
  

 

 

 

 

"Den grekiska krisen" 

 

En studie om medias framställning och 

andra generationens greker tolkningar, 

upplevelser och påverkan på 

vardagslivet. 

 

Södertörns Högskola | Institutionen för samhällsvetenskap  

Kandidatuppsats 15 hp| Höstterminen 2012 

 

Av: Nikolaos C. Kyritsis Froelich 

 



SAMMANFATTNING 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur greker i samband med krisen i Grekland framställs i 

svenska tidningar, samt hur andra generationens greker i Sverige upplever och tolkar 

framställningen och det påverkar deras vardagsliv. Meningen är att skapa en förståelse för vad 

som sker när etniska aspekter framställs i media och hur det upplevs och tolkas av andra 

generationens invandrare, samt vad detta kan innebära för påverkan i deras vardagsliv. 

Undersökningen grundar sig därför i följande frågeställningar; Hur framställs greker i samband 

med krisen i Grekland i svenska tidningar? Hur upplever och tolkar andra generationens greker 

i Sverige tidningarnas framställning, samt hur har deras vardagsliv påverkats? 

Studiens grundläggande metodologiska tillvägagångssätt är kvalitativ textanalys och kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. Inom textanalyser kan man 

urskilja två huvudtyper av frågeställningar, nämligen frågor som handlar om att systematisera 

innehållet i de aktuella texterna, och sådana som handlar om att kritiskt granska innehållet i 

texterna. Denna studie utgår även ifrån kvalitativa intervjuer för att vidare besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Genom kvalitativa intervjuer får forskaren inblick i händelser och den 

sociala värld som intervjupersonen infinner sig i. Genom att kombinera dessa tillvägagångssätt, 

kan man genom de systematiserade textanalyserna klargöra tankestrukturen hos aktörer som på 

ett eller annat sätt varit viktiga i den pågående ekonomiska krisen i Grekland, men även i 

framställandet av den.   

Tidningarnas framställande stigmatiserar andra generationens greker genom diskursen som 

skapas, samt de stereotypa begrepp som vanligtvis kan misstolkas bland dess läsare. 

Framställandet och de stereotypa begreppen stigmatiserar andra generationens greker genom att 

de tolkar det som oförenligt med verkligheten och upplever det hela som ansträngande, samt 

känslorna illska, irriation och vemod. 

 

Nyckelord: Andra generationens greker, Grekland, medias framställning, stigma & stereotyper. 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to examine how the Greeks in connection with the crisis in Greece is 

portrayed in Swedish newspapers, as well as the second generation Greeks in Sweden 

experiencing and interpreting the portraying and how it affects their everyday lives. The idea is 

to create an understanding of what happens when ethnic aspects is being portrayed in the media 

and how it is perceived and interpreted by second generation immigrants, and what this might 

mean for the impact of their daily life. The study is based, therefore on the following questions; 

how are the Greeks in connection with the crisis in Greece being portrayed in Swedish 

newspapers? How does second generations Greeks in Sweden perceive and interpret the 

portraying, and how it affects their everyday lives? 

The study's basic methodological approach is qualitative text analysis and qualitative interviews. 

Qualitative text analysis is to bring out the essential content through careful reading of the text 

parts and the context in which it is included. In text analysis, one can distinguish two main types 

of questions, namely questions relating to systematize the content of the texts, and those relating 

to critically examine the contents of the texts. This study also embodies the qualitative interviews 

to further answer the study's purpose and issues. Through qualitative interviews, the researcher 

insight into the events and the social world in which the interviewee present themselves in. By 

combining these two approaches, through the systematic text analysis clarify the given structure 

of the actors in one way or another which is important in the current economic crisis in Greece, 

but also in the portraying of it. 

The newspapers stigmatize second generation Greeks through discourse that is created, and the 

stereotypical notion that usually can be misinterpreted among its readers. The portraying and the 

stereotypical notions stigmatizes second generation Greeks because they interpret it as 

incompatible with reality and experiencing it all as strenuous, and the emotions of anger, 

irritation and sadness. 

 

Keywords: Second generation Greeks, Greece, media’s portraying, stigma & stereotypes.  



POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

 

Grekland har varit i medias rampljus de senaste åren, och det på grund av den ekonomiska 

pågående krisen. I svensk media har det ofta förekommit begrepp och uttalanden om att greker 

inte jobbar, förtidspensionerar sig och lurar folk på pengar. Kort och koncis, negativa rubriker. 

Samtidigt i Sverige bor det många andra generationens greker, med en eller båda föräldrarna 

födda utomlands.  

Hur framställer media egentligen det som händer i Grekland och vilken påverkan har det på 

andra generationens greker i Sverige? Dessa frågor behandlar i uppsatsen. Genom kvalitativ 

textanalys har 10 olika artiklar från Aftonbladet och Expressen analyserats för att hitta trender 

och mönster i dess framställande, medan genom kvalitativa intervjuer har andra generationens 

grekers tankar, känslor och upplevelser analyserats djupgående. De teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning om stigma, stereotyper i förvandling, och diskriminering i nyheterna och 

bladet har hjälpt till att ringa in problemområdet och bidragit till ökad kunskap kring ämnet.  

Studiens resultat visade sig att andra generationens greker stigmatiseras genom de svenska 

tidningarna. Detta eftersom tidningarna skapar en diskurs som sprids i samhället, människor läser 

nyheterna och samtalar med andra generationens greker om ämnet. Andra generationens greker 

tolkade framställandet som oförenligt med verkligheten och upplevde det ansträngande att jämt 

infinna sig i situationer där deras bild av sig själva måste konfronteras och vara förnärmad 

genom bilden av vilka andra reflekterar tillbaka på dem. Detta ledde till känslor som ilska, 

irritation och vemod. Gällande de svenska tidningarna, har deras syfte aldrig varit att svartmåla 

grekerna, utan tvärtom statuerade tidningarna exempel om att grekerna faktiskt är ett hårt 

arbetande folk.  
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1. INLEDNING 

 

Grekland har både uppmärksammats och debatterats i media de senaste åren, dock inte som 

sommarens semesterval utan som Europas mest krisdrabbade land. Men vad är det egentligen 

som pågår i Grekland? Och hur framställer media det som händer?  Ett mynt har två sidor och 

givetvis kan verkligheten tolkas olika beroende på vad man läser, ser och hör. Detta kan lätt tas 

förgivet av de individer som inte har någon koppling till Grekland. Precis som ett rykte sprids, så 

sprids även medias framställning av grekernas levnadssätt i samband med den grekiska krisen 

bland folket här i Sverige. I artiklar ur media framkommer ofta begrepp om greker som ”lata”, 

”förtidspensionerade” och ”bedragare”.  

Ett problem som bör uppmärksammas men som kan tas för givet är hur andra generationens 

greker i Sverige uppfattar och tolkar dessa begrepp och medias framställande i allmänhet.  

Eftersom att de utgör en minoritet i Sverige samt att medias framställning är aktuell så berör det 

sociologiskt relevanta frågor kring aktörernas identitet och livsvillkor. Ett intressant 

forskningsområde är att undersöka hur aktörers etniska uppfattning har för samband med det som 

framställs av media, samt hur det kan forma identiteter och påverka förutsättningarna för dess 

livsvillkor.   

Genom att undersöka följande forskningsområde ur ett sociologiskt tillvägagångssätt, och i 

synnerhet inta en samhällkritisk funktion kan andra generationens greker förhållande i det 

svenska samhället reflekteras och förklaras genom djupare insikter.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur greker i samband med krisen i Grekland framställs i 

svenska tidningar, samt hur andra generationens greker i Sverige upplever och tolkar 

framställningen och det påverkar deras vardagsliv. Meningen är att skapa en förståelse för vad 

som sker när etniska aspekter framställs i media och hur det upplevs och tolkas av andra 

generationens invandrare, samt vad detta kan innebära för påverkan i deras vardagsliv. 

 Hur framställs greker i samband med krisen i Grekland i svenska tidningar? 

 Hur upplever och tolkar andra generationens greker i Sverige tidningarnas framställning, 

samt hur har deras vardagsliv påverkats? 

 

 

2.1. Avgränsningar 

 

Uppsatsen behandlar andra generationens greker som är bosatta i Stockholm. Med andra 

generationens invandrare syftas det till individer som är födda i Sverige med en eller båda 

föräldrarna födda utomlands. Denna grupp representerar individer som innefattar två kulturer. 

Dels den svenska kulturen, varpå individer blivit socialiserade i genom bl.a. dagis, skola, högre 

studier eller arbetslivet, samt den grekiska kulturen som individerna socialiserats i hemmet 

genom sina föräldrar och familj, samt personliga erfarenheter från Grekland. Dessa två kulturer 

avspeglar olika uppfattningar och levnadssätt i relation till varandra. Studien är avgränsad till 

andra generationens greker i Stockholm eftersom denna grupp just finns överrepresenterad i 

relation till övriga städer och orter i Sverige. Uppsatsen behandlar även tidningarna Aftonbladet 

och Expressen. Dessa två tidningar är Sveriges mest lästa kvälls och dagstidningar, samt att de 

finns tillgängliga överallt i samhället och utges i olika format. Dessa tidningarna har täckt krisen 

i Grekland sedan den började och har återgivit reportage sedan dess. Studien avgränsar sig till 

dessa två tidningar eftersom tidsramen för denna studie är begränsad.  
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3. TEORETISKA UTGÅNSPUNKTER & TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1. Teoretiska analysverktyg 

 

I detta avsnitt kommer en sammanställning av uppsatsens teoretiska analysverktyg att 

presenteras; Stigma. Begreppet hjälper till att ringa in problemområdet och kan bidra till ökad 

kunskap kring ämnet.  

 

3.1.1. Stigma 
 

Stigmatisering är en upplysande utflykt till situationen för personer som inte kan anpassa sig till 

normerna för vad samhället kallar normalt. Diskvalificerade från full social acceptans är de 

stigmatiserade individer. Utfrysta av olika skäl måste de ständigt sträva efter att anpassa sina 

otrygga sociala identiteter. Deras bild av sig själva måste konfronteras och vara förnärmad 

genom bilden av vilka andra reflekterar tillbaka på dem. 

Termen stigma skapades ursprungligen av grekerna för att beteckna tecken på någonting ovanligt 

eller nedsättande i en persons moraliska status. I varje samhälle delas människor in i kategorier 

och sociala miljöer avgör vilka kategorier av människor som sannolikt kan råkas på. Sociala 

spelregler inom en särskild miljö gör det möjligt att ha att göra med människor man väntar sig 

möta utan att behöva ägna särskild uppmärksamhet eller eftertanke. Vid möten med främlingar 

räcker det med första åsynen för att kunna kategorisera och fastställa vissa egenskaper hos 

personen, det vill säga personens sociala identitet. Termen stigma har utvecklats av Goffman 

(2011) till att användas som benämning på en egenskap hos en individ som är misskrediterande, 

och att det inte rör egenskaper utan relationer. Egenskaper som stigmatiserar en viss typ av 

individer kan verka som bekräftelse på den fulla grupptillhörigheten för en annan typ av 

individer, och egenskapen behöver varken vara misskrediterande eller positiv värderande. Ett 

stigma består i verkligheten av en speciell relation mellan ett attribut och ett mönster i form av 

stereotypi. Inom stigman uppkommer sociologiska drag, en individ som lätt skulle accepterats i 

det vanliga sociala samspelet, har ett drag eller en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet 

och som får dem av människor som möter personen att bortse från de anspråken på gemenskap. 
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Individen besitter då ett stigma genom att avvika på ett icke önskvärt sätt från övrigas 

förväntningar (Goffman 2011:9-15). 

Goffman (2011) utvecklar en dikotomi och ett vidare begrepp för individer som inte på ett 

negativt sätt avviker från de speciella förväntningarna för ’de normala’. Rent sociologiskt 

uppstår det en primär situation när “normala” och stigmatiserade kommer i varandras 

omedelbara närhet, och om de försöker upprätthålla en ömsesidig samtalskontakt eftersom i 

dessa fall båda sidor direkt måste ta hänsyn till stigmats orsaker och verkningar.  I sociala 

situationer där man märker eller vet att en deltagande person har ett stigma är risken att man 

tillgriper kategoriseringar som inte stämmer, och både för en själv samt den stigmatiserade ligger 

det nära till hands att bli besvärande. Givetvis kan situationer förändras, om den stigmatiserade 

personen är utsatt ofta för sådana situationer är det troligt att personen blir mer förfaren att 

handha dem (Goffman 2001:21-28). 

När man sociologiskt söker utforska stigmatiserade personers beteende kommer man att syssla 

med det gemenskapsliv som förekommer bland medlemmarna i en viss kategori. I kategorierna 

påträffar man en tämligen fullständig uppsättning av olika typer av gruppbildningar och 

gruppfunktioner. Termen kategori är abstrakt och kan användas som benämning på varje 

gruppering, i detta fall av personer med ett visst stigma. En avsevärd del av dem som faller inom 

en viss stigmakategori kan mycket väl omtala samtliga medlemmar av densamme med termer 

som ’grupp’ eller synonymer som ’vi’ eller ’vårt folk’ (Goffman 2011:30-47) 

Den information som är mest relevant vid studiet av stigma har vissa speciella egenskaper, och 

det gäller information om individen. Det handlar mer eller mindre om permanenta karakteristika, 

i motsats till de sinnesstämningar, känslor eller intentioner som individen kan råka hysa i ett visst 

ögonblick. Själva informationen är i likhet med de tecken som förmedlar den reflexiv och 

konkret, det vill säga den förmedlas av själva personen det rör sig om, och förmedlas av 

kroppsliga uttryck eller yttringar som direkt uppfattas av personer i vederbörandes omedelbara 

närhet. Information som har alla dessa egenskaper kallar Goffman (2011) för “social” 

information. Att klara av ett stigma är ett utslag av ett grundläggande drag i samhället, nämligen 

stereotypiseringen eller profileringen av våra normativa förväntningar beträffande varandras 

uppträdande och karaktär. Stereotyperingen får sin klassiska utformning gentemot kunder, 
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orientaler, bilister, det vill säga personer som faller inte mycket vida kategorier och som vanligen 

blott är förbipasserande främlingar för oss. Det är en vanlig föreställning att opersonliga 

kontakter mellan främlingar är särskilt utsatta för stereotypa reaktioner, men att dessa 

kategoriska attityder går tillbaka när folk kommer i närmare kontakt med varandra och att de då 

efter hand ersätts av sympati, förståelse och realistisk bedömningsförmåga av personliga 

egenskaper. Sociologiskt sätt är det centrala problemet för dessa grupper deras inplacering i den 

sociala strukturen, de omständigheter dessa människor möter i den direkta interaktionen med 

andra är blott en del av problemet, och för övrigt något som inte kan förstås utan att ta hänsyn till 

den historiska bakgrunden och den politiska utvecklingen, samt till gruppens nuvarande politik 

(Goffman 2011:52-137).      

 

3.2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer en sammanställning av tidigare forskning att presenteras. Den tidigare 

forskningen är ämnad att bidra till en allmän bakgrund om ämnet, samt hur det tillämpats i 

tidigare studier.   

 

3.2.1. Stereotyper i förvandling 
 

Stereotyper i förvandling
1
 studeras stigmatiserade grupper i nyhetsjournalistik. Studien fokuserar 

på invandrare och flyktingar i Sverige, och hur dessa stigmatiserade grupper står i förhållande till 

den etnocentriska nyhetsjournalistiken, vars det egna samhällets egen kultur är måttstock för 

beskrivning och bedömning av andra. I studien Stereotyper i förvandling från MENA-projektet 

skriver Brune (2000:19) att nyhetsjournalistik förhåller sig inte alltid objektiv och rationell till 

samhällets kultur och fördomar. Samtidigt som nyheterna rapporterar om händelser och skeenden 

i samhället och dess omvärld, så deltar de samtidigt i ett kulturellt och nationellt 

                                                           
1
 Under denna rubrik förekommer samtliga referenser utifrån Brune, Ylva (2000) Stereotyper i förvandling. Svensk 

nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar. Utrikesdepartementet.  
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identitetsskapande, vilket betingar att gränser mellan normalt och onormalt, ”oss” och ”andra” 

utmanas och förändras ibland. Det framhävs att olika stereotypa nyhetstexter om exempelvis 

islam eller muslimsk kvinnosyn blir bara begripliga om man godtar att nyheter som produceras 

snabbt och rutinmässigt ska kunna konsumeras ännu snabbare, utgår från och använder sig av 

välkända symboler, stereotyper och tankemönster. Brune (2000:20) menar att nyhetsjournalistik 

sällan kommer med distinkta budskap och att den hyser inga åsikter och talar inte om hur 

människor ska värdera påstående, händelser och skeenden. Istället låter den andra stå för 

värderingar, handlingsinriktning och ställer olika fragmentiserade utsagor emot varandra. Det 

poängteras att samtidigt som nyheterna skenbart avspeglar en verklighet, så strukturerar 

nyheterna den och skapar mening i den genom sitt sätt att låta röster, bilder och symboler 

framträda. Vid studerandet av journalistik hävdar Brune (2000:21) det inte är journalistens 

uttryckta åsikter och påståenden som det är möjligt att hitta beröringspunkter med eventuella 

fördomsmönster, utan i hur etniska och kulturella stereotyper framträder i gestaltningar och 

berättelser som i sin tur framstår som en realistisk verklighetsåtergivning. Symboler laddas allt 

mer i takt med att vissa bilder om vissa företeelser utvecklas, och där symbolerna uppträder styr 

de både hur nyhetsinslag konstrueras och hur det kommer uppfattas.  

 

3.2.2. Diskriminering i nyheterna och bladet 
 

I studien Den dagliga dosen. Diskriminering i nyheterna och bladet
2
 studeras hur media arbetar 

med att upprätta gränser mellan ’oss’ och ’de’, vilket inbegriper diskrepansen mellan den tänkta 

läsarkretsen och stigmatiserade grupper. Brune (2006:92) använder sig av begreppen 

andrafiering och diskriminering för att peka på speciella former av identiteter som nyhetstexter 

kan skapa för aktörer som förekommer i texterna, samt för den tänkta läsaren. Det menas att de 

grundläggande sätt som en text konstruerar diskrepansen är texten är att ’vi’ talar om ’de’ och att 

de som beskrivs i texterna är föremål för gestaltningar och teorier som utgår ifrån diskurser som 

                                                           
2
 Under denna rubrik förekommer samtliga referenser utifrån Brune, Ylva (2006) Den dagliga dosen. Diskriminering 

i nyheterna och bladet. I: Mediernas Vi och Dom, mediernas metydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 

2006:21. Stockholm: Fritzes.  
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textens ’vi’ kan solidarisera sig med, medan ’de’ har inget inflytande över hur texten konstruerar 

’de’. Brune (2006:92) vidareutvecklar resonemanget och menar att när personer som har 

kategoriserats på ett visst sätt och inte kan eller får medverka i att formulera frågor som är 

relevanta så är deras röster utestängde från diskursen. Det hör ihop med benämningar och 

beteckningar som också kan vara negativa genom dess refererande till grupper och personer på 

sättet att det berövar de individualitet och även mänsklighet. Det menas att negativa 

beskrivningar av kategorier blir diskriminerande när de bygger på ogrundad och ofullständig 

fakta och inte balanseras med känd fakta. När negativa individbeskrivningar upprepat synliggörs 

i samband med en kategori blir det en form av diskriminering. Journalistikens norm är att vara 

neutralt beskrivande, men nyhetstexter kan kontextualisera olika källors argument på sätt som 

gynnar eller missgynnar kategorier. Nyhetstexter arbetar metonymiskt, det vill säga genom att 

framställa det “typiska”, och typifiering in sin tur kan vara starkt negativt laddat, ibland via 

mytiska associationskedjor. Brune (2006:94) vidareutvecklar resonemanget och menar att när 

stereotyper existerar som bilder hos läsarkretsen så behöver inte tidningstexten yttryckligt 

referera till den stigmatiserade gruppen som det avses till, läsarna har läst samma slags nyheter 

många gånger och känner igen koderna i texterna. Det innebär att nyhetsmediernas bidrag till att 

befästa stigmatiserade kategorier består inte främst i stereotypisering, utan att kategorierna är en 

produkt av rutinmässiga och vardagliga nyhetstekniker. Teknikerna är generella och legitima 

arbetsreskap inom journalistik, men innebär även att när de upprepat används i förhållande till en 

kategori människor fungerar de som stigmatiserande.  

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. METOD 

 

4.1. Motivering 

 

Studiens grundläggande metodologiska tillvägagångssätt är kvalitativ textanalys och kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår (Esiasson et. al. 2012). Metoden 

går ut på att fånga in centrala aspekter ur helheten i texterna, och själva innehållet kan ligga dolt 

under ytan som endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten. Inom textanalyser kan 

man urskilja två huvudtyper av frågeställningar, nämligen frågor som handlar om att 

systematisera innehållet i de aktuella texterna, och sådana som handlar om att kritiskt granska 

innehållet i texterna (Esiasson et. al. 2012).  

Denna studie utgår ifrån systematiserande undersökningar vilket innebär att det ämnats till att 

klargöra tankestrukturen hos aktörer som på ett eller annat sätt varit viktiga i samhällsdebatten. 

Det utgår även ifrån att logiskt ordna innehållet i texterna, vilket gör forskningsuppgiften att 

formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier. Mer specifikt är studiens textanalys en 

diskursanalys som ur ett metodologiskt perspektiv uppmärksammar aspekter av samhällslivet 

som annars tas för givna men samtidigt tillskrivs avgörande betydelse för hur människor 

uppfattar världen.  

Denna studie utgår även ifrån kvalitativa intervjuer för att vidare besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Genom kvalitativa intervjuer får forskaren inblick i händelser och den sociala 

värld som intervjupersonen infinner sig i. Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet att 

djupgående analysera individers tankar, upplevelser och tolkningar, men även möjligheten att 

hitta mönster i dess utsagor för att vidare kunna jämföra resultatet.  

Dessa två kvalitativa metodologiska tillvägagångssätt utgör studiens verktygslåda. Genom att 

kombinera dessa tillvägagångssätt, kan man genom de systematiserade textanalyserna klargöra 

tankestrukturen hos aktörer som på ett eller annat sätt varit viktiga i den pågående ekonomiska 

krisen i Grekland, men även i framställandet av den.   
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Samtidigt bidrar de kvalitativa intervjuerna till en inblick i intervjupersonernas händelser och 

sociala värld de infinner sig i. Det ger möjligheten att djupgående analysera deras tankar, 

tolkningar och upplevelser av den pågående ekonomiska krisen i Grekland, samt framställandet.   

 

4.2. Urval 

 

Intervjupersonerna valdes ut genom självval men även efter tillfällighet. Detta kan jämföras med 

snöbollseffekten där en person blir tillfrågad och den personen för vidare begäran till en annan 

person. Detta bygger på Trost (2010) metodiska metafor att en snöboll växer och blir stor. På 

motsvarande sätt börjar man med en intervju och när man är klar med frågorna med 

intervjupersonen så frågar man intervjupersonen om någon den känner är lämplig att bli 

intervjuad. Och så fortsätter man på det viset tills man har fått så många intervjuer man vill ha, 

en stor snöboll som kan bli basen till en snögubbe.  

 

Före intervjuerna fick intervjupersonerna både ta del av och läsa själva intervjuguiden. Det 

eftersom intervjupersonerna skulle ha en konkret uppfattning om vad frågorna handlade om, 

samt om de hade egna funderingar och tankar, men även händelser som de varit med om 

gällande den ekonomiska krisen. Intervjuguiden var upplagd på så sätt att den inledningsvis gick 

igenom hur intervjupersonerna tolkade sig själva och den sociala omgivningen de lever i. 

Diskussionerna var av ett narrativt inslag, det vill säga intervjupersonernas utsagor intog en 

berättande form. Urvalet är heterogent inom en given ram, det fanns alltså en variation men inte 

så att någon enstaka person var extrem eller avvikande, det förekom igenkännbara mönster bland 

andra generationens greker.  

 

Tidningsartiklarna som analyserades valdes genom självval. De utvalda tidningarna var 

Aftonbladet och Expressen eftersom det är Sveriges mest lästa dags och kvällstidning. De båda 

tidningarnas position inom den mediala sfären är väldigt ledande eftersom de båda tidningarna 

förmedlar TT-nyheter men ägnar sig mest åt sensationsjournalistik och skvaller. 

Tidningsartiklarna analyserades främst genom elektroniska webbaserade artiklar eftersom det är 
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lättast tillgängligt via internet för allmänheten. De elektroniska tidningsartiklarna söktes genom 

specifika sökord som t.ex. ekonomisk kris, krisen i Grekland och IMF som var nyckelord i 

sökandet efter relevanta artiklar. Aftonbladet och Expressens artiklar skiljer sig åt och är av olika 

slag. Majoriteten av artiklarna innehåller sensationsjournalistik och nyhetsförankring, medan 

somliga av Expressens artiklar var krönikörernas personliga tolkningar och reflektioner. 

Artiklarna är skrivna mellan åren 2010 och 2012 och är fortfarande tillgänliga via webbformat, 

och aktuella. 

 

 

4.3. Genomförande och Etiska överväganden 

 

Intervjuerna bandades och skrevs ut för att säkerställa intervjupersonernas utsagor. Samtliga 

intervjupersoner godkände bandinspelning. Under intervjuerna antecknades det stödord för att 

säkerställa utsagorna ifall inspelningen skulle utsättas för störningar och bortfall. Intervjuerna 

varade mellan 30-60 minuter och genomfördes på offentliga platser. Intervjupersonerna fick ta 

del av frågorna inför själva intervjuerna och ställa frågor vid eventuella oklarheter.  

Det är viktigt att understryka vikten av att etiska aspekter övervägs mycket noga inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Ingen forskning kan vara så väsentlig att den får tulla på de 

etiska kraven och de som intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet (Trost 

2010). En viktig aspekt inom etiska överväganden är de intervjuades samtycke. Samtliga 

intervjupersoner fick klart för sig från början att det är frågan om en intervju och att tystnadsplikt 

råder, att intervjupersonen inte behöver svara på alla frågor, och att intervjupersonen kan avbryta 

intervjun när som helst. Intervjupersonerna blev informerade om studiens syfte och 

frågeställningar, samt att det är en kandidatuppsats inom sociologi.  Intervjupersonerna blev även 

informerade om att under, samt efter studiens gång kommer att garanteras anonymitet, och att 

studiens resultat kommer spridas inom högskolan och olika vetenskapliga nätportaler via 

internet. Samtliga intervjupersoner godkände förutsättningarna för intervjun och efter att 

intervjuerna avslutats fick intervjupersonerna möjligheten att ställa frågor om de var intresserade.  
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4.4. Bearbetning 

 

Efter att empirin sammanställts, jämfördes stoftet med teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning för att sedan i analysen bygga på argument och resonemang. Analysens är en personlig 

intuitiv tolkning. Gruppen som analyserats är en existerande och erkänd del av samhället. Medan 

samtidigt som den utgör mindre påverkan i relation till andra grupper och samhället som helhet. 

Empirin delades upp i två delar. För att besvara studiens syfte och frågeställningar vävdes 

resultatet, teori och egna tankar tillsammans. Inledningsvis analyserades Aftonbladet och 

Expressens artiklar. Tio artiklar valdes, fem artiklar var för enskild tidning. Citat ur artiklarna 

utgör den väsentliga delen för att hitta mönster, trender, likheter och skillnader i analysen. Sedan 

analyserades åtta djupgående intervjuer med andra generationens greker i Sverige. I enlighet med 

Boyatzis (1998) är bra tematiseringar sådana som fångar ett fenomens kvalitativa rikedom. Dessa 

tematiseringar blir då användbara i analysen, tolkningen och presentationen av undersökningen. I 

analysen framkom tematiseringarna ’Diskurs och Stereotyper’ och inom dessa två teman 

framkom olika kategoriseringar. De mest relevanta delarna av intervjun transkriberades genom 

att kategorisera intervjupersonernas utsagor. Metoden går ut på att bryta ner meningar i det 

utskrivna materialet från intervjuerna för att koda och tematisera likheter och skillnader. Dessa 

likheter och skillnader avspeglar aspekter av intervjupersonernas upplevelser, tolkningar och 

tankar.  

 

 

4.5. Bedömning av datakvalitet 

 

Tradionellt menar man med reliabilitet att en undersökning ska vara stabil, det vill säga att en 

undersökning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad undersökning. Ett 

problem i detta sammanhang är ätt man då förutsätter ett statiskt förhållande, men människan är 

inte alls statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process (Kvale 1997). Utifrån ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt utgår man snarare från att man hela tiden deltar i processer 
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och då kan man snarare förvänta sig skilda resultat vid skilda tidpunkter (Trost 2010). Vid själva 

intervjun gäller det då inte bara att forskaren ska vara lyhörd, utan ska även uppmärksamma 

tonfall och ansiktsskiftningar och –uttryck likväl som andra kroppsrörelser och –ställningar.  

Inledningsvis för att reliabilitetskontrollera intervjuerna gjordes en induktiv pilotintervju, det vill 

säga en enda person intervjuades för att se var man kan komma fram till när det gäller medias 

påverkan, för att sedan läsa litteratur inom det området. Således utvecklades en intervjuguide för 

att undersöka det som ska undersökas och intervjupersonerna fick ta del av den innan själva 

intervjun för att få möjligheten till att ställa frågor kring oklarheter, vilket i sin tur minskar risken 

för missförstånd. Ytterligare faktorer som förstärker studiens reliabilitet är närvaron vid 

intervjuprocesserna samt själva bandupptagningen av intervjuerna. Dock vid somliga intervjuer 

kände sig informanterna i stressigt och ovanligt tillstånd i samband med bandinspelningen, vilket 

kan ha påverkat informationen på ett negativt sätt. Enligt Kvale (1997) är medvetenhet om 

negativa intervjueffekter reliabilitetshöjande. Själva utskrifterna av intervjuerna jämfördes med 

varandra och kodades för att finna likheter och skillnader, men även avvikelser. Den insamlade 

empirin undersöktes noga utifrån ett objektivt perspektiv för att motverka snedrivna och 

selektiva tolkningar.  

Kvale (1997) definierar validitet som ett mått för bedömning om huruvida en studie verkligen 

undersöker vad den är avsedd att undersöka. Mått används vanligen inom kvantitativ forskning, 

men i denna undersökningen tenderar validiteten till att empiriskt undersöka det som på den 

teoretiska nivån påstås att undersöka (Essiasson et.al 2012).  De intervjuade har både villigt och 

öppet beskrivit sina tankar, känslor, tolkningar och upplevelser om medias framställning. Under 

intervjuprocessen har strävan varit att fokusera på intervjupersonernas utsagor och lägga 

förförståelsen åt sidan. I samband med intervjuerna har en intervjuguide utvecklats för besvara 

studiens syfte och frågeställning. Intervjupersonernas utsagor besvarar frågeställningen och 

uppfyller syftet genom att det förekommer samband och relevans med data. Dessa faktorer bidrar 

till att förstärka studiens validitet. Studiens resultat är inte generaliserbara eftersom studiens 

uppnådda resultat inte kan tillämpas i andra situationer, dock kan resultatet ligga till grund för 

ökad kunskap inom området. 
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5. RESULTAT  

 

I följande stycke kommer uppsatsens insamlade empiriska data att presenteras och genomgås 

övergripligt.  

 

5.1. Tidningarnas framställande 

 

Aftonbladet och Expressens artiklar inbegriper situationsbeskrivningar, politiska citat, 

förklaringar av vad hur och varför med avseende på den pågående ekonomiska krisen i Grekland, 

men även berättande framställningar om greker i sportsliga, turism och olika samhällsrelaterade 

sammanhang. Artiklarnas tidsintervall varierar månadsvis och är skrivna mellan åren 2010 och 

2012. Samtliga artiklar ur både Aftonbladet och Expressen inbegriper ett objektivt perspektiv, 

där skribenterna förhåller sig opartiska i sina skildringar. Somliga av artiklarna väcker 

”ögonbryns höjande” uppmärksamhet med frimodiga rubriker som exempelvis ’Grekerna är 

rökande latmaskar som dricker sprit till frukost’ och ’Grekland är så osvenskt – Vad är det för 

fel på de där tomtarna i Aten? Varför kan de inte bete sig lite mer – svenskt?’. Beroende på om 

läsaren har koppling till Grekland eller inte kan rubrikerna uppfattas aningen diskriminerande, 

dock så har rubrikernas titlar inte någon som helst relevans i relation till själva artiklarnas 

innehåll.  

De sammanlagt tio utvalda artiklarna ur Aftonbladet och Expressen är uppdelade efter fem 

enskilda artiklar och innehåller en genomsnittslängd på en till tre sidor. Ingen av artiklarna 

förekom på framsidan, utan istället i särskilda spalter om politik. I samtliga artiklar ur 

Aftonbladet och Expressen är skribenterna olika. Dessa artiklar skiljer sig utifrån vissa aspekter, 

främst gällande skribenternas positionering samt artiklarnas innehåll. Gällande Aftonbladets 

artiklar är samtliga skrivna av utlandskorrespondenter förutom en artikel som är skriven av en 

svensk riksdagspolitiker. Skribenternas artiklar är motsvarande eftersom dess innehåll förklarar 

den politiska situationen i Grekland och det grekiska folkets förutsättningar och omständigheter. 

Gällande Expressens artiklar är större delen skrivna av utlandskorrespondenter, medan de övriga 

är skrivna av kulturkorrespondenter men även av sportkorrespondenter. Majoriteten av 
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skribenternas artiklar är motsvarande eftersom dess innehåll precis som Aftonbladet förklarar 

den politiska situationen i Grekland och det grekiska folkets förutsättningar och omständigheter. 

De övriga artiklarnas innehåll i Expressen förklaras ur ett kulturellt och subjektivt perspektiv 

gällande det grekiska folket. 

Både Aftonbladet och Expressens artiklar beskriver inledningsvis de rådande politiska och 

samhälleliga förhållandena samt omständigheterna med avseende på den pågående ekonomiska 

krisen i Grekland. Samtliga artiklar fokuserar på den pågående krisen, dock i olika avseenden 

och sammanhang eftersom artiklarna är olika typer av nyhetsinslag. Det framkommer 

överrensstämmande trender i framställandet av greker i samband med krisen i både Aftonbladet 

och Expressens artiklar som kommer att återges längre fram i detta stycke. 

 

 

5.1.1. Aftonbladet 
 

Till att börja med kommer framställandet av greker i samband med krisen presenteras, samt vilka 

trender som förekommer i Aftonbladet artiklar. Samtliga av Aftonbladets artiklar inbegriper ett 

objektivt perspektiv, där skribenterna förhåller sig opartiska i sina skildringar. Inledningsvis i 

artiklarna skildras relativt kortfattat de rådande politiska och samhälleliga förhållandena och 

omständigheterna. Dessa beskrivs då i situationsbeskrivningar, politiska citat, och förklaringar av 

vad, hur och varför med avseende på den pågående ekonomiska krisen. Nedanstående artikel är 

ett exempel på detta;   

”Grekland har medvetet vilselett omvärlden och misskött sina statsfinanser. Det är 

roten till problemet, inte euron hävdade EU-minister Birgitta Ohlsson med 

folkpartikollega på Aftonbladet Debatt i går. Det är den vanliga bilden. Eurons kris 

är ”Greklands fel”. Inte att en konservativ regering under Kostas Karamanlis 

fifflade och lämnade efter sig underskott (som visserligen byggts upp under många 

år).  (Kielos 2012) 
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I samband med skildringen av de rådande politiska och samhälleliga förhållanden samt 

omständigheterna framkommer trenden ”korruption”. Samtliga av Aftonbladets artiklar belyser 

att det förekommer korruption både bland beslutsfattare och medborgare. Korruptionen 

diskuteras genomgående i samtliga artiklar och inbegriper objektiv karaktär främst genom 

skildrandet av de samhälleliga omständigheterna och politiska citat.  

I samma veva som korruptionen är en central aspekt i framställandet av greker i samband med 

krisen så framkommer trenden ”lata greker”. Samtliga av Aftonbladets artiklar belyser att det 

förekommer fördomar och stereotypa antaganden gentemot Grekland och det grekiska folket. 

Dessa fördomar och stereotypa antaganden grundar sig i politisk populism och samhälleliga 

debatter. Nedanstående artikel är ett exempel på detta; 

De åtgärder som diskuteras nu borde genomförts från början. Europas ledare har 

heller aldrig vågat ta debatten om varför åtgärderna är nödvändiga. Fegheten 

öppnar för populister och fördomar mot Grekland och det grekiska folket. 

Vandringshistorier sprids om att greker är lata, har höga löner och går i pension 

tidigt. Men vandringshistorierna ljuger.  (Lindberg 2011) 

Trenden ”lata greker” efterföljs av en dikotom respons varpå trenden ”hårt arbetande greker” 

framkommer. Samtliga av Aftonbladets artiklar förutom en framställer distinkt grekerna som hårt 

arbetande och avfärdar fördomarna samt de stereotypa antagandena genom rationella 

argumentationer och saktillstånd. Nedanstående artikel är ett exempel på detta; 

Följer man rapporteringen får man intrycket att Europas problem beror på en 

fuskande, fetaost ätande, förtidspensionerande ”grekiskhet”. Denna har släppts in 

bland välskötta ekonomier och det var dumt. I tysk media tyckte man att grekerna 

borde gå upp tidigare på morgonen. I själva verket jobbar greker mer än både 

tyskar och norrmän. Det handlar inte om att folk är lata. Tragedin är att landet har 

plundrats av sin egen elit. (Kielos 2010) 
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5.1.2. Expressen 
 

Följaktligen kommer framställandet av greker i samband med krisen presenteras, samt vilka 

trender som förekommer i Expressens artiklar. Majoriteten av Expressens artiklar inbegriper ett 

objektivt perspektiv, där skribenterna förhåller sig opartiska i sina skildringar, förutom en artikel 

som inbegriper ett subjektivt perspektiv. Språket och skribenternas tillvägagångssätt att 

formulera sig i Expressens artiklar inbegriper ett abstrakt perspektiv. Inledningsvis i artiklarna 

skildras relativt kortfattat de rådande politiska och samhälleliga förhållandena och 

omständigheterna. Dessa beskrivs då i situationsbeskrivningar, politiska citat, och förklaringar av 

vad, hur och varför med avseende på den pågående ekonomiska krisen. Nedanstående artikel är 

ett exempel på detta; 

Greklandskännare skakar på huvudet när de ser vad som pågår. De är eniga om att 

krisen är självförvållad och att den har djupa rötter i det grekiska samhället. Det 

handlar om ett land som länge levt över sina tillgångar, som ägnar sig åt korruption 

och skattefusk i stor skala och där statsanställda har kunnat gå i pension 

rekordtidigt./…/ Alla lever med i korruptionen, även om det inte handlar om stora 

summor. Systemet med det "lilla kuvertet", fakelaki, med pengar i. För att komma 

före i kön, få bättre vård, för att barnen ska komma in på en viss skola. Den 

grekiska regeringen går ut tydligt och säger att vi måste jobba tillsammans och 

rensa bort korruptionen för att komma ur det här. Men det gamla systemet 

fortsätter trots krisen, det ökar till och med i omfattning. (Lapidus 2011) 

Precis som i Aftonbladets artiklar så framkommer trenden ”korruption” i samband med 

skildringen av de rådande politiska och samhälleliga förhållanden samt omständigheterna. 

Samtliga artiklar förutom två belyser att det förekommer korruption både bland beslutsfattare 

och medborgare. Korruptionen diskuteras genomgående i samtliga artiklar och inbegriper 

objektiv karaktär främst genom skildrandet av de samhälleliga omständigheterna och politiska 

citat. Korruptionen är en central skildrande aspekt i Expressens artiklar. 

Även i Expressens artiklar framkommer trenden ”lata greker”. Majoriteten av Expressens 

artiklar belyser att det förekommer fördomar och stereotypa antaganden gentemot Grekland och 
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det grekiska folket. Dessa fördomar och stereotypa antaganden grundar sig i politisk populism 

och samhälleliga debatter. Nedanstående artikel är ett exempel på detta;   

Jag har inte kunnat uppbåda någon större sympati för grekerna. Inte för att jag har 

försökt. De har ljugit sig in i eurosamarbetet, levt rullan på lånade pengar och nu 

vinkar miljardhjälp från IMF och eurokolleger som de har dragit vid näsan.  Men 

är de tacksamma? Ingalunda. De svarar med generalstrejk. Bränder. Död. Man ska 

förstås akta sig för generaliseringar. Många greker tycker säkert att 

demonstranterna beter sig förskräckligt. Många greker känner ren panik inför de 

drakoniska nedskärningarna och lönesänkningarna. Och många greker påpekar att 

missnöjet inte är riktat mot omvärlden utan mot de egna politikerna; de korrupta, 

de inkompetenta. (Mateus 2010) 

Två artiklar är skiljaktiga genom att de inbegriper ett subjektivt perspektiv, där skribenterna 

formulerar sig abstrakt och partiskt. Nedanstående artikel är ett exempel på detta;   

Inte oväntat hoppas många på att Tyskland ska ta på sig större delen av bördan och 

hjälpa (till exempel) Grekland på fötter. Inte oväntat anser tyska politiker att så bör 

det inte - absolut inte - vara. Varför ska arbetsamma och framgångsrika tyskar 

betala lata och bedrägliga greker? Ska svenskarna som betalar mer skatt än de 

flesta i världen tvingas fläska ut pengar till italienare och spanjorer (som ju har 

mycket bättre väder)? Vi får vara glada för det och hoppas på det bästa. Fast de där 

jäkla grekerna...” (Nilsson 2011) 

Dock efterföljs trenden ”lata greker” av en dikotom respons ”hårt arbetande greker” som 

framkommer i majoriteten av Expressens artiklar. Majoriteten av artiklarna framställer distinkt 

grekerna som hårt arbetande och avfärdar fördomarna samt de stereotypa antagandena genom 

rationella argumentationer och saktillstånd. Nedanstående artikel är ett exempel på detta; 

Den svenska presskåren ville till en början helst prata om ”lata greker” och för stor 

offentlig sektor. Men snart kröp det fram att grekerna har längre arbetsveckor än 

EU-genomsnittet, låga löner och offentliga utgifter som ligger långt under länder 

som Sverige, Tyskland och Frankrike. Greklands problem visade sig istället bero 
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på att den ”skatterevolt” som våra svenska högerdebattörer drömt om håller på att 

döda landets ekonomi. (Josefsson 2011) 

 

 

5.1.2. Trender, likheter och skillnader 
 

Aftonbladet och Expressen skildrar de rådande politiska och samhälleliga förhållandena samt 

omständigheterna med avseende på den pågående ekonomiska krisen i Grekland tämligen 

likartat. Vad som skiljer tidningarnas tillvägagångssätt är i själva verket dess sätt att artikulera, 

där t.ex. somliga av Expressens artiklar inbegriper ett subjektivt perspektiv i sitt skildrande av 

förhållanden och omständigheter. Dock framställs grekerna generellt i samband med den 

ekonomiska krisen likartat i både Aftonbladet och Expressen.  

Likheter som påträffades i de båda tidningarna och dess artiklar är trenderna. Både i Aftonbladet 

och Expressen framkom trenderna ”korruption”, ”lata greker” och ”hårt arbetande greker”, där 

samtliga trenderna belystes och diskuterades genomgående i samtliga artiklar. Dessa trender 

återger olika individuella aspekter av förhållanden och omständigheter i samband med den 

pågående ekonomiska krisen i Grekland, men tillsammans utgör de relevans och samspel i en 

gemensam kontext. 

 

 

 5.2. Andra generationens upplevelser och tolkningar 

Inledningsvis kommer trender som framkommit i intervjupersonernas utsagor att tematiseras och 

indelas i kategorier för att tillföra en mer genomgripande bild av hur de upplever och tolkar de 

svenska tidningarnas framställande, samt hur deras liv har påverkats. Den pågående ekonomiska 

krisen i Grekland har visat sig ha en inverkan på de samtliga intervjupersonernas liv, oberoende 

av hur genomgripande det kan vara för individen. Fortsättningsvis kommer tematiseringarna att 

presenteras i kategorier. Trenderna och kategorierna är nära relaterade eftersom det ena har en 
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påverkan på det andra, emellertid bildar enskilda trender och kategorier egenartade aspekter av 

intervjupersonernas upplevelser, tolkningar och påverkan på deras vardagsliv.  

 

 

5.2.1. Diskurs  
 

Temat diskurs är den övergripande aspekten som intervjupersonerna påverkas av främst 

genom diskussioner som de deltar i fråga om den pågående ekonomiska krisen i 

Grekland. Den pågående ekonomiska krisen kommer på fråga och samtalas i olika sociala 

sammanhang, som exempelvis på jobbet eller fritiden och bland vänner, bekanta och 

obekanta. Nedanstående citat är ett exempel på detta: 

I situationer där jag sitter bland kollegor på jobbet och alla har olika etniska 

bakgrunder, och vi kommer in på att jag är grek, så tror jag först och främst att de 

relaterar mycket till krisen eftersom det är en öppen fråga. /…/ Vissa personer som 

frågar mig vart jag kommer från och att jag är grek, så automatiskt känner jag en 

värme från personen, ”åh du e grek, åh vad trevligt” och då blir samtalsämnet ”jag 

älskar Grekland, jag har varit där många gånger”, men sen så kommer frågan upp, 

”hur är det i Grekland idag?”, den ekonomiska krisen som sagt. (Intervjuperson D) 

 

Samtalsdiskussionerna grundar sig i vad som skrivs i tidningarna. Läsarna tolkar 

nyheterna på sitt sätt och ämnet sprids bland olika kretsar samt omgivningar, och på så 

sätt blir det en samhällelig diskurs. Majoriteten av de intervjuade upplevde det 

ansträngande att jämt diskutera om den pågående ekonomiska krisen. Nedanstående citat 

exemplifierar situationen: 

 

På jobbet kan det vara ganska jobbigt när folk kommer fram och börjar prata om 

det som har sagts i media och speciellt när det är negativt. De kommer aldrig fram 

och berättar något positivt, exempelvis när Grekland vann EM var det ingen som 

kom fram och gratulera /…/ När det är negativa grejer vill de helst komma fram 
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och prata om det, och inte för att de vill vara taskiga utan att de inte vet, och de vill 

få reda på sanningen. (Intervjuperson F) 

Somliga av intervjupersonerna kunde ta sin tid för att diskutera ämnet men upplevde trots allt det 

som ansträngande. Nedanstående citat exemplifierar situationen: 

Det finns folk som kan ämnet, och jag kan diskutera ämnet med folk som är 

intresserade, men det kommer folk som är stereotypa och drar alla över en kant. En 

del förstår och lär sig någonting, men andra är ”nej, nej, nej”, kolla på resten av 

Europa varför funkar inte Grekland likadant. (Intervjuperson B) 

Diskursen om den ekonomiska krisen i Grekland skapar således den första kategorin 

’ansträngning’ som är intervjupersonernas upplevelse av diskussionerna de deltar i. 

Oavsett om intervjupersonerna diskuterade villigt eller ovilligt upplevde majoriteten 

diskussionerna som ansträngande eftersom diskussionerna inleddes ofta inskränkt. 

Nedanstående citat exemplifierar situationen: 

Nu när människor har den stereotypa uppfattningen om hur vi greker är, då blir det 

jobbigare än innan att säga att man är grek. Det känns jobbigare eftersom de börjar 

på en gång säga amen krisen, det ena och det andra, och alla saker de har hört från 

media. /…/ Jag orkar nästan inte ens säga att jag är grek för jag orkar inte gå in i 

diskussioner med människor som inte har någon kunskap alls om hur det 

egentligen är, så jag avfärdar det på en gång. Jag låter inte mig själv hamna i en 

diskussion som jag kommer veta att de inte kommer förstå mig. (Intervjuperson C) 

I samband med diskussionerna ansåg intervjupersonerna att människor har skapat sig en 

felaktig bild av Grekland genom de svenska tidningarna. Visserligen var samtliga 

intervjupersoner väl medvetna om existerande korruption i Grekland men ansåg ändå att i 

diskussioner så inledes de ofta med stereotypa förutfattade meningar. I samband med 

detta framkommer den andra kategorin ’oförenlig bild med verkligheten’. Nedanstående 

citat exemplifierar situationen: 

Jag kan hålla med om vissa grejer, till exempel “fakelaki” kuvertet under bordet att 

det finns för jag har själv upplevt det i Grekland när man har gått till doktorn för 
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att få bättre service, så har man gett honom 50 Euro för att få snabbare behandling. 

Men vad folk inte har förstått att det oftast är de som jobbar inom kommunen som 

oftast går tidigare i pension. En servitris eller en taxichaufför de går inte i pension 

tidigt, de kan jobba tills de är 70 år. (Intervjuperon G) 

 

5.2.2. Stereotyper 
 

Temat stereotyper framkommer ur tidigare temat diskurs och är nära relaterat till de tidigare 

kategorierna. I samband med ’ansträngning’ och ’oförenlig bild med verkligheten’ upplevde 

majoriteten av intervjupersonerna stereotypa antaganden i diskussionerna. Dessa stereotyper 

grundar sig i vad deltagande människor i diskussioner läst i de svenska tidningar, men tolkat på 

sitt egna sätt och vis. Nedanstående citat exemplifierar situationen: 

Jag bemöter medias beskrivning bra men ändå med missförstånd. Så fort media 

eller folk ute i samhället hör att man är grek så tror de att man är fattig. Men det är 

inte så, folk har fortfarande sina bilar och sina hus nere i Grekland. (Intervjuperson 

A) 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde stereotypi i både diskussioner och 

tidningarna. Stereotypin de upplevde relaterar med kategorin ’oförenlig bild med 

verkligheten’ men främst de stereotypa antaganden om grekerna som lata, 

förtidspensionerade och bedragare. Samtliga intervjupersoner upplevde att dessa 

stereotypa antaganden är generaliseringar som inte stämmer överrens med verkligheten 

och avfärdade dessa främst genom att hänvisa till personliga erfarenheter och till sina 

familjer och släktingar i Grekland. Nedanstående citat exemplifierar situationen: 

Jag tycker det är lite fel bild i media det här med latheten. I min familj har det alltid 

handlat om jobb, att man ska jobba hela tiden ända sedan man var liten, och framför allt 

bra utbildning också. Min syster till exempel ska bli läkare nu och många grekiska 

familjer är så att de vill att man ska ha bra utbildning och jobb, men i media beskrivs 

grekerna som lata. Självklart har vi en mer livskvalitet i Grekland att man uppskattar livet 
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mer, att man tar sin tid för att fika. Men å andra sidan man jobbar väldigt hårt och man 

har inte semester på samma sätt som i Sverige, utan man njuter i vardagen. 

(Intervjuperson E) 

 

Som tidigare framkommit var samtliga intervjupersoner öppna för diskussioner om den pågående 

ekonomiska krisen i Grekland. Dock vid diskussioner som föregick inskränkt genom stereotypa 

antaganden intog intervjupersonerna självförsvarstagande metoder genom att hänvisa exempel 

från personliga erfarenheter och deras familjer och släktingar i Grekland. Majoriteten av 

intervjupersonerna upplevde negativa känslor vid diskussioner med inskränkande utgångspunkt. 

Nedanstående citat exemplifierar situationen: 

 

En kollega till mig sa ”har du hört den senaste debatten om att Grekland ska 

klassas som ett u-land”. Det första jag kände var att han har fått det från media, jag 

kände ilska, jag blev jätte arg eftersom det inte är så. Jag upplever en stor ilska 

eftersom hela min familj och släkt är i Grekland, och jag ser hur de jobbar och 

sliter, och de visar ju verkligen motsatsen av vad media visar upp. (Intervjuperson 

C) 

 Dessa diskussioner skapar således känslor som ilska, irritation och vemod. Majoriteten av 

intervjupersonerna upplevde att innan krisen fanns och var relevant i nyheterna så 

förekom aldrig dessa känslor, utan istället inleddes diskussioner om Grekland som ett 

semesterparadis. Diskussionerna upplevdes då istället med entusiasm. Nedanstående citat 

exemplifierar situationen: 

Innan ens krisen kom, innan ens svenskarna visste om att det fanns kris i Grekland, visste 

jag själv om det eftersom jag är i Grekland varje sommar, så jag förstod att krisen var på 

väg. Då när svenskarna inte visste om det, den första stereotypen om en grek var att vi 

verkligen levde livet, vi äter och dricker gott, vi har sol och stränder, det var den bilden 

de hade då. Sen kom krisen in i bilden och då blev det att vi greker är lata, vi jobbar inte 

mycket, vi går tidigt i pension vilket alla säger. (Intervjuperson C) 
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I samband med de stereotypa antaganden i diskussionerna framkommer tredje kategorin 'ilska, 

irritation och vemod' som framställer intervjupersonernas upplevda känslor. Dessa känslor 

påverkar negativt intervjupersonernas vardagsliv. Nedanstående citat exemplifierar situationen: 

 

Det har stor påverkan speciellt nu med finanskrisen, då börjar folk se grekerna som 

en människa som inte följer lagar, som en människa som inte är korrekt utan gör 

bara felaktigheter. Tyvärr så svartmålar de en nation och dess folk på ett dåligt sätt, 

det får mig att känna mig dålig. De har fortfarande respekten för greken men vill 

gärna komma med nått negativt. (Intervjuperson F) 

 

 

5.2.3. Sammandrag 
 

Genom den insamlade empirin baserat på intervjupersonernas utsagor framkom det två teman; 

’Diskurs’ och ’Stereotyper’. Inom dessa två teman framkom kategorierna 'ansträngning', 

’oförenlig bild med verkligheten’ och 'ilska, irritation och vemod'. Samtidigt som kategorierna 

bildar enskilda aspekter är de nära relaterade till varandra och utgör en sammanhängande 

kontext.  

 

'Ansträngning' framkommer således ur temat ’Diskurs’. Intervjupersonerna upplevde det 

ansträngande att ständigt hamna i diskussioner om den pågående ekonomiska krisen i Grekland. 

Visserligen var majoriteten av intervjupersonerna öppna för diskussioner men upplevde det som 

ansträngande eftersom den pågående ekonomiska krisen i Grekland är en öppen och relevant 

samhällsfråga som ofta inleds med en inskränkt utgångspunkt. De upplevde det också 

ansträngande eftersom diskussionerna skedde i princip över allt i olika sociala sammanhang som 

på jobbet eller fritiden, med vänner, bekanta eller obekanta, och oftast påbörjades diskussionerna 

med förutfattad stereotypi antagen från nyheterna. 

 

’Oförenlig bild med verkligheten’ framkommer således ur temat ’Stereotyper’. 

Intervjupersonerna tolkade tidningarnas framställning som oförenlig bild med verkligheten. 
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Likaså tolkades ofta även diskussioner i sociala sammanhang som oförenlig bild med 

verkligheten. Gällande tidningarna ansåg intervjupersonerna att de kunde hålla med om vissa 

aspekter i framställandet, men i sin helhet tolkade de det som oförenligt i relation till deras egna 

erfarenheter samt deras familjer och släktingar i Grekland. Gällande diskussioner i sociala 

sammanhang tolkade intervjupersonerna likafullt framställandet oftast som oförenligt. Det 

eftersom intervjupersonerna ansåg att folk de hamnat i diskussioner med saknade en klar och 

tydlig uppfattning om hur det egentligen är, samt att uppfattningen om Grekland utgår utifrån 

tidningarnas framställande.  

 

'Ilska, irritation och vemod' framkommer således både ur tematiseringarna ’Diskurs’ och 

’Stereotyper’. Intervjupersonerna upplevde känslor som ilska, irritation och vemod vid 

tidningarnas framställande och diskussioner i sociala sammanhang. Samtliga intervjupersoner 

ansåg att de oftast fick inta självförsvarstagande ståndpunkt gentemot de stereotypa antagandena. 

Särskilt upplevdes dessa känslor vid stereotypa antaganden som lata och förtidspensionerade 

greker. Oavsett social situation påverkade det intervjupersonerna negativt. I somliga fall försökte 

de förklara sitt perspektiv utan att bli förstådda, och i somliga fall inleddes diskussioner 

inskränkt och stereotypt vilket föranleder menliga känslor. Dock påverkar dessa känslor inte 

individernas vardagsstruktur, men ur ett övergripande perspektiv upplevde intervjupersonerna 

negativa dessa känslor.  
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6. ANALYS & DISKUSSION 

 

I följande kapitel kommer uppsatsens teoritiska utgångspunkter, empiriska resultat och egna 

tankar att vävas samman för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Inledningsvis 

kommer artiklarna att analyseras för att sedan analysera andra generationens upplevelser, 

tolkningar och påverkan på deras liv. 

 

6.1. Hur framställs grekerna i samband med krisen i Grekland i svenska tidningar? 

 

Inledningsvis har artiklarna i tidningarna förmågan att fånga läsarens intresse med 

ögonbrynshöjande och diskutabla rubriker, vilket har väckt intresset för vidare läsning. 

Exempelvis som rubriken; ’Grekerna är rökande latmaskar som dricker sprit till frukost’. 

Artiklarnas själva innehåll saknar relevans till dess rubriker och vidare i texten framkommer 

annan information om hur förutsättningarna ser ut för Grekland och dess invånare än de 

intressefångande rubrikerna. Dessa rubriker kan eventuellt feltolkas vid första ögonkastet, 

särskilt av andra generationens greker i Sverige, men även av andra aktörer som saknar relation 

till Grekland eller krisen.   

Majoriteten av artiklarna är objektiva i beskrivandet av de rådande politiska och samhälleliga 

förhållandena samt omständigheterna med avseende på den pågående ekonomiska krisen i 

Grekland. Dock inbegriper somliga artiklar ett subjektivt perspektiv, där språket och 

skribenternas tillvägagångssätt att tillskriva vissa situationer inbegrips av ett abstrakt perspektiv. 

Detta kopplas till Brune (2006:90) som menar att nyhetsjournalistik förhåller sig inte alltid 

objektiv och rationell till samhällets kultur och fördomar. Samtidigt som nyheterna rapporterar 

om händelser och skeenden i samhället och dess omvärld, så deltar de samtidigt i ett kulturellt 

och nationellt identitetsskapande, vilket betingar att gränser mellan normalt och onormalt, ”oss” 

och ”andra” utmanas och förändras ibland.  

I samband med detta så svartmålas inte den individuella greken i tidningarna, utan snarare 

grekerna som en grupp. Detta skapar således gränser mellan normalt och onormalt, ”oss” och 

”andra”. Grekerna framställs främst som korrupta i samtliga artiklar, men återigen så handlar det 
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inte om den individuella greken, utan om Greklands politiker och beslutsfattare. Artiklarna 

refererar till tidigare uttalanden från europeiska politiker (främst Tyskland) och andra medier 

som olika presskårer där det påpekats att greker är lata, bedragare och förtidspensionerade. Detta 

kopplas till Brune (2006:94) som menar att nyhetsjournalistik sällan kommer med distinkta 

budskap och att den hyser inga åsikter och talar inte om hur människor ska värdera påståenden, 

händelser och skeenden. Istället låter den andra stå för värderingar, handlingsinriktning och 

ställer olika fragmentiserade utsagor emot varandra. I samband med detta så framställs grekerna 

via tidigare referat som lata, förtidspensionerade och bedragare, samtidigt som majoriteten av 

Aftonbladets och Expressens artiklar framställer grekerna som hårt arbetande individer som 

plundrats av sin egen elit, det vill säga av beslutsfattare och politiker.  

Det framkommer således tre tydliga framställningar om grekerna i de svenska tidningarna. 

Korruptionen är den mest genomgripande framställningen om grekerna som exemplifieras i 

samtliga artiklar. Korruptionen beskrivs som roten till problemet, att den destruktivt genomsyrar 

det grekiska samhället och att grekerna genom att accepterat korruptionen lever under de 

förutsättningarna de gör idag. Samtidigt som det poängteras att det är ursprungligen politikernas 

och beslutsfattarnas fifflande som lett till krisen i Grekland så framställs de civila grekerna som 

både hjälplösa med ändå medverkande till omständigheterna. I samband med detta så framställs 

grekerna via tidigare referat från bland annat andra europeiska beslutsfattare och presskårer som 

bedragare, lata och förtidspensionerade. Detta kopplas till Brune (2006:94) som menar att 

journalistikens norm är att vara neutralt beskrivande, men nyhetstexter kan kontextualisera olika 

källors argument på sätt som gynnar eller missgynnar kategorier. Nyhetstexter arbetar 

metonymiskt, det vill säga genom att framställa det “typiska”, och typifiering in sin tur kan vara 

starkt negativt laddat, ibland via mytiska associationskedjor. Framställningen om att greker är 

lata, förtidspensionerade och bedragare tillbakavisas i majoriteten av artiklarna. Som det nämnts 

tidigare är det påståenden från tidigare referat genom olika beslutsfattare och presskårer som 

typifierar grekerna negativt. Ett mynt har två sidor och de samtliga artiklarna tillbakavisar 

konkretiserat dessa stereotypa påståenden genom att statuera motsatt fakta. 

 I samband med detta framkommer den tredje framställningen, det dikotoma förhållandet till den 

negativa typifieringen, nämligen framställandet av att grekerna är ett hårt arbetande folk. Detta 

trots att de framställts som både medverkande och hjälplösa till de korrupta omständigheterna. 
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Majoriteten av artiklarna framhävde att oavsett korruption, typifiering, stereotypi, negativa 

omständigheter och förutsättningar så arbetar greken mer i genomsnitt än övriga europeiska 

länder.  

 

6.2. Andra generationens upplevelser, tolkningar och påverkan på deras vardagsliv 

 

I det empiriska resultatet framkom tematiseringarna ’Diskurs’ och ’Stereotyper’ med 

kategoriseringarna ’ansträngning’, ’oförenlig bild med verkligheten’ och ’ilska, irritation och 

vemod’. Dessa tematiseringar och kategoriseringar samspelar med varandra i en gemensam 

kontext men utgör individuella aspekter av upplevelser, tolkningar och påverkan på 

intervjupersonernas vardagsliv.  

’Diskurs’ är den mest övergripande tematiseringen eftersom den egentligen inkluderar samtliga 

kategoriseringar och tematiseringen ’Stereotyper’. Genom den samhälleliga diskursen upplevde 

och tolkade intervjupersonerna att de den pågående krisen ofta kommer på fråga och att det 

samtalas i olika sociala sammanhang, så som på jobbet eller fritiden och bland vänner, bekanta 

eller obekanta. Intervjupersonerna var oftast öppna för diskussioner men upplevde det 

ansträngande när personer inledde diskussionerna inskränkt. Detta kopplas till Goffman (2011) 

som menar att rent sociologiskt uppstår det en primär situation när “normala” och stigmatiserade 

kommer i varandras omedelbara närhet, och om de försöker upprätthålla en ömsesidig 

samtalskontakt eftersom i dessa fall båda sidor direkt måste ta hänsyn till stigmats orsaker och 

verkningar. I sociala situationer där man märker eller vet att en deltagande person har ett stigma 

är risken att man tillgriper kategoriseringar som inte stämmer, och både för en själv samt den 

stigmatiserade ligger det nära till hands att bli besvärande. Givetvis kan situationer förändras, om 

den stigmatiserade personen är utsatt ofta för sådana situationer är det troligt att personen blir 

mer förfaren att handha dem. Samtliga intervjupersoner upplevde att de ofta utsätts för 

diskussioner, och särskilt vid sociala sammanhang med vänner och bekanta på jobbet eller 

fritiden var intervjupersonerna förfarna att handha diskussionerna. Däremot vid sociala 

sammanhang med obekanta och främlingar upplevde intervjupersonerna att diskussionerna oftast 

var besvärande. Detta kopplas till Goffman (2011) som menar att vid möten med främlingar 
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räcker det med första åsynen för att kunna kategorisera och fastställa vissa egenskaper hos 

personen, det vill säga personens sociala identitet. Som tidigare nämnts upplevde 

intervjupersonerna det ansträngande och somliga av intervjupersonerna påpekade att det var till 

och med jobbigt att framhäva sin grekiska etnicitet. Detta kopplas till Goffman (2011) som 

menar att egenskaper som stigmatiserar en viss typ av individer kan verka som bekräftelse på 

den fulla grupptillhörigheten för en annan typ av individer, och egenskapen behöver varken vara 

misskrediterande eller positiv värderande. Ett stigma består i verkligheten av en speciell relation 

mellan ett attribut och ett mönster i form av stereotypi. 

’Stereotyper’ utgör både en egen tematisering men som tidigare nämnts ingår den även i 

tematiseringen ’Diskurs’ eftersom den inkluderar samtliga kategoriseringar. Kategoriseringen 

'ansträgning' ingår likaså i tematiseringen ’Stereotyper’. Det eftersom intervjupersonerna 

upplevde diskussionerna inskränkt och ansträngande baserat på stereotypa uppfattningar. I 

samband med detta uppkommer kategoriseringen 'oförenlig bild med verkligheten'. 

Intervjupersonerna tolkade tidningarnas framställande i allmänhet som tillständig men upplevde 

att det alldeles för mycket fokuserades på negativa framställande aspekter. Detta kopplas till 

Brune (2006:90) som menar att samtidigt som nyheterna skenbart avspeglar en verklighet, så 

strukturerar nyheterna den och skapar mening i den genom sitt sätt att låta röster, bilder samt 

symboler framträda och det inte är journalistens uttryckta åsikter och påståenden som det är 

möjligt att hitta beröringspunkter med eventuella fördomsmönster, utan i hur etniska och 

kulturella stereotyper framträder i gestaltningar och berättelser som i sin tur framstår som en 

realistisk verklighetsåtergivning. Brune (2006:94) vidareutvecklar sitt resonemang och menar att 

symboler laddas allt mer i takt med att vissa bilder om vissa företeelser utvecklas, och där 

symbolerna uppträder styr de både hur nyhetsinslag konstrueras och hur det kommer uppfattas.  I 

fråga om diskussioner i olika sociala sammanhang tolkade majoriteten av intervjupersonerna att 

de deltagande hade en uppfattning som var oförenlig med verkligheten. Intervjupersonerna 

tolkade deltagarnas uppfattning som oförenligt med verkligheten då diskussionerna inkluderade 

stereotypa antaganden om att greker är lata, förtidspensionerade och bedragare. Dessa stereotypa 

antaganden kontrades genom att intervjupersonerna hänvisade till personliga erfarenheter från 

Grekland men även till sina familjer och släktingars livsförutsättningar och omständigheter. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde det som nästan omöjligt att få de deltagande att 
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förstå att de stereotypa antagandena är felaktiga och utgör en oförenlig bild av verkligheten, 

särskilt med obekanta och främlingar. Vid många diskussioner som inleddes inskränkt och 

stereotypt upplevde intervjupersonerna att genom hänvisning till personliga erfarenheter från 

Grekland samt sina familjer och släktingars livsförutsättningar och omständigheter, så lyckades 

de vinna deltagarnas förståelse att det tidningarna skriver inte alltid stämmer, att det är vanligt 

förekommande att feltolka verkligheten om man inte känner till den. Detta kopplas till Goffman 

(2011) som menar det är en vanlig föreställning att opersonliga kontakter mellan främlingar är 

särskilt utsatta för stereotypa reaktioner, men att dessa kategoriska attityder går tillbaka när folk 

kommer i närmare kontakt med varandra och att de då efter hand ersätts av sympati, förståelse 

och realistisk bedömningsförmåga av personliga egenskaper. Att klara av ett stigma är ett utslag 

av ett grundläggande drag i samhället, nämligen stereotypiseringen eller profileringen av våra 

normativa förväntningar beträffande varandras uppträdande och karaktär. Stereotyperingen får 

sin klassiska utformning gentemot främmande och obekanta personer, det vill säga personer som 

faller inte mycket vida kategorier och som vanligen blott är förbipasserande främlingar för oss. 

Intervjupersonerna blir stigmatiserade genom att deras bild av sig själva måste konfronteras och 

vara förnärmad genom bilden av vilka andra reflekterar tillbaka på dem, men oavsett 

diskussioner i sociala sammanhang och stereotypa antaganden klarade intervjupersonerna av de 

normativa förväntningarna genom att förklara sitt perspektiv av verkligheten. 

I samband med detta uppkommer kategoriseringen ’ilska, irritation och vemod’. 

Kategoriseringen är en sammanställning av intervjupersonernas upplevda känslor och påverkan 

på deras vardagsliv. Detta i samband med tidningarnas framställande och de deltagandes 

stereotypa antaganden i sociala sammanhang. Det framkom i det empiriska materialet att 

intervjupersonernas vardagsliv inte påverkas i särskilt stor grad av de svenska tidningarnas 

framställande och de diskussioner i sociala sammanhangen de infann sig i. Däremot ur ett 

helheltsperspektiv påverkades intervjupersonerna av negativa upplevda känslor som ilska, 

irritation och vemod. Ilska och irritation upplevdes främst vid sociala sammanhang och särskilt i 

samband med obekanta och främlingars stereotypa oförenliga bild med verkligheten. Eftersom 

det förekom relativt ofta att de infann sig i sådana diskussioner.  Dessa känslor upplevdes 

eftersom intervjupersonerna oftast fick inta självförsvars tagande och att det ofta uppstod ”oss” 

och ”dom” situationer, vilket intervjupersonerna upplevde att de deltagande anammat på ett 
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felaktigt sätt från de svenska tidningarna. Detta kopplas till Brune (2006:90) som menar att när 

personer som har kategoriserats på ett visst sätt och inte kan eller får medverka i att formulera 

frågor som är relevanta så är deras röster utestängde från diskursen. Det hör ihop med 

benämningar och beteckningar som också kan vara negativa genom dess refererande till grupper 

och personer på sättet att det berövar de individualitet och även mänsklighet. Brune (2006:94) 

vidareutvecklar resonemanget och menar att negativa beskrivningar av kategorier blir 

diskriminerande när de bygger på ogrundad och ofullständig fakta och inte balanseras med känd 

fakta. När negativa individbeskrivningar upprepat synliggörs i samband med en kategori blir det 

en form av diskriminering. I sin helhet upplevdes vemod eftersom samtliga intervjupersoner har 

en stark emotiv koppling till Grekland. Att negativa aspekter dominerar och att stereotypa 

antaganden jämt diskuteras upplevdes med vemod. Samtliga intervjupersoner ansåg att trots 

korruptionen och den pågående ekonomiska krisen i Grekland så finns det så mycket positivt 

som aldrig nämns, istället påverkades intervjupersonerna av dessa negativa känslor samt att de 

fick inta självförsvarstagande.   

 

Modellen presenterar en sammanställning av studiens resultat. Tidningarnas framställande 

stigmatiserar andra generationens greker genom diskursen som skapas, samt de stereotypa 

begrepp som vanligtvis kan misstolkas bland dess läsare. Framställandet och de stereotypa 

begreppen stigmatiserar andra generationens greker genom att de tolkar det som oförenligt med 

verkligheten och upplever det hela som ansträngande, samt upplever känslorna illska, irriation 

och vemod. 
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6.3. Diskussion 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur greker i samband med krisen i Grekland 

framställs i svenska tidningar, samt hur andra generationens greker i Sverige upplever och tolkar 

framställningen och det påverkar deras vardagsliv. Studiens resultat kan inte generaliseras 

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

Dock kan studiens resultat ge inblick i den sociala värld som andra generationens greker infinner 

sig i, samt bädda för vidare forskning inom ämnet.  

För att klaragöra det för den tänkta läsaren, har studiens frågeställningar och syfte besvarats. De 

svenska tidningarna (Aftonbladet och Expressen) analyserades och har redogjorts på ett tydligt 

sätt med hjälp av kodord hur grekerna framställs i samband med krisen i Grekland. Med hjälp av 

intervjuerna har det redogjorts hur andra generationens greker upplever, tolkar och vilken 

påverkan framställningen har på deras vardagsliv. Frågorna formades på så sätt att kunna 

undersöka om andra generationens greker accepterar eller förkastar framställningen, i vilken grad 

framställningen påverkar deras liv, samt vilka upplevda känslor och konsekvenser som kan 

förekomma vid framställningen.  

I undersökningens empiriska material framkom det att de svenska tidningarnas framställande 

skapar en samhällelig diskurs, och denna diskurs leder fram till stereotypiseringar och 

generaliseringar om grekerna, vilket i sin tur stigmatiserar andra generationens greker i form av 

negativa upplevda känslor och alienation. Intervjupersonerna uppgav att framställandet har ingen 

direkt påverkan på deras vardagsliv, men utifrån ett helhetsperspektiv är det ansträngande 

eftersom de jämt infinner sig i sociala situationer där framställningen kommer på tal.  

Intervjupersonerna upplevde negativa känslor som vemod, ilska och irritation när de infann sig i 

olika sociala situationer och  då framställningen inleddes inskränkt genom stereotypiseringar och 

generealiseringar. Stereotyperna som förekom om grekerna vid samtal var oftast 

förtidspensioneringen, latheten, korruption och bedragandet. Dessa stereotyper kontrades snabbt 

genom intervjupersonernas personliga erfarenheter och hänvisning till deras familjer och 

släktingar i Grekland. Visserligen upplevdes dessa känslor, men intervjupersonerna visade sig ha 
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en en stark koppling till Grekland och att i övrigt påverkades inte deras grekiska indentitet 

eftersom de är väl socialiserade in i den.  

De svenska tidningarna har lyckats skapa är ett ”vi” och ”dom”, där den tänkta läsarkretsen är 

”vi” medans grekerna blir ”dom” andre. Detta skapar således en alienation, där andra 

generationens greker stigmatiseras genom att oftast behöva inta självförsvarstagande och ta 

ställning till det som skrivs i tidningara, samt ständigt bevisa att greker egentligen är ett hårt 

arbetande folk. Deras bild av sig själva måste konfronteras och vara förnärmad genom bilden av 

vilka andra reflekterar tillbaka på dem. 

Människor har en tendens att tro och anammar vissa saker  som publiceras i media, och det kan 

te sig ogynsamt för samhällets olika grupper. Att generalisera på grund av det som lästs i 

tidningen är ett felaktigt sätt att tolka den konkreta sanningen och kan leda till fördomar. Att 

diskutera om saker och ting är givetvis det bästa tillvägagånssättet, men då ska det ske under 

ömsesidiga omständigheter och förutsättningar för att uppnå konsensus och förståelse. 

 

6.4. Förslag till vidare forskning 

 

Studien handlar primärt om identitetsuppfattning i relation till medias påverkan. Vidare 

fördjupning inom ämnet skulle kunna te sig vara att analysera ytterligare stigmatiserade grupper i 

samhället för att på så sätt undersöka vilken påverkan media kan ha ur ett större omfattande 

perspektiv. Det skulle även kunna bidra till en djupare analys av hur medias framställande kan 

påverka medlemmar i en eller olika grupper. Således skulle ämnet kunna undersökas både på 

individ och gruppnivå.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att fördjupa sig även i internationella tidningar, både i 

fråga om andra generationens greker men även andra stigmatiserade grupper. Det ger en 

möjligheten att kunna jämföra svensk media med utländsk media, och på så sätt fördjupa sig i 

mer omfattande skillnader, likheter och trender inom den mediala sfären.  

Undersökningen baserade sig främst på den ekonomiska pågående krisen i Grekland, och mycket 

fokus har legat på de negativa framställande aspekterna i media. Det skulle istället även kunna 
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undersökas om positiva framställande aspekter och jämföras med de negativa för att se vilken 

påverkan framställandet har.  

Ett slutligt förslag till vidare forskning är utöka den teoretiska verktygslådan med fler teorier och 

begrepp för kunna gå mer på djupet på exempelvis individnivå, men även på grupp nivå. 

Resultatet hade kanske sett annorlunda ut.  
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