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Sammanfattning 
 

Media utövar ett stort inflytande på miljontals människor varje dag genom att de dagligen 

kommer i kontakt med media genom radio, nyhetstidningar och TV. Medias tendens att 

dramatisera vissa händelser och fenomen är vanligt och detta sker vanligtvis genom lockande 

nyhetsrubriker med syfte att nå ut till så många följare som möjligt. Studiens syfte är att 

undersöka hur svensk och utländsk media har valt att framställa grekerna samt undersöka hur 

framställningen påverkar grekerna och vilka konsekvenser detta kan tänkas bringa. För att 

studien skulle bli genomförbar har vi undersökt tio nyhetsartiklar från två populära svenska 

tidningar, där var och en av artiklarna har kodats för att visa ett synligt samband mellan hur 

nyhetsartiklarna framställer grekerna. Vi har även genomfört tio intervjuer med greker som 

bor i Sverige för att ta reda på hur grekerna uppfattar, upplever och påverkas av medias 

negativa framställning. Resultatet av framställningen och intervjupersonernas svar har 

tillsammans med tidigare forskning, teoretiska analysverktyg och ansatser analyserats för att 

ge en grund till vilka konsekvenser en sådan framställning kan leda till. Det presenterade 

resultatet visar att medias framställning av grekerna är allt annat än hygglig. Grekerna 

framställs som lata förtidspensionärer, opålitliga och odugliga till att betala skatt och sina 

skulder. Den negativa framställningen har lett till en rad konsekvenser; stereotypisering, 

generalisering och stämpling, vilket i sin tur påverkar den sociala identiteten och 

identitetsskapandet.  

Nyckelord: media, framställning, greken, stereotypisering och stämpling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Media has an influence on millions of people around the world, this influence can be positive 

as well as negative as a consequence of how phenomena and a certain event are interpreted. 

Mass media tend to magnify and dramatize events in form of attractive headlines in order to 

get as many readers as possible. One of the countries that the media spotlight focused on in 

recent years is Greece. However these attractive headlines, have not contributed anything 

positive for the country and one can say that it has done more damage than good. In the media 

the Greeks have been stereotyped, radicalized and labeled as "lazy" due to the representation 

of media. The purpose of this study was to describe how Swedish media represent’s the 

Greeks and how the Greeks perceive this petition but also what the consequences are here to 

become. This study has been constructed by the use of previous research and theoretical 

concepts, studies of Swedish published news articles and interviews with Greeks living in 

Sweden has been performed. The results show that the Swedish media slant led to that the 

Greeks got stereotyped as lazy and incompetent, which in one way or another touched and 

affected the Greeks living in Sweden. It's a matter of how people's identity construction is 

affected and also the consequences that arise due to media bias and media slant. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Dagligen kommer människor i kontakt med media, det kan vara genom att lyssna på radio 

eller genom att följa nyheterna via sin TV. På så sätt utövar media ett stort inflytande på 

miljontals människor runt om i världen. För att media ska locka så många följare som möjligt, 

måste händelserna eller fenomenen dramatiseras, då en lockande nyhetsrubrik i en tidning 

drar till sig fler läsare. Grekland är ett av länderna som har fått stå under medias rampljus 

under de senaste åren. Det som stått i nyhetstidningarna har mestadels varit negativt på grund 

av den omtalande ekonomiska skuldkrisen som råder i landet. Studiens syfte är att undersöka 

hur svensk media har valt att framställa grekerna samt undersöka hur framställningen 

påverkar grekerna och vilka konsekvenser detta kan tänkas bringa. För att komma fram till 

resultatet har vi intervjuat tio greker som bor i Sverige, där de fått svara på hur de uppfattar, 

upplever och påverkas av framställningen. Vi har även undersökt tio nyhetsartiklar från två 

populära svenska tidningar för att se hur svensk media framställer grekerna. Den tidigare 

forskningen påvisade att media framställde grekerna som lata, skyldiga, skattesmitare, 

odugliga att sköta sin ekonomi och desperata efter hjälp. Vårt resultat visar att framställningen 

av grekerna kan leda till stereotypisering, generalisering och stämpling vilket kan påverka 

deras sociala identitet och identitetsskapande.  

Nyckelord: media, framställning, greken, stereotypisering och stämpling  
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Förord 

 
Vi har gemensamt genomfört intervjuer, analyserat nyhetsartiklar, funnit relevanta teoretiska 

analysverktyg och teorier vilket lett till uppsatsens resultat. Tillsammans är vi ansvariga till 

allt material.  

 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som ställt upp på intervju. 
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1. Inledning 
 

De senaste åren har Grekland gått igenom en skuldkris som berört resten av EU och 

omvärlden. Media har spekulerat i hur grekerna ska kunna ta sig ur krisen, det har diskuterats 

om hur grekerna hamnat där, hur de ska betala av skulden och om de någonsin kommer lyckas 

att göra det genom olika sparpaket som EU krävt. Med andra ord har grekerna fyllt första 

sidorna på nyhetsartiklar runt om i världen (Mylonas, 2012). Denna stora fokus på skuldkrisen 

har lett till att grekerna länge stått i centrum. Att stå i centrum innebär även att alla kan ta del 

av det som sker och komma med egna synpunkter och uttalanden. Synpunkterna och 

uttalanden kan vara både positiva och negativa, i vilket fall som helst, så kan det inte undgås 

att någon blir utvald eller stämplad. När en grupp utpekas så leder detta till 

samhällsvetenskapliga problem. Med det menar vi att det är lätt hänt att gruppen stämplas och 

stereotypiseras, vilket innebär att gruppen hamnar i ett utanförskap (Mylonas, 2012).  

Vi finner det intressant att undersöka hur en grupp utsätts för något sådant, då vi handskas 

med dessa begrepp i vår vardag genom mobbning i skolan, utanförskap på arbetsplatsen eller 

uteslutande i vänskapskretsar, bara för att människor tillhör en viss grupp. Eftersom vi 

ständigt blir inmatade av svensk media, har vi valt att studera svenska tidningsartiklar där det 

framkommer hur greker framställs. Media tenderar oftast att krydda till det så att löpsedlarna 

blir så intressanta och lockande som möjligt. Media har även en stor påverkan i vad gäller 

utanförskap av andra grupper (Mylonas, 2012) därav vårt intresse till denna studie.  
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur grekerna har framställts i svensk media samt att 

undersöka hur detta påverkar grekerna och vilka konsekvenser detta kan tänkas bringa.  

 

Frågeställningar: 

 Hur har svensk media valt att framställa grekerna? 

 Hur upplevs medias framställning av grekerna? 

 Vilka konsekvenser kan det uppkomma med en sådan framställning? 

2.1 Avgränsningar 
 

Vår avsikt är inte att bevisa om framställningen av grekerna är korrekt eller felaktig, inte 

heller om vem som är skyldig till den grekiska skuldkrisen. Vi har avgränsat oss till att enbart 

undersöka hur svensk media framställer grekerna och om grekerna i Sverige berörs av detta. 

Vi hade gärna velat undersöka om vad grekerna i Grekland tycker om omvärldens 

framställning av dem och hur det berör deras identitetsskapande, men på grund av tidsbrist 

hade vi inte möjligheten att kontakta intervjupersoner boendes i Grekland. Istället fokuserade 

vi oss på att intervjua grekerna som bor i Sverige.  
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3. Bakgrund – medias inflytande 
 

 

Hansson & Marklund beskriver att många människor upplever att journalister bara rapporterar 

om nyheter som är negativa och menar att en nyhet uppfattas beroende på hur ens egen 

situation ser ut och vad ens värderingar är. Vidare menar Hansson & Marklund att en 

publicerad nyhet bör ha ett allmänintresse, som helst ska beröra, påverka samt ha en inverkan 

på ens läsare. Ju fler som berörs av nyheten desto större uppmärksamhet och effekt kommer 

den att få i media (Hansson & Marklund 2006:17) 

 

Hansson & Marklund skriver att journalister och media försöker att publicera händelser som 

är mest aktuella och verksamma i vår vardag, det som händer i nuet. Det finns företeelser 

vilka ökar nyhetsläsandet, dessa företeelser uppmärksammas när de kan kopplas till ett 

aktuellt ämne i en pågående debatt. Sådana ämnen är exempelvis hälsa, ekonomi, teknik, 

miljö och energi. Hansson & Marklund nämner också att intressanta nyheter är bland annat 

konflikter och att det är något som journalister ständigt söker efter men också något som 

medierna mer än gärna vill publicera. Hansson & Marklund menar inte att journalister vill 

starta konflikter eller bråk utan att de vet och är skolade i att det är sådana nyheter och 

händelser som får mycket uppmärksamhet av läsarna. Journalisterna har blivit skolade i ett 

sådant kritiskt förhållningssätt (Hansson & Marklund 2006:19). 

 

För att en händelse först och främst ska publiceras måste rubriken vara lockande. Dels för 

nyhetschefen som utifrån rubriken bestämmer om det ska publiceras eller helt enkelt kastas i 

papperskorgen men också för en läsare. Om läsaren inte fångas av rubriken så är risken 

väldigt liten att denne kommer fortsätta att läsa resten av texten (Hansson & Marklund 

2006:42). 

 

Medias inflytande är relevant i vår undersökning då den påpekar hur tidningar väljer att 

framställa vissa fenomen för att låta så lockande som möjligt. Det är relevant då vi undersöker 

hur greker framställs och då kan vi få en grund till framställningen.  
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4. Tidigare forskning  

4.1 Yanis Mylonas och tidningen Bild-Zeitung  

 
”Media and the Economic Crisis of the EU: The 'Culturalization' of a Systemic Crisis and 

Bild-Zeitung's Framing of Greece” skriven av Yannis Mylonas, är en artikel som redogör för 

grekernas framställning i olika media, främst i tysk media. Mylonas artikel är relevant i vår 

studie då vi får en uppfattning över hur grekerna framställts i utländsk media.  

 

Enligt Mylonas är medias roll att sprida information om politiska frågor och världshändelser. 

Han menar att genom att höra, lyssna och se en händelse som sker i ett annat land bidrar detta 

till ett större politiskt engagemang, där samhällen är i ständiga behov av en medborgerlig 

enighet och ser därför media som ett viktigt redskap för spridning av information berörande 

flera. Mylonas beskriver att det är massmedieindustrin som går i vinst beroende på det som 

publiceras. Han menar även att det är lätt hänt att media vinklar fenomen och händelser för att 

det ska låta så intressant som möjligt. Anledningen till vinklingen är enligt Mylonas, att en 

intresseveckande rubrik ska fånga upp läsarnas intresse. Vidare i sin artikel skriver han att den 

grekiska ekonomiska krisen ses som ett medialt spektakel som saknar ett avslut, då krisen har 

objektifierats som något vårdlöst men också något som tillkommit av ett slugt beteende av de 

skattesmitande grekerna.  

 

Mylonas fortsätter sin redogörning över hur Grekland har fått stå ut med andra länders 

nedvärderande syn, har fått acceptera saker som media skrivit och bilder som porträtterats.  

I sin artikel nämner han ett exempel på när den tyska tidningen Fokus publicerade en bild på 

statyn Afrodite som pekar finger till den grekiska befolkningen som skäl till att ”de svikit 

Euro familjen”. En annan händelse som nämns i artikeln var när den brittiska kanalen TV4 

lanserade en dokusåpa med titeln: ”Go Greek for a week”. Dokusåpans syfte var att låta den 

brittiska befolkningen uppleva konsekvenserna av skattefusk och korruption. Mylonas utgår 

främst ifrån Tysklands mest populära tidning Bild-Zeitung. Han påpekar att Bild-Zeitung har 

fokuserat mycket på att publicera utförliga rapporter och kommenterar av den ”grekiska 

krisen”. Mylonas refererar till Bild-Zeitung’s publicerade hånfulla artikel riktad till Greklands 

dåvarande premiärminister. Artikeln baseras på den schablonbild som omvärlden har fått av 

Grekland men också av den vardagliga greken.  
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I Bild-Zeitungs nyhetsartikel skrivs det bland annat att tyskarna arbetar tills de är 67 år gamla 

och menar att grekerna går i förtidspension. Vidare fortsätter jämförelsen mellan Tyskland och 

Grekland då det nämns att tyskarna inte behöver muta sjukvårdspersonalen för att få en bra 

sjukvård, tyskarna har kassaapparater vid sina bensinstationer, taxichaufförer ger kvitto och 

att tyska jordbrukare inte svindlar med EU-bidragen. Slutligen påpekas det att tyskarna också 

har höga skatter men tillskillnad från grekerna så betalar tyskarna tillbaka sina skulder genom 

att de vaknar tidigt på morgonen och arbetar hela dagen. 

 

I tidningen Bild-Zeitung definieras och stereotypiseras Grekland som ett land i viloläge, där 

grekerna lever ett sorglöst liv men ändå en bekväm livsstil i ett land med ett varmt klimat. 

Mylonas menar att ”kunskapen” om grekernas livsstil baseras från turistiska stereotyper. 

Vidare nämner han hur grekerna målas som okunniga att sköta sitt och är därför ansvariga för 

det som händer i Europa just nu.  

 

Mylonas skriver om den hätska synen som förmedlas av Bild-Zeitung, om en fientlighet 

mellan tyskarna och grekerna. Fientligheten från tyskarnas sida beror på att de anser att 

grekerna är skyldiga för sitt eget lidande och ansvarar för de faror som krisen utgör för andra 

europeiska länder. Bild-Zeitung nämner att grekerna borde alieneras från resten av Europa 

eftersom de är oförmögna att leva lyckligt tillsammans med andra.  

 

4.2 Daniela Chalániová – medias framställning och identitetsskapande  
 

Daniela Chalániová är författaren till avhandlingen ” Turn the Other Greek. How the 

Eurozone Crisis Changes the Media Image of Greeks and What Do Visual Representations of 

Greeks Tell us about European Identity?”. Syftet med avhandlingen var att undersöka 

konstruktioner av europeisk identitet och Europa som en framställd samhörighet, baserad på 

synliga representationer av grekiska karikatyrer. Chalániovás avhandling är relevant då hon 

nämner hur stämpling kan påverka identiteten. Identitetsskapande är viktig i vår studie då vi 

vill undersöka hur framställningen berör och upplevs av grekerna i Sverige och vilka 

konsekvenser som kan tänkas uppstå. 

 

Hon tycker att identiteter är viktiga för politiska och sociala kollektiv. De ger en känsla av 

tillhörighet och gemenskap, men även konsekvenser för beteende vilka leder till en lojalitet 
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och förpliktelse till gruppen. Lojaliteten utgör en resurs för social mobilisering, kollektiva 

åtgärder och stöd för institutioner som EU. 

 

Inledningsvis börjar Chalániová nämna hur greker under de senaste åren stått i rampljuset och 

fyllt förstasidorna i de stora europeiska nyhetstidningarna. Hon menar att den enorma 

uppmärksamheten har lett till att fakta och påhitt blandats ihop, vilket lett till 

missuppfattningar, klichéer och negativa stereotyper. Vidare nämner hon att tidningarna har en 

auktoritet vilket gör att de negativa associationerna förstärks i huvudet på läsarna ännu mer. 

Detta kan enligt henne leda till att läsarna undviker, diskriminerar och bygger en barriär 

mellan den stereotypiserade gruppen och de själva. Hon anser att då greker stereotypiseras 

som lata och inkompetenta kan det ha en skadlig inverkan på den grekiska identiteten och 

självmedvetandet.  

 

I hennes avhandling redovisar hon att Europa har betytt olika saker genom tiderna. Under 

Antiken var norra Grekland det som idag kallas för Europa. I avhandlingen skriver hon om 

hur Aristoteles föreläste om den trefaldige skillnaden mellan greker, européer och asiater, då 

de två sistnämnda var ”barbarer”. Chalániová menar att det redan då fanns en skiljaktighet 

mellan ”vi” och ”dem”. Chalániová menar att greker alltid varit européer, så långt bak i tiden 

man kan minnas. Det hon vill visa är att greker som är européer börjas ses som ”de andra”. 

Vad säger det då om den europeiska identiteten?  

 

Chalániová undersökte fyra stora tidningar i fyra olika europeiska medlemsstater över hur 

greker framställs genom politiska karikatyrer. Det var tydligt att grekerna framställdes 

som ”de andra”. De förlöjligades och förödmjukades genom att visualiseras som kackerlackor, 

feta och lata, medan europén framställdes som smal och hårt arbetande.  Den europeiska 

identiteten är splittrad mellan nationell och europeisk nivå, då det inte framställs någon tydlig 

offentlig europeisk representant. Istället framträder nationella representanter i karikatyrerna 

som t.ex. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes f.d. president Nicolas 

Sarkozy. 
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4.3 Teoretiska analysverktyg och ansatser 

4.3.1 Stereotyper 

 

Hinton redogör för begreppet stereotyp vilket samhällsvetaren Walter Lippmann först 

introducerade i sin bok Public Opinion, år 1922. Hinton beskriver att Lippmann menar att 

människor hanterar olika fakta från omvärlden genom förenklade bilder i hjärnan. 

Den ”verkliga världen” är för komplex och stor för att människan ska förstå och ha kännedom 

om. Människohjärnan hanterar situationer genom en konstruering av omvärlden. 

De ”förenklade bilderna” konstrueras antingen av individen eller är förskaffade av kulturen. 

Enligt Hinton anser Lippmann att stereotyperna som skapas oftast är falska och svåra att 

förändra och menar att stereotyper uppstår för att människans kognitiva förmågor är 

begränsade och det är kulturen som avgör stereotypernas innehåll (Hinton 2003:13-14). 

 

Enligt Hinton har en stereotyp tre olika beståndsdelar: 

Den första beståndsdelen är när människor delas in i grupper som känns igen på en viss 

egenskap (Hinton 2003:10). Denna egenskap kan vara allt ifrån en människas nationalitet, 

etnicitet, ålder och kön. När en definiering av greken sker innebär det att gruppen av greker 

skiljer sig från andra nationaliteter. Grekerna utmärks just för att de har egenskapen grek. 

Samma sak gäller tonåringar, de utmärks för att de har egenskapen tonåring och skiljer sig 

från andra åldersgrupper (Hinton 2003:12). 

 

Den andra beståndsdelen är när en ytterligare egenskap hänförs till gruppen. Dessa ytterligare 

egenskaper är oftast personlighetsdrag och fysiska egenskaper. Personlighetsdrag kan vara att 

greker är lata och att ungdomar är revolutionära. Fysiska egenskaper kan vara att greker är 

mörkhåriga och att ungdomar är vårdslösa (Hinton 2003:12). 

 

Den tredje beståndsdelen är att kategorisering av en individ sker när det anses att individen 

har de egenskaper som utmärker en viss grupp. Genom iakttagelsen att individen är en 

mörkhårig grek, kan slutsatsen dras att, likt alla greker, måste även denna grek vara lat. 

Liknande slutsatser kan dras gällande ungdomen, alla ungdomar är revolutionära och vårdlösa 

(Hinton 2003:12). 
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En anledning till varför stereotypisering fortfarande fortgår fastän många stereotypiseringar är 

falska, är för att det ingår i människors fördomar. Människor vill inte ändra sitt tankesätt 

eftersom det bekräftar deras fördomsfulla åsikter (Hinton 2003:19). 

 

Stereotypisering är relevant i vår undersökning då vi undersöker hur det grekiska folket 

stereotypiserats i media. Begreppet bidrar till vår förståelse när det gäller medias val av 

framställning och vad framställningen kan leda till.  

 

4.3.2 Generalisering 

 

Dahlkwist skriver att om vi på förhand vet att en person har vissa positiva som exempelvis att 

vara generös, underlättar det vårt första möte med personen. Vi har tidigare hört att personen 

är generös och därav förväntar vi oss redan innan mötet att personen vi ska träffa besitter mer 

positiva egenskaper (Dahlkwist 2007:40–41). Att förvänta sig en sådan sak kallar Dahlkwist 

för haloeffekter. Dessa effekter kan likaväl vara negativa och om vi får höra att en person 

besitter negativa haloeffekter är vi väldigt snabba på att dra andra negativa slutsatser om hur 

personen är (Dahlkwist 2007:40–41). Mötet med en otrevlig dansk, kan leda till att personen 

tar för givet att alla danskar är otrevliga. Mötet med en grek som skattefuskar, kan leda till att 

personen tar för givet att alla greker skattefuskar (Dahlkwist 2007:41). Vidare skriver 

Dahlkwist att vi människor inte tycker om känslan av att vara osäkra, och att vi därför 

placerar in människor i bestämda fack – medvetet eller omedvetet – för att det ska kännas 

tryggt och bekvämt för oss (Dahlkwist 2007:41). Dahlkwist menar att vi människor på så sätt 

bygger ett slags ”vi-mot-dem” känsla som förutsätter att människor agerar på ett visst sätt 

enbart för att de är greker. Vidare skriver Dahlkwist att denna ”vi-mot-dem” känslan bygger 

en slags sammanhållning inom en viss grupp av människor (Dahlkwist 2012:167).  

 

Det finns också andra sätt att generalisera på nämligen att dra fördomar om andra. En viktig 

orsak till våra fördomar är vårt behov av att generalisera – att vi pratar om människor utan att 

egentligen ha någon faktagrund om hur de verkligen är (Dahlkwist 2007:41). Dahlkwist 

skriver även att det finns ytterligare orsaker till det ovan nämnda, nämligen ett dålig och svagt 

självförtroende. Vissa människor – oftast de med dåligt och svagt självförtroende – väljer ut 

en annan grupp av människor till sina syndabockar. Genom detta sätt stärker personerna sitt 

egna självförtroende och trycker ner andra (Dahlwkist 2007:41). Dahlkwist forsätter att ge 

andra exempel på generaliseringar som kan förekomma. Fördomar kan exempelvis föras 
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vidare i generationer – från föräldrarna till sina barn (Dahlkwist 2007:41).  

 

Dahlkwist ställer sig frågan, hur ser vi på andra? Han skriver då att vid mötet med en 

människa bedömer vi denne genom en rad ytliga tecken, allt från exempelvis ens klädsel, 

hudfärg, hur personen uppträder i vissa situationer eller också att vi ständigt försöker se de 

som andra tidigare nämnt om personen (Dahlkwist 2012:79). Vi är vana att dra förhastade 

slutsatser eftersom vi känner oss trygga i närvaron av personer som vi tror oss känna. Därför 

försöker vi inte att hitta orsaken bakom dessa situationer utan vi nöjer oss med det vi redan 

sett eller hört (Dahlkwist 2012:79). Som vi tidigare nämnt, ju snabbare vi är på att uppfatta 

hur andra människor är desto tryggare känner vi oss framöver i samspelet med dem, och 

därför ser vi oftast det vi vill se eller förväntar oss hos andra än att ge människor en chans att 

egentligen visa hur de är (Dahlkwist 2012:79).   

 

Varför vi har valt att använda oss av begrepp som generalisering är för att vi anser att detta 

begrepp förklarar tydligt hur andra människor utan någon vidare kunskap och faktagrund 

väljer att tro, uppfatta eller också döma andra människor. I vårt fall är detta passande då vi vill 

undersöka konsekvenserna som uppstår med en generalisering.  

 

4.3.3 Den sociala identiteten 

 

Richard Stevens redogör för hur det är att vara en människa och hur en människa upplever 

verkligheten. Han menar att vi människor lever i en social verklighet som bestås av upplevel-

ser och erfarenheter (Stevens 1998:12). Vidare menar han att människan upplever världen 

genom ens eget medvetande via en inre värld som innehåller tankar, känslor, fantasier och 

reflektioner (Stevens 1998:22). Medvetandet är beroende av en identitet och här talar Stevens 

om en uppdelning mellan personlig- och social identitet. Den personliga identiteten är männi-

skans egna privata upplevelser och tankar, medan den sociala identiteten utgör de egenskaper 

och roller som omgivningen brukar tillskriva människan (Stevens 1998:24). Vidare menar han 

att människans identitet konstrueras utifrån stereotypa bilder och inlärda antaganden om med-

lemmar i en viss grupp och hur vissa förväntningar påverkar hur medlemmarna upplever sig 

själva (Stevens 1998:26). Stevens fortsätter med att redogöra hur människan är beroende av 

omgivningens kategorisering för att veta vad som förväntas och därmed agera (Stevens 

1998:26). 
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Hinton utvecklar sin tankegång genom att hävda att människans medlemskap i en grupp är 

fastställande för den sociala identiteten (Hinton 2003:111). Han menar att människan vill så 

gärna tillhöra den gynnande gruppen för att den ger en positiv social identitet då det ligger i 

människans intresse att uppfatta egengruppen som olik och mer fördelaktig än främlingsgrup-

pen (Hinton 2003:111). Vidare menar han att orsaken till varför människor favoriserar den 

egna gruppen är på grund av konkurrensen som uppstår mellan grupperna och behovet av att 

känna att egengruppen är bättre då det tillför en positiv social identitet (Hinton 2003:112). 

 

Den sociala identiteten är relevant i vår undersökning då den betonar hur människor konstrue-

rar sin identitet utifrån omgivningens reaktioner och därmed kan vi få en förklaring till hur 

framställningen av grekerna påverkar grekernas identitet. 

 

 

4.3.4 Stämplingsteorin 

 

Howard Becker inleder sin bok ”Outsiders – studies in the sociology of deviance” – genom att 

skriva att alla sociala grupper har regler som de under olika omständigheter försöker att 

genomdriva. Det finns en plan av hur en människa ska bete sig under specifika tillfällen och 

dessa sociala regler definierar specifika situationer och beteenden som är lämpliga (Becker 

1973:1). Inom gruppen finns det undermedvetet regler om vad som är rätt och fel, och när 

denna regel tillämpas ses personen som har brutit mot regeln som en person som inte går att 

lita på. Personen blir och betraktas automatiskt som en outsider (Becker 1973:1). Becker 

fortsätter i samma bana och skriver då att orsakerna bakom till att en människa bryter mot 

regler och begår brott finns att söka i samhället och dess krav på individerna (Becker 1973:8-

9). Vidare nämner Becker återigen att en individs avvikande handlig som lett till brott 

påverkar andras syn på en (Becker 1973:3). Därav kan människor döma andra av enbart en 

avvikande handling. Vidare nämner Becker att om omvärlden ständigt klagar på en eller kallar 

en för nedvärderade saker kommer personen tillslut se sig själv som lat och lagbrytare, som vi 

ovan nämnt (Becker 1973:9–11). Slutligen menar Becker att om detta beteendemönster 

fortsätter att eskalera på liknande sett kan det resultera i att en brottslig – icke skattebetalare – 

fortsätter att bryta mot reglerna som samhället ställer på en (Becker 1973:6-9).  
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Vidare menar Becker att hur en handling ska behandlas som avvikande också beror på vem 

som har begått handlingen men också vem det är som har skadats av denna. Dessa regler 

tenderar att tillämpas mer för vissa personer än för andra (Becker 1973:12–13). Becker 

nämner då att ett exempel på detta finns klart och tydligt i ungdomsbrottslighet. Exempelvis 

att pojkar som kommer från medelklassområden inte kommer så långt i den så kallade 

rättsliga processen till skillnad från pojkar som kommer från så kallade slum områden (Becker 

1973:13). Detta säger oss egentligen inte så mycket om situationen vi själva studerar, men 

trots detta uppfattar vi det som att Becker menar att beroende från vilken geografisk plats en 

människa härstammar ifrån spelar en bidragande roll i hur personen sedan kommer att ses av 

andra. Två personer kan ha begått liknande brott men trots detta ses dessa två personer olika, 

det som påverkar att de ses olika är de regler och normer som finns undermedvetet inom oss 

 (Becker 1973:13–15).  

 

Stämplingsteorin är relevant i vår undersökning då den likt stereotypisering och generalisering 

kan bidra till en teoretisk grund när det gäller bidragande konsekvenser av medias 

framställning. 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 
 

Vi använde oss av den kvalitativa forskningsprocessen vilket innebar att vi som forskare 

försökte sätta oss in i de undersöktas situation för att se världen ur deras perspektiv. Enligt 

Holme & Solvang handlar kvalitativ forskning om att studera fenomen inifrån, genom att 

försöka skapa en djupare uppfattning av det man studerar (Holme & Solvang, 2010:92). Den 

djupare uppfattningen skapades genom en textanalys av intervjusvaren och de insamlade 

nyhetsartiklarna. Vi valde att intervjua tio greker boende i Sverige och använda oss av 10 

stycken nyhetsartiklar från webbtidningarna Aftonbladet och DN. Därefter gjorde vi en 

textanalys av all empiriskt material.  

 

5.2 Motivering för vald metod 
 

Eftersom vårt syfte var att undersöka hur grekerna framställdes i den svenska och utländska 

median och hur grekerna i Sverige berördes av detta, ansåg vi att en kvalitativ metod var mer 

lämplig för vår undersökning då det skulle ge oss en djupare förståelse i hur grekerna i 

Sverige upplevde framställningen av deras landsmän. En kvantitativ forskningsprocess skulle 

enbart ge oss en siffermässig förklaring. Enligt Holme & Solvang är syftet med kvalitativa 

intervjuer att kunna öka informationsvärdet samt skapa en grund för djupare men också mer 

fullständiga uppfattningar av fenomenet som ska studeras (Holme & Solvang, 2010:99–101). 

För att kunna analysera det empiriskt insamlade materialet behövdes det att vi genomförde en 

textanalys. För att se helheten i sammanhanget behövde vi göra en helhetsanalys av det 

empiriska och teoretiska materialet. Samt en delanalys för att se strukturerna och 

värderingarna i intervjusvaren.  

 

5.3 Motivering till urvalet av nyhetsartiklar och intervjuer 
 

Vår motivering till varför vi valde att undersöka nyhetsartiklar för att få syftet besvarat är att 

vi först och främst var intresserade av att undersöka hur svensk media valde att framställa 

vissa företeelser. Tidigare forskning visade hur grekerna hade framställts i utländsk media och 

därför ville vi undersöka hur grekerna framställdes i svensk media. Att enbart undersöka 

svensk media tyckte vi var enklare då vi hade mer erfarenhet av det som hade publicerats. För 

att vår undersökning skulle ha framgång ansåg vi att webbtidningar var det enklaste sättet för 
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att få tag på vårt material. Det som sades på radio kunde inte dokumenteras på samma sätt 

som publiceringar i webbtidningar. Webbtidningar hade alla nyhetsartiklar arkiverade och 

med bara ett ”klick” blev de tillgängliga för oss läsare. Vår motivering till varför vi valde just 

Aftonbladet och DN var för att båda tidningarna var populära och för att dessa två tidningar 

även fanns som webbtidningar.  

 

Vi förmodade att de människor som troligtvist skulle beröras mest över hur media framställde 

grekerna, skulle vara grekerna själva då den utvalda gruppen som media talar om är grekerna. 

På grund av tidsbrist valde vi att intervjua greker som är bosatta i Sverige. Det var ju de som 

berörs av den svenska medians framställning av deras landsmän. Kriterierna för 

intervjupersonerna var att de skulle ha grekisk härkomst men att de antingen skulle vara födda, 

uppväxta eller bosatta i Sverige. Det var lättare att få tag på bekanta som var villiga att ställa 

upp på intervju, dels för att vi kände intervjupersonerna och därför kunde de anförtro sig till 

oss och dels för att vi redan visste deras bakgrund. Vi behövde intervjupersoner i olika åldrar, 

arbetskategorier och livsstilar för att få ett bredare resultat då vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval.  

 

 

5.4 Tillvägagångssätt av insamlat material 
 

Vi började med att gå in på Aftonbladets och DN:s webbtidningar för att söka på arkiverade 

nyhetsartiklar. Det räckte med att skriva orden ”grek” och ”greker” för att få upp flera artiklar 

som innehöll de orden. Sedan valde vi ut alla nyhetsartiklar som specifikt handlade om 

grekerna och främst om hur de framställdes. Tillslut valde vi ut 10 stycken nyhetsartiklar som 

var de mest provokativa och innehöll gemensamma kodningar.  

 

Totalt valdes tio intervjupersoner där varje intervju tog mellan 5-10 minuter. Intervjuerna ägde 

rum under olika dagar och tidspunkter, beroende på vad intervjupersonen föredrog. Sju 

intervjupersoner föredrog att intervjun skedde hemma hos dem, vilket vi gick med på. Två 

intervjuer ägde rum vid ett café och en intervju ägde rum på Södertörns högskola. Alla tio 

intervjuer spelades in för att sedan transkriberades, för att inte viktig information skulle gå 

förlorad. 
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5.4.1 Intervjuguide 

 

Under en intervju brukar det användas en frågemall där det i förväg har skrivits upp vilka 

frågor som forskarna önskas få besvarade (Eliasson, 2010:22). Vi skrev upp våra frågor innan 

vi började med intervjuerna. Vi ansåg att frågorna vi valde att ställa skulle ge oss svar på två 

av våra frågeställningar. 

Den första frågan handlade om hur pass insatta intervjupersonerna var om medias 

framställning gällande greken. Vi ställde denna fråga för att vi enbart ville ha personer som 

var insatta i ämnet för att ge oss mer information och på vilket sätt de var insatta, om de 

tittade på nyheterna på TV, lyssnade på radio eller läste i tidningar. Den andra frågan 

handlade om hur intervjupersonerna upplevde att greken framställts i svensk media. Den här 

frågan gav oss svar på hur andra tycker att greken har framställts. Frågan skulle antingen 

fastställa det vi också tyckt och undersökt eller så skulle det bevisa den totala motsatsen. Den 

tredje frågan handlade om medias framställning berört intervjupersonerna på något vis. Den 

här frågan visade klart och tydligt om intervjupersonerna berörts eller inte. Den fjärde frågan 

handlade om vad intervjupersonerna tyckte om sitt eget och andras identitetsskapande. Denna 

fråga gav oss svar på vad som sker om ett folkslag framställs på ett visst sätt och hur 

medlemmarna berörs av detta.  

Vi ställde samma frågor med eventuella följdfrågor till alla intervjupersoner, för att 

undersökningen skulle vara så trovärdig som möjligt. För att en undersökning ska vara 

trovärdig, måste ett flertal intervjuer med liknande frågeställningar och liknande 

frågeformulär användas för att liknande information ska komma fram (Eliasson 2010:25). 

Intervjufrågorna tillsammans med de transkriberade svaren finns bifogade i bilagorna.  

 

5.5 Bearbetning av insamlat material  
 

Boyatzis har redogjort över hur man kodar om ett material för att forskaren ska finna ett 

samband och göra ett mönster tydligt. Detta sker genom att ett kodnamn först anges, sedan 

ska det ske en definition av kodens innebörd och slutligen ska vi forskare bevisa hur vi vet att 

koden förekommer i materialet (Boyatzis, 1998:29–33). Vi följde Boyatzis kodningsmall. 

Vissa ord i nyhetsartiklarna och intervjuerna förekom oftare och därmed utsåg vi dem som 

koder. Dessa koder namngavs och definierades, vilket framkommer i resultatavsnittet. 

Koderna som förekom oftare och som alltid var kopplade till orden ”grek” eller ”greken”, var 
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de ord som hjälpte oss att se ett mönster och ett samband över vilka benämningar media 

använde sig av i deras framställning om grekerna.  

 

5.6 Analysmetod 
 

De kodningar som användes på nyhetsartiklarna analyserades tillsammans med de kodningar 

vi fick ut av intervjusvaren. Både nyhetsartiklarna och intervjusvaren jämfördes med varandra 

för att påvisa om det fanns ett samband gällandes framställning och berördheten. Vi tolkade 

vårt resultat genom en helhetsanalys och en delanalys, som vi tidigare nämnde. När vi utförde 

vår analys fick vi gå igenom det empiriska materialet flera gånger för att vara säkra på att vi 

uppfattade datainsamlingen på ett riktigt och felfritt vis. Våra tidigare erfarenheter och 

förförståelsen kunde haft en inverkan i hur vi uppfattade intervjusvaren och nyhetsartiklarna. 

För att vi skulle få en godare förståelse av vårt undersökningsområde använde vi oss av den 

tidigare forskningen, teoretiska analysverktyg och ansatser för att analysera vårt empiriska 

material. Enligt Johannessen ska ett helhetsintryck av all empirisk data och teoretisk material 

göras för att hitta ett meningsbärande element i materialet (Johannessen 2010:110–111). 

Vidare menar han att denna process kräver att irrelevant material sållas bort för att forskarna 

ska se det centrala i arbetet (Johannessen 2010:110). Kodorden från den tidigare forskningen, 

från våra nyhetsartiklar och från våra intervjuer sorterades för att vi sedan skulle kunna 

identifiera sambandet. De teoretiska analysverktygen och ansatserna kopplades ihop med 

kodorden från intervjuerna för vi skulle kunna redovisa hur grekerna upplevde 

framställningen.  

 

 

5.7 Kritisk granskning av metoden – validitet och reliabilitet 
 

Studiens resultat kan generaliseras till en viss nivå. Vi menar att den kvalitativa metoden 

sällan kan generaliseras fullt ut. Eftersom vi undersökte vilka konsekvenserna var av en sådan 

framställning kunde inte resultatet helt och hållet fastställas då den kvalitativa metoden inte 

avser en population, utan ett urval (Johannessen 2010:246). Johannessen menar att resultatet 

vid kvalitativa undersökningar inte avser att ett urval ska representera en population då 

huvudsaken är att undersöka det komplexa fenomenet (Johannessen 2010:247).  

För att konkretisera våra frågeställningar och göra dem empiriskt mätbara behövde vår 

datainsamling vara pålitlig och giltig för att vi skulle kunna dra några slutsatser. Validitet är 
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beroende av det som påstås mätas och om det verkligen mäts (Holme & Solvang 2010:163). 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet, där den interna validiteten syftar till om 

slutsatsen som dragits är trovärdig eller inte och där den externa validiteten syftar till om 

slutsatsen går att generalisera (Holme & Solvang, 2010:163–165). Eftersom vi bara använde 

oss av 10 stycken nyhetsartiklar och utifrån dessa drog vi slutsatsen att det är så svensk media 

framställde grekerna, är vi medvetna om att vår undersökning inte kan generaliseras fullt ut. 

Vi menar att det krävs fler undersökningar av nyhetsartiklar för att kunna dra paralleller men 

på grund av tidsbrist fick vi nöja oss med enbart resultatet av de 10 nyhetsartiklarna. Å andra 

sidan har vi mätt det vi egentligen skulle mäta, vilket var hur grekerna framställdes i dessa 

nyhetsartiklar. Vi är även medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade 

valt att undersöka andra tidningar och intervjua andra personer. Det som vi anser stärkte vår 

validitet var de inspelade och transkriberande intervjuerna där vi ordagrant analyserade 

resultatet. 

Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrannheten hanterats vid 

bearbetning av materialet (Holme & Solvang 2010:163). Intervjufrågorna som ställdes var 

ledande för att intervjupersonen skulle gå in direkt till ämnet. Risken med vägledningen var 

att intervjupersonerna kunde ha svarat ensidigt och subjektivt. Resultatet hade även kunnat se 

annorlunda ut om inte frågorna var så ledande. I vilket fall som helst så svarade alla 

intervjupersoner någorlunda likt varandra, vilket vi ansåg ha en hög reliabilitet, då upprepade 

mätningar som visar samma resultat varje gång anses ha hög reliabilitet (Holme & Solvang 

2010:165).  
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6. Resultat 

6.1 Medias framställning 
 

Nedan följer tio sammanfattade nyhetsartiklar publicerade mellan år 2011-2012 från 

Aftonbladet och DN. 

 

Artikeln ”Äldre greker – sjukast i Sverige” är tagen ur Aftonbladet 2011-05-30. Artikeln 

beskriver vilka folkgrupper som står högst upp på listan över förtidspensioner i Sverige och 

på första plats är det grekerna. Detta beror på arbetskraftsinvandringen som ägde rum på 60-

talet. Greker kom till Sverige i jakt på arbete, accepterade alla tunga arbeten där arbetskraften 

behövdes som mest. Med andra ord hade grekerna slitit ut sig själva. På grund av 

språksvårigheterna kunde inte grekerna arbeta sig till högre positioner, vilket bidrog till 

lågstatusarbeten som krävde mycket möda. Björn Gustafsson som är professor i socialt arbete 

berättar för Aftonbladet att ”dels handlar det om att de har slitit ut sig, dels har deras 

invandrarbakgrund legat dem till last”. Komninos Chaideftos, ordförande i Grekiska 

riksförbundet, är orolig att de här siffrorna ska ses som att grekerna är lata. Vidare säger han 

att ”Jag tror inte att det finns vare sig fler eller färre fuskare bland greklandsfödda än bland 

andra grupper.” De koder som vi tagit fram ur artikeln är lat grek och förtidspension.  

 

 

Nyhetsreportern Peter Kadhammar gör ett reportage om grekerna i Grekland, artikeln ”Fifflar 

men har inget val” publicerades i Aftonbladet 2011-06-18. Han reste ner till Grekland och 

intervjuade människor som på ett eller annat sätt drabbats av krisen. Artikeln börjar med en 

kort beskrivning över hur det anses att greker bär skulden till krisen. Om grekerna hade 

betalat skatt så som alla andra européer, så skulle de aldrig hamnat i denna skuldhärva. Resten 

av världen skrattar, skakar på huvudet och är allmänt förbannade på greken. 

Intervjupersonerna talar om för reportern Kadhammar hur vanligt det är med mutor inom 

sjukvården i Grekland. De nämner personer som sålt sina röster till politiker i utbyte mot ett 

statligt arbete. Men även hur dem själva arbetat svart, utan att behövt deklarera hela 

inkomstlöner. De två intervjupersonerna Dimitris och Nikos lever på marginalen trots att de 

har ett arbete. När exempelvis momsen höjs från 18-23 % eller också inkomstskatten höjs från 

13-18 % då drabbar det direkt människor som lever på marginalen så som Dimitris och Nikos.  

Dimitris nämner att han har vart arbetslös i fyra månader och att han innan haft tillfälliga 
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anställningar bland annat som servitör. Dimitris nämner att greker har jobbat svart i hela deras 

liv och varför de har gjort det är för att ”Arbetsgivarna föreslår att man arbetar 20 dagar i 

månaden, men man uppger bara fem eller tio för skattemyndigheten. Så har jag jobbat hela 

livet”. När frågor om mutor kommer in i bilden svarar Dimitris att det händer ibland och han 

nämner ett specifikt fall: ”Min familj betalade kirurgen när jag behövde operera ländryggen”. 

Vidare menar Dimitris att ”vi är inte lata!”. Hans argument bygger på det han senare sa 

”Greker har utvandrat till länder över hela jorden. Överallt har de lyckats väl. Enda landet 

på jorden i vilket greker misslyckas är – Grekland”. Koderna ur denna artikel är lat grek, 

valuta, misslyckad och skyldig 

 

Samma dag som artikeln ovan publicerades även analysartikeln ”De bär krisen på sin axlar” i 

Aftonbladet 2011-06-18 och är en sammanfattning över hur greken måste gå tillväga för att 

klara sig ur krisen. Journalisten Wolfgang Hansson börjar med att förklara att de banker som 

lånat ut mest pengar till Grekland är de franska och tyska banker. Robert Bergqvist som är 

chefsekonom på SEB berättar om sin oro över hur det ska gå för Grekland att fatta vissa 

beslut, denna oro delas av flera, han säger så här: ”När jag träffar politiker och riksbanksfolk i 

Europa får jag intrycket att även om beslutskraften fanns, så skulle de inte veta vilka beslut de 

skulle fatta”. Bergqvist fortsätter att yttra sig men denna gång riktar han sin uppmärksamhet 

och menar att politikerna borde göra bättre ifrån sig, han säger så här ”Grekerna saknar 

krismedvetenhet. Inte konstigt med tanke på att deras politiker inte visar upp den nationella 

samling som är nödvändig i en sådan här kris”. Det är de tyska och franska bankerna som 

kommer att få sig en hård smäll om inte grekerna betalar tillbaka lånen. Journalisten skriver i 

sin artikel att greken måste börja spara sina pengar och endast köpa det mest nödvändiga. 

Greken måste förstå att man inte kan fortsätta handla om man inte har några pengar, vilket är 

Giorgos Papandreous (dåvarande Greklands premiärminister) uppgift att klargöra för folket. 

Misslyckas han med det kan Grekland dra med sig andra europeiska länder i katastrofen. 

Artikeln avslutas med att journalisten skriver att grekerna skyller skuldkrisen på alla andra 

förutom sig själva och att de måste sluta demonstrera och börja samarbeta. Koder ur denna 

artikel är valuta, samarbete, ansvarslös och låntagare. 

 

 

I artikeln ”Livsfarligt att svika Grekland”, tagen ur Aftonbladet 2011-10-26, skrivs det bland 

annat att det inte är en ekonomisk kris vi har att göra med, utan snarare en politisk sådan. De 

åtgärder som diskuteras nu borde ha nämnts tidigare och de borde även ha gjort något åt dessa 
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åtgärder. Det nämns om risker som borde ha tagits och en viss feghet som existerar. Europas 

ledare har inte riktigt ”vågat” ta frågan om: varför dessa åtgärder är nödvändiga på alltför stort 

allvar. Därför nämns en feghet som sägs öppna dörrar för populister såväl som fördomar som 

skapas om greken och Grekland. Historier sprids nu fritt om att greker är lata, har för höga 

löner och att de förtidspensionerar sig. Sedan motbevisas dock dessa fördomar genom att 

utförlig statistik tas upp av OECD. Lite längre in i artikeln skrivs det att Europas ledare borde 

förklara för omvärlden varför det skulle bli livsfarligt för andra länder att svika Grekland nu 

när landet behöver andras stöd som mest. Med detta sagt menar journalisten Lindberg att det 

europeiska löftet som Europa har med Grekland inte enbart handlar om en gemensam 

marknad, utan om solidariteten mellan Europas folk. Vidare nämner Lindberg att Grekland – 

eller vilket annat land för den delen – inte kan klara av att lösa sina problem själva, varje gång 

man har gjort det har det varit förödande resultat. Det som står på spel nu hänger inte enbart 

på grekernas och Greklands axlar, utan snarare tvärtom. Att svika Grekland kan klassas som 

att svika allt som det europeiska projektet står för. Om Europa inte klarar sig eller klarar av att 

hantera krisen så kommer det leda till att stater, länder och folk kommer söka efter andra 

vägar om inte utvägar. Att då ta sig ur Europasamarbetet kan ses som en utväg. Avslutningsvis 

betonas det att de inte är Greklands eller grekens fel för hur situationen ser ut idag eller för 

hur situationen har urartat. Snarare att det grekiska folket i största fall varit offren som dels 

har blivit av med sina jobb, sina bostäder och sin vardagsfred. Lösningen är inte att belasta 

den vardagliga greken med ännu fler bördor. Koder ur denna artikel är europeisk solidaritet, 

försvarar greker. 

 

Artikeln ”De flesta greker ser det här som ett skämt” publicerades i DN 2011-11-02 och är ett 

reportage där man intervjuat greker i Grekland. Många greker tycker att Grekland inte borde 

gett sig in i detta samarbete och att de aldrig borde ha tackat ja till euron. Samtidigt menar de 

att om de nu går ur EU-samarbetet försvårar det situationen ännu mer. Att lämna nu är ingen 

utväg, då drakmer, deras tidigare valuta, inte kommer att vara värt något alls. Ansvaret och 

valmöjlighet till detta borde ges till greken tidigare menar man. I artikeln blev invånaren 

Despoina Mavraki intervjuad och sa så här: ”Nu vill han lämna över ansvaret på oss, men 

hallå, det är för sent. Den här krisen har pågått i flera år och politikerna har redan tagit flera 

avgörande beslut i samförstånd med EU”. Ytterligare personer som delar dessa tankar är 

pensionärern Nicolas Katzantzioglo, han sa nämligen ”Politikerna spelar spel med oss. Att 

Papandreou frågar folket är bara ett sätt för honom att slippa ta ansvar”. Vidare berättar han 

att han helst skulle vilja ha tillbaka drakmer, han uttrycker sig så här ”Då får vi göra precis 
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som vi vill, utan någon press från Europa. Allt är bättre än det här”. Det vi tror oss att han 

menar med det är att Grekland har sett bättre ut och det gjorde landet när Europa inte ställde 

en massa krav på landet och då folks röster blev hörda. Många tror att Grekland är det nya 

Argentina: superfattigt land där alla bråkar med alla. En av dem som tror på detta är återigen 

Despoina Mavraki, hon sa så här: ”Vi blir ett nytt Argentina och börjar bråka med varandra. 

Att vi protesterat och strejkat är en del av demokratin. Faran är om det sker med vapen”. Alla 

protester och demonstrationer är visserligen en del av demokratin, dock är grekerna rädda att 

det ska förvärras och sluta upp med våld i form av vapen. Lucky Kopuani nämner i artikeln 

att det allra bästa hade varit om Grekland aldrig hade gått med i eurosamarbetet. Men att 

lämna det nu ser han inte som någon utväg ”Nej, det skulle bara sänka värdet på våra 

pengar”. Resultatet av denna kris fruktas av många, då de tror att ett krig kommer att bryta ut. 

Kriget kan lika gärna vara utbördeskrig som inbördeskrig, i vilket fall som helst fruktar man 

ett sådant slut. Koder ur denna artikel är skuld på politiker, valuta och våld/upprop.  

 

 

Artikeln ”Svenskar hjälper greker få in skatt” tagen ur DN 2012-04-19 handlar om 

svenskarna som skickats ner till Aten för att hjälpa grekerna med att börja betala in skatt. 

Bilderna på protesterande greker har varit många under de senaste åren, då ilskan är stor mot 

de stora nedskärningarna. EU, ECB (Europeiska Centralbanken) och IMF (Internationella 

valutafonden) har skickat experter till Aten för att övervaka att grekerna verkligen betalar av 

den skuld som de lovat att göra. Några experter är skickade från Sverige. Grekerna har inte 

varit villiga att betala av skulderna och det är framförallt tyskarna som grekerna är arga på. 

Svenskarna som är på plats har däremot blivit accepterade. ”Vi står ju lite utanför som 

svenskar” säger Ann Olsson och menar att grekernas frustration beror på att de känner sig 

övervakade. Obetalda skatter är ett stort svart hål i Greklands ekonomi och därför behöver 

grekerna hjälp av Kronofogden och Skatteverket för att lära sig att driva in skatten. ”De lever 

i ett kaos, vi försöker stötta så att de sakta hittar en metod för att långsiktigt få in skatter” 

säger Ann Olsson. Koder ur denna artikel är skyldiga, protester, oduglighet och desperata 

efter hjälp. 

 

 

Artikeln ”Pensioner till döda greker stoppade” skriven av Joakim Goksör, publicerades i DN 

2012-04-26. Artikeln handlar om att grekiska myndigheter stoppar utbetalningar av pensioner 

och annat till 200 000 bidragstagare. Med denna åtstramning sparar den grekiska staten 7.1 
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milj. Kronor. Åtgärden ska stoppa det statliga stödet till bidragstagare som fuskar eller avlidna 

invånare vars makar/makor får pensionen. Fusket upptäcktes vid en specialgranskning av 

pensioner, då man fattat misstankar om att det i pensionsregistret fanns fler än 9000 invånare 

som hade fyllt 100 år. Sedan handlar artikeln om åtstramningskraven hur pass mycket de 

behöver mjukas upp och om hur den grekiska regeringen ber långivarna att skjuta fram 

sparplanen ett år i tiden. Man menar dock att landets andra stödpaket på 135 miljarder euro, 

ska hjälpa Grekland att krympa deras budget med ungefär 11 miljarder euro. Syftet med det 

andra stödpaketet är då att få ned landets kraftiga budgetunderskott men också att stoppa den 

skenande statsskulden. Åtstramningar måste ske och det nämner Fofi Gennimata i den 

grekiska tidningen Ta New. Fofi Gennimata som är talesperson för Pasok uttalade sig om 

detta, då hon sa så här: ”Vi tror att det skulle göra anpassningen lite enklare” (Goksör, 2012).  

Koder ur denna artikel är pensioner och fusk. 

 

 

Artikeln ”Grekerna slutar betala skatt – stoppar pengarna i madrassen” tagen ur Aftonbladet 

2012-05-28 handlar om att staten hotas av kollaps och är orsaken till att grekernas löner och 

pensioner inte kan betalas ut. Ingen lycklig lösning ur denna ekonomiska kris kommer eller 

det tror i alla fall inte grekerna själva på. Därför väljer de bland annat att ta ut sina pengar från 

bankerna och gömma dem i sina madrasser. Det är också ett sätt för dem att komma undan 

med att betala skatter. Grekerna väljer att ta ut sina pengar ur bankerna och ha dem i 

madrassen efter det att de i media har läckt ut information om denna kollaps. Europa och EU 

sätter en press på grekerna, bland annat genom att visa att de menar allvar med sina hot 

angående att det i verkliga fall är en omröstning om att stanna kvar i euron eller lämna, ett 

dilemma för Grekland och greken. Koder ur denna artikel är skattesmitning och press på 

greker 

 

 

2012-06-21 publicerade DN en sportnyhetsartikel ”Laddad kamp mellan tysk och grek”, en 

artikel som egentligen skulle handla om fotboll. Istället handlade den om den politiska synen 

mellan två länder. Där ett av länderna nedvärderas och det andra glorifieras. Det skrivs bland 

annat att det blir den fattige (greken) mot den rike (tysken), låntagaren (greken) mot banken 

(tysken), den lille (greken) mot den store (tysken), slarvern (greken) mot den skötsamme 

(tysken). Under denna fotbollsmatch skulle både Angela Merkel och Antonis Samaras 

närvara, och trots deras oenigheter inom politiken säger talesman Georg Streiter att de inte 
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kommer prata om politik utan om fotboll, hans kommenterar på följande sätt: ”Om han är där 

kommer de naturligtvis att träffas, hälsa glatt och prata fotboll: om offside och liknande 

ämnen”. Koder ur denna artikel är den fattige, låntagare, den lille och slarvern. 

 

 

Artikeln ”Tysk minister sågar Grekland” tagen ur DN 2012-07-22 handlar om Tysklands 

ekonomiminister Philipp Rösler som sade till tyska ARD att han är skeptisk till att Grekland 

kan uppfylla kraven som ställs för att få nödlån. Han säger vidare att det i sin tur lär leda till 

att grekerna beslutar sig för att lämna euron, vilket inte kommer vara lika skräckinjagande 

som tidigare. Han säger att ”Grekland får svårt att stanna i eurozonen och jag säger det 

tydligt, om Grekland inte uppfyller kraven ska inga mer pengar betalas ut” (Dagens Nyheter, 

2012). Koder ur denna artikel är oduglighet, skuld och valuta. 
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6.2 Intervjuer 
 

Nedan följer en sammanfattning av alla tio intervjuer. Kodorden som framkom oftast var lat, 

korruption, desperata efter hjälp, berörda, ledsna, arga, skamsna, hånade, orättvis och falsk 

framställning.  

 

Första intervjufrågan löd: ”Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och 

framförallt folket?” Alla tio intervjupersoner svarade att de på ett eller annat sätt var insatta i 

medias framställning av greken, antingen genom att läsa nyhetstidningar eller titta på 

nyheterna.  

 

Andra frågan löd så här ”Hur tycker du att greken framställts i media under de senaste åren?” 

Intervjupersonerna tyckte att grekerna framställts som odugliga att sköta sin ekonomi, att de 

röstar fram odugliga politiker och att de är korrupta. Många av intervjupersonerna tyckte att 

Grekland har framställts som ett land i behov av hjälp och som bör räddas av resten av Europa. 

Intervjupersonerna uppfattade medias vinkling som väldigt negativ då de tyckte att grekerna 

framställdes som syndabockar, att de själva var skyldiga till den ekonomiska krisen eftersom 

de var lata och vägrade arbeta eller betala av sina skulder. Intervjupersonerna menar att greker 

framställs som korrupta för att de fuskar med deklarationer för att undgå att betala skatt men 

också för att de förtidspensionerar sig. Många tyckte även att grekerna framställts som ett folk 

som bara är intresserade av att festa, leva gott och ignorera sina ekonomiska problem. Hälften 

av intervjupersonerna uttryckte sin oro över att grekerna framställts som desperata efter hjälp. 

De menar att Grekland har en fallande regering med korrupta politiker, men att grekerna 

samtidigt är skyldiga till detta eftersom de röstar fram samma regeringar som styrt Grekland 

sedan 60-talet. Ett par intervjupersoner ville gärna förklara varför många greker 

förtidspensionerar sig i Sverige och menade att de arbetskraftsinvandrare som kom på 70-talet 

fick acceptera tunga och slitsamma arbeten vilket resulterade i att många greker blev 

arbetsskadade och var tvungna att gå i förtidspension.  

 

På tredje frågan som löd ”Har medias framställning av greken berört dig på något vis och i 

sådant fall på vilket sätt? ” besvarade alla tio intervjupersoner på att de har berörts av media 

på ett eller annat sätt. Intervjupersonerna kände sig arga och ledsna, och fyra av dem kände 

sig hånade, skamsna och upplevde en ironi av omgivningen. Mer än hälften uppgav att deras 

berördhet berodde på hur media valt att framställa grekerna. De tyckte att framställningen var 
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falsk och orättvis. De andra fyra uppgav att deras berördhet berodde på omgivningens retande 

kommentarer, förlöjligande och elaka skämt. Intervjupersonerna upplevde att omgivningen 

hade många elaka åsikter om grekerna som de själva inte tyckte överensstämde med 

verkligheten. De uppgav att omgivningen hade en falsk bild av greker för att det är vad 

omgivningen fått höra av media. De som kände sig ledsna över hur media valde att framställa 

grekerna, berodde på de nedlåtande kommentarerna och hån som de dagligen fick stå ut med. 

Många av intervjupersonerna var frustrerade över denna framställning eftersom de ansåg att 

greker är ett hederligt folk som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Intervjupersonerna var 

måna om att beskriva hur mycket deras landsmän behövde arbeta för att kunna försörja sig 

och sina familjer med en månadslön på ca 400-600 euro. De menar att ingen europé hade 

accepterat en sådan låg lön men ändå har européerna en åsikt över hur grekerna ska sköta sin 

ekonomi. Många menade att detta är orättvist mot grekerna, att de sliter och kämpar men 

resten av omvärlden ser inte detta eftersom det inte publiceras i media. En annan orsak till 

intervjupersonernas berördhet berodde på andras attityder gentemot dem. Det kunde vara 

nedlåtande kommentarer, förolämpningar och förlöjligande på deras bekostnad. Ett exempel 

var när en av intervjupersonerna ständigt blev kallad för ”greken” på arbetsplatsen och att 

många kollegor tyckte det var unikt att en grek arbetade. Ett annat exempel var när en annan 

intervjuperson blev kallad för ”livsnjutare” av sina kollegor och menade att denne borde gå i 

förtidspension så som alla andra greker gör.  

 

På fjärde frågan som löd så här ”Tycker du att media påverkar ditt eller andra människors 

identitetsskapande?” svarade sju av tio intervjupersoner att de tycker att media påverkar 

människors identitetsskapande. De menade att de blivit retade i skolan och i arbeten, att de 

skämts över situationen och känt ironi. Många tyckte att media påverkade deras 

identitetsskapande då grekerna i Sverige också stämplades som lata. Många av 

intervjupersonerna kände behovet av att påpeka att de inte alls var lata utan att de arbetade 

lika mycket som en vanlig svensk. Detta påverkade deras identitetsskapande då de hela tiden 

var tvungna att bevisa motsatsen för omvärlden. De var tvungna att bevisa att de visst arbetar, 

att de inte alls är lata eller korrupta och att de inte alls är skyldiga till den ekonomiska krisen 

som råder i Grekland. Ett exempel var när en av intervjupersonernas son hade blivit retad i 

skolan av andra elever för att ha lata föräldrar och komma från ett land som latar sig. Sonen 

var ledsen och ville ha bekräftelse att det inte alls överensstämde med vad eleverna hade 

kallat honom och hans landsmän. Intervjupersonen menade att dennes son undrade om 

föräldrarna var lata eftersom det var det som han fick höra av omgivningen. Eleverna hade i 
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sin tur hört det från deras föräldrar som i sin tur hört det av media, menade intervjupersonen. 

Ett annat exempel som nämns av en intervjuperson är att många halvgreker som en gång i 

tiden var stolta över deras härkomst, nämner idag att de bara är svenskar. De skäms alltså för 

deras härkomst och utesluter att nämna att de även är greker.   
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7. Analys och diskussion 
 

Nedan följer våra återkopplingar och förklaringar till våra tre frågeställningar; hur svensk 

media valt att framställa grekerna, hur framställningen upplevs av grekerna och vilka 

konsekvenser det kan uppstå med en sådan framställning.  

 

7.1 Medias framställning av grekerna 

 
Mylonas, Chalániová och Hansson & Marklund har alla liknande ingångsvinklar då de skriver 

om att en vinkling av fenomen kan ske och att det görs för att fånga läsarnas intresse genom 

intresseveckande tidningsrubriker. Detta kopplar vi till artiklarna från DN och Aftonbladet 

vars rubriker har varit intresseväckande och lockat till ett allmänt intresse för vidare läsning. 

Det som går att utläsa från vår utförda undersökning är att den ekonomiska skuldkrisen som 

drabbat Grekland och grekerna, till en viss del har vinklats i media, där enbart det negativa 

som pågår i landet nämnts. Detta kan kopplas till det Mylonas skriver om med underlag 

utifrån Bild-Zeitung, där en jämförelse sker mellan greker och tyskars arbetstimmar och 

åldern för förtidspension. Bild-Zeitung nämner att tyskar också har höga skatter men att de till 

skillnad från grekerna betalar tillbaka skulderna. Vi anser att detta återigen påvisar det som 

media publicerat om att grekerna är odugliga och opålitliga. Chalániová nämner också att 

tidningar har en auktoritet som gör att de negativa associationerna förstärks i huvudet på 

läsarna. Chalániová undersökte fyra stora tidningar där grekerna förlöjligades och där 

grekerna framställdes som lata och feta kackerlackor desperata efter hjälp. Dessa kodord är 

återkommande i vår studie och vi anser att det är på detta sätt media har lyckats ”sälja” denna 

bild av grekerna till sina läsare. För att koppla medias framställning med intervjusvaren finner 

vi paralleller med medias framställning och hur intervjupersonerna uppfattade 

framställningen.  

 

Hinton nämner också att när en definiering av greken sker påvisas det att grekerna besitter 

egenskaper som skiljer sig från andra människor med andra nationaliteter. Då greker i media 

får bära etiketten av att vara lata ses det som en egenskap som alla greker besitter (Hinton 

2003:12). Dahlkwist redogör om att vi människor är snabba på att generalisera och detta kan 

vi relatera till att svensk media framställer grekerna på detta sätt. Vi menar att svensk media 
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har framställt grekerna som lata, skyldiga, skattesmitare, odugliga att sköta sin ekonomi och 

desperata efter hjälp och därmed är vår förklaring kopplat till att greker generaliseras i media.  

 

7.2 Hur grekerna upplever framställningen 

 
Hinton (2003) nämner om en av beståndsdelarna i en stereotypisering, där stereotypiseringen 

sker bland annat utifrån en människas nationalitet. Detta kan vi relatera till vår studie då alla 

våra intervjupersoner är greker och har på ett eller annat sätt upplevt en stereotypisering av 

sitt folkslag. Intervjupersonerna upplevde att media framställde dem och deras landsmän som 

lata, korrupta, odugliga att sköta sin ekonomi och skyldiga till den ekonomiska krisen som 

råder i Grekland för tillfället.  

 

Stevens har redogjort för hur en människa upplever verkligheten och menar att en människas 

sociala verklighet består av upplevelser och erfarenheter (Stevens 1998:12). Detta är vårt 

underlag för hur intervjupersonerna upplevde framställningen av dem och deras landsmän. 

Översikten av intervjusvaren visade att intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter 

hörde ihop med medias framställning, då många uppfattade medias framställning som negativ, 

orättvis och medverkande till framställningen. Stevens menar att människan är beroende av 

omgivningens tankar för att veta hur hon ska agera, därmed kopplar vi detta till att 

intervjupersonernas upplevelser baserades på medias framställning (Stevens 1998:26). Vi fick 

känslan av att intervjupersonerna inte ville godta framställningen som lata, korrupta, odugliga 

och skyldiga, då de var måna om att berätta för oss att de inte alls stämde överens med deras 

realitet. Istället ville intervjupersonerna påpeka för oss att greker inte alls är lata, utan de 

arbetar mer än den genomsnittlige europén med lägre lön, samtidigt som de förlöjligas av 

resten av omvärlden. Förlöjligandet var nog det som skapade mest reaktioner hos 

intervjupersonerna eftersom många menade att grekerna kämpar för att sköta sin ekonomi och 

försörja sina familjer medan de blir hånade av européerna. För att komma tillbaks till det 

Stevens menar med att människan är beroende av omgivningens reaktioner, tolkar vi det som 

att intervjupersonerna berördes av framställningen eftersom dem inte kunde undgå från 

medias framställning då de hela tiden blir inmatade av media och får reaktioner från 

omgivningen. Vi har tidigare redovisat i resultaten över exemplen då fyra av 

intervjupersonerna nämnde att de antingen känt skam, ironi och hån från omgivningen. 

Därmed kan vi konstatera att intervjupersonerna upplevde omgivningens reaktioner som 
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negativa då reaktionerna baserades på stereotypiseringar av greker.  

 

Ett annat sätt som berörde intervjupersonerna var att hälften blev arga och andra hälften blev 

ledsna över medias framställning. De blev arga och ledsna för att de ansåg att framställningen 

var falsk och orättvis. Stereotypiseringarna upplevdes som falska av intervjupersonerna och 

detta kan vi relatera till det Hinton nämner, att stereotypiseringar oftast är falska och svåra att 

förändra (Hinton 2003:14).  

 

7.3 Konsekvenserna med framställningen 
 

Utifrån de teoretiska analysverktygen och ansatserna kan vi redogöra för vilka konsekvenser 

det kan uppstå med framställningen som ovan beskrivits. Medias framställning visade att 

greker framställdes som lata, skyldiga, skattesmitare, odugliga att sköta sin ekonomi och 

desperata efter hjälp samtidigt som intervjupersonerna berördes av detta. Intervjupersonernas 

upplevelser och berördhet av framställningen av dem själva och deras landsmän kan leda till 

en rad konsekvenser. Dessa konsekvenser utgörs av stereotypisering, generalisering och 

stämpling vilka i sin tur påverkar människans identitetsskapande och sociala identitet.  

 

Stereotypisering leder till att en grupp människor ges vissa egenskaper som oftast är falska 

och utmärks utifrån dessa egenskaper, som i vårt fall blev att greker utmärktes just för att de 

är greker och stereotypiserades som lata (Hinton 2003:12). Det som är problematiserande när 

det gäller stereotypisering är att slutsatserna om en population dras utifrån ett litet urval 

(Hinton 2003:12). Grekerna har stereotypiserats och bedömts utifrån den nuvarande 

situationen som råder i landet, istället för att bedömas utifrån deras personlighet. Grekerna får 

inte en chans att visa eller motbevisa stämplingen som lata, utan denna etikett har utdelats och 

påstås beskriva alla. Hinton menar att även om stereotypiseringar är falska, fortsätter de att 

existera för att människan ska kunna konkretisera sin värld, då hjärnan behöver förenklade 

bilder (Hinton 2003:13). Så länge stereotypiseringar existerar kommer det leda till att en 

grupp människor generaliseras och stämplas. Konsekvenserna av alla dessa handlingar är att 

det styrker ens fördomar och skapar ett tyngre utanförskap. Grekerna har stämplats som ett 

folk i nöd, odugliga att sköta sin ekonomi och som lata. Att ha någorlunda vetskap eller 

kännedom om en person betyder inte att alla med liknande bakgrund bär på samma etikett 

som i detta fall varit allt från lat, korrupt och förtidspensionär. Dahlkwist är inne på samma 

spår när han skriver om generalisering, och vilka förväntningar vi människor skapar innan 
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vårt första möte med andra människor (Dahlkwist 2007:41). Har vi då läst i tidningar att 

greker är lata och odugliga förväntar vi då att de besitter flera negativa haloeffekter vilket 

drabbar oss då vi försöker hitta fler fel på grekerna än att ge dem en chans att visa hur 

arbetsvilliga och dugliga de egentligen är eller kan vara (Dahlkwist 2007:40–41). På så sätt 

sker en generalisering av greker då alla ses som lata och odugliga, och det är just denna 

generalisering vi har uppfattat utifrån de valda artiklarna från både DN och Aftonbladet.  

 

Genom att generalisera skapas det en grund för fördomarna och detta kopplar vi till Beckers 

redogörelse för stämplingsteorin där han menar att det finns en plan över sociala regler och 

lämpliga beteenden och de som avviker eller bryter mot reglerna är opålitliga och betraktas 

automatiskt som outsiders (Becker 1973:1). Om omgivningen tycker att grekerna är lata, 

skattesmitare, odugliga och så vidare, kommer det leda till att grekerna stämplas som 

normbrytare vilket i sin tur kommer leda till ett utanförskap. Precis som Becker påpekar att 

det finns undermedvetna regler om vad som är rätt och fel, menar vi att om greker anses jämt 

och ständigt agera på ett fel sätt, kommer det leda till att greker stöts ut ur samhället. Vidare 

menar Becker att om omvärlden stämplar en etikett på en viss grupp människor kan dessa 

människor tillslut börja uppfatta sig själva genom den satta etiketten och agera därefter 

(Becker 1973:9–11). Detta kopplar vi till att om greker stämplas som lata, kan de tillslut börja 

acceptera denna bild och börja lata sig.  

 

För att återkoppla Beckers stämplingsteori om varför grekerna kan tänkas acceptera bilden av 

dem som lata kan vi relatera till Stevens redogörelse för den sociala identiteten. Stevens talar 

om en uppdelning mellan personlig- och social identitet, där den förstnämnda är människans 

privata upplevelser, medan den andra utgör de egenskaper och roller som omgivningen 

tillskriver människan (Stevens 1998:24). För att dra paralleller mellan stämplingsteorin och 

den sociala identiteten menar vi att grekerna tillskrivs egenskaperna av omgivningen, vilket 

kan leda till att grekerna i fortsättningen börjar agera utifrån de tillskrivna egenskaperna. 

Detta kan vi förklara genom Stevens redogörelse över att medvetandet är beroende av att ha 

en identitet och är därmed beroende av omgivningens kategorisering för att veta vad som 

förväntas och därmed agera (Stevens 1998:26).  

 

Vidare kan vi även relatera till Hintons tankegångar då han menar att människans 

medlemskap i en grupp är fastställande för den sociala identiteten, då människan vill tillhöra 

den gynnande gruppen som i sin tur leder till en positiv social identitet (Hinton 2003:111). Vi 
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tolkar detta att om grekerna tillhör den missgynnande gruppen, kan det leda till att grekerna 

skapar sig en negativ social identitet. Våra intervjupersoner tyckte att deras identitetsskapande 

påverkades av medias framställning genom att de någon gång känt skam, ironi och hån av 

omgivningen. Vissa av intervjupersonerna hade behovet att påpeka att den negativa 

framställningen inte stämde överens med hur de uppfattade sig själva och detta kan förklaras 

med att ingen vill tillhöra den missgynnande gruppen. För att slutligen dra en parallell menar 

Hinton att det ligger i människans intresse att uppfatta egengruppen som mer fördelaktig och 

därför uppstår konkurrens mellan grupperna (Hinton 2003:112).  

 

7.4 Slutdiskussion 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur grekerna framställts i svensk media samt att 

undersöka hur detta påverkar grekerna och vilka konsekvenser detta kan tänkas bringa. Som 

vi tidigare nämnt kan vårt resultat inte generaliseras fullt ut eftersom vår undersökning avser 

ett litet urval och kan därför inte representera en hel population.  

 

För att göra det klart för läsaren vill vi redogöra för att våra tre frågeställningar har besvarats. 

Vi har redogjort på ett tydligt sätt med hjälp av kodord hur grekerna framställts i svensk 

media och genom Mylonas och Chalániovás tidigare forskning har vi redogjort för hur 

grekerna framställts i utländsk media. Med hjälp av intervjuerna har vi redogjort över hur 

grekerna upplever framställningen, om vilken ställning de tar – om de accepterar eller 

förkastar framställningen. Och tillslut har vi redogjort över vilka konsekvenser som kan 

tänkas uppkomma med en sådan framställning.  

 

Vi kom fram till att konsekvenserna av medias framställning leder till stereotypisering och 

generalisering, vilket i sin tur leder till stämpling och utanförskap. Intervjupersonerna har än 

så länge inte känt sig utanför, men de har uppgett att de blivit förlöjligade, vilket är en början 

till mobbning. Förlöjligandet har påverkat intervjupersonerna genom att de känt sig ledsna, 

arga och skamsna.  

 

Intervjupersonernas identitetsskapande har inte drabbats något betydligt, men om stämplingen, 

generaliseringen och stereotypiseringen av greken fortsätter och förstoras upp, kan det leda till 
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att fler greker får ändrad identitetsuppfattning. Vissa kan få dåligt självförtroende, andra kan 

få en förvrängd bild av sig själva och andra kan börja bete sig efter framställningen.  

 

Vi människor har en tendens att tro ganska mycket på vissa saker som publiceras i media. Och 

utan en viss kännedom om händelser och företeelser anser vi att vissa saker är så som media 

framställer dem. På så sätt kan det ha varit för människor vad gäller grekens lathet, skattefusk 

och förtidspension. Detta tankemönster kan leda till konsekvenser. Konsekvenser om att anta 

att alla greker är på just detta sätt – att alla greker är lata eller att alla greker förtidspensionerar 

sig.  

 

Ytterligare konsekvenser är att grekerna på något sätt är tvungna att antingen ta ställning till 

det som skrivs eller att acceptera det som skrivs. Genom att ta ställning till det som skrivs 

försöker de motarbeta synen som media och andra har om dem. Eller också att de känner att 

de ständigt måste bevisa att de inte är lata, utan att de i själva fallet är hårt arbetande greker.  

 

Vidare och grövre konsekvenser som denna företeelse kan ha är att grekerna hamnar i ett 

utanförskap, då grekerna blir ”dem” och alla andra blir ”vi”.  

 

7.5 Förslag till kommande forskning 
 

Ändrad identitetsuppfattning på grund av medias framställning är intressant att studera och 

det hade vi gärna velat fördjupa oss mer i ämnet om vi haft mer utrymme och tid. Vårt förslag 

för kommande studier i detta ämne kan vara en fördjupning i om hur en framställning av en 

viss grupp kan påverka medlemmarna.  

 

Ytterligare ett förslag för kommande studier kan vara att fokusera på två tidningar, en 

inhemsk och en utländsk, för att jämföra hur media framställer samma händelse, just för att se 

hur olika media runt i världen väljer att framställa olika händelser.  

 

Det som kunde göras annorlunda i vår studie var att analysera fler nyhetsartiklar för att få ett 

bredare resultat. Vi hade kunnat undersöka alla nyhetsartiklar från endast en tidning som berör 

grekerna, men då skulle vi ta med även de positiva rubrikerna. I denna studie har vi endast 

valt att analysera de mest provocerande och dramatiska rubriker. Resultatet hade kanske sett 
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annorlunda ut om vi även tagit med positiva nyhetsartiklar, kodorden hade förmodligen varit 

annorlunda och även framställningen.  
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Bilagor 
 

Nyhetsartiklarna 

Aftonbladet 

2011-05-30 

Äldre greker – sjukast i Sverige 

Skriven av: Eric Thorsson 
 

I den här artikeln kan vi läsa att den som står högst upp på listan över förtidspension i Sverige 

är greken. Vi kan fråga oss varför det är så? - Jo, tack vare arbetskraftsinvandringen som 

skedde i Sverige på 60-talet. Man menar att greker på 60-talet kom till Sverige i jakt på jobb, 

vilket jobb som helst. Detta resulterade i att greken placerades där det ansågs behövas mest 

arbetskraft – tunga jobb inom industrin. Två av fem greker tvingades sluta i förtid – att gå i 

förtidspension.  

Björn Gustavsson säger att orsaken till att greken är den som toppar den här listan över 

förtidspensionerade i Sverige är för att de har slitit ut sig själva. På grund av stora 

språksvårigheter har greken, jugoslaven, finnen och turken varit de som drabbats mest och 

som också inte har haft möjligheterna att kunna jobba sig uppåt utan istället hamnat kvar i de 

tunga jobben.  

Komninos Chaideftos som är ordförande i Grekiska riksförbundet oroar sig för att denna 

information kommer att få greken att framstå som lat. 

 

Koder ur denna artikel: 

1. lat grek 

2. förtidspension 

 

 

Aftonbladet 2011-06-18 

Fifflar men har inget val 

Skriven av: Peter Kadhammar 

 
Man lägger skulden på greken. Man anser att om greken betalat skatt så som alla andra 

europeiska länder gjort så skulle de i det här laget inte behöva tigga om bistånd och pengar 

från andra europeiska länder. Resten av världen skrattar, skakar på huvudet och är allmänt 

förbannade på greken. Dem skriver ytterligare att skattesmitaren är det enda system som 

fungerar upp till 100 % i Grekland. 

 

Mutor i sjukvården 

Man nämner personer som sålt sina röster till politiker i utbyte mot ett statligt fast jobb. Det 

nämns att Dimitris familj betalade kirurgen när Dimitris behövde operera sig. 

 

 

Jobbar svart hela livet 

Man säger att det störta ansvaret ligger hos folket. Trots detta nämns det att folket är ett 

alldeles för  stort begrepp, så stort att det på något sätt blir abstrakt. 

Man menar att ansvaret i detta fall ligger på arbetslösa, skattefuskare så som Nikos och 

Dimitris. Det är sådana människor man är arg på. 
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Arbetsgivarna rekommenderar att man ska jobba 20 dagar i månaden, men det uppges bar 5 

eller 10 dagar för skattemyndigheten. Och på det sättet har Dimitris jobbat i hel sitt liv. Detta 

visar oss att Dimitrisk totalt på ett år betalar 1000 euro i skatt. Medan Niskos deklarerar 500 

euro i månaden, och ”gömmer” 200 euro vid sidan. 

 

Lever på marginalen 

Både Dimitris och Nikos är greker som lever på marginalen trots att de har ett arbete. Hur 

drabbas dem av höjningar i moms etc? 

När exempelvis momsen höjs från 18-23 procent eller också inkomstskatten höjs från 13-18 

procent då drabbar det direkt människor som lever på marginalen så som Dimitris och Nikos. 

Dimitris menar att greker inte är lata! 

Detta menar han genom sitt argument att greker har utvandrat till olika länder runt om i 

världen. Överallt har de lyckats någorlunda bra. Enda landet på jorden som de har misslyckats 

i är – Grekland. 

 

Koder ur denna artikel: 

1. lata greker 

2. valuta 

 

 

Aftonbladet 2011- 06-18 

De bär krisen på sina axlar 

Skriven av: Wolfgang Hansson 

 
De banker som lånat ut mest pengar till Grekland är franska och tyska banker, och det är just 

dessa banker som kommer att få sig en hård smäll. Alla fruktar denna ekonomiska krisens slut. 

Man ställer frågan: Vad gör en privatperson om plånboken är tom? 

Genom att spara pengar och endast köpa det absolut nödvändiga, alltså man sparar och köper 

enbart det man egentligen har råd med. Greken måste förstå att man inte kan fortsätta handla 

om man inte har några pengar. Det är också det som är dåvarande premiärminister Giorgos 

Papandreous viktigaste uppgift att klargöra för folket. Och om han misslyckas med det kan 

Grekland dra med sig andra europeiska länder i katastrofen. 

Grekerna skyller denna skuldkris på allt och alla förutom på sig själva. 

Robert Bergqvist nämner länder så som Lettland, Estland och Litauen som hamnade i en 

finanskris år 2008. De länderna står nu starkare än vad de gjorde innan finanskrisen. 

Bergqvist menar att det finns hopp för Grekland men då måste de sluta demonstrera och börja 

samarbeta. 

 

Koder ur denna artikel: 

1. Valuta 

2. Samarbeta 

3. Skyller ifrån sig 

4. Låntagare 

5. Pensioner  

6. Skatter 

7. Korruption 
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Aftonbladet 2012-05-28  

Grekerna slutar betala skatt – stoppar pengarna i madrassen  

Skriven av: Wolgang Hansson 
 

Staten hotas av kollaps, det är orsaken till att grekernas löner och pensioner inte kan betalas ut. 

Ingen lycklig lösning ur denna ekonomiska kris kommer, eller det tror i alla fall inte grekerna 

själva på. Och därför väljer de bland annat att ta ut sina pengar från bankerna och gömma dem 

i sina madrasser. Det är också ett sätt för dem att komma undan med att betala skatter. 

Grekerna väljer att ta ut sina pengar ur bankerna och ha dem i madrassen efter de att de i 

media har läckt ut information om denna kollaps. 

Europa och EU sätter en press på grekerna, bland annat genom att visa att de menar allvar 

med sina hot angående att det i verkliga fall är en omröstning om att stanna kvar i euron eller 

lämna, ett dilemma för Grekland och greken. 

 

Koder ur denna artikel: 

1. Löner 

2. Pensioner 

3. Hot 

4. Betala skatt 

5. Dilemma 

 

Aftonbladet 2011-10-26 

Livsfarligt att svika Grekland      

Skriven av: Anders Lindberg 
 

Det skrivs bland annat att det inte är en ekonomisk kris vi har att göra med, utan snarare en 

politisk sådan. De åtgärder som diskuteras nu borde ha nämnts tidigare och de borde även ha 

gjort något åt dessa åtgärder. Det nämns om risker som borde ha tagits och en viss feghet som 

existerar. Europas ledare har inte riktigt ”vågat” ta frågan om : varför dessa åtgärder är 

nödvändiga på alltför stort allvar. Därför nämn en feghet som sägs öppna dörrar för populister 

såväl som fördomar som skapas om greken och Grekland. 

Historier sprids nu fritt om att greker är lata, har för höga löner och att de förtidspensionerar 

sig. 

Sedan motbevisas dock dessa fördomar genom att utförlig statistik tas upp av OECD. 

Lite längre in i artikeln skrivs det att Europas ledare borde förklara för omvärlden varför det 

skulle bli livsfarligt för andra länder att svika Grekland nu när landet behöver andras stöd som 

mest. 

Med detta sagt menar Anders Lindberg att det europeiska löftet som Europa har med 

Grekland inte enbart handlar om en gemensam marknad, utan om solidariteten mellan 

Europas folk. 

Vidare nämner Lindberg att Grekland – eller vilket annat land för den delen – inte kan klara 

av att lösa sina problem själva, varje gång man har gjort det har det varit förödande resultat. 

 

Det som står på spel nu hänger inte enbart på grekernas och Greklands axlar, utan snarare 

tvärtom. Att svika Grekland kan klassas som att svika allt som det europeiska projektet står 

för. Om Europa inte klarar sig eller klarar av att hantera krisen så kommer det leda till att 

stater, länder och folk kommer söka efter andra vägar om inte utvägar. Att då ta sig ur 

Europasamarbetet kan ses som en utväg. 
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Avslutningsvis betonas det att de inte är Greklands eller grekens fel för hur situationen ser ut 

idag eller för hur situationen har urartat. Snarare att de grekiska folket i största fall varit offren 

som dels har blivit av med sina jobb, sina bostäder och sin vardagsfred. Lösningen är inte att 

belasta den vardagliga greken med ännu fler bördor. 

 

Koder ur denna artikel:  

1. Risker 

2. Feghet 

3. Fördomar 

4. Lata 

5. Förtidspension 

6. Stöd 

7. Solidaritet 

8. Ej Grekland/grekens fel. 

 

DN 2012-07-22  

Tysk minister sågar Grekland  

Skriven av: Dagens Nyheter  
 

Artikeln ”Tysk minister sågar Grekland” tagen ur DN 2012-07-22 handlar om Tysklands 

ekonomiminister Philipp Rösler som sade till tyska ARD att han är skeptisk till att Grekland 

kan uppfylla kraven som ställs för att få nödlån. Han säger vidare att det i sin tur lär leda till 

att grekerna beslutar sig för att lämna euron, vilket inte kommer vara lika skräckinjagande 

som tidigare. Han säger att ”Grekland får svårt att stanna i eurozonen och jag säger det 

tydligt, om Grekland inte uppfyller kraven ska inga mer pengar betalas ut” (Dagens Nyheter, 

2012).  

 

Koder ur artikeln:  

1. Oduglighet 

2. skuld  

3. valuta 

 

 

DN 2012-06-21 

Laddad kamp mellan tysk och grek (fotboll) 

Skriven av: Dagens Nyheter 

 
En artikel som egentligen skall handla om fotboll handlar istället om den politiska synen 

mellan två länder. Där ett av länderna nedvärderas och det andra glorifieras. Det skrivs bland 

annat att det blir den fattige (greken) mot den rike (tysken), låntagaren (greken) mot banken 

(tysken), den lille (greken) mot den store (tysken), slarvern (greken) mot den skötsamme 

(tysken). 
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Här väljer media att beskriva två slags folk, här har media tagit sig friheten att kalla grekerna 

för nedvärderade saker medan man väljer att glorifiera tyskarna. Man följer alltså tidigare 

media mönster och skriver på liknande sett. 

 

Genom en fotbollsmatch som egentligen inte skall vara politiskt laddad försöker media 

återigen att skämma ut grekerna på alla möjliga sätt, och från alla håll och kanter. 

 

Koder ur denna artikel 

 

1. Den fattige 

2. Låntagaren 

3. Den lille      

4. Slarvern     

 

 

 

DN 2011-11-02 

De flesta greker ser det här som ett skämt 

Skriven av: Dagens Nyheter 
  

Grekerna lägger återigen skulden på politikerna, de menar att Papandreou borde ha frågat 

folket vad det ville innan, att fråga det nu är försent. Många greker tycker också att Grekland 

inte borde ha gett sig in i detta samarbete och att de aldrig borde ha tackat ja till euron. 

Samtidigt menar de att om de nu går ur EU-samarbetet försvårar det situationen ännu mer. Att 

lämna nu är ingen utväg, då drakmer inte kommer vara värt något alls. 

Många tror att Grekland är det nya Argentina: superfattigt land där alla bråkar med alla. 

Alla protester och demonstrationer är visserligen en del av demokratin, dock är grekerna 

rädda att det ska förvärras och sluta upp med våld i form av vapen. Lucky Kopuani nämner i 

artikeln att det allra bästa hade varit om Grekland aldrig hade gått med i eurosamarbetet. Men 

att lämna det nu ser han inte som någon utväg ”Nej, det skulle bara sänka värdet på våra 

pengar”. 

 

Resultatet av denna kris fruktas av många, då de tror att ett krig kommer att brytas ut. Kriget 

kan lika gärna vara utbördeskrig som inbördeskrig, i vilket fall som helst fruktar man ett 

sådant slut. 

 

 

Koder ur denna artikel 

 

1. Skuld på politiker 

2. Valuta (euro så som drakmer) 

3. Våld med vapen i form av krig 
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DN 2012-04-26 

Pensioner till döda greker stoppade 

Skriven av Joakim Goksör 

 
Artikeln handlar om att grekiska myndigheter stoppar utbetalningar av pensioner och annat 

till 200 000 bidragstagare. Med denna åtstramning sparar den grekiska staten 7.1 milj. Kronor. 

Åtgärden ska stoppa det statliga stödet till bidragstagare som fuskar eller avlidna invånare 

vars fruar/män får pensionen. Fusket upptäcktes vid en specialgranskning av pensioner, då 

man fattat misstankar om att det i pensionsregistret fanns fler än 9000 invånare som hade fyllt 

100 år. Sedan handlar artikeln om åtstramningskraven hur pass mycket de behöver mjukas 

upp och om hur den grekiska regeringen ber långivarna att skjuta fram sparplanen ett år i 

tiden. 

 

Koder tagna ur artikeln:  

1. Pensioner 

2. fusk 

 

 

DN 2012-04-09 

Svenskar hjälper greker få in skatt  

Skriven av: Maria Davidsson 
 

Här skrivers det om svenskarna som skickats ner till Aten för att hjälpa grekerna med att börja 

betala in skatt. Bilderna på protesterande greker har varit många de senaste åren, då ilskan är 

stor mot de stora nedskärningarna. EU, ECB och IMF har skickat experter till Aten för att 

övervaka att grekerna verkligen betalar av den skuld som de lovat att göra. Några experter är 

skickade från Sverige. Grekerna har inte varit villiga att betala av skulderna och det är 

framförallt tyskarna som grekerna är arga på. Svenskarna som är på plats har däremot blivit 

accepterade. ”Vi står ju lite utanför som svenskar” (Davidsson, 2012), säger Ann Olsson och 

menar att grekernas frustration beror på att de känner sig övervakade. Obetalda skatter är ett 

stort svart hål i Greklands ekonomi och därför behöver grekerna hjälp av Kronofogden och 

Skatteverket för att lära sig att driva in skatten. ”De lever i ett kaos, vi försöker stötta så att de 

sakta hittar en metod för att långsiktigt få in skatter” (Davidsson, 2012), säger Ann Olsson.  

 

Koder ur artikeln:  

1. Skyldiga 

2. Protester 

3. oduglighet och desperata efter hjälp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Intervjuerna 
 

Intervjuperson A 

 
1. Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och framförallt 

folket? 

Jag är insatt, läser både tidningar och tittar på nyheter och läser folks kommentarer på 

olika sajter. 

2. Hur tycker du att ”greken” framställts i media under de senaste åren? 

Grekerna framställs som odugliga att sköta sin ekonomi och politik. Lata och korrupta. 

Jag får en känsla av att media framställer Grekland som ett stackars land som ska 

räddas av resten av världen genom att låna ut pengar. Samtidigt vet dem att greker 

aldrig kommer kunna betala tillbaks denna summa. 

3. Har medias framställning av ”greken” berört dig på något vis? Om ja, på 

vilket sätt? 

Jag blir ju självklart ledsen när andra talar illa om mitt land och mina medmänniskor. 

Jag blir även arg för att jag vet att media inte berättar hela sanningen. Det är annat som 

ligger bakom skuldkrisen. Vem tillät det gå så långt? Alla stora huvuden i EU visste 

vad som försiggick i Grekland men blundade. Det är mycket spel bakom.   

4. Tycker du att media påverkar ditt eller andra människors 

identitetsskapande? 

Media gör bara sitt jobb, försöker hitta bra nyheter som lockar men bakom nyheterna 

ligger det även människoliv. Människor som kämpar varje dag för att få ekonomin att 

gå ihop, samtidigt som resten av världen kallar dem för latmaskar. Det är orättvist och 

synd mot grekerna. Jag har fått höra väldigt negativa kommentarer om greker, jag är 

själv grek och det stör mig. De som slänger ut sig kommentarerna har bara rest dit 

under semestern och aldrig umgåtts med befolkningen. Jag umgås med greker, jag vet 

vad de går igenom. Det som också stör mig är att svenskarna anser sig bättre, att de är 

duktigare och så vidare. Mitt barn blev retad i skolan 2 gånger för att han är grek. Barn 

är elaka mot varandra i den åldern, men min lille kille kom hem och grät och sa ”du 

och pappa är väl inga latmaskar, ni jobbar ju”. Det var en annan grabb som sa att 

greker är latmaskar och arbetslösa parasiter. 

Hur gamla är barnen? 

7 år, de går i ettan 

Tror du att 7-åringar är insatta i hur svensk media framställer grekerna? 

Detta måste grabben fått från sina föräldrar, föräldrarna har fått det från media. Så ja, 

jag tycker media påverkar människors identitetskapande. 

På vilket sätt? 

På sättet att min son kom hem och trodde att jag och hans pappa är latmaskar, han ville 

försäkra sig om att vi inte var det. För att försäkra sig om att något inte är sant så 

måste det finnas en misstanke om att det är sant. Annars hade han inte brytt sig. Det 

påverkade honom. Om detta kommer drabba hans identitetsskapande vet jag inte. Tror 

inte det. Men skulle de andra grabbarna fortsätta med att retas så tror jag att det 

stannar kvar. 
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Intervjuperson B 

 
1. Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och framförallt 

folket? 

Ja 

2. Hur tycker du att ”greken” framställts i media under de senaste åren? 

Som lata 

3. Har medias framställning av ”greken” berört dig på något vis? Om ja, på 

vilket sätt? 

Ja, jag blir arg 

Varför blir du arg? 

För att det är jobbigt att höra sådant 

Kan du ge något exempel? 

Det finns en svensk på jobbet som hela tiden säger ”där kommer greken”, ”greken 

jobbar, vad unikt”. Jag sa åt honom tillslut att det får räcka med greken. Jag har inget 

emot att bli kallad för grek, jag är ju grek, men när jag vet att den andra personen 

säger det med en retande attityd så blir jag arg. 

4. Tycker du att media påverkar ditt eller andra människors 

identitetsskapande? 

Mig har det inte påverkat. Jag är stolt för att jag är grek och bryr mig inte hur media 

framställer oss. Vi vet sanningen. 

 

Intervjuperson C 
 

1. Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och framförallt 

folket? 

Ja, det är jag. Mest läser jag i tidningar. Men nu har det lugnat ner sig lite med 

nyhetsflödet. Det är inte lika mycket snack som det var för ett halvår sedan. 

2. Hur tycker du att ”greken” framställts i media under de senaste åren? 

Oj, som allt möjligt. Lata, korrupta, förtidspensioner, skattesmitare, skattefuskare, 14e 

månadslönen. De framställs så. Eller vi. Eller media menar ju dem som bor i Grekland. 

Inte oss greker i Sverige. Men har sett att det kom en artikel om greker i Sverige, att 

greker är mest sjukskrivna och förtidspensionerade, efter kom turkarna och serberna. 

3. Har medias framställning av ”greken” berört dig på något vis? Om ja, på 

vilket sätt? 

Ja, du. (Lång tystnad) Jo det har berört mig. Jag blir frustrerad över denna 

framställning. Mina släktingar i Grekland sliter ihjäl sig för att försörja sig själva. De 

får 500 euro i månaden för 10 timmarsarbete varje dag. Vi i Sverige hade aldrig 

accepterat denna låga lön. Och ändå sitter svenskarna och alla andra och kommenterar 

och har åsikter över hur grekerna sköter sin ekonomi. Detta är vad som gör mig arg. 

4. Tycker du att media påverkar ditt eller andra människors 

identitetsskapande? 

Jag har fått höra massor av negativa kommentarer om greker. Jag kan berätta om en 

incident för tre månader sedan på min arbetsplats. Vi sitter vid fikabordet och 

diskuterar om Greklands ekonomi kris och hur detta kan lösas. Så börjar en man 

slänga ur sig massa negativa kommentarer så som ”grekerna får skylla sig själva, de 

levde över sina tillgångar, betalade ingen skatt och festade hela tiden”, nu kommer det 

värsta ”alla greker är likadana, lata blodsugare”. Jag sa självklart ifrån, men tänkte på 

hur andra människor ser på oss greker. De ser oss som lata blodsugare. Även mig, som 

är uppvuxen i Sverige, jobbar och betalar skatt. Ändå ses jag som en lat blodsugare. 
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Intervjuperson D 
 

1. Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och framförallt 

folket? 

Ja det är jag. 

2. Hur tycker du att ”greken” framställts i media under de senaste åren? 

Som lata och korrupta. Att greker inte jobbar eller betalar skatt. Att de fifflar med 

ekonomin, framförallt politikerna. 

3. Har medias framställning av ”greken” berört dig på något vis? Om ja, på 

vilket sätt? 

Det är många som ser ner på grekerna, i skolan kan jag höra kommentarer om att 

greker är lata. Folk säger inte rakt ut vad de tycker utan kommer med 

smygkommentarer. Jag känner mig hånad för att jag är grek. 

4. Tycker du att media påverkar ditt eller andra människors 

identitetsskapande? 

Självklart är det media som påverkar, det är dem som skriver att greker är lata. Så tror 

folket på det och vi greker i Sverige stämplas också som lata. Jag är inte lat, jag 

studerar samtidigt som jag extrajobbar. Men ibland kan jag skämmas när andra talar 

illa om Grekland. Det kanske ligger en viss sanning i att vissa greker är lata, men inte 

alla. 

 

 

 

Intervjuperson E 
 

1. Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och framförallt 

folket? 

Ja visst är jag det. Jag läser tidningar, artiklar, tittar på både grekiska, svenska och 

internationella nyhetskanaler. Läser även tyska tidningar som jag översätter. 

2. Hur tycker du att ”greken” framställts i media under de senaste åren? 

Grekerna har framställts som lata först och främst. Det har varit väldigt mycket snack 

om hur Grekland kan räddas ur en ekonomisk konkurs. Lösningen var ett lån. 

Grekerna började framställas som odugliga lånetagare eftersom de inte kommer kunna 

betala tillbaka summan och behövde bara mer och mer. Då ansåg man att greker bara 

vill ha och ha, utan att ge, som snyltare med andra ord. Sedan var det mycket snack 

om förtidspensionärer som återigen bevisade att greker inte vill arbeta. Greker 

framställs som ett folk som bara gillar att festa, lata sig och låta andra betala skulden. 

Men så är det inte.   

3. Har medias framställning av ”greken” berört dig på något vis? Om ja, på 

vilket sätt? 

Det är många som har åsikter om grekerna. Vissa åsikter tycker jag inte stämmer 

överens med den riktiga bilden av grekerna. Många tror att greker är lata, för det är 

vad de fått höra, men så är inte fallet. Många har sagt nedlåtande kommentarer om 

mitt folk och jag blir ledsen av det. Och arg. För det är orättvist, inte snällt. Grekerna 

kämpar just nu, medan resten av Europa förlöjligar grekerna. 

4. Tycker du att media påverkar ditt eller andra människors 

identitetsskapande? 

Media påverkar i deras sätt att framställa saker och ting. Varför väljer de att bara lyfta 

fram det negativa om ett folk? Varför inget positivt? T.ex. hur mycket en genomsnittlig 
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grek arbetar och hur mycket lönen är. Då skulle omgivningen få en annan åsikt om 

greken. Jag känner många greker i Sverige som berörts av detta. Många har retats, 

förlöjligats över greker och så vidare. Vi greker i Sverige har inget med den 

ekonomiska krisen att göra. Vi lever i Sverige, arbetar och betalar skatt precis som alla 

andra, ändå anser vissa att vi är lika lata som grekerna i Grekland. 

 

 

Intervjuperson F 
 

 

➔ Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och de grekiska 

medborgarna?  

Svar: Ja, jag läser tidningar och följer nyheterna. 

➔ Hur tycker du att ”greken” framställs i media under de senaste åren?  

Svar: Annorlunda. Jag är van att höra bra saker om mitt land och om mina medmänniskor. 

Tidningarna och framförallt Sverige och dess invånare har alltid varit positiva när de pratar 

om Grekland, eller när de har frågat mig varifrån jag kommer, och jag svarat: Grekland. De 

har alltid sagt att de var nöjda med servicen, med de trevliga människorna (när de vart på 

semester eller i kontakt med greker) Men nu på sistone har det ändrats ganska så radikalt. 

Media skriver och talar om greken som någon lat människa, som vilar under sitt olivträd och 

njuter av sitt liv. Greken som aldrig betalar skatt och så vidare. Hemska förändringar! 

➔ Jag hör klart och tydligt på din röst att du är berörd och ledsen när du 

talar om händelsen, så min nästa fråga är, hur har medias framställning av ”greken” 

berört dig? 
Svar: Jag har först och främst blivit arg, på både media men också på folk som anammar 

medias syn på greken. Jag menar, människor som har jobbat med greker, bott grannar med 

greker eller bara har umgåtts med greker har nu ändrat sin syn på dem? Jag förstår inte, när 

jag jobbade med svenskar och andra människor med annan bakgrund, var jag den som 

jobbade mest av dem. Jag var den som alltid fick beröm för mitt utförda arbete. Jag var 

omtyckt. Och nu när jag träffar gamla bekanta som jag har delat dessa stunder med så hälsar 

dem på mig och frågar: Hej Nikos, dina livsnjutare, hur mår du? Du ser sliten ut, dags för 

pension kanske? Och då syftar dem på att jag ska förtidspensionera mig som enligt svensk 

media är de det vi greker är bra på. Människor i min tillvaro har ändrat sin syn på mig, och jag 

tror det beror hur media har valt att publicera saker och ting. 

➔ Det du berättat leder mig till min fjärde fråga, tycker du att media 

påverkar ditt eller andras identitetsskapande?  
Svar: Det påverkar absolut inte mitt identitetsskapande, för jag vet vem jag är, vart jag 

kommer ifrån och hur mitt liv såg ut innan och hur det ser ut nu. Visst kan det påverka andra 

grekers identitetsskapande, jag har vänner som är halv greker som var stolta över att just 

berätta att dem är halvgreker. Idag nämner dem enbart att de är svenskar. 

 

 

Intervjuperson G 
 

➔ Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och de grekiska 

medborgarna?  

Svar: Ja, det är nästan det ända man har fört de senaste åren. Greken och den ekonomiska 

krisen. 

➔ Hur tycker du att ”greken” framställs i media under de senaste åren?  

Svar: Negativt. Som människor som bär ansvaret för att ekonomin är som den är. Alla lägger 
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skulden på Grekland. Grekerna jobbar inte, de demonstrerar bara, grekerna är lata, de sitter 

varje dag, grekerna lånar pengar, utan att kunna ge tillbaka dem. Ja, jag kan fortsätta såhär 

hela dagen om du vill. 

➔ Hur har medias framställning av ”greken” berört dig? 

Svar: Jag försöker att inte låta media påverka mig, men jag lurar bara mig själv. Det gör ont 

att se mina medmänniskor leva så som dem gör idag. Många av mina vänner är idag 

arbetslösa och dem som fortfarande har ett jobb tjänar 400-600 euro om dem har tur. Hur ska 

dem klara av att betala hyran? Maten? Barnens skolgång? Och alla övriga utgifter? Mina 

tankar finns hos dem och det gå inte en dag utan att jag hör hur situationen drar sig till det 

värre. Greken har det svårt idag, och det lär bara bli svårare. Och här sitter jag, helt maktlös. 

Greken är desperat efter ett jobb, men får inget. Det finns inget. Och ändå kallas man för lat. 

Vi är ett land som har erbjudit så mycket till resten av världen men ändå ser människor ser på 

oss idag. Dem låter fördomarna och alla dåliga erfarenheter döma hur andra personer är, utan 

att man känner dem. 

➔ Tycker du att media påverkar ditt eller andras identitetsskapande?  

Svar: Inte mitt, då jag är så pass gammal att jag redan har en identitet. 

 

Intervjuperson H 
 

➔  Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och de grekiska 

medborgarna?  

Svar: Ja 

➔ Hur tycker du att ”greken” framställs i media under de senaste åren?  

Svar: Som desperat. En människa i nöd. Jag har hört så mycket, vissa saker är sanna och 

andra är fördomar. Vissa saker kan jag relatera till och andra vet jag inte riktigt hur jag ska ta 

mig till. Jag är medveten om att många greker i Sverige har gått i förtidspension. När mina 

föräldrar kom till Sverige på 70-talet så fick man ta det jobb som erbjöds en. Det ledde till att 

man hade flera jobb och att man jobbade tungt och hårt. Det är en av orsakerna till att mina 

föräldrar har gått i förtidspension, på grund av det tunga arbetet som de utförde när de kom till 

Sverige. Men människor verkar glömma sådana saker. Det sägs det att greken är den som 

jobbar mest i Europa, men ändå kallas vi lata? 

➔ Hur har medias framställning av ”greken” berört dig? 

Svar: Jag tror att medias framställning mer har berört mina medmänniskor. Jag blir ledsen. Jag 

vet att jag och min familj och många andra greker inte är lata och att inte alla går i 

förtidspension. Men det verkar som att väldigt många tror det. Jag skulle nog vilja påpeka att 

greken är lika lat som svensken och tysken, och lika arbetsvillig som svensken ock greken. 

Det finns lata människor över hela världen, den är synd dock att greken är den första som 

kommer i ens tankar när man tänker på lathet. 

➔ Tycker du att media påverkar ditt eller andras identitetsskapande?  

Svar: Ja det tycker jag. 

➔ Berätta hur du menar, på vilket sätt? 

Svar: Ja du, media bidrar till en ytterligare förklaring av saker. Jag har tydligen fått en till 

personlighet, jag är lat, korrupt, som jobbar mindre än 8 timmar om dagen. Ja juste låt oss inte 

glömma, jag kanske borde gå i förtidspension? 
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Intervjuperson I 
 

➔ Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och de grekiska 

medborgarna?  

Svar: Dagligen, jag läser tidningen varje dag. 

➔ Okej, hur tycker du då att ”greken” framställs i media under de senaste 

åren?  

Svar: Inte på ett bra sätt. Jag tror att världen och svensk media ser ner på grekerna och 

Grekland. Jag läste i Dagens Nyheter för någon månad sen en rubrik som gjorde mig ganska 

ledsen. 

➔  Vad var det för rubrik? Varför blev du ledsen? 

Svar: Jo dem skrev: ”Nu är det dags att hjälpa greken, passa på och åk ner till Grekland, nu är 

det tok billigt och lämna gärna dricks” något i den stilen. Jag tror aldrig jag har sätt ett sådant 

fientlig agerande från något land gentemot Grekland. Det var nog snarare tvär om. Alla 

älskade Grekland. Men tydligen inte längre. 

➔ Tycker du att media påverkar ditt eller andras identitetsskapande?  

Svar: Ja det tycker jag. Saker som jag och mina grekiska vänner kunde skoja öppet om kan vi 

inte göra längre. Om jag exempelvis hade ont i halsen kunde jag säga jag sjukanmäler mig 

imorgon, om jag säger det idag kommer säker någon svara: ”Du kan lika gärna pensionera dig, 

vi är vana” 

 

Intervjuperson J 
 

➔  Är du insatt i hur media framställer den grekiska krisen och de grekiska 

medborgarna?  

Svar: Ja, mest nyheterna, men också då min dotter studerar till journalist. 

➔ Hur tycker du då att ”greken” framställs i media under de senaste åren? 

Svar: Väldigt dåligt. Som ett folk i rop på hjälp, med en fallande regering, med korrupta 

politiker, men det är ju ”vårt” fel, det är vi som röstar på samma sak varje valår. Men jag 

trodde aldrig att det skulle bli så allvarligt. Greken ses som ansvaret till den ekonomiska 

situation som landet befinner sig i idag, men också som att vi är ansvariga för allt. Vi är ett 

land med stora skulder, men ändå så lånar vi pengar från Tyskland. Pengar som vi säkert inte 

kommer kunna betala tillbaka. 

➔ Hur har medias framställning av ”greken” berört dig? 

Svar: Allvarligt. Jag ser ner på regeringen, på politikerna och på de ”rika” grekerna som inte 

tar ställningen i akt. Erbjud pengar, hjälp människor i nöd. Det är hemskt att säga men jag 

börjar se ner på mig och mina medmänniskor också. 

Tycker du att media påverkar ditt eller andras identitetsskapande?  

Svar: Absolut, jag och alla andra har ju redan skapat oss en identitet, vi har redan en 

syn på oss själva och på alla andra. Men nu har media publicerat andra saker som förr 

inte var så kända bland oss. Nu är jag och min familj lata och korrupta. Vi lever på lån 

på lån på lån. Men det är verkligen inte sant. Mina barn skäms, och jag skäms 


