
Populärvetenskaplig beskrivning 

 

När den internationella finanskrisen bröt ut 2008 påverkades hela världen. Denna kris 

mynnade sedan ut i det som kom att kallas eurokrisen  och drabbade flera länder som 

hade gått med i den gemensamma valutan euron. Två av dessa länder var Irland och 

Grekland. Svensk opinionsjournalistik har följt länderas utveckling omkring perioden 

då de får stödlån till sin dåliga ekonomi, under 2010. Opinionsjournalistiken 

framställer länderna på olika sätt speciellt när det gäller dess befolkning. Grekerna 

beskrivs som skattefuskare som bara klagar när de egentligen borde göra något åt 

situationen,  medan irländarna framställs som vänliga och måna om att stå 

självständiga genom krisen. Irländarna vill stå på egna ben medan grekerna vill stå på 

andras. Denna skillnad beskrivs som en skillnad i kultur. Kulturella föreställningar 

blandas med ekonomisk expertis och i grytan används många retoriska grepp och ett 

kryddat språk. Krisen blir förenklad genom att den beskrivs som en sjukdom, kaos 

eller en redig fylla som skapat en rejäl baksmälla. Nya lån beskrivs som återställare 

eller som verkningslös medicin. Lösningarna liknas vid injektioner som ska dämpa 

sjukdomen och förhindra att den smittar andra länder. Det är också vanligt att banker, 

befolkning och politiker klumpas ihop till en grupp där alla får gemensamma 

egenskaper och agerar på samma sätt. Medierna beskriver en förenklad verklighet där 

alla politiker är klåfingriga, alla börs-vd:ar rullar sig i pengar och alla greker fuskar 

med skatten.  

 

Studien genomfördes på opinionsartiklar från Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och 

Dala-Demokraten under tidpunkten 1 juli 2009 till och med 30 juni 2011. Först 

undersöktes vilka aktörer som fanns i texterna, vilken roll de tillskrevs, och vilka 

problem och lösningar som presenterades. Dessutom har vi undersökt hur krisen 

framställdes. Totalt gick vi igenom 117 artiklar och därefter valde vi ut ett mindre 

antal och studerade framställningsformerna närmare.  

 

Vår forskning visar att mediernas grova förenklingar döljer komplexiteten i 

ekonomiska skeenden och vilket i sin tur kan påverka läsarens syn på världen. Det bör 

uppmärksammas hur journalister kan skapa och reproducera sterotyper. Det är viktigt 

att reflektera över vilka bilder  journalistiken  förmedlar till sina läsare.  


