärnan 

på följande vis: 
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Robin gör sitt tredje VM och har under lång tid varit en given back hos oss. Han 

har den pondus och karaktären för att spela internationella matcher. 

– Jan-Erik Vaara, svensk förbundskapten i innebandy 

(Jonsson, DN: 2016-12-11) 

 

Intressant i detta citat är tecknen pondus och karaktären. Dessa tecken går tillbaka till det 

starka självförtroendet som Vaara tidigare nämnt, något som Nilsberth förkroppsligar i texten. 

Stjärnans sätt att bara vara och tänka understryker alltså poängen att vinnarmentalitet skulle 

vara ett slags sinnesstämning inom diskursen. Denna framställning av innebandyspelaren som 

något större än sig själv är inte ovanlig inom sportjournalistiken. Här ser vi ett exempel på den 

mytologisering av utövare som enligt medieforskaren Rowe framkommer med jämna 

mellanrum. Nilsberth är vinnaren, som flera gånger bärgat guldet hem till Sverige och som 

ska göra det en gång till. 

 Ett annat exempel på när det mentala står i fokus är när handbollslaget Lugi 

avrundar år 2016 som serieledare i elitserien i handboll, den högsta divisionen inom det 

svenska seriesystemet. Lugi har precis besegrat Kristianstad i en match som beskrivs som 

”svängig” och där motståndarna länge utmanade om segern. Lugis tränare Dragan Brljevic 

betonar att Kristianstad inte är något dåligt lag och att deras spelare har mycket rutin och 

meriter. Men sedan kommer ett särskilt intressant citat: 

 

Men vi har kanske något som de inte har och det är en gedigen vinnarmentalitet. 

Vi ger oss aldrig. 

– Dragan Brljevic, tränare för Lugi Handboll 

(Jönsson, Sydsvenskan: 2016-12-29) 

 

Lugi Handboll ger aldrig upp och då spelar det ingen roll hur bra motståndarna är. Det är det 

som utmärker deras vinnarmentalitet och artikulerar betydelsen av tecknet som en vilja, en 

inställning, att hela tiden försöka vinna. Samtidigt lägger Brljevic fram idén att de har en 

gedigen vinnarmentalitet, att lagets vinnarmentalitet är mycket starkare än motståndarnas, 

vilket presenterar tanken att det kan finnas en icke-gedigen vinnarmentalitet. Betydelsen 

stärks ytterligare i detta citat från lagets ”skarpskytt” Melissa Petrén: 

 

Vi spelade inte särskilt bra borta mot Boden heller i förra matchen, men visade 

att vi kan vinna tillsammans med hjärta. 
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– Melissa Petrén, spelare i Lugi Handboll 

(Jönsson, Sydsvenskan: 2016-12-29) 

 

Hon presenterar här en intressant metafor när hon liknar lagets inställning med hjärta. Inom 

andra diskurser används hjärta för att signalera kärlek, men inom den sportjournalistiska 

diskursen tycks tecknet åtminstone delvis snarare syfta på lagets drivkraft. Som ett livsviktigt 

organ pumpar ut blod i kroppen så pumpar spelarnas hjärtan ut viljan att vinna, och fungerar 

som en motor för spelarna att hela tiden försöka åstadkomma det. Det är denna vilja att vinna 

som utmärker lagets vinnarmentalitet, och som hjälper dem att besegra lag som annars spelar 

bättre än de gör och hindrar dem från att ge upp. Det är även intressant här hur ett kroppsligt 

organ används för att beskriva en mental inställning. 

 Dessutom kan även avsaknaden av en stark vilja påverka hur ett lag spelar. Efter 

att det svenska juniorlandslaget i ishockey förlorat en bronsmatch för tredje året i rad i junior-

VM, riktade Expressens krönikör Magnus Nyström skarp kritik mot Svenska 

ishockeyförbundet. Enligt honom genomgår svensk hockey just nu en kris just på grund av sin 

bristande vinnarmentalitet: 

 

När Tre Kronor förlorade mot Europalaget i World Cup medgav rådgivaren 

Nicklas Lidström efteråt att Sverige inte spelade som man hade tänkt att man 

skulle göra och efter förlusten i JVM-semifinalen mot Kanada sa Alexander 

Nylander att ’vi kom bort från vår gameplan’. Snälla låt oss slippa mer snack 

om ’vi mötte bättre lag’. Ge oss mer självinsikt och självrannsakan. 

– Magnus Nyström, krönikör för Expressen 

(Nyström, Expressen: 2017-01-05) 

 

Han begär större självinsikt av svensk hockeys toppar och menar samtidigt att de ansvariga 

lider av en ”strutsmentalitet” som sprider sig ner till spelarna på isen. I stället för att rannsaka 

sig själva och komma underfund med vad det är som gör att de inte vinner några guld, så ska 

Svenska ishockeyförbundet aktivt välja att titta åt ett annat håll. Man sticker huvudet i sanden, 

som en struts, och kommer med bortförklaringar om hur det andra laget var bättre. Detta 

ursäktande menar Nyström kommer i vägen för vinnarmentaliteten. Samtidigt finns det 

flertalet inom förbundet som under sina spelarkarriärer ska ha visat prov på god 

vinnarmentalitet själv: 
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Som spelare vann Johan Garpenlöv tre SM-guld, två VM-guld och spelade en 

Stanley Cup-final. Han var oftast bäst när det gällde som mest och därför fick 

han en sådan fin spelarkarriär. Det är just Johan Garpenlöv-typer jag saknat i 

svenska hockeylandslag flera gånger på sistone… Därför vill jag att Garpenlöv 

lägger ner alla bortförklaringar och försöker lära den nya generationen svenska 

spelare att bli mer som han själv var som spelare. Svensk hockey behöver 

utveckla en bättre vinnarmentalitet. 

– Magnus Nyström, krönikör för Expressen 

(Nyström, Expressen: 2017-01-05) 

 

Förutom att Garpenlöv här romantiseras som en svunnen landshjälte med möjligheten att 

återupprätta nationens heder (inte helt olikt Nilsberth tidigare) så är Nyströms alster här ett 

ganska tydligt exempel på pressens förmåga att sätta dagordningen. Att svensk hockey är i 

kris är ett hårt draget sätt att vinkla en JVM-förlust på, men det öppnar upp för möjligheten att 

gestalta det som en del av ett större problem – att svensk hockey tycks ha svårt att vinna 

internationella turneringar över huvud taget. Att tidningen låter en av sina mest prominenta 

krönikörer skriva denna text är även det ett sätt att sätta dagordningen. Huruvida svensk 

hockey faktiskt är i kris eller saknar vinnarmentalitet är förstås oklart, representanterna verkar 

själva inte tycka det, men det är så tidningen väljer att gestalta förlusten. Precis som de 

iranska tidningarna i Rahimi, Amal Saleh och Saadats studie så försöker tidningen här 

influera sina läsare med en viss världsbild. 

I samtliga dessa texter går att observera en ekvivalenskedja runt 

vinnarmentalitet utifrån de psykologiska begrepp som förekommer. En stark tro på sig själv 

och sin förmåga och liknande inställningar är positiva inom diskursen, samtidigt som det 

motsatta gäller för ”svagare” sinnesstämningar. Dock diskuterar sällan texterna 

konsekvenserna av detta. För om det som krävs mest för att vinna är rätt inställning, vad 

händer när två parter som vill vinna lika mycket möts? Nyström är förvisso inne på att en god 

vinnarmentalitet inte nödvändigtvis behöver resultera i vinst, men liknande reflektioner 

förekommer ingalunda i övriga texter. Överlag så presenteras kopplingen mellan mental 

styrka och vinnarmentalitet som någonting ganska svartvitt. 

Populärpsykologins spår är lätta att följa inom den sportjournalistiska diskursen. 

Tecken som självinsikt, självkänsla, självförtroende, vilja och tankeställningar som tron på sig 

själv genomsyrar analysmaterialet, precis som i Hazledens studie av självhjälpslitteraturen. 

Det är tydligt att sportdiskursen hämtat en hel del från populärpsykologin just i det här 
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avseendet. Samtidigt existerar en fundamental skillnad i hur självhjälpslitteraturen starkt är 

förankrad i individens förmåga till förändring, medan sportjournalistiken väldigt ofta tycks 

snudda in på kollektivets gemensamma förmåga. Vinnarmentaliteten nämns allt som oftast i 

relation till laget, gruppen, och dess egenskap att åstadkomma seger. Även i fall där individers 

vinnarmentalitet diskuteras, så ställs de gärna mot kollektivets vinnarmentalitet och jämförs 

med denna. Detta är extremt återkommande i analysmaterialet.  

Trots den skillnaden går det ändå att fortsätta härleda detta till Hazledens 

forskning, då självhjälpslitterturen enligt henne säger att individens yttersta mål är att bättre 

anpassa sig till kollektivet. Här kan man ta exempel som Lydia Skarré i Jitex eller Emil Skogh 

i Örgryte som båda beskrivs ”passa in” och ”ha kommit rätt”. Sedan går det emellertid at 

vända på det i exempel som Adrian Rodgers och Uffe Hallstensson där det snarare är 

kollektivet som tjänar på att anpassa sig till deras sätt att vara, något som går rakt emot vad 

självhjälpslitteraturen säger. Därmed existerar det inte någon total överlappning och trots 

stora likheter med självhjälpsdiskursen så får sporten betraktas som en egen varelse.  
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5. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen sammanfattas och problematiseras undersökningens resultat. Dessutom 

besvaras arbetets frågeställningar samt presenteras förslag till vidare forskning. Studien 

ställde följande frågeställningar: 

 

1. Hur framställs ordet vinnarmentalitet i svensk sportjournalistik? 

För att svara på detta ställs följande underfrågor: 

2. Vilka egenskaper tillskrivs ordet vinnarmentalitet eller individer och grupper inom 

svensk sportjournalistiks diskurs? 

3. Vilka andra ord sätts vinnarmentalitet ihop med för att skapa dess betydelse? 

 

Analysen fann, föga förvånande, ett tydligt samband mellan vinnarmentalitet och en 

fokusering på atleters psykiska styrka. Att en viss mentalitet skulle ha en koppling det 

sportsliga psyket kan tyckas vara något uppenbart, det handlar trots allt om ”mentala 

faktorer”. Dessa faktorer går enligt ett spår i diskursen att träna fram genom hårt arbete, vilket 

även är återkommande inom populärpsykologin. Samtidigt finns det ett annat spår i diskursen 

som menar att dessa faktorer faller sig mer naturliga beroende på nationalitet och kulturell 

tillhörighet. Huruvida detta skulle bottna i genetiska faktorer eller kulturella faktorer 

framkommer dock inte i diskursen, även om tycks mer troligt att det rör sig om det 

sistnämnda.  

Det hör inte till ovanligheterna inom den svenska sportjournalistiken att 

tillskriva olika nationaliteter olika egenskaper och mentaliteteter. Detta syns i materialet där 

den svenska mentaliteten är svag och den nordamerikanska är stark, men förekommer även 

när det pratas om den ryska björnen som måste undvikas att väckas eller de franska nerverna 

som spökar när en atlet misslyckas i kritiska lägen. Dessa metaforer hämtas utifrån 

sportvärlden men används flitigt för att göra skillnad på idrottare från olika kulturer. Den 

svaga svenska vinnarmentaliteten går även att härleda till diskursen inom den svenska 

självhjälpslitteraturen, men troligtvis även till en mycket större diskurs kring nationell 

identitet som bottnar i Jantelagen och att svenskar inte ska tro att de är något.  

Vinster påverkar vinnarmentalitet enligt en annan del av diskursen, vilket skulle 

kunna förklara saken. Samtidigt förekommer det flera motsägelser i diskursen och det faktum 

att tecknet vinnarmentalitet förefaller att vara en flytande signifikant ter sig problematiskt då 

de används som retorisk slägga. Bevisligen finns det flera olika sätt att tolka begreppet. På så 
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sätt riskerar debatten att bli exkluderande i sin otydighet; om två parters tolkning av begreppet 

skiljer sig åt så finns det en överhängande chans att debatten att aldrig leder någonstans. Även 

om de fem teman som studien identifierat till viss del överlappar med varandra så finns det 

friktion på flera håll och diskursen överlag är motsägelsefull. Vinnarmentalitet beskrivs dels 

som någonting som uppnås genom erfarenhet, men samtidigt som en mental inställning med 

vilken en oerfaren atlet kan besegra mer rutinerade idrottsutövare. 

 Dessutom kopplas tecknet vinnarmentalitet samman i ekvivalenskedjor med 

yttre faktorer som kan påverka, såsom hemmaplanfördel och skador. Detta skapar ytterligare 

ett lager att ha i åtanke när begreppet ska tolkas, då vinnarmentaliteten inte är något konstant 

utan hela tiden influeras av atleter och lags omgivningar och även otur, vilket är ett diffust 

begrepp i sig själv. Beroende på diskursivt spår ställdes vinnarmentalitet mot olika tecken för 

att skapa en betydelse. De allra vanligaste förekommande var emellertid titlar och vinster, 

erfarenhet och rutin, vilja och självförtroende, samt svensk.  

 

5.1 Vad kommer först – vinster eller vinnarmentalitet? 

Den enskilt största motsägelsen i den sportjournalistiska diskursen är dock huruvida 

vinnarmentalitet leder till vinster eller om vinster föder vinnarmentalitet. Ett huvudspår inom 

diskursen är att titlar och andra vinster är ett framstående mått på en idrottslig 

vinnarmentalitet, men samtidigt så förekommer det tankar om att vinnarmentalitet är ett måste 

för att dessa titlar överhuvudtaget ska kunna bärgas från första början. Detta skapar en 

intressant ”hönan-och-ägget”-situation där diskursen inte är överens om vilket av de båda som 

kommer först. Möjligtvis kan båda vara två ändar på samma rep, men det skapar ytterligare 

frågor om hur fritt begreppet egentligen ska tolkas utan att det förlorar ett språkligt värde. 

 Något som ytterligare grumlar till debattlandskapet är sportjournalistikens 

språkliga grepp. Sportugisiskans förskönande och koppling till det abstrakta och överdrivna 

för att berika sitt språk för med sig tvetydigheter och det är inte ovanligt att en del av det som 

sägs blir tämligen intetsägande. I en värld av metaforer och retoriska grepp kan ett begrepps 

betydelse med lätthet falla på villovägar i förmån för en dramaturgiskt läglig poäng. 

Vinnarmentalitet presenteras flera gånger som lösningen på frågan: ”Varför vann inte X?”, 

och går därmed från att vara ett diffust begrepp till att bli ett analytiskt redskap och ett 

retoriskt slagträ på samma gång. I få av analysmaterialets texter förekommer det särskilt 

mycket reflektion över begreppets betydelse, utan i stället ligger fokus på att få fram ett svar 

på tidigare nämnda fråga.  



34 
 

En till aspekt i det här är hur olika aktörer framställs i debatten. Journalister tar 

sig an rollen som ”expert” och blir därmed lätt något slags allvetande och samvete, samtidigt 

som de potentiellt kan tillåtas få större utrymme att tala i frågan. I analysmaterialet var bara 

två texter direkta åsiktsmaterial från tyckare inom sportpressen, men dessa var samtidigt de 

överlägset matigaste artiklarna där journalisterna tilläts argumentera i lugn och ro utan att bli 

bemötta av oliktänkande. Dessutom förekom även journalisters värderingar och åsikter även i 

texter som ska vara mer neutrala nyhetsartiklar, så som när Elvedin Basic själv betonar 

Juventus vinnarmentalitet, eller hur Mattias Nilsson målar upp Warbergstränaren Ulf 

Hallstensson som en frälsare för klubben. Därmed inte sagt att dessa är ensam om ett stort 

utrymme i media. Frölundatränaren Roger Rönnberg gavs ordet att uttrycka sin åsikt 

ordentligt i Göteborgs-Posten och Expressen Magnus Nyström lyfte fram assisterande 

förbundskapten Johan Garpenlövs ord i sin krönika. Men samtidigt kan det vara viktigt att 

hålla viss distans till en debatt pressen har den största förmågan att styra över. 

Trots den fria tolkningen tycks dock behovet av termen vara riktig. I en diskurs 

så centrerad kring vinnare och förlorare blir det naturligt att söka orsaker till vad som skiljer 

dessa åt. Dock går det att diskutera vikten av ett entydigt begrepp. Kanske är frågan så pass 

komplicerad att ordet vinnarmentalitet måste innefatta flera olika tolkningar. Samtidigt 

riskerar diskursen att bli intetsägande så länge olika tolkningar motsäger sig varandra. 

Dessutom måste en ha i beaktning att en betydande del av diskursen tycks bottna i tankar om 

Sverige som en nationell identitet, vilket i sig öppnar för förändringar i ordets betydelse över 

tid. I dagsläget verkar motreaktionen mot Jantelagsföreställningen definiera en svensk 

vinnarmentalitet som bräcklig, men så behöver inte diskursen ha sett ut förr och i framtiden 

kan den komma att ta nya former efter rådande politiska och nationalistiska vågor. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat finns det flera intressanta vägar att gå med mer djupdykande 

forskning. Ett huvudspår hade kunnat vara att undersöka hur vinnarmentalitet gestaltas i 

utländsk sportpress och jämföra denna med hur det ser ut i Sverige. Särskilt intressant hade en 

analys av amerikanska eller andra nordamerikanska medier varit, just mot bakgrund av hur 

vinnarmentaliteten i denna del av världen tycks respekteras i svensk press. Även spännande 

hade det varit att se om nordamerikanerna gestaltar olika nationaliteters vinnarmentalitet på 

olika sätt.  
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Ett annat spår att ta det hade varit att närmare granska hur svenska journalister 

själva resonerar kring begreppet. En kvalitativ intervjuserie med sportjournalister på både 

lokal- och nationell nivå hade kunnat reda ut närmare vad ordet vinnarmentalitet betyder för 

de bakom artiklarna som publiceras, skapar debatt och influerar. Viktigt här hade det varit att 

undersöka återkommande teman, och om betydelsen är enhetlig eller motsägelsefull beroende 

på vem som svarar på frågan. Sedan går det även att kika på huruvida vinnarmentalitet 

gestaltas olika beroende på kön, etnicitet eller andra aspekter som påverkar samhällets sociala 

maktordningar. Forskningsområdet är rikt på liknande studier, men då vinnarmentaliteten och 

dess gestaltning i medier förefaller tämligen outforskad finns det all anledning att tro att det 

finns saker att hitta, särskilt då tidigare genusstudier och liknande funnit stora skillnader i 

bevakning beroende på maktordning. 

 Ett ytterligare intressant område att utforska vore vinnarmentalitetens betydelse 

utanför den sportjournalistiska diskursen. Tidigare studier har gjorts på hur sportjournalistiska 

termer tar sig uttryck inom andra diskurser, och således vore även detta något att undersöka. 

Bevisligen finns det likheter med den populärpsykologiska diskursen, men hur ser det ut i 

exempelvis arbetslivsdiskursen, eller studiediskursen?  
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