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ABSTRACT

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur grekiska journalister på de fyra största 
dagstidningarna och en av de största söndagstidningarna ser på sitt yrke. Undersökningen avser 
även de yrkesmässiga villkoren och vilka problem grekisk press handskas med. Grekiska medier har 
en lång historia av direkta band till staten och olika politiska partier. Objektiviteten har sällan satts i 
det främsta rummet. Numera har dessa band luckrats upp då internet har en bredare spridning och 
det finns ett bredare utbud av privata kanalerna både inom television och radio.

Inledningsvis diskuteras hur grekisk media ser ut idag. Bakgrundsdelen ger en historisk återblick i 
hur det grekiska mediesystemet har sett ut. Konflikterna som beskrivs är viktiga att ha i åtanke då 
resultaten redovisas. Avslutningsvis presenteras så resultaten från själva undersökningen, vilken 
baseras på 55 enkäter som har delats ut till journalister på fem av de största tidningsredaktionerna i 
Aten. Korta diskussioner om resultaten följer under slutsatser och diskussion och anknyter till 
föregående kapitel. 

Det visade sig enligt undersökningen där 55 journalister svarade på ett frågeformulär angående 
grekisk journalistik att en arbetsvecka i snitt är längre än 40 timmar och snittlönen för journalisterna 
i undersökningen ligger mellan 1 000 och 1 500 euro i månaden. De flesta av journalisterna skulle 
vilja arbeta färre timmar i veckan. Journalisterna ansåg att det råder hård konkurrens kollegor 
emellan och innehållet i tidningarna ansågs vara hårt styrt av ledningen. Professionell utveckling 
ansågs vara lättare för män än för kvinnor att uppnå. Journalistens roll bedömdes främst vara att 
förklara komplicerade händelser och att kritisera samhällets orättvisor. Det största problemet inom 
grekisk press enligt de journalister som besvarade frågeformuläret ansågs vara näringslivets och 
politikens stora inflytande.

Nyckelord: Grekland, journalistik, media, mediekoncern, press, television
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1. INLEDNING

1.1 Disposition

Inledningen ger en inblick i det grekiska mediesamhället idag. Bakgrundsdelen är tänkt som en 

förklaring till inledningen. Varför ser det ut som det gör inom grekisk media?  Tidigare forskning 

ger exempel på tidigare studier om Greklands mediesfär och varför den här typen av studier har 

blivit fler i Grekland. Frågeställningar beskriver de frågor uppsatsen baseras på, Metod och 

Material förklarar studiens upplägg. Urval och Genomförande beskriver urvalet av tidningarna i 

studien och hur enkäten formulerades. Resultatens giltighet förklarar till vilken grad resultaten kan 

valideras. Resultatdelen är utformad med diagram och kortare förklaringsavsnitt till dessa. 

Slutsatser och Diskussion analyserar svaren på frågeställningarna mot bakgrund av föregående 

kapitel. 

1.2 Uppsatsens syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur grekiska journalister inom press ser på sitt yrke. 

Jag vill ta reda på varför de har valt journalistyrket och hur de ser på arbetsvillkor och de 

journalistiska idealen, samt vilken roll de anser att journalistiken bör ha i samhället. Jag vill även 

undersöka vilka yrkesmässiga problem journalisterna själva anser finns. 

1.3 Grekisk media idag

Vid en presskonferens vid det 13:de internationella anti-korruptionmötet (IACC) i Aten den 2 

november 2008 sade chefredaktören för en av Greklands största dagstidningar Ta Nea, Pantelis 

Kapsis: 

”Bland de största problemen inom grekisk media är det beroende de stora mediekoncernerna har 
skapat genom det koncentrerade ägandet. De senaste årtiondena har många tidningar köpts upp 
av dessa stora företag, med lite intresse i media. Det här har skapat något som på grekiska kallas 
för diaploki, vilket innebär den konflikt som uppstått mellan affärsintressen å ena sidan och 
journalistiska intressen å den andra” (IACC, 2008).

Grekisk massmedia är uppdelad i två läger. Å ena sidan det läger som tillhör staten, å andra sidan 

det privatiserade lägret. Det finns tre statliga tv-kanaler varav en är regional och sänder från norra 

Grekland, övriga två är nationella. Utöver det finns det fyra statliga nationella radio-stationer. 

Resterande 145 tv-kanaler och 1 200 radiokanaler är privatägda, så även landets runt 500 tidningar 

(Papathanasopoulos 2007). Den privatiserade mediebranschen i Grekland ägs idag av en relativt 

liten skara förmögna människor med stora investeringar i andra vinstdrivande bolag, såsom rederier, 
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telefonbolag, banker, olja, försäkringsbolag etc. Alltså bolag vilka inte alls har med massmedia att 

göra. Inte helt sällan är dessa människor även goda vänner, släkt eller delägare i samma bolag. 

Oljemogulen och aktieägare i den största privata tv-kanalen Mega Channel, Vardis Vardinogiannis, 

var exempelvis mycket god vän med den nu avlidne Christos Lambrakis (d. 2009), vilken ägde 

dagstidningen Ta Nea, söndagstidningen To Bima, dagstidningen Athens News och nyhetsportalen 

in.gr. Utöver detta hade Lambrakis bland mycket annat stora byggnadskontrakt med regeringen. 

Hans ägor har nu gått i arv till dennes söner. Vardis Vardinogiannis två barn är ingifta i Goulandris- 

och Nomikosfamiljerna. Dessa familjer äger stora delar av Greklands rederier. Vardinogiannis 

syster är gift med Yiannis Kefaloyiannis, vilken var politisk rådgivare till Kostas Karamanlis, 

Greklands premiärminister mellan 2004-2009. Georgos Bobolas har också en rad byggnadskontrakt 

med regeringen, samtidigt som han äger en stor del av tv-kanalen Mega Channel, 

produktionsbolaget Anosi A.E och fram till nyligen dagstidningen Ethnos vilken vilken har stängt 

ner till följd av den pågående ekonomiska krisen.

 

Den här typen av ägande och samarbete har koncentrerat den grekiska mediemarknaden, där allt fler 

tidningar, tv-kanaler eller tv-program köps upp av de stora namnen på marknaden. Ägarnas 

finansiella intressen speglas bland annat i den grekiska pressen (Panagiotopoulo 2009). Grekland 

har en lång historia av misstro för både politiker och media. Inte sällan har de stora 

mediekoncernerna varit inblandade i politiska skandaler, utpressning och mutaffärer. Enligt 

Reportrar Utan Gränsers hemsida låg Grekland år 2010 på 70:e plats vad gäller pressfrihet i världen 

(RSF, 2010). På samma lista delar Sverige första plats med Finland, Island, Norge, Schweiz och 

Nederländerna. 

När den här uppsatsen skrivs (2011) finns det omkring 500 tidningstitlar i Grekland. Den 

ekonomiska krisen som för närvarande råder i Grekland har tvingat flera tidningar att lägga ner. 

Även stora dagstidningar som Ethnos har nyligen slutat publicera. Antalet titlar förväntas minska 

drastiskt inom den närmaste framtiden. Men faktum kvarstår att det finns ett enormt tidningsutbud, 

däremot har Grekland en av världens lägsta läsarsiffor. Hur går då detta ihop rent ekonomiskt? 

Något presstöd finns inte, inte heller prenumerationer och lösnummerförsäljningen dålig. Många av 

dessa tidningar är en av flera investeringar i större bolag och har ibland använts för politiska och 

ekonomiska intressen. År 2008 angav 65 procent av grekerna att de inte hade något förtroende för 

grekisk press (Eurobarometer Autumn 2008, Panagiotopoulou 2009). 

De fyra största nationella dagstidningarna, Kathimirini, Eleutherotipia, Ta Nea och Eleutheros 
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Typos, är alla stationerade i Aten. Med undantag från tidningen Kathimerini, vilken är en högt aktad 

dagstidning bland det grekiska folket, är de tre andra tidningarna uppköpta av större bolag vilka i 

övrigt inte har med grekiska medier att göra. Tidningen Ethnos ägs av Georgos Bobolas vilken har 

en rad andra investeringar i bland annat byggnadsbranschen. Tidningen Ta Nea ägs av den nu 

avlidne Christos Lambrakis företag D.O.L (Dimosografikos Organismos Lambraki) vilken även har 

investeringar i bok och leverensföretag. Men även Lambrakis (söner numera) har investeringar i 

byggnadsbranschen. Tidningen Eleutherotipia ägs av systrarna Mania och Eleni Tegopoulos (arv 

från deras far Christos Tegopoulos) vilka tillsammans även äger 13,5 procent av den grekiska 

börsen. Tidningen Eleutheros Tipos ägs av Alexandros Skanavis och Dimitris Benekos. Tidningen 

To Thema slutligen, ägs av Themos Anastasiadis och Tasos Karamitsos, vilka har sålt 70% av 

tidningen till ovannämnda Georgos Bobolas. 

Annonsering i tidningar var från början en slags livlina för grekisk press. Reklamintäkterna var ett 

sätt att göra sig oberoende av ägarna men samtidigt har reklam också kommit att bli ett ekonomisk 

och politiskt verktyg. I slutet av 1980-talet då pressen var som starkast i Grekland fanns det enligt 

Association of Athens Daily Newspaper Owners lika många tidningstitlar som det finns idag (2011), 

men den dagliga upplagan har minskat från 1,128,589 till 326,000. De låga publiksifforna har 

skapat en långsam tidningsdöd och när den här uppsatsen skrivs står många av de tidningar med 

dålig ekonomi och utan ekonomiskt stöd från de ovannämnda mediekoncernerna och på gränsen till 

konkurs. Den förut så florerande reklamdelen i tidningarna har blivit mindre än tv-tablåerna och 

nästan all annonsering har placerats i söndagspressen, den enda dag då greker fortfarande köper sin 

tidning (Heretakis 2009). Flertalet av alla tidningar har en söndagsversion, vilken har fler sidor och 

flera bilagor, såsom cd-skivor, böcker och tidningens tillhörande tidskrift med ett mer underhållande 

innehåll. 

Tidningarna köps i kiosker, tidningsställ på gatan och i affärer. Eftersom prenumerationer inom 

dagspress inte existerar är alltså dessa tidningar beroende av försäljning av lösnummer. Då det 

dessutom är en skral skara greker som läser dagstidningar har detta utvecklat en tydlig 

sensationsjournalistik (Papathanasopoulos 2007). 

Då grekerna inte är ett tidningsslukande folk, varifrån hämtar de då information? Televisionen. 74 

procent av grekerna föredrar att hämta samhällsinformation från tv, men endast 3/10 litar på vad 

som sägs i tv (Eurobarometer, Autumn 2008, Panagiotopoulo 2009). Det finns 11 nationella tv-

kanaler och 103 regionala i Grekland (Sali 2009). Den statliga televisionen var när det begav sig 
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hårt hållen och fungerade som en slags propagandakanal för regeringen. Först på senare år har en 

satsning på att professionalisera de nationella kanalerna, ET1 (Elliniki Teleorasi 1), ET3 (Elliniki 

Teleorasi 3, Thessaloniki) och NET (Nea Elliniki Teleorasi) gjorts. Dessa finansieras delvis av 

statliga medel, av reklam (ca 10%) och delvis från det grekiska folket som betalar tv-licens genom 

sina elräkningar (Papathanasopoulos 2004). Detta betyder alltså att även om man inte har tv, betalar 

man ändå avgiften eftersom den ingår i elräkningen. Då de nationella kanalernas historia ser ut som 

den gör sågs det som en frigörelse när tv-monopolet avskaffades i slutet av 1989. De privata 

kanalerna fullkomligt exploderade i mängd. I de flesta andra västeuropeiska länder är de statliga 

kanalerna relativt populära med publiksiffrorna upp till 40-45 procent, programmen har hög kvalitet 

och är oberoende av staten. I Grekland däremot är publiksiffrorna inte högre än 15 procent 

(Charalambis 2009). 

2. BAKGRUND

2.1 Den grekiska pressens historia

De första tidningarna på modern grekiska etablerades i Wien och i Paris under 1700-talet när 

Grekland, sedan 1453, stod under ottomansk ockupation. Tidningarna skulle skapa en kulturell 

sammanhållningen i den grekiska identiteten, och de blev även ett politiskt vapen i kampen för en 

självständig stat. Efter det åtta år långa frihetskriget mellan grekiska upprorsmän och det 

ottomanska riket erkändes slutligen Greklands självständighet vid fördraget i Konstantinopel 

år1832. Men inte förrän i slutet av 1800-talet grundades de första politiska partierna i Grekland och 

i anknytning till detta även den moderna grekiska pressen då vart politiskt parti hade sin egen 

tidning (Papathanasopoulos 2001a). Efter flera århundrade av ockupation och förtryck utvecklades 

också det som kommit att kallas för panhellenismen, en rörelse vilken strävade efter en kulturellt, 

politiskt, lingvistiskt och religiöst enat land, och har i perioder varit tydlig i grekisk press (Clogg 

1992). 

Grekisk historia är fylld av politiska konflikter. Ockupation och diktatur har växlat med perioder av 

demokrati. Under andra världskriget, när Grekland var ockuperat av de allierade, hade landet sedan 

1936 varit en diktatur under Ioannis Metaxas. Han avled 1941 men diktaturen ersattes av ett 

inbördeskrig mellan konservativa och kommunister som varade fram till 1949 (Clogg 1992). Det 

var här, under dessa politiska spänningar, som det starka bandet mellan staten och media först växte 

sig starkt (Papathanasopoulos 2001a). 

1967 blev Grekland återigen en diktatur, styrd av en militärjunta under Georgos Papadopoulos. Året 
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innan hade de första tv-sändningarna kommit igång och 1969 stod militärens egen kanal klar att 

börja sända (Charalambis 2009). Kanalens hette YENED och var en förkortning för Armed Forces 

Information Service (engelsk översättning). Efter Greklands frigörelse från det Ottomanska riket, då 

den grekiska identiteten blev viktigare än något annat, utvecklades även katharevousa, en slags 

nygrekiska med övervägande inslag från den antika grekiskan. Katharevousa kom att vara det 

officiella språket i Grekland fram till 1976, då det ersattes av dimotiki, vilket var det språk som 

talades i folkmun. Under militärjuntans diktatur förbjöds dimotiki i grekisk press (Zaharopoulos och 

Paraschos 1993, Hallin & Mancini 2004). Här går traditionen om panhellenistiska intressen igen 

inom grekisk press, precis som det skulle göra under 1970 och 1980-talen men då på så vis att 

tidningarnas främsta uppgift ansågs vara att sprida information om politiska nationella intressen och 

göra allmänheten uppmärksam på händelser av nationella intressen (Papathanasopoulos 2001a). 

Efter militärjuntans fall 1974 började en långsam modernisering av den grekiska pressen. Med hjälp 

av bland annat reklamfinansiering, vilket hade börjat redan på 1960-talet, kunde man nu gå runt det 

ekonomiska stöd som staten och politiska partier givit tidningarna (Hallin & Mancini 2004). 

Resultatet blev en mer politiskt objektiv journalistik. Under 1980-talet kom nya entreprenörer och 

affärsmän in på mediescenen, och gjorde till en början att tidningarna ökade i antal och med ny 

tryckteknik och nytt tidningsformat lockade till sig fler läsare. Men å andra sidan var detta även 

grogrunden för de stora mediekoncerner som nu dominerar den grekiska mediemarknaden. 

Nästa stora förändring kom på 1990-talet då det statliga tv- och radio-monopolet avskaffades. De 

statliga kanalerna, förlorade större delen av sin publik till de privatägda, mer underhållande 

kanalerna. Även den läsande publiken blev mindre under samma period och satsningar inom 

tidningsbranschen gjordes för att fånga upp sina läsare igen. Mellan 1995-96 exploderade den 

grekiska tidskriftsmarknaden i nya titlar med fokus på den yngre generationen (Papathanasopoulos 

2004). 

Det finns tre statliga kanaler i Grekland. Två av dem är nationella och sänder från Aten, ET1 

(grekisk television 1) och NET (översättning: ny grekisk television). ET3 är en regional kanal som 

sänder från Greklands näst största stad Thessaloniki. Få statliga kanaler har lidit sådant nederlag 

som i Grekland när de privata tv-kanalerna började sända. Det var ett nederlag man inte heller var 

beredd på. En viss typ av modernisering av de statliga kanalerna gjordes men utan att resultera i 

någon publikframgång. 
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Fram till 1989 hade det funnits två kanaler, vilka sände från 17.00 på eftermiddagen till midnatt. 

YENED, militärens kanal vilken tidigare nämnts, slutade sända 1982 och lämnade plats åt kanalen 

ERT2 (grekisk radio och television 2). 

Konsekvensen till det statliga monopolets avskaffande blev att tv-tablåerna färgades av de politiska 

och ekonomiska intressen ägarna hade. Kanalen Mega Channel har exempelvis fått hård kritik för 

att vända kappan efter vinden vid regeringsbyte. I samband med att tidningspubliken sinat och de 

flesta greker bänkade sig i tv-soffan på kvällen för att få sina nyheter serverade gjorde televisionen 

till ett mycket inflytelserikt medium.

Staten försökte, men lyckades inte, sätta upp ett regelverk för de privata kanalerna. Dessa skulle 

stämma överens med grundlagarna om objektivitet men samtidigt hålla marknaden öppen för 

mångfald och inte inskränka äganderätten (Charalambis 2009). Eftersom dessa medielagar antingen 

kringgicks eller helt enkelt ignorerades tillsatte regeringen gång efter annan en nya regler i hopp om 

att de skulle få förankring och följas men utan större rabalder var det ändå ingen som rättade sig 

efter dessa och situationen förblev som den var.

 2.2 Yrket journalist i Grekland

Den första institutionen för journalistik på de grekiska universiteten infördes i början av 1990-talet. 

Dessa var dock inte, och är fortfarande inte, renodlat utformade för journalistik utan institutioner för 

media och kommunikation. Två finns i Aten, Communication and Media Studies (Kapodistrian 

University) och Departent of Communication, Culture and Media (Pantion University). Department 

of Journalism and Masscomunication finns på Aristotelian University i Thessaloniki. 

Universitetsstudier kan inte finansieras av staten och lån som i Sverige, utan betalas med pengar ur 

egen ficka. Vem som helst kan därför inte utbilda sig. Många av de äldre arbetande journalisterna i 

Grekland har ingen medie- eller journalistutbildning. Ofta har de studerat ett akademiskt ämne och 

sedan hamnat på den journalistiska banan av en slump och utan andra meriter. Många journalister 

anser att en journalist blir journalist på jobbet och ser utbildningen som mindre viktig 

(Papathanasopoulos 2004).

Journalister i Aten är vanligen lågavlönade och har inte sällan fler än ett jobb. Att det förekommer 

mutor i branschen är vida känt. De arbetar många timmar och ingångslönen, baslönen i Grekland, 

ligger på 580 euro (maj 2011).

Även om grekiska journalister i teorin uppger att de arbetar efter neutrala och objektiva regelverk är 

grekisk journalistik i praktiken en vild blandning av kommentarer och fakta, tidningens politiska 
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färg lyser tydligt igenom. Tolkande rapportering dominerar den grekiska nyhetsbevakning. Grekisk 

journalistik balanserar mellan å ena sidan vad det grekiska samhället kräver och å den andra makten 

som utövas av de stora mediekoncernerna vilkas intressen påverkar nyhetsrapporteringen och 

journalisters arbete (Papathanasopoulos 2004). Journalisten och författaren Christos Pasalaris sade 

en gång att ”unga nya journalister kommer alla med en dröm om att förändra, men drömmen 

krossas alltid mot maktförhållandenas hårda verklighet”. I en kvalitativ undersökning från 1998 där 

239 journalister i Aten deltog, visade det sig att deltagarna var skeptiska till sitt yrke och de ansågs 

sig alldeles för beroende av de stora mediekoncernerna. De uppgav att medierna inte övervakar 

makthavarna, utan snarare tvärtom (Papathanasopoulos 2004).

Internet är ett ständigt växande massmedium och fanns år 2009 i cirka 30% av de grekiska 

hushållen. Det fanns samma år omkring 45 000 bloggare och flera seriösa sidor för granskande 

journalistik (Sali 2009). Dessa bloggare lever dock inte helt ofarligt. Bloggaren och journalisten 

Sokratis Giolia sköts ihjäl utanför sitt hem i Aten i juli 2010. Det grekiska journalistförbudet sade 

om händelsen att  ”han har trampat på för många ömma tår med sina avslöjanden” (Jansson, 2010). 

Efter en rad av hot och bombattentat på flera tidningsredaktioner är det inte helt sällan kända 

journalister har livvakter och säkerheten utanför redaktionerna har skärpts. Då Grekland ligger på 

70:e plats på Reportrar utan Gränsers lista över pressfrihet i världen, har internet blivit ett viktigt 

alternativ som informationskälla. 

2.3 Journalistikens kvinnor 

År 2005 var 42% av Greklands journalister kvinnor (Kyriazi, Nasioka, Pascalidou 2008). Men trots 

den relativt jämna fördelningen av kvinnor och män på den journalistiska arbetsmarknaden finns en 

tydlig uppdelning i branschen där fler män än kvinnor syns i seriösare program i tv, detsamma 

gäller för pressen.  

I mars 2006 gjordes kvalitativa intervjuundersökningar av 250 journalister i Aten och Thessaloniki. 

127 av dessa var män och 123 kvinnor. Urvalet gjordes utifrån en lista på 2000 journalister med 

olika inriktning inom journalistik. Målet var att undersöka huruvida ”glastaket”, ett uttryck som 

introducerades av två journalister i Wall Street Journal 1986, existerade på den grekiska 

mediemarknaden eller inte. Benämningen innebär i princip att kvinnor diskrimineras av 

arbetsgivare vid befordran och vid rekrytering till befattningar med viss typ av karriärutveckling. 

Glastaket representerar den nivå dit kvinnor når, men inte längre. 

Undersökningen visade att fenomenet ”glastaket” verkligen existerade. Möjligheten till yrkesmässig 

10



utveckling är svårare för kvinnor än för män. Denna åsikt uttrycktes av både män och kvinnor i 

undersökningen. Kvinnor har i mindre utsträckning ledande ställningar inom grekisk journalistik, 

dvs ansvarsfulla och beslutsfattande ställningar (Kyriazi, Nasioka, Pascalidou 2008). 

Kvinnliga journalister sysslar generellt sätt mer med kultur och sociala frågor, och mindre med 

politik och ekonomi. Jämlikhet, visade undersökningen, råder män och kvinnor emellan endast i 

tidskrifter som fokuserar på sociala frågor, mode och livsstil i allmänhet. En stor del av 

journalisterna, både kvinnor och män, erkänner förekomsten av diskriminering av kvinnor inom 

olika aspekter av arbetet, i synnerhet vad gäller möjligheter till professionell utveckling. 

2.4 Greklands mediebaroner

När det statliga tv-monopolet avskaffades 1989 kunde vem som helst köpa in sig i etern och 

kanaluppbådet fullkomligt exploderade. När staten såg åt vilket håll det barkade hän började två 

decennier av medielagar som en efter annan avlöste varandra. Det finns 145, regionala och lokala 

kanaler i Grekland. Med tiden har de större och inflytelserika kanalerna kommit att ägas av en 

relativt liten grupp välbärgade greker, vilka inte sällan har investerade pengar i rederier, 

bankväsendet, telefonbolag, olja etc. Däribland Georgos Bobolas, och familjen Lambrakis. 

Dessa stora pengar som vandrar från företag till företag och ibland på avkrokar i statens kassa har 

dock skapat en stor härva av tjänster och gentjänster mellan den privata och offentliga sektorn. 

Landets problem med mutor och korruption har lett till att även den privata sektorn har kommit att 

bestå av offentliga medel. Både Bobolas och Lambrakis har exempelvis byggnadskontrakt med 

regeringen, i vilka det ligger enorma summor pengar. Dessa stora mediekoncerner, med dessa typer 

av investeringar, sätter press på regeringen för att vinna större andelar i de statliga investeringarna. 

Varje gång en större summa statliga pengar omsätts eller förändringar sker i ägandet inom 

mediesektorn, förekommer ofta nya avslöjanden och skandaler i pressen (Panagiotopoulou 2009).

I och med de privata kanalernas otroliga expansion fastställde år 1995 den socialdemokratiska 

regeringen PASOK (svensk översättning: panhellenska socialistiska rörelsen), en ny medielag  som 

begränsade ägandet inom elektronisk media för både enskilda personer och företag till 25 procent 

av aktiekapitalet i en tv-station. Detta för att förhindra att enskilda personer eller enstaka företag 

skulle få för mycket inflytande. En annan paragraf i samma lag förbjöd ägandet att överstiga 25 

procent i fler än två olika medier, med avseende på press, radio och tv. Dessa bestämmelser förblev 

lika orealistiska som överskridna (Charalambis 2009). 
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Förutom Mega Channel (bolaget som driver kanalen heter Tiletipos och grundades 1989) var 

samtliga av övriga privata kanaler ägda av en, högst två personer, vilken/vilka dessutom ägde en 

eller flera radiostationer och tidningar. Det verkliga ägandet blev alltså enligt lag förbjudet. Så för 

att upprätthålla kraven på lagen skrevs fler parter in som antingen direkt eller indirekt aktieägare i 

bolaget för att följa regelverket men samtidigt inte vara mycket mer än ett namn på pappret. Detta 

fungerade eftersom det dessutom var mycket svårt, om ens möjligt, att kontrollera vilken roll dessa 

mellanhänder som tillskrivits bolagen hade (Charalambis 2009).

Till slut blev det regeringens beslut om att antingen legalisera eller förbjuda tv-licenserna, eftersom 

lagarna inte följdes. De privata kanalerna blev med andra ord beroende av staten då licenserna när 

som helst kunde upphävas på det styrande partiets begäran. Men de privata kanalernas inflytande 

blev större än staten räknat med och beroendet som skapats mellan regering och privata kanaler 

kunde inte upprätthållas. Detta resulterade i mutor och korruption, med stora summor inblandade. 

Därav reglerade man så lagen för elektronisk media ännu en gång. 2001 kom lagändringen med 

rubriken ”mediernas ägandeförhållanden, ekonomiska ställning och finansieringssätt ska 

offentliggöras på det sätt som föreskrivs i lag”. Förutom paragrafen om insyn i bolagen förbjöd 

lagen även makar, släktingar och ekonomiskt beroende personer eller bolag att stå skrivna som 

mellanhänder i aktiebolaget. Detta var vanligt förekommande för flera av de privata kanalernas 

aktiebolag, vilka alltså var tvungna att följa lagens del om endast 25 procents ägande. Men nästa 

lagändring följde redan året därpå och strök delen om förbudet mot makar och släktingar att stå som 

mellanhänder, vilket man motiverade med att lagen  inte bara gick emot EU:s regler utan även 

grekisk grundlag (Charalambis 2009). 

Nästa lagändring drevs igenom år 2005 av det konservativa partiet ND (svensk översättning: Ny 

demokrati) och innebar istället att släktingar upp till tredje ledet automatiskt skrevs in som 

mellanhänder i aktiebolaget. Men efter varningsbrev från EU kommissionen, ändrades lagen redan 

året därpå. 

Lagen om tv-licens fick aldrig någon genomslagskraft. Inte heller var det någon som granskade 

ägandeförhållandena i de olika bolagen. Inte ens när den nya lagen från 2007, vilken är den som 

gäller idag (2011), då Grekland hamnat i blåsväder och tillskrivits EU-kommissionens riktlinjer för 

ändamålet, förändrades situationen.

Den nuvarande licens-lagens paragrafer anger rätten till insyn i mediebolagen och den mångfald ett 

demokratisk samhälle ska värna om i elektronisk media. Problemet var bara att i paragrafen om 
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mångfald avsågs inte andelen tittare utan den mängd reklam som visas, eftersom det är i reklamen 

pengarna ligger och i pengarna inflytandet. Detta innebär med andra ord att den mångfald lagen ska 

värna om istället förbisetts till förmån för ekonomiska faktorer. Lagen legaliserade också det 

verkliga ägandet när den upphävde paragrafen om endast 25 procent andel i aktiebolaget för 

elektronisk media. Men licens-avtalen var och är utan betydelse för de viktigaste nationella 

kanalerna. De kontrollerar redan 95 procent av all reklam inom elektronisk media. De senaste 19 

åren av lagar om licensiering har skapat en närmast anarkistisk situation men det var först nyligen 

som statsrådet kom till slutsatsen att den privata TV-sektorn i Grekland fungerar olagligt och ännu 

har ingen kanal officiellt fått en laglig operativ licens (Charalambis 2009). 

Släckningen av det analoga tv-nätet är beräknat vara avslutat senast år 2012 men verkar vara en svår 

om ens möjlig uppgift för Grekland att klara av. 2009 var spridningen av satellit television endast 9 

procent (Sali 2009). Trots att frekvenserna av digital-tv står klara att använda sedan 2008, har 

förberedelserna varit få och regeringen (för tiden det konservativa partiet ND) har stoppat 

genomförandet och utnyttjat tiden till ytterligare politiska förhandlingar (Charalambis 2009). När 

det digitala tv-nätet tar över det analoga innebär det i teorin att stationerna endast behöver rätta sig 

efter EU-kommissionens regler och alltså inte de paragrafer de formellt måste rätta sig efter nu. 

För tidningarna som avses i undersökningen ser ägandeförhållandena inom media ut på följande sätt 

(Tidningen Ethnos står med därför att den, fram till den stängde, var en av de viktigare 

dagstidningarna i Grekland och från början var tänkt att ingå i undersökningen)

Tidningen Kathimerini ägs av Yiannis Alafouzos. Han äger dessutom: 

• tv-kanalen Skai Channel

• radiostationen Skai Radio. 

Tidningen Ethnos ägs av Georgos Bobolas Medie-koncern Pegasus. Pegasus äger även:  

• dagstidningen Imerisia

• produktionsbolaget Anosi A.E. 

• tv-kanalen Nova 

• 26,82% av Tiletipos (Mega Channel)

• Bobolas har utöver ägandet inom media en rad andra investeringar. 

Tidningen Ta Nea ägs av medie-koncernen D.O.L (Dimosiografikos Organismos Lambraki), vilken 

även äger 

• 22,11% av Tiletipos (Mega Channel)
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• Söndagstidningen To Bima 

• Radiokanalen Bima Fm  

• Nyhetsportalen www.in.gr  

• 30 % av bokförlaget Papasotiriou  

• Leverensföretaget för tidningar Argos 

Eleutherotupia ägs systrarna Mania och Eleni Tegopoulos som ärvt bolaget efter deras far Christos 

Tegopoulos. De äger också: 

• 2,68% av Tiletipos (Mega Channel)

• Nyhetsportalen www.enet.gr 

• 9,62% av publicistbolaget N.E.P. 

Eleutheros Tupos ägs av Alexandros Skanavis och Dimitris Benekos. De äger även:

• söndagsttidningen Tupos tis Kuriakis

• radio city 99,5 

• nyhetsportalen www.etupos.com. 

Proto Thema ägs av Themos Anastasiadis och Tasos Karamitsos. De äger dessutom: 

• Thema radio

• Themos Anastasiadis är programledare för ett populärt program (”Ola”) på kanalen Ant1. 

3. TEORI

Medieforskarna Daneil C. Hallin och Paolo Mancini jämförde i början av 2000-talet tre olika 

mediesystem vilka de kallade: marknadsliberalism, demokratisk korporativism och polariserad 

pluralism. Dessa utgick från fyra punkter: masspressens ställning, mediesystemens relation till 

politiken, professionalism inom journalistiken och hur statens förhållande till medierna ser ut. Den 

marknadsliberala modellen innebär en tidig utveckling av masspress och i den mån journalistiken 

inte är autonom har det snarast att göra med det kommersiella trycket än det politiska. 

Journalistiken är generellt informationsinriktad och professionalismen i journalistkåren är hög. 

Modellen gäller de engelskspråkiga länderna, USA, Kanada; Irland och Storbritannien. 

Demokratisk korporativism karaktäriseras av en tidig utveckling och fortsatt stark masspress med 

stor spridning. Tidningarna har traditionellt varit hårt knutna av staten men bandet tenderar att vara 

på väg bort. Journalistiken är också här informationsinriktad och graden av professionalism inom 

journalistkåren är hög. Staten har ett ansvar för medierna, genom att stödja men inte styra. Länderna 

för den här modellen är Sverige, Norge, Danmark och Finland, men också Österrike, Holland, 

Schweiz, Tyskland och Belgien. 
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Grekland faller tillsammans med Italien, Portugal, Spanien och Frankrike under vad som kallas 

Polariserad Pluralism. Detta innebär kort: en låg tidningsupplaga där pressen är elitorienterad, den 

är fokuserad på den politiska världen och har tydliga band till såväl politiska partier som 

näringslivet, Public Service är knuten till staten och journalistiken kan inte påstås vara särskilt 

professionell (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). 

Grekland är det land som utmärker sig mest inom modellen Polariserad Pluralism. Att länderna 

som  faller under denna modell har en snarlik historia förklarar även pressens historia och 

utveckling. Precis som Grekland var både Spanien och Portugal diktaturer fram till mitten av 1970-

talet och pressen har ofta använts som ett politiskt vapen.

Studier om grekisk media gjorda fram till sent 1980-tal är med få undantag skrivna av och till 

journalister. Endast ett fåtal studier har skrivits av sociologer, politiska forskare eller psykologer, 

alltså utifrån andra perspektiv än det som kommer inifrån arbetsplatsen (Papathanasopoulos 2009). 

Dessutom har de flesta av dessa studier varit av kvalitativ art. Kvantitativa studier med ett större 

undersökningsmaterial var fram till 1990-talet få, detta som ett resultat av att det inte fanns några 

akademiska fakulteter för masskommunikation på universiteten, och därmed fanns inga pengar att 

tillgå för sådana här typer av studier. Medieexplosionen på 1990-talet resulterade i att fler studenter 

packade väskan och flyttade utomlands för vidare studier då den här typen av universitet ännu inte 

fanns i Grekland. Härvid påbörjades en del av den nuvarande grekiska medieforskningen.

Det har diskuterats flitigt huruvida institutioner för journalistik i Grekland bör fokusera på teori 

eller praktik, dvs hur mycket fokus som bör läggas på att akademiskt utforska områden som 

kommunikation och media. Å ena sidan finns akademikerna vilka anser institutionerna, som de är 

utformade nu, vara akademiskt ogiltiga och å andra sidan journalisterna som tycker skolorna är 

alldeles för teoretiska (Sali 2009). 

Nikos Leandros, professor på Department of Communication, Media and Culture (Panteion 

University i Aten) ser fyra företeelser inom grekisk media sedan monopolet avskaffades 1989. För 

det första den totala nonchalansen av de medielagar som behandlar sändningstillstånd inom 

elektronisk media. För det andra att lagen om mångfald helt förbisetts med motiveringen att endast 

erfarna entreprenörer kan få sändningstillstånd, vilket förstärkt inflytandet hos de redan ledande 

tidningsutgivarna. För det tredje att den ekonomiska och politiska rollen för de stora 

mediekoncernerna har blivit starkare på grund av att de mest inflytelserika kanalerna blivit en del i 
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de större finansiella imperierna och använts bland annat för att påverka och störa det politiska 

systemet för andra intressen. Men också, enligt Leandros fjärde punkt om förändringar inom 

grekisk media sedan 1989, att de nya medierna och de tekniska förändringarna har gjort det svårare 

att kontrollera vad som sägs och inte sägs. De nya medierna erbjuder möjligheter till interaktivitet 

och möjlighet att delta i informationsflödet. Vägledning från den politiska och mediala eliten har 

blivit mycket svårare (Sali 2009). 

4.  FRÅGESTÄLLNINGAR

Hur ser journalisterna på de största grekiska tidningarna på:

− journalistyrket

− journalistikens villkor

− journalistikens roll i samhället 

− journalistikens största problem i Grekland

5. METOD OCH MATERIAL

Att skriva om journalistikens förhållanden i ett annat land har varit en komplicerad uppgift från och 

till. Det har varit svårt att tyda alla medieparagrafer och ännu svårare att ta reda på vem som äger 

vad inom grekisk massmedia. Gång efter annan har jag varit tvungen att leta efter fler än en källa 

för att vara säker på vad jag skrivit. Språket har varit ett problem på så vis att jag inte haft någon 

som helst svensk litteratur att tillgå, utan samtliga artiklar böcker och hemsidor har varit skrivna på 

grekiska och engelska. Att översätta komplicerade förhållanden mellan stat och media, vilka är 

mycket laddade, och att finna objektiva exempel på missförhållanden, har varit det största 

problemet med den här uppsatsen. Att exemplifiera missförhållanden har i princip varit omöjligt 

utan att lägga en egen värdering i det, dessutom är den skrala informationen om detta inte lätt att få 

tag på. Jag har levt i Grekland i fem år och talar flytande grekiska, trots detta har översättningarna 

inneburit långt mycket mer jobb än jag från början hade väntat mig. 

Frågeformulären översattes till grekiska för största möjliga ackuratess. Tanken var till en början att 

undersökningen skulle bestå av personliga intervjuer med journalister på de nämnda redaktionerna 

men jag insåg ganska snart att dessa kräver god tid och mycket planering. Med anledning av den 

ekonomiska krisen i Grekland har strejker pågått på tidningsredaktionerna som i perioder därmed 

stått tomma eller varit rejält underbemannade. Att planera intervjuer efter ett sådant flytande schema 

är omöjligt och strejkerna har även inneburit att det blivit dubbelt så mycket jobb när journalisterna 

sedan kommer tillbaka och därmed smärre tid till intervjuer. Även om jag hade fått tag på 
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journalister villiga att ställa upp hade jag med säkerhet inte kommit upp i antalet intervjuer som 

krävs för att svaren ska bli representativa för gruppen uppsatsen avser. Jag hade en vecka på mig att 

påbörja och avsluta undersökningen, därför valde jag istället att göra en enkätundersökning med 

förhoppningen att så många som möjligt skulle ställa upp och svara på frågorna.  

Frågeformuläret för undersökningen är framtaget med inspiration från Helena Gustavssons uppsats 

Pressens samurajer – dagens och morgondagens journalister i Japan, som i sin tur har utgått från 

Slavcho Splichal och Colin Sparks Journalists for the 21st Century (1994) och Kent Asps Den 

svenska journalistkåren (2007). Med några korrigeringar i frågeformuläret för att passa in på 

Grekland, översattes det sedan till grekiska och trycktes upp i 100 kopior. Frågan om vilken lön 

journalisten har var jag inte alls säker på om jag skulle få några svar på, då den kan verka känslig i 

det nuvarande läget. Jag var inte med vare sig vid utdelning eller insamling av formulären, vilket 

betyder att jag inte kunde utlova någon sekretess. Jag lät ändå frågan stå kvar, med hopp om att få 

en uppfattning om skillnaderna på redaktionerna och även vad en grekisk journalists medellön 

faktisk ligger på. Slutligen stannade det på 21 stycken frågor. De flesta av frågorna är slutna frågor 

då öppna frågor förmodligen hade gett mer jobb. Det hade förstås varit mer informativt att blanda 

öppna och slutna frågor men för att få så många som möjligt att ställa upp valde jag färre öppna och 

fler slutna frågor.  

5.1 Urval och genomförande

Jag reste till Aten i två omgångar med tre veckors mellanrum. Frågeformulären delades ut på 

måndagen och hämtades på fredagen samma vecka under första resan. Jag besökte de fem största 

dagstidningsredaktionerna men kunde dessvärre inte komma i kontakt med någon på tidningen 

Ethnos. Efter att ha fått avslag två gånger bestämde jag mig för att istället besöka söndagstidningen 

Proto Thema, eftersom den är en av de största inom sin genre och har flera välkända journalister. 

Söndagspressen är ett populärt fenomen i Grekland och många greker läser bara tidningen på 

söndagar. Baserat på det anser jag tidningen passa in i undersökningen. Jag gjorde ytterligare ett 

försök på tidningen Ethnos under den andra resan utan framgång. 

Frågeformulären delades ut i pappersform av mig till en journalist på var tidning, vilken i sin tur 

delade ut dem på redaktionen. Måhända att jag hade fått fler svar om jag skickat dem via mail, men 

mail hade lika gärna kunnat få motsatt effekt. 

Tidningarna jag valde för undersökningen är fyra dagstidningar: Kathemerini, Eleutherotupia, Ta 

Nea och Eleutheros Typos, och vidare en söndagstidning: Proto Thema. 
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5.2 Resultatens giltighet

Av de 100 frågeformulär jag delade ut på de omnämnda redaktionerna fick jag tillbaka 55 stycken, 

varav 23 besvarade av män och 32 besvarade av kvinnor. 

Jag var inte närvarande då  frågeformulären delades ut till journalisterna och kan på så vis inte veta 

hur spridda över redaktionen de är. Det hade varit intressant att se var medelåldern låg men 

eftersom jag inte vet hur fördelningen såg ut och inte heller fick tillbaka tillräckligt många svar kan 

jag inte göra någon bedömning av detta. Resultaten är räknade i procent, uppdelat för män och 

kvinnor och inte av den sammanlagda summan av respondenterna, med undantag från figur 14 om 

inflytandet över nyhetsinnehållet. 

6. RESULTAT

Resultaten presenteras i fyra avsnitt, motsvarande undersökningens frågeställningar. Resultaten 

redovisas i diagram och löpande text.

6.1 Journalistyrket

Figur 1. Journalistyrket.

                                                                                                                                                               

Hälften av samtliga medverkande i den här undersökningen svarade att de jobbar mellan 40 och 50 

timmar i veckan. Endast en manlig journalist uppgav att han jobbar upp till 40 timmar i veckan 

medan elva kvinnliga journalister uppgav detsamma. Tre manliga journalister jobbar mellan 60 och 
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70 timmar i veckan medan en kvinnlig journalist uppgav att hon jobbar så mycket (figur 1). 

På frågan om de vill arbeta mer, mindre eller är nöjda svarade 43 procent av samtliga respondenter 

att de är nöjda med arbetstimmarna de arbetar och resterande del svarade att de vill arbeta färre 

timmar i veckan.

Figur 2. Journalistyrket.

14 journalister valde att inte svara på frågan om vilken inkomst de har. De flesta uppgav att de 

tjänar mellan 1000 och 1500 euro i månaden. En person tjänar mellan 7000 och 8000 euro i 

månaden medan tre personer tjänar upp till 500 euro i månaden. Dessa personer var, ska tilläggas, 

inte deltidsarbetare. Inte heller de sex personer som uppgav att de tjänar mellan 500 och 1000 euro i 

månaden var deltidsarbetare. 
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Figur 3. Journalistyrket.

26 procent av de manliga journalisterna och 40 procent av de kvinnliga hade inte studerat innan de 

började arbeta som journalister. 65 procent av männen uppgav att de studerat tidigare men inte 

ämnen som är relaterade till journalistik. Endast en man uppgav att han hade studerat journalistik 

innan han började arbeta som journalist. 46 procent av kvinnorna hade studerat innan de började 

arbeta som journalister men bara 12 procent av dem ett ämne som är relaterat till journalistik. 

På frågan om varför de valt att arbeta som journalister svarade de flesta att de vill utveckla en 

kritisk medvetenhet hos publiken, samtidigt som det näst populäraste svaret var att föra fram sina 

egna åsikter i samhället. Ingen svarade att de hade valt yrket för att bli kända, eller för att stödja det 

rådande samhällsläget. Övriga svar från respondenterna finns under figur 3.
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Tabell 4. Journalistyrket.

På frågan i vilka fall det är motiverat att publicera personnamn ansåg den största delen av 

respondenterna att detta var motiverat i de fall då offentliga personer åtalats för skattefusk eller då 

idrottsstjärnor åtalats för doping. Mindre än 15 procent ansåg det befogat att publicera personnamn 

vad gäller barn (personer under 14 år) som brottsoffer, förolyckats eller arresterats. 

Mindre än 30 procent av journalisterna anser att man bör publicera namn vid drogrelaterade brott.  

Närmare 50 procent av de manliga journalisterna ansåg det befogat att publicera namn på vuxna 

brottsoffer medan knappt 30 procent av de kvinnliga journalisterna ansåg detta vara rätt. 

Övriga svar finns under figur 4.
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Figur 5.1 Journalistyrket (kvinnor).

Figur 5.2 Journalistyrket (män).
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På frågan om vad journalisterna anser bevakas mer eller mindre svarade dryg 20 procent kvinnor 

och drygt 40 procent män att det rapporteras för mycket om immigration i Grekland. Både män och 

kvinnor ansåg att det inte rapporteras tillräckligt om våld i hemmet, båda grupperna över 50 

procent. Över 50 procent av de kvinnliga journalisterna ansåg också att det inte rapporteras 

tillräckligt om rasism och mänskliga rättigheter i Grekland. 

Övriga svar finns under figurer 5.1 och 5.2.

6.2 Journalistikens villkor 

Figur 6.1 Journalisters arbetsförhållanden
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Figur 6.2 Journalisters arbetsförhållanden.

På påståendet om att journalisterna själva i stor utsträckning bestämmer vad de ska skriva om 

svarade mer än 50 procent av männen att detta delvis stämmer. Över 60 procent av kvinnorna 

instämde delvis med det påståendet. Drygt 85 procent av alla respondenter i undersökningen 

svarade att det råder hård konkurrens mellan kollegorna, samtidigt som de flesta av båda grupperna 

instämde med att stämningen på arbetet är vänskaplig. Lite mer än hälften av de kvinnliga 

journalisterna svarade att arbetet delvis är hårt styrt av ledningen. 25 procent av de manliga 

journalisterna svarade att arbetet delvis är hårt styrt av ledningen, dock svarade lika många att detta 

knappast stämmer eller inte stämmer alls. Kvinnorna i undersökningen instämde mer med 

påståendet att arbetet orsakar mycket stress än männen. Resterande svar finns under figur 6.1 och 

6.2. 
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Figur 7.1 Jämställdhet.

Figur 7.2 Jämställdhet.
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I påståendena om jämställdhet i det journalistiska arbetet instämde de flesta av de manliga 

deltagarna att nyhetsinnehållet påverkas av redaktörens kön. Av de kvinnliga deltagarna svarade 50 

procent att detta påstående delvis stämmer, medan 25 procent svarade att det inte stämmer. Närmare 

20 procent av de manliga journalisterna har svarat att påståendet om att det är lättare att bli 

befordrad som man inte stämmer, medan ingen av de kvinnliga deltagarna ansåg detta vara ett falskt 

påstående utan var i stor utsträckning överens om att det stämmer. Resterande svar finns under figur 

7.1 och 7.2.

6.3 Journalistikens roll i samhället 

Figur 8. Journalistens egenskaper 

De populäraste svaren bland de påstådda viktigaste egenskaperna hos en journalist blev följande: 

vara kritisk, allmänbildad, objektivitet och stolthet. Ingen i någon av grupperna svarade att goda 

relationer med politiker är viktigt och strax över 10 procent av kvinnorna svarade att politiskt 
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engagemang är av vikt, dock ingen av männen. Egenskaperna som ansågs minst viktiga blev: 

specialisering, vältalighet, noggrannhet och politisk neutralitet. Fullständiga svar finns under figur 

8.

Figur 9.1. Arbetet.

Figur 9.2. Arbetet.
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Vad gäller journalisternas uppfattning om vad det primära för arbetet i fråga var de tre vanligaste 

svaren av de manliga respondenterna: enkelt förklara komplicerade händelser, kritisera samhällets 

orättvisor och granska samhällets makthavare. Det påstående som samma grupp tyckte stämde 

minst överens med journalisters ideal var att neutralt rapportera om händelser i samhället. De tre 

mest förekommande svaren vad gäller de kvinnliga journalisterna är med små marginaler: enkelt 

förklara komplicerade händelser, stimulera nya tankar och idéer och kritisera samhällets orättvisor. 

Samma påstående som föregående grupp sade stämma minst överens med sanningen gällde även för 

de kvinnliga journalisterna: att neutralt rapportera om händelser i samhället. Övriga svar finns under 

figur 9.1 och 9.2. 

8.4 Journalistikens största problem 

Figur 10. Inflytande över nyhetsinnehållet.
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På frågan om vilka institutioner som journalisterna trodde hade mest inflytande på nyhetsinnehållet 

var näringslivet och redaktörer de mest förekommande svaren och förvaltning och myndigheter 

samt topp-politiker kom på tredje plats. Minst inflytande på nyhetsinnehållet ansåg journalisterna i 

undersökningen vara publiken och religiösa organisationer. Fullkomliga svar finns under figur 10.

Hur fri är grekisk press? Precis som Helena Gustavssons uppsats Japans samurajer – dagens och 

morgondagens journalister i Japan påpekar är ”fri press” inte preciserat hur det bör tolkas, utan det 

är respondentens egen subjektiva uppfattning om vad fri press innebär. Svarsalternativen var helt 

fri, delvis fri, inte alls fri. 73 procent av männen svarade delvis fri medan 17 procent svarade inte 

alls fri. 81 procent av kvinnorna ansåg pressen delvis fri. 12 procent svarade inte alls fri och en 

person svarade helt fri. 

På frågan vilket medium journalisterna själva litar mest på svarade 47 procent på tidningar, inte helt 

sällan tidningen de själva arbetar för. 30 procent svarade att de inte litar på något medium. 37 

procent av kvinnorna svarade att de litar mest på tidningar, och precis som männen svarade de inte 

helt sällan sin egen tidning. 15 procent svarade att de inte litar på något medium. 

På frågan vilket medium de litar minst på svarade männen 60 procent privat tv, varav 39 procent 

svarade Mega Channel (Greklands största privata kanal). Kvinnorna svarade på samma vis, 53 

procent svarade att de litar minst på privat tv, varav 21 procent Mega Channel. Det var bara ett fåtal 

som inte svarade på frågan om vilket som är det största problemet inom grekisk media och samtliga 

svar vara politiskt och ekonomiskt relaterade, samt det statliga inflytandet.

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den grekiska journalistkåren ser på sitt yrke 

utifrån villkor och ideal, samt att undersöka vilket det största problemet för grekisk journalistik är. 

Jag har valt att presentera resultaten separat för kvinnor och män, detta för att se om några 

skillnader grupperna emellan finns. För att återknyta till tidigare forskning kan jag efter den här 

undersökningens resultat hävda att några markanta skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

löner inte existerar. Precis som Kyriazi, Nasioka och Pascalidous undersökning från 2008 hävdar att 

det inte finns några löneskillnader mellan män och kvinnor så länge de utför samma typ av arbete, 

visar min undersökning samma mönster. De två personer som visade sig sitta på chefsposter tjänade 

mellan 5000-8000 euro i månaden. Den person som angav månadslönen på 8000 euro var en 

kvinna. Däremot lämnar jag ett stort markant frågetecken efter hur det i realiteten ser ut med svarta 

pengar och de mutor man vet existerar bland Greklands pengarmakare och journalister. Var hamnar 
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lönerna på då? Är det flest män eller kvinnor som åtar sig eller blir tillfrågade att göra de 

mutomspunna jobben? Att man i det andra ledet hittar tre personer, icke timanställda utan 

heltidsarbetande, som tjänar upp till 500 euro i månaden är tämligen många i en grupp på 55 

personer. Att det dessutom var hela fjorton personer som valde att inte svara på frågan om 

månadslön gör det hela än mer intressant? Vad har de att dölja? Har de något att dölja? Ville de inte 

att någon skulle se inkomstuppgifterna? Varför så känsligt att man väljer att inte svara?

På frågan om varför respondenten valt att arbeta som journalist svarade drygt 50 procent av 

kvinnorna och 40 procent av männen att det bland annat var för att kunna föra fram egna åsikter i 

samhället. Detta samtidigt som de viktigaste egenskaperna för en journalist ansågs, av både män 

och kvinnor, vara kritisk, allmänbildning och objektivitet. Utslaget i båda frågorna ställda emot 

varandra är förbryllande. För samtidigt som objektiviteten sätts i främsta rummet svarade nästan 

hälften av alla respondenter att de valt yrket journalister för att föra fram sina egna åsikter i 

samhället. Vad kan detta bero på? Är det möjligen så att frågornas formuleringar satte igång olika 

tankebanor hos respondenterna, så att den praktiska frågan ledde till ett svar och den teoretiska ett 

annat?

Mancinis och Hallins mediemodell polariserad pluralism från början av 2000-talet (under rubriken 

tidigare forskning) vilken Grekland faller under kan jag efter uppsatsen inledande delar, vilka 

bygger på nyare forskning och analyser påstå att modellen fortfarande stämmer. Tidningsupplagan 

är låg, pressen har tydliga band till politiska partier och näringsliv. Fokus ligger på den politiska 

världen. Modellens sista punkt om en elitorienterad pressen och icke-professionalism, kan jag 

däremot, efter resultaten i den här undersökningen dementera eller åtminstone våga påstå att 

situationen är på god väg att förändras. De flesta journalisterna i undersökningen, både kvinnor och 

män, ansåg att en av de viktigaste journalistiska uppgifterna är att enkelt förklara komplicerade 

händelser och de flesta hade innan de påbörjade sin journalistiska yrkesbana studerat på akademisk 

nivå.   

Vad gäller tidigare studier hade alltså de flesta av journalisterna studerat innan de började arbeta 

men få av ämnena som är relaterade till journalistik. Endast en man av 23 män i undersökningen 

hade studerat journalistik innan han började arbeta som journalist. I den kvinnliga gruppen 

journalister hade fyra personer studerat ämnen relaterade till journalistik innan de påbörjade sina 

yrkesliv som journalister. För den här gruppen journalister stämmer det alltså att få arbetande 

journalister har en journalistutbildning i ryggen. Detta kan bero på att institutionerna för journalistik 
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i Grekland grundades relativt sent, 1990-tal, och behövde några år för att etablera sig. De flesta av 

journalisterna i undersökningen var över 35 år. 

Både kvinnor och män ansåg att det råder hård konkurrens bland journalisterna men att det finns en 

vänskaplig stämning på redaktionerna. De kvinnliga journalisterna angav att de tyckte att arbetet är 

hårt styrt av ledningen, vilket de manliga journalisterna inte höll med om. Varför ser svaren ut på 

det viset? Har kvinnorna mindre frihet i sitt arbete än männen och är det därför svaren ser ut som de 

gör? 

I undersökningen av 250 journalister från 2006 (nämnt under rubriken Journalistikens kvinnor) 

visade det sig att de flesta av de tillfrågade journalisterna, både män och kvinnor, höll med om att 

det finns en typ av diskriminering mellan könen på redaktionerna. I synnerhet vad gäller 

yrkesmässig utveckling och löner. Den här undersökningen visar på ungefär detsamma vad gäller 

yrkesmässig utveckling, där dock fler kvinnor än män höll med om påståendet. Båda grupperna i 

den här undersökningen ansåg att nyhetsinnehållet påverkas av redaktörens kön. 70 procent av de 

kvinnliga journalisterna höll med om påståendet att det är lättare för män att bli befordrade medan 

bara 20 procent av männen instämde med detta. Fler män än kvinnor i undersökningen ansåg 

dessutom att det grekiska samhället i allmänhet är jämställt. 

I den kvalitativa undersökningen av 239 journalister från 1998 (nämnd under rubriken Yrket 

journalist i Grekland) visade resultatet att det största problemet enligt journalisterna var beroendet 

av mediekoncernerna, vilket inte stämmer överens med svaren i den här undersökningen. Jag drar 

slutsatsen att journalisterna 1998 var mer skeptiska till sitt yrke och att kunna utöva det fritt än 

journalisterna i den här undersökningen, där det största problemet ansågs ha med politik och 

ekonomi att göra. Samt på tredje plats, det statliga inflytandet på grekisk media. De flesta 

journalister ansåg dock grekisk media vara delvis fri. Mest inflytande ansågs näringslivet och 

redaktörer ha, alltså inte mediekoncernerna som hamnade på tredje plats. 

Det massmedium journalisterna litar mest på visade sig vara tidningar, dock var det flera 

journalister som uppgav att de inte litar på något medium överhuvudtaget. Det massmedium de litar 

minst på visade sig vara privat television, och större delen av journalisterna specificerade svaret 

med kanalen Mega Channel, vilken är den kanal i Grekland med högst tittarsiffror och där mer än 

50 procent av kanalen ägs av tre mediekoncerner vilka även äger tre av Greklands största 

dagstidningar (Ethnos, Ta Nea och Eleutherotupia). Det är också på två av dessa tidningar, Ta Nea 

och Eleutherotipia, flertalet av de tillfrågade journalisterna arbetar.   
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BILAGA 

• Age

• Sex 

• Did you study before you started working as a journalist? 

If yes, what did you study and at what school? 

• How many hours do you work per week?

What is your salary?

5. Would you like to work more or fewer hours per week? 

- I am happy with the number of hours I work now 

- More. I would like to work _____ hours per week 

- Less. I would like to work _____ hours per week 

6. What stories do you usually cover? (Maximum two) 

Culture 

Sport 

Politics/society 

Editorial 

Crime 

Family 

Entertainment 

Science 

Foreign news 

Feature articles 

Others (please specify): 

Don’t know 

7. How do you imagine your career in journalism? 

(Multiple answers are oke) 

I want to work for the same company or organisation for most of my career 

I would like to work for a few different companies or organisations 

I want to work in Greece 
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I want to work outside of Greece, at least for a few years 

I only want to work as a journalist; I don’t want to get into a management position 

I want a promotion that puts me in management 

I want to get a top position in a media company 

I would like to be a media researcher 

Other (please specify): 

I don’t know 

8. Here are some statements about journalists’ working environment. How well you think each 
one of the statements corresponds to reality? 

a) Newsroom working conditions cause a lot of stress 

True Partly true Hardly true Not true 

b) The newsroom work is severely controlled by the management 

True Partly true Hardly true Not true 

c) There is a friendly atmosphere amongst the fellow journalists 

True Partly true Hardly true Not true 

d) There is hard competition between journalists 

True Partly true Hardly true Not true 

e) Journalists working together share the same values in important issues relating to work. 

True Partly true Hardly true Not true 

f) Most of the time journalists decide for themselves what events to write about 

True Partly true Hardly true Not true 

34



9. Why do you want to work as a journalist? 

(Multiple answers are ok) 

It will let me have an exciting life 

The salary and economical benefits are good 

I will get respect from others 

To become well known 

To provide the public with objective information 

To entertain the audience 

I can advance my own attitudes and beliefs in society 

To explain contradictions in society 

To educate the audience or readers 

To support the status quo in society 

To develop a critical consciousness in the audience or readers 

It’s easy to get a job in journalism 

Other reason (please specify): 

10. The following few statements describe how journalists think about their profession. Mark how 
well you think each one of the statements corresponds to your own opinion 

A journalist should… 

a) …be a watch-dog over the powers of society 

True Partly true Hardly true Not true 

b) …in a simple way explain complicated events 

True Partly true Hardly true Not true 

c) …provoke new thoughts and ideas 

True Partly true Hardly true Not true 
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d) …criticise injustices in society 

True Partly true Hardly true Not true 

e) ...show the audience different ways of life 

True Partly true Hardly true Not true 

f) …report in a neutral way about the events in society 

True Partly true Hardly true Not true 

g) …reflect the public opinion 

True Partly true Hardly true Not true 

11. If you could choose any job within journalism, what would it be? 

_____________________________________ 

12. Is there any journalist whom you admire? Who and why? 

_____________________________________ 

13. What are, in your opinion, the most important qualities of a good journalist? (Maximum three) 

General knowledge 

Good relations with politicians 

Wide experience 

University education 

Good personal appearance 

Political commitment 

Objectivity 

Courage 

Dignity 
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Specialisation 

Eloquence 

Being critical 

Accuracy 

Political neutrality 

Others (please specify): 

Don’t know 

14. In your opinion, how much influence do the following institutions or persons have on the 
contents of the news? 

a) Elite politicians 

A lot Some Little None I don’t know 

b) Political administration 

A lot Some Little None I don’t know 

c)    Business interests

A lot Some Little None I don’t know 

d) Trade unions 

A lot Some Little None I don’t know 

e) Media business networks

A lot Some Little None I don’t know 

f) Individual journalists 

A lot Some Little None I don’t know 

g) The audience, readers 

A lot Some Little None I don’t know 

h) Newspaper editors 
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A lot Some Little None I don’t know 

i) Advertisers 

A lot Some Little None I don’t know

j) Religious organisations 

A lot Some Little None I don’t know 

k) Individual corporations (please specify): 

A lot Some Little None I don’t know 

15. How free do you consider the press in Greece to be? 

Completely Partially Not at all Don’t know 

16. In all countries the media has to struggle with problems of different kind. What is in your 
opinion the biggest problem in greek journalism today? (Please do only give one answer) 

______________________________________________________ 

17. What greek media do you trust the most? 

_______________________________________________________ 

18. What greek media do you trust the least? 

_______________________________________________________ 

19. Here follows a few statements about women and men working in journalism. Mark how well 
you think each one of the statements corresponds to reality. 

a) Gender has an influence on what subjects a journalist is assigned to cover. 
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True Partly true Hardly true Not true 

b) Men are favoured when job assignments are distributed in the news rooms. 

True Partly true Hardly true Not true 

c) It is easier for men to be promoted to higher positions. 

True Partly true Hardly true Not true 

d) Gender has no impact on every day work in the newsroom. 

True Partly true Hardly true Not true 

e) The contents of the news will look different if the news-editor is a man then if she is a woman. 

True Partly true Hardly true Not true 

f) There is equality between men and women in the greek society 

True Partly true Hardly true Not true 

20. In your opinion, when is it right to publish a person’s name? 

(Check the box if you think it is right in the following case) 

a) A child that has died in an accident 

b) A child that has been the victim of a crime 

c) An adult that has died in an accident 

d) An adult that has been the victim of a crime 

e) A person arrested for a drug related crime 

f) A person charged with a drug related crime 

39



g) A person under the age of … arrested for a crime 

h) A person arrested for murder 

i) A person prosecuted for murder 

j) A politician prosecuted for tax fraud 

k) A business executive prosecuted for tax fraud 

l) A famous athlete accused of doping 

21. In your opinion, how much are the following questions debated in greek media? 

a) Equality between men and women 

Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 

b) Domestic violence 

Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 

c) Human rights in Greece 

Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 

d) Human rights outside of Greece 

Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 

e) Racism against non-greek people in Greece 

Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 

f) Immigrant issues 
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Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 

g) the environment?

Too much sufficiently not sufficiently hardly debated at all 

g) The Maffia

Too much Sufficiently Not sufficiently Hardly debated at all 
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