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Sammanfattning

Året är 2011. Den ekonomiska krisen i Grekland är nu ett väletablerat inslag i nyheterna och 

svenskarna kan läsa om allt ifrån tidiga pensionsåldrar till skattesmitande och lata greker. 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur den ekonomiska krisen i Grekland 

framställs i svenska medier. Jag har genomfört en kritisk diskursanalys på 32 artiklar 

publicerade under 2011 i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet för 

att försöka svara på frågor om den ekonomiska krisens orsaker, dess lösningar och krav och 

vilka de viktiga aktörerna är för att lösa denna kris. Genom att studera artiklarnas egenskaper  

kan jag dra slutsatser om de föreställningar som förmedlas från författare till läsare. Jag fann 

flera diskurser som samverkar för att skapa en bild av krisen i Grekland och det grekiska 

folket, men också EU och IMF. Dessa diskurser baseras ofta på stereotypa uppfattningar och 

bidrar till att skapa en slags ”vi och dom”-mentalitet. Att Grekland och grekerna framställs 

uteslutande negativt och EU och IMF mestadels som räddarna i nöden får konsekvenser 

gällande människors uppfattning om krisen i Grekland i synnerhet, men också om politik och 

ekonomi i allmänhet.

Nyckelord: kritisk diskursanalys, Grekland, kris, ideologi, EU.
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Abstract

The year is 2011. The economic crisis in Greece is now a well-established feature of the news 

and the Swedes can learn about everything from early retirement ages to tax evasion and lazy 

Greeks. The purpose of this survey is to find out how the economic crisis in Greece is 

presented in the Swedish media to see what the casues of the crisis really is, according to 

these media. I have undertaken a critical discourse analysis of 32 articles published in 2011 in 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet to try to answer questions 

about the causes of the economic crisis, its solutions and demands and which key players are 

involved in solving the crisis. By studying the articles ideological effects I'm able to draw 

conclusions about the ideas conveyed from the author to the reader. I found several discourses

which combine to create a picture of the crisis in Greece and the Greek people, but also the 

EU and the IMF. These discourses are often based on stereotypes and the serve to create a 

kind of "us and them" mentality. The fact that Greece and the Greeks are produced 

exclusively negative and the EU and the IMF mostly as saviors has consequences regarding 

people's perception of the crisis in Greece in particular, but also about politics and the 

economy in general.

Keywords: critical discourse analysis, Greece, crisis, ideology, EU.
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1. Inledning

”Medierna som kollektiv blir det centrum kring vilken nästan all opinionsbildande verksamhet

cirkulerar.”1

År 2009 uppdagades i Grekland den ekonomiska kris som skulle komma att skaka eurozonen 

i dess grundvalar. Greklands underskott visade sig vara betydligt större än tidigare redovisat 

och den ekonomiska krisen var ett faktum. Jag följde rapporteringen om krisen och läste ofta 

hur EU och IMF försökte rädda Grekland, och fick känslan att någonting saknades i bilden jag

hade skapat mig genom det jag läst. Varför är det upplopp på gatorna i Aten när de håller på 

att bli räddade av EU och IMF? Varför tvekar de grekiska politikerna när EU och IMF 

sträcker ut en hjälpande hand? Jag kunde inte hitta svaren på dessa frågor i de artiklarna jag 

läste. Inga greker intervjuades, och ingen journalist försökte förklara vad som gjort folket så 

arga och politikerna så tveksamma. Istället kunde jag läsa om rekordlåga pensionsåldrar, ett i 

det närmaste obefintligt skattesystem, korrupta politiker och ett folk som inte vill arbeta. Var 

det jag som läst slarvigt, eller kanske missat de där artiklarna som berättar om vad problemet 

verkligen beror på? Vilken bild är det som förmedlas av krisen i Grekland, och vad spelar det 

egentligen för roll?

Syftet med denna undersökning är att med en kritisk diskursanalys kartlägga den mediala 

bilden av den ekonomiska krisen i Grekland via svenska tidningar. Det vi läser i form av en 

nyhet uppfattas ofta som en ren informationsinhämtning om saker som hänt i Sverige och 

resten av världen. Läsaren förväntar sig en objektiv rapportering som på ett korrekt vis 

beskriver en händelse. I varje nyhet finns samverkande diskurser och föreställningar som 

hjälper såväl läsaren som skribenten att ge denna händelse en kontext och en 

tolkningsbakgrund. Dessa diskurser och föreställningar passerar ofta oreflekterat, och utan att 

många tänker på det så reproduceras subjektiva uppfattningar om världen via de nyheter som 

vi utgår ifrån är objektiva. 

Så vilka är dessa diskurser och föreställningar som konstruerar nyheterna om den ekonomiska

krisen i Grekland? Finns det redan befintliga diskurser och föreställningar som formar 

journalistens tolkningar och således rapportering av krisen? Med hjälp av denna undersökning

1 Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt , 1. uppl., SNS förl., 
Stockholm, 2004 s. 128.
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hoppas jag kunna öka förståelsen för medias opinionsbildande funktion i vad som vid första 

anblick kan verka som en objektiv beskrivning av en händelse eller ett problem.

Såväl Daniela Chalá�niová�2 som James F Tracy3 har visat hur medier förklarar den ekonomiska

krisen i Grekland på ett mycket förenklat vis. De fann en karikatyrartad bild av grekerna som 

medierna enkelt kunde skuldbelägga utan några försök att ge en bredare bild av krisen och 

dess orsaker. Ingen av dessa studier analyserar dock en svensk kontext och de drar inga 

slutsatser om de implikationer denna stereotypisering av grekerna kan ha för en svenska 

opinionsbildning.

1.1 Frågeställningar

• Hur skriver tidningarna om den ekonomiska krisen i Grekland?

• Hur skriver tidningarna lösningarna på krisen och kraven som ställs på Grekland?

• Hur skriver tidningarna om de viktigaste aktörerna som är involverade i krisen?

• Finns det likheter och skillnader i tidningarnas sätt att framställa krisen i Grekland?

• Vilka är diskursens ideologiska effekter?

1.2 Disposition

Jag börjar med att presentera Tidigare forskning där jag kortfattat beskriver två viktiga 

undersökningar om bilden av greklandskrisen. Efter detta lägger jag fram de teorier som 

ligger till grund för undersökningens tolkningsram. Här beskriver jag förutom den kritiska 

diskursanalysen också journalistikens sanningsanspråk och den globala marknadsekonomins 

betydelse för tolkningen av materialet. I kapitlet Metod och material redogör jag för min 

datainsamling och det empiriska material som jag undersöker. Uppsatsens Resultat 

presenteras sedan där jag med hjälp av tre teman redovisar tidningarnas sätt att beskriva den 

ekonomiska krisen i Grekland. Frågorna jag ställt i inledningen besvaras i uppsatsens Analys 

där jag också presenterar några av de diskurser som samverkar för att beskriva krisen. I 

Slutsatser och framtida forskning tar jag mina resultat och breddar dem med en diskussion om

de konsekvenser diskursernas ideologiska effekter kan tänkas ha på samhället i stort. Jag 

föreslår till sist några ingångar till vidare forskning på området.

2 Chalániová, Daniela, Turn the Other Greek. How the Eurozone Crisis Changes the Image of Greeks and What Visual 
Representations of Greeks Tell Us about European Identity . Perspectives : review of Central European affairs 1:5-41.

3 Tracy, James F, COVERING “FINANCIAL TERRORISM”, Journalism Practice, 6:4, s. 513-529, 2012.
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2. Tidigare forskning

James F Tracy undersöker, i sin studie Covering ”Financial Terrorism”4, amerikanska 

mediers framställning av den ekonomiska krisen i Grekland under december 2009 till juli 

2010. Genom att undersöka hur medier gestaltar krisen lyckas han identifiera tre huvudsakliga

gestaltningskategorier genom vilka medierna beskriver greklandskrisen. Dessa är problem – 

grekisk smitta, orsak – obotliga greker och lösning – åtstramningar. Tracy konstaterar att 

medierna konsekvent förenklar vad som egentligen är ett komplext problem genom att skildra 

greker som obotligt lata och korrupta, oförmögna att bättra sig och lösa krisen. Risken, som 

medierna framställer, är att krisen kan spridas och lösningarna på den är åtstramningar och 

privatiseringar. Ett problem med detta, som Tracy identifierar, är att konsekvenserna av den 

nyliberala ekonomin, som enligt Tracy är den egentliga orsaken till krisen, överskuggas av 

dessa förenklade karikatyrerna av grekerna som hela tiden förmedlas i medierna.

I artikeln 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?5 

undersöker Daniela Chalá�niová� den visuella framställningen av greker genom att studera 

politiska karikatyrer i österrikiska, franska, brittiska och slovakiska medier. Syftet med 

undersökningen är att se hur dessa karikatyrer formar en ny bild av greker som ”de andra”, 

och om detta i sin tur skapar en ny europeisk identitet i relation till denna nya bild av 

grekerna. Chalá�niová� identifierar en gemensam diskurs i de analyserade tidningarnas sätt att 

framställa greker som lata och inkompetenta. Den tydliga stereotypiseringen som de 

undersökta tidningarna ägnar sig åt bidrar till att omdana bilden av greker till en betydligt mer

negativ sådan. Grekerna går från att tidigare betraktas som européer till att istället betraktas 

som en lat och ansvarslös ”annan” som inte längre är en europé, inte längre en av ”oss”. Hon 

kunde dock inte finna tillräckligt med belägg för att en ny europeisk identitet skapats i relation

till den nya bilden av greker. Chalá�niová� menar dock att detta eventuellt kan ske om krisen 

drar ut på tiden och de nya identiteterna ytterligare kan befästas.

Dessa studier visar hur medier tenderar att förenkla de komplexa processer som berör krisen i 

Grekland och istället hänge sig åt stereotypa skildringar av ett land i kris där dess lata och 

4 Tracy, James F, COVERING “FINANCIAL TERRORISM”.
5 Chalániová, Daniela, Turn the Other Greek. How the Eurozone Crisis Changes the Image of Greeks and What Visual 

Representations of Greeks Tell Us about European Identity .
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inkompetenta befolkning är orsaken till krisen. Båda dessa artiklar beskriver den mediala 

bilden av Grekland, men ur två skilda perspektiv. Tracy undersöker artiklar i amerikansk 

press, och Chalá�niová� studerar karikatyrbilder i fyra europeiska länder. Min undersökning 

fokuserar på den svenska kontexten med avsikten att vilka opinionsbildande implikationer den

mediala bilden av krisen i Grekland kan tänkas ha för nyhetskonsumenterna. Varken Tracy 

eller Chalá�niová� undersöker eventuella opinionsbildande effekter av framställningen av 

Grekland och grekerna.
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3. Teori

Jag avser att besvara frågor rörande svenska tidningars framställning av den diskurs som avser

den ekonomiska krisen i Grekland under 2011. För att närma mig detta ämne har jag valt att 

använda mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som är en metodologi för att 

förstå kopplingen mellan exempelvis en nyhetsartikel och de sociala praktiker som denna kan 

tänkas påverka.

3.1 Dagordningsteori

I denna studie visar jag hur den mediala bilden av krisen i Grekland påverkar människors 

uppfattning om krisen, men också hur beskrivningen av krisen påverkar människors 

uppfattning även i andra frågor. Men vad är det som gör att människor i så stor utsträckning 

faktiskt påverkas av det de läser i tidningarna?

Maxwell McCombs beskriver i boken Makten över dagordningen6 hur mediers prioriteringar 

av nyheter får effekter på vad människor anser vara viktiga frågor. Detta kallas 

dagordningsteori och är ett väletablerat begrepp som används för att beskriva mediers makt 

över opinionen:

Dagordningsteorin är med specifikt en teori om hur prioriteringar överförs från 

massmediernas världsbilder till bilderna i våra huvuden. Den bärande teoretiska idén är att 

element som är framträdande i mediernas bild blir framträdande i allmänhetens bild. De 

element som prioriteras högt på mediedagordningen kommer så småningom att betraktas 

som viktiga av allmänheten.7

Genom att nyhetsmedier väljer ut och skriver om de frågor de anser vara viktigast för stunden 

så sätter de dagordningen över viktiga frågor. Efter hand överförs nyhetsmediernas 

dagordning till nyhetskonsumenterna och bildar allmänhetens dagordning. Idén om den 

mediala makten över dagordningen var någonting som Walter Lippmann först skrev om i sin 

bok Public Opinion från 1922. Han kommer fram till att medierna utgör våra ”fönster mot den

stora värld som är utom räckhåll för den direkta erfarenheten”8. Det är alltså så, enligt 

Lippman, att människors uppfattning av omvärlden baseras på den beskrivning vi får genom 

6 McCombs, Maxwell, Makten över dagordningen – Om medierna, politiken och opinionsbildningen, SNS förlag, Borgå, 2006. 
7 Ibid, s. 97.
8 Ibid, s. 25.

10



de nyhetsmedier vi konsumerar. En slags andrahandsbeskrivning av omvärlden. 

Mycket forskning har ägnats åt dagordningsteorin sedan 1922, och idag talas det om 

dagordningsteorins två nivåer. Den första nivån handlar om prioritering av objekt, och den 

andra nivån handlar om prioriteringen av attribut.9 Objekten, inom dagordningsteorins första 

nivå, är den fråga eller det fenomen som en specifik dagordning utgör. ”Objektet är det som 

vår uppmärksamhet riktas mot eller det som vi har en attityd till eller åsikt om.” 10 I denna 

studie kan det övergripande objektet sägas vara den ekonomiska krisen i Grekland. Inom 

dagordningsteorins andra nivå handlar det om prioriteringen av attribut. Attribut är de 

egenskaper som tillskrivs ett objekt och bidrar till läsarens förståelse av objektet i fråga. 

Attribut består av mer eller mindre detaljerade beskrivningar av ett objekt, och kan 

exempelvis utgöras av beskrivningar som ”lat”, ”vänsterhänt” eller ”kompetent”. Enligt 

dagordningsteorins andra nivå talar medierna inte bara om vad vi ska tänka på, utan också hur

vi ska tänka på dessa saker.11 

De flesta människor har idag varken tid eller resurser att själva sätta sig in i en så komplex 

fråga som den ekonomiska krisen i Grekland. Detta gör att vi får förlita oss på den 

information vi får från nyhetsmedier. Nyhetsmedierna väljer i sin tur ut vilka frågor, eller 

objekt, som är viktiga, och tillskriver dessa objekt vissa egenskaper, eller attribut, som ger 

nyhetskonsumenten en djupare förståelse för den aktuella frågan. Det är i överföringen av 

dagordningen från medier till människor som åsikter och opinioner skapas. Åsikter och 

opinioner som baseras på medieras sätt att beskriva problemet:

Med andra ord förlitar sig medborgarna på den dagordning över objekt och attribut som 

dominerar deras medvetanden, och det är en dagordning som i hög grad fastställs av 

massmedierna. Denna dagordning utgör de kriterier – och ibland det enda kriterium – som 

en åsikt grundas på.12

Dagordningsteorin är intressant för denna studie då den tydligt visar kopplingen mellan vilka 

objekt nyhetsmedier väljer att ta upp, och hur de väljer att beskriva dessa objekt, och den 

allmänna opinionen. I fallet med den ekonomiska krisen i Grekland så kommer människors 

9 Ibid, s. 99ff.
10 Ibid, s. 98-99.
11 Ibid, s. 100.
12 Ibid, s. 158.
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uppfattning om krisen, dess orsaker och lösningar samt deras uppfattning om bl.a. greker, EU 

och IMF påverkas av den bild som medierna uppvisar, och de attribut som tillskrivs de olika 

objekten.

3.2 Diskursbegreppet

Detta flytande begrepp kan ha aningen olika innebörd beroende på vem som definierar 

begreppet och i vilket syfte personen i fråga avser att använda det. Den mest grundläggande 

definitionen av ”diskurs” är ett samtal. Om två eller fler personer samtalar om någonting så 

kan detta betraktas som en diskurs.13 Ordets betydelse har inom olika vetenskapsområden 

kommit att betyda mer än så, och i Ekström & Larsson beskriver Peter Berglez begreppet som

en social interaktion och människors gemensamma användande av språk.14 Norman 

Faicloughs beskrivning diskursbegreppet är en rent lingvistisk sådan, där diskursen utgör 

ramverket för hur det talas inom olika sociala praktiker och hur den bidrar till att skapa 

sociala identiteter och relationer samt kunskaps- och betydelsesystem.15 Dessa beskrivningar 

illustrerar min användning av begreppet i denna uppsats.

3.3 Kritisk diskursanalys

Fairclough ger en teoretisk och till viss del praktisk introduktion till sin diskursanalys. 

Analysen ser till produktionen och konsumtionen av en text och på själva innehållet i texten. 

Hur har författaren valt att uttrycka sig? Kunde författaren uttryckt sig på något annat vis? 

Texten, som utgör en kommunikativ händelse, har en viss kraft att påverka den sociala 

verklighet som vi lever i och den gör det genom de diskursiva praktiker som kopplas samman 

med textens produktion och konsumtion. Det är i mer eller mindre vardagliga sociala 

praktiker som textens utformning, via de diskursiva praktikerna, får sina ideologiska effekter.

Fairclough har skapat en tredimensionell modell för analyser av kommunikativa händelser, 

såsom tidningsartiklar, filmer, bilder, tal eller reklam. De tre analysdimensionerna som anges 

är 1) textanalys; 2) diskursiv praktik; och 3) social praktik.16

1) Textanalysen går ut på att analysera den ifrågavarande kommunikativa händelsen ur ett 

13 Ekström, Mats & Larsson Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap , Studentlitteratur, Lund, 2000, s.200.
14 Ibid.
15 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.72ff.
16 Fairclough, Norman, Media discourse, Edward Arnold, London, 1995, s.132.
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lingvistiskt perspektiv. Frågor att ställa sig i den textanalytiska fasen skulle kunna vara: Hur 

ser ordvalen ut? Varför har författaren valt att uttrycka sig på just detta viset? Fanns det andra 

sätt att uttrycka sig på? Sättet på vilket en textförfattare uttrycker sig är avgörande för läsarens

tolkning av det som skrivs, och ibland kan till synes mycket små detaljer ändra tonen i en 

deliberativ text, såsom en nyhetsartikel.

2) Den diskursiva praktiken fokuserar på textens tillblivelse och konsumtion. En lämplig 

undersökning skulle exempelvis kunna göra en deltagande observation på en 

tidningsredaktion för att undersöka hur och varför en text produceras. På samma sätt kan en 

receptionsanalys geomföras för att undersöka hur dessa texter tas emot av de som läser dem. 

Dessa två typer av observationer kommer dock inte att genomföras för denna uppsats. Ett 

annan sätt att undersöka diskursiva praktiker är att se vilka befintliga diskurser en text bygger 

på.17 När en journalist skriver en artikel så börjar den sällan helt från början. Artikelförfattaren

förutsätter vissa kunskaper hos läsaren på samma sätt som läsaren baserar sina tolkningar på 

redan befintliga diskurser. Nyhetsgenren bygger på en rad olika diskurser som läsarna redan 

är bekanta med. Det är för många självklart att en nyhet är formad på ett visst vis med rubrik, 

ingress, underrubriker o.s.v..

3) En central aspekt av Faicloughs kritiska diskursanalys är att diskurser är både 

konstituerande och konstituerade av sociala praktiker. Detta tydliggörs genom vikten av att 

inte bara vila sin analys på textuell tolkning. Faicloughs diskursanalys syftar till att blottlägga 

kopplingen mellan texter och sociala praktiker, och det dialektiska förhållandet som råder där 

emellan. Det är genom diskursiva praktiker som vi producerar och reproducerar de 

maktförhållanden som skapar och upprätthåller orättvisa mellan sociala grupper.18 Fairclough 

kallade detta för diskursernas ideologiska effekter.19

3.4 Diskursernas ideologiska effekter

En nyhetstext kan framstå som en text bestående av rena fakta i form av en saklig 

framställning av ett skeende, en nyhet. Läsandet av nyheter fungerar oftast som en renodlad 

informationsinhämtning och läsaren kanske inte alls reflekterar över de faktaliknande 

17 Winther Jörgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s.75.
18 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language , 2.ed., Longman, Harlow, 2010, s.132.
19 Winter Jörgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s.69.
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påståenden som förekommer i texten.20 Någonting som vid första anblick kan tolkas som ren 

information kan vid närmare granskning uppenbara sig som textens ideologiska egenskaper. 

Ekstöm & Larsson menar att ”en ideologisk text fungerar som ideologi i den mån den 

framträder som icke-ideologisk (som objektiv renodlad information).”21 Att analysera 

nyhetstexters ideologiska egenskaper innebär således att försöka kartlägga förekomsten av 

implicit information i form av underliggande meningar, opinioner och värderingar.22 Genom 

att lyfta blicken och se till de ideologiska effekterna av en diskurs, som i denna uppsats, så går

det att blottlägga de opinioner och värderingar som bidrar till att upprätthålla de 

maktförhållanden som verkar inom diskursen. Diskursens ideologiska effekter behöver inte 

vara osanna eller felaktiga representationer av verkligheten, utan består i många fall av 

journalistikens, ofta omedvetna, produktion och reproduktion av vissa 

verklighetsuppfattningar, traditioner eller värderingar.23

I denna studie kommer diskursernas eventuella ideologiska effekter till uttryck genom 

artikelförfattarnas sätt att beskriva vissa sakförhållanden och skeenden. Den ekonomiska 

krisen i Grekland är en komplex fråga som kan belysas från många olika perspektiv. Detta bör

avspeglas i de artiklar jag analyserar. Om det istället är så att beskrivningen av krisen framstår

som förenklad och ensidig så kan det finnas anledning att tro att dessa beskrivningar bär på 

ideologiska effekter. Om beskrivningen av krisen enbart utgår ifrån EU:s perspektiv på krisen 

så kommer detta att kunna få motsvarande effekter på läsarnas uppfattning om krisen. Om 

EU:s perspektiv skulle vara det enda som återges i beskrivningen av krisen så skulle detta inte

ge en rättvis bild av problemet. Detsamma skulle kunna sägas om orsakerna till krisen skulle 

beskrivas som en konsekvens av att Grekland har anslutit sig till Euron och därmed förlorat 

makten över sin egen valuta. De ideologiska effekterna överförs från journalisten till läsaren i 

formen av perspektiv och implicita åsikter som ofta får stå oemotsagda. När dessa perspektiv 

och åsikter läggs fram som renodlad information i en nyhetstext som förväntas vara objektiv 

kan detta få ideologiska effekter då läsaren tolkar dessa åsikter som just information, och inte 

åsikter.

3.5 Hegemoni

20 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap , s.198.
21 Ibid.
22 Ibid, s. 203.
23 Ibid, s. 199.
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Hegemoni handlar, enligt Fairclough, inte bara om dominans utan är också en sorts 

förhandlingsprocess som bidrar till skapandet av betydelsesystem. Genom hegemonin går det 

att analysera hur diskursiva praktiker utgör en del av sociala praktiker där en maktrelation 

ingår.24 Diskursiva praktiker kan ses som en aspekt av en pågående hegemonisk kamp, eller 

förhandling, som producerar och reproducerar diskurser och sociala maktstrukturer.25 Detta 

sker i praktiken genom de värderingar och normer som finns inom olika diskurser, och som 

ofta tas för givna och oreflekterat påverkar journalistens sätt att skriva om en händelse, och 

nyhetskonsumentens tolkning av nyheten i fråga. Det är de hegemoniska diskurserna som kan 

verka nästan som naturlagar, utan att ifrågasättas. Som att det råder en slags samhällelig 

konsensus kring vissa frågor.

3.6 Medial makt

Lars Nord och Jesper Strömbäck ger i Hot på agendan26 en forskningsöversikt och en ingång i

vidare forskning om media och dess rapportering kring kriser. Nord & Strömbäck menar att 

majoriteten av människor bildar sig en uppfattning om risker och kriser via medierna. Få 

människor har idag möjligheten eller ambitionen att på egen hand skapa sig en uppfattning 

om världsläget. Människor förlitar sig helt enkel på nyhetsmedierna och deras rapportering 

kring de viktigaste händelserna. Detta fungerar bland annat genom journalistikens 

sanningsanspråk som ger dem legitimitet och förtroende hos konsumenterna som i sin tur 

förväntar sig nyheter som sanna. Det leder, enligt Strömbäck, till en slags medial 

maktutövning där just sanningsanspråket ger journalistiken makt och resulterar i effekter på 

samhället.27 Kritiker till frågan om journalisters objektivitet menar att detta är ett omöjlig ideal

och att det riskerar att gynna redan starka grupper i samhället. Detta på bekostnad av 

resurssvagare grupper och grupper med värderingar som frångår de som i samhället är 

rådande.28

Frågor som det till stor del råder konsensus kring i samhället ses inte som lika behövande av 

belysning från olika sidor och perspektiv. Journalister reproducerar dess dominerande 

ställning och tar åsikterna som ryms inom denna sfär för självklara och som fakta. 

24 Winther Jörgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, s. 80.
25 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity, Cambridge, 1992, s. 93.
26 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Hot på agendan: en analys av nyhetsförmedling om risker och kriser , 

Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2005.
27 Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt , 1. uppl., SNS förl., 

Stockholm, 2004, s. 30.
28 Ibid, s. 78.
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Journalister, precis som folk i allmänhet, tenderar att dela de normer och uppfattningar som är

rådande i samhället, och genom sitt arbete bidrar de till att befästa dessa redan existerande 

normer.29 Dessa normer och värderingar är till stor det som formar olika diskurser och ger 

dem dess ställning som hegemoniska. Det bidrar till att forma journalistens dagliga arbete och

det påverkar såväl produktion som konsumtion av exempelvis en nyhetstext, det som 

Fairclough kallar diskursiva praktiker.

3.7 En marknadsliberal diskurs

Håkan Thörn beskriver i boken Globaliseringens dimensioner30 hur den idag ledande liberala, 

marknadsorienterade politiken, kom att spridas i ett symbiotiskt förhållande med den 

ekonomiska globaliseringen och dess verkningar. Den nuvarande formen av kapitalism 

började, enligt Thörn, gro under tidigt 70-tal för att sedan booma under 1980-talet. Det går att 

peka ut två viktiga aspekter av denna globala världsekonomiska ordning som växte fram. En 

av dessa är den stora ökningen av transnationella företag som ökat från 10 000 till 35 000 bara

under 1980-talet. En annan aspekt är den globala valutamarknaden som gjort en enorm 

utveckling under de senaste årtiondena. Under 70-talet omsatte valutamarknaden 10-20 

miljarder US dollar och 1998 uppgick den till 15 biljoner US dollar.31

Denna nya ekonomiska världsordning är en tydlig konsekvens av en allt mer global 

marknadsekonomi som under de senaste årtiondena spridits med stadig hand. Denna 

marknadspolitiska diskurs med bl.a. avregleringar och minskade offentliga utgifter har blivit 

som en naturgiven konsekvens av vår tid. Vad som i själva verket är medvetna politiska beslut

har istället setts som någonting oundvikligt och obligatoriskt för att passa in i den nya 

ekonomin.32 John Pierre håller i Marknaden som politisk aktör33 med om detta synsätt och 

betraktar detta fenomen som en form av politisk maktutövning. Pierre skriver att 

”[m]arknadens och globaliseringens diskurser hänger nära ihop; globalisering och marknad 

kan båda ses som motpolen till den starka staten och kollektivt handlande.”34 När 

globaliseringens diskurs ständigt målar upp en världsbild där ekonomin är just global, så 

kommer medborgarna i allt mindre utsträckning ställa krav på sina regeringar att satsa på 

29 Ibid, s.125f.
30 Thörn Håkan, Globaliseringens dimensioner, Bokförlaget Atlas, Finland, 2002.
31 Ibid, s. 38.
32 Ibid, s. 29 & 40.
33 Pierre, John, Marknaden som politisk aktör, SOU 1999:131.
34 Ibid, s. 42.
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projekt som drivs av offentliga medel. Globaliseringen blir en förevändning för den liberala 

marknadsekonomin och dess avregleringar.35

Thörn menar att den globala ekonomin idag består av två överlappande världar: en 

statscentrerad och en multicentrisk.36 Den statscentrerade består av några hundra aktörer i 

form av nationalstater, och den multicentriska världen består av hundratusentals aktörer som 

verkar gränsöverskridande och kan ingå i tillfälliga allianser som passar ändamålen. Dessa två

ekonomiska världar överlappar ofta varandra och kan genom ekonomiska samarbeten skapa 

maktbalanser mellan näringsliv och nationalstater.

En konsekvens av denna globala marknadsekonomi blir alltså att de gamla maktbalanserna 

rubbas. Nationalstaten, som tidigare sågs som den stora enheten under vilken företag, folk, 

stat och kultur ordnade sig, kommer i den nya ekonomin få mindre betydelse. Istället 

framträder de transnationella företagen med en omsättning som i många fall motsvarar mindre

nationers BNP och som sprider sig över stora delar av jordklotet. Nationalstatens minskade 

betydelse på den ekonomiska arenan leder i sin tur till politiska och ekonomiska 

sammanslutningar på överstatlig nivå. Några exempel på dessa är EU, OECD, IMF, G8 och 

WTO. Genom dessa samarbetsorgan kan nationalstater fortsätta att sprida sin ekonomiska 

globaliseringspolitik, och ju mer olika nationers ekonomiska och politiska system flätas 

samman, desto mer likriktad och allenarådande kommer den marknadspolitiska diskursen att 

bli.37

Pierre beskriver hur marknaden fått en allt mer central roll i den ekonomiska diskursen och 

hur den sprids i allt större utsträckning via våra medier.38 Ekonominyheterna får en allt mer 

självklar plats i nyhetsrapporteringen och tidningar som Dagens industri rapporterar mer om 

finansmarknaden och mindre om industrin. Denna ständigt ökande andel nyheter som 

fokuserar på marknaden och ekonomin, menar Pierre, ger marknaden ökad legitimitet och 

dess roll i den politiska arenan ses som självklar.39 Marknadens diskursiva makt är stor, och 

den påverkar i stor utsträckning vår uppfattning och tolkning av aktörer på marknaden, och på

vilka sätt politiska beslut bör tas för att uppnå önskvärda förändringar.40

35 Ibid, s. 42f.
36 Thörn, Globaliseringens dimensioner, s. 55ff.
37 Ibid, s. 43.
38 Pierre, Marknaden som politisk aktör, s. 46f.
39 Ibid, s. 47.
40 Ibid.
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I denna studie om den mediala bilden av den ekonomiska krisen i Grekland kommer jag att att

undersöka hur den marknadsliberala diskursen påverkar framställningen av krisen. Om den 

marknadsliberala ekonomidiskursen har en central roll i framställningen av lösningar på 

krisen så kommer detta få konsekvenser för diskursens ideologiska effekter. Dessa effekter 

kommer då ligga i linje med vad som beskrivits ovan med ett förskönande av avregleringar 

och minskade offentliga utgifter vilket får konsekvensen att medborgare i allt mindre 

utsträckning ställer krav på exempelvis satsningar på projekt som drivs av offentliga medel. 

Istället för en stark stat kommer transnationella företag och institutionen att premieras. Om 

den marknadsliberala ekonomidiskursen istället ifrågasätts och utmålas som orsaken till 

krisen så ger det en annan bild och således andra ideologiska effekter.
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4. Metod och material

Den ekonomiska krisen i Grekland uppmärksammades i medierna 2009 och de första 

nödlånen betalades ut 2010. Om jag hade intresserat mig främst för hur krisens orsaker 

framställs så hade 2009 varit ett mer intressant år att studera. Även 2010 hade varit ett 

intressant år att studera då krisen i allra högsta grad stod högt på nyhetsagendan. Jag har valt 

att studera den mediala bilden av krisen under 2011 med förhoppningen om att diskurserna 

kring den ekonomiska krisen i Grekland nu har etablerats i svenska medier och en djupare 

bild av dem har framträtt. Under krisens första år är det tänkbart att det förekommit en slags 

diskursiv kamp i nyhetsrapporteringen om krisen, då olika perspektiv och åsikter tävlade om 

utrymmet och tolkningsföreträdet när det kommer till att beskriva krisen i Grekland. Min 

förhoppning är att den mediala bilden av krisen under 2011 har fördjupats och på ett tydligare 

sätt beskriver krisens orsaker, lösningar och krav samt aktörer. Denna studie påbörjades under

våren 2012 varför ett senare år än 2011 inte är aktuellt.

I undersökningar med generaliserande ambitioner är det alltid bäst att definiera och undersöka

hela sin population. På så vis elimineras den statistiska felmarginalen och så länge resten av  

undersökningen är gjort på rätt sätt på rätt har undersökningen alla möjligheter att dra 

generaliserande slutsatser. I många undersökningar är dock den totala populationen för stor 

för att rimligen undersökas. Då används ett delurval. Detta innebär att analysen sker på en del 

av populationen, men resultatet gäller generellt för hela populationen.41

Jag har i denna undersökning valt att använda mig av artiklar från Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Detta då dessa fyra är rikstäckande och de två största 

tidningarna inom morgon- respektive kvällspressen.42 På så vis skapar jag ett analysunderlag 

som täcker ett stort antal läsare samtidigt som eventuella skillnader i de olika tidningarnas 

framställning av den ekonomiska krisen i Grekland kan tydliggöras.

Datainsamlingen skedde genom att på respektive tidnings hemsida göra en sökning via 

tidningens egna sökfunktion. Sökningen skedde på ”kris grekland” och jag valde att endast 

söka på artiklar som publicerats under 2011. Att använda sig av ett kalenderår gjorde att jag 

41 Esaiasson, Peter, et al.,  Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad , 3 [rev.] uppl. Stockholm, 
Norstedts juridik, 2007, s. 196ff.

42 h  ttp://www.tu.se - Svensk dagspress 2011 – Fakta om marknad och medier, 2012-04-25.
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enkelt kan begränsa sökningen och på så vis få färre artiklar att välja bland. Samtidigt är min 

bedömning att ett år är tillräckligt lång tid för att få en uppfattning av vilken bild tidningarna 

målar upp av krisen i Grekland.

Jag har bedömt huruvida artiklarna är relevanta genom att läsa rubrik, ingress och om det 

fortfarande varit tveksamt så har jag läst delar av eller hela artikeln för att vara säker. 

Artiklarna ska i huvudsak handla om Grekland och dess kris, men även artiklar som behandlar

krisens direkta konsekvenser väljs ut, då dessa ger en bredare bild av krisen. Artiklar där 

krisen i Grekland bara nämns i förbifarten är inte med i urvalet och inte heller artiklar då  

krisen i Grekland klumpats ihop med den i Irland, Spanien, Italien, Portugal eller något annat 

land vars ekonomi anses vara på väg utför, och på så vis gör generaliserade uttalanden om 

länder i ekonomiska trångmål. Vissa artiklar kan dock använda andra länder för att jämföra 

med Grekland, där just Grekland fortfarande utgör fokus för artikeln. Dessa artiklar har jag 

valt att ta med i urvalet då dessa i första hand handlar om Grekland Jag intresserar mig, i 

denna studie, för uttalanden och artiklar som rör just Grekland och landets ekonomiska kris, 

inte europeisk ekonomi i stort. Jag har inte heller låtit debatt- och ledarsidorna vara en del av 

mitt urval då dessa har ett opinionsbildande syfte och således är av annan art än nyhetsartiklar.

Jag har valt att utelämna bilder i denna analys. Detta då jag inte vet om samma bild eller 

någon bild alls fanns i anslutning till artikelns publicering i papperstidningen.

I min analys vill jag använda mig av samma antal artiklar från varje tidning. Detta för att 

enklare kunna göra generaliseringar och jämförelser mellan tidningarna. För att kunna 

använda mig av lika många artiklar från varje tidning väljer jag att ange urvalsfraktionen för 

respektive analysenhet. En analysenhet utgörs av artiklarna från en specifik tidning. Detta 

öppnar upp för möjligheten att vid ett senare tillfälle vikta resultaten mot varandra med grund 

i de angivna urvalsfraktionerna. En urvalsfraktion anger sannolikheten för en analysenhet i 

populationen att komma med i urvalet och räknas ut genom att dividera antalet enheter i 

urvalet med antalet enheter i populationen från vilken urvalet gjorts – n/N.43

För att välja vilka artiklar som skall ingå i urvalet använder jag mig av ett enkelt systematiskt 

urval inom varje analysgrupp. Artiklarna är alla namngivna efter dess rubrik och det är det 

43 Esaiasson, et al.,  Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad , s. 196ff.
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namnet jag kommer använda mig av i denna undersökning. En av riskerna vid systematiska 

urval är vad som kallas periodicitet. Det innebär att enheterna i populationen har egenskaper 

som återkommer med jämna mellanrum och påverkar urvalet på ett sätt som försvårar 

generaliseringsmöjligheten.44 För att undvika detta kommer jag, inom varje analysgrupp välja 

ut artiklar, i bokstavsordning, med de olika intervaller som krävs för att få ut åtta artiklar ur 

varje grupp och samtidigt få så stor spridning som möjligt, rent alfabetiskt. Jag dividerar alltså

populationen med urvalet minus ett, och avrundar nedåt till närmaste heltal. Jag kallar detta 

mitt urvalsintervall.

Efter färdig insamling blev skörden minst sagt ojämn med en stor överrepresentation av 

artiklar från Dagens Nyheter:

[urval] (n) / [population] (N), uf = [urvalsfraktion], ui = [urvalsintervall]

Aftonbladet (Ab) – 8 / 19, uf = 0,42, ui = 2 

Expressen (Ex) – 8 / 39, uf = 0,21, ui = 5

Dagen Nyheter (DN) – 8 / 106, uf = 0,08, ui = 15

Svenska Dagbladet (SvD) – 8 / 37, uf = 0,22, ui = 5

Totalt – 32 / 204, uf = 0,16

Skulle jag under analysens gång behöva använda mig av fler artiklar så gör jag om urvalet 

med ovan nämnda urvalsintervall, utan de artiklar som redan är med i urvalet.

4.1 Analysmodell

Efter att ha genomfört en första genomläsning av artiklarna har jag valt ut tre teman som jag 

uppfattat som de mest genomgående, och som kan användas för att besvara mina 

frågeställningar. Dessa är krisen, lösningar och krav samt aktörer. Med dessa tre teman kan 

jag blottlägga på vilket sätt tidningarna beskriver krisen och vilken uppfattning en 

tidningsläsare kan tänkas få av krisen genom den information som denne fått genom att läsa 

respektive tidning. Dessa teman baseras på min läsning av artiklarna med mina 

frågeställningar i åtanke. Naturligtvis hade andra teman kunnat användas för att tolka 

materialet i ljuset av mina frågeställningar.

En viktig aspekt av kritisk diskursanalys är att blottlägga maktstrukturer som döljer sig i 

44 Ibid, s. 201f.
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diskurserna. Dessa kommer inte att framstå tydligt i den inledande resultatdelen då jag 

genomför en initial kartläggning av nedanstående teman. Min förhoppning är att kunna visa 

hur dessa maktstrukturer yttrar sig senare i uppsatsens analys- och slutdiskussion.

4.2 Krisen

Under detta tema finns orsakerna till krisen så som den beskrivs i artiklarna. Det som 

framkommer under detta tema utgör fundamentet för läsarnas uppfattning om vad det är för 

slags kris och vad krisen beror på. Frågan jag ställer mig i denna analysdel är: Vad beror den 

ekonomiska krisen i Grekland på, enligt nyhetsframställningen?

4.3 Lösningar och krav

Genom att titta på hur tidningarna beskriver lösningar på krisen och de krav som ställs på 

Grekland så kan jag få en tydligare bild av läsarens uppfattning om hur en kris som denna kan

lösas. Frågan jag ställer mig i denna analysdel är: Vilka lösningar och krav skriver tidningarna

om när det gäller att lösa den ekonomiska krisen i Grekland?

4.4 Aktörer

Här finner jag de personer och institutioner som faktiskt har makt att förändra länders 

ekonomi och lösa krisen i Grekland. Frågan jag ställer mig i denna analysdel är: Vilka är de 

viktiga aktörerna för att lösa krisen?

4.5 Modalitet

Genom att analysera texternas egenskaper går det att kartlägga hur diskurserna framställs rent 

textuellt. Detta är det första steget i Faircloughs kritiska diskursanalys, och jag har valt att 

fokusera på texternas modalitet. Genom att analysera texternas modalitet kan jag visa 

textförfattarens ”grad av instämmande i (i 'affinitet' med) en sats”.45 Detta är intressant då 

detta i stor utsträckning kan påverka läsarens uppfattning om det som skrivs, och således 

påverka läsarens egna uppfattning om frågan. Jämför meningarna ”krisen i Grekland beror på 

grekernas låga skattemoral” och ”krisen i Grekland skulle kunna bero på en skepsis kring 

skatter hos det grekiska folket”. Den första meningen uttrycker sig i formen av en sanning och

visar ett högt instämmande till påståendet, medan den andra meningen lämnar utrymme för 

45 Winther Jörgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s.87.
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läsaren att hitta andra orsaker till krisen. Ju högre instämmandet är desto högre blir 

sanningsanspråket i det påstådda. Massmedier lägger ofta fram tolkningar som om de vore 

fakta. Dels genom att använda kategoriska modaliteter och dels genom att säga ”den är farlig”

istället för ”vi anser att den är farlig”. Mediernas användning av den här typen av språk visar 

den auktoritet de har i samhället och hjälper till att upprätthålla den. 46 Att se till artiklarnas 

modalitet är ett sätt att undersöka på vilka sätt olika påståenden framläggs som fakta eller som

just påståenden. I de fallen då påståenden framstår som ren fakta föreligger en 

sanningsmodalitet. Påståendet ”grekerna är lata” framställs som en sanning. För att låna 

terminologi från dagordningsteorin så är objektet i citatet ”grekerna” och attributet de får i 

påståendet är ”lata”. Hade meningen börjat med ”jag anser” så hade det varit tydligt att det 

handlar om författarens åsikt om grekerna. I det här fallet framställs påståendet som en 

sanning och attributet ”lata” blir således starkare och det blir mer troligt att denna uppfattning 

delas av läsaren. Ju fler gånger vissa påståenden framställs som fakta desto större blir 

sannolikheten att denna uppfattning sprider sig till läsarna.

4.6 Studiens validitet

Undersökningens validitet är ett mått på dess trovärdighet. I en kvalitativ undersökning som 

denna kan det vara svårt att säkerställa validiteten då det ofta finns en rad variabler som kan 

påverka tolkningen av materialet och därmed studiens resultat. Validitetsfrågan handlar 

kortfattat om hur studien faktiskt mäter det den påstår sig mäta.47 Undersökningens resultat 

påverkas av mina frågeställningar samt min tolkning av det empiriska materialet och mitt 

urval. En annan forskare hade kunnat finna ett annat resultat, beroende på dennes 

förkunskaper och tolkning av det studerade materialet.

I mitt urval har jag valt att utesluta artiklar som bara översiktligt nämner krisen i Grekland 

och likställer denna med andra länders ekonomiska trängmål. Detta gjorde jag för att undvika 

generella uttalanden om länder i ekonomiskt trångmål och istället undersöka de utsagor som 

görs när just krisen i Grekland står i fokus. Denna urvalsbegränsning kan naturligtvis ha 

påverkat resultatet av denna studie, men om detta kan jag inte annat än spekulera.

För att säkerställa undersökningens validitet har jag hela tiden haft studiens frågeställningar i 

46 Ibid, s.88.
47 Esaiasson, et al.,  Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad , s. 63.
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bakhuvudet när jag analyserat tidningsartiklarna. Jag har omvandlat mina frågeställningar till 

tre teman genom vilka jag presenterar materialet. Dessa tre teman anknyter tydligt till studiens

frågeställningar, vilket jag redogör för ovan. Min bedömning är att studiens validitet stärkts av

att resultatet visar på en i mycket stor utsträckning likriktat bild av tidningarnas sätt att 

beskriva krisen. Hade tidningarna istället beskrivit krisen ur många olika perspektiv och gett 

en mer nyanserad bild av krisen, dess orsaker samt lösningar och krav så hade frågan om 

tidningarnas sätt att beskriva krisen varit svårare att besvara på ett trovärdigt sätt. Genom att 

tydligt presentera materialet jag undersöker i undersökningens resultatdel ökar transparensen 

och läsaren kan själv bedöma i vilken utsträckning mina tolkningar är valida.

Min sista frågeställning berör diskursernas eventuella ideologiska effekter. I tolkningen av 

denna fråga spelar mina egna förkunskaper och preferenser en större roll än i de föregående 

frågorna. Min tolkning av vilka diskurser som samverkar för att skapa den mediala bilden av 

krisen i Grekland är just min tolkning. Tolkningen hade kunnat se annorlunda ut om en annan 

forskare ställt sig samma fråga gällande diskursernas ideologiska effekter. Att genomföra en 

kritisk diskursanalys handlar om att blottlägga maktstrukturer som ofta finns dolda i 

diskursen. En person med högre grad av sympatier för exempelvis den globala liberala 

marknadsekonomin hade kanske inte sett dessa strukturer i tidningsartiklarna som ett 

upprätthållande av maktstrukturer, utan mer som en naturlig konsekvens av ett jämlikt 

ekonomiskt system. På så vis påverkas resultatet av studien av forskarens åsikter, värderingar 

och kunskaper.
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5. Resultat

I detta kapitel presenterar jag mitt empiriska material i ljuset av de tre analysteman jag 

beskrivit ovan. Genom att presentera en tidning i taget blir det tydligare om likheter och 

skillnader finns mellan tidningarnas sätt att beskriva krisens orsaker, dess krav och lösningar 

samt de aktörer som framstår som viktigast för att lösa krisen. Jag kommer att lägga fram citat

som jag anser viktiga för att beskriva det aktuella temat och kommentera detta kortfattat. 

Syftet med detta kapitel är att tydliggöra på vilka sätt jag kan besvara mina frågeställningar 

med utgångspunkt i min empiri. I nästa kapitel kommer jag återkomma till framställningen i 

detta kapitel för att då besvara mina frågeställningar och i efterföljande kapitel diskutera detta 

ytterligare.

5.1 Aftonbladet

5.1.1 Krisen

I de flesta av Aftonbladets artiklar beskrivs krisen som ett fullbordat faktum, och inte många 

rader ägnas åt att faktiskt förklara vad krisen beror på. Anledningen till detta kan vara att 

krisen började redan under 2009, och redaktörerna räknar med att läsarna redan är insatta i 

krisen och dess orsaker. INågra av artiklarna beskriver  dock översiktligt vad en eller flera av 

orsakerna till krisen faktiskt är:

Grekland har haft för stora underskott, redan före den finansiella krisen 2007, som 

maskerats med falsk bokföring av regeringen. Man har på olika sätt dolt underskotten. Ett 

exempel är att man genomfört finansiella transaktioner så att man fått in intäkter från 

flygplatsen i Aten i förskott, för att täcka upp det årets underskott - till priset att man ökat på

följande års underskott. Det har handlat om att hålla sig kvar vid makten. Man har en kultur 

där det gäller att hålla folk nöjda. Bland annat har man anställt politiska anhängare i 

offentliga sektorn. Det har fungerat som en betalning för politiska tjänster. Det har hänt att 

de "anställda" inte ens varit på jobbet. Dessutom har man låtit höja lönerna i offentliga 

sektorn. Det handlar om röstköp helt enkelt, säger Harry Flam.48

I artikeln får ekonomiprofessor Harry Flam uttala sig om krisen och dess orsaker. Enligt Flam 

så har Grekland fuskat med bokföringen och betalat ”anhängare” för politisk vinning. 

Beskrivningen vittnar om ett djupt korrupt system där grekiska politiker agerat kortsiktigt 

med vetskapen om att ekonomin förr eller senare kommer att kollapsa. Att skriva ”anställda” 

inom citationstecken understryker fusket genom att låta läsaren förstå att dessa personer inte 

48 Ett land i konkurs, Aftonbladet, 110620.
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varit anställda på riktigt. Att lönerna har höjts i offentlig sektor verkar också vara en av 

orsakerna till krisen. Det framgår inte om dessa ökade löner varit ett verktyg att hålla 

reallönerna i linje med en eventuell inflationstakt eller om de höjts oproportionerligt mycket. 

Läsaren får dock veta att grekiska politiker använt sig av offentlig sektor för att behålla den 

politiska makten i landet. Textens modalitet uttrycks i form av sanningar. Det lämnas inget 

utrymme för tveksamheter, och Flam får stå som en oemotsagd expert. 

En annan artikel från Aftonbladet bekräftar Flams ovanstående påstående om falsk bokföring:

Bakgrunden till krisen är framför allt ett internt och externt mörkande av hur stor krisen 

egentligen varit sedan länge. I slutet av 2009 kom det fram att landets budgetunderskott var 

12,7 procent av BNP - dubbelt så stort som tidigare uppgetts.49

Här framstår det som att den största anledningen till krisen är just den falska bokföringen och 

ingenting nämns om de andra orsakerna som angavs i föregående citat. Landets 

budgetunderskott har enligt artikeln varit 12,7% av BNP, istället för ungefär hälften av detta 

som tidigare uppgetts. Detta kan för läsaren tyckas allvarligt. I artikeln ”Krisen kryper mot 

Sverige”50 går det dock att läsa att den grekiska statsskulden uppgår till 150% av landets BNP,

vilket gör ett budgetunderskott på 6-7 procentenheter mer än väntat till en relativt liten siffra. 

Det kan givetvis vara så att det var just de procenten som fick bägaren att rinna över och 

utlöste den ekonomiska krisen, men siffrorna bleknar i jämförelse med det totala underskottet 

Grekland har vid denna tid. Modaliteten i ovanstående citat uttrycks i form av sanningar med 

litet utrymme för egna tolkningar eller tveksamheter kring det som påstås. Artikelförfattarna 

beskriver skeendet då fuskandet uppdagades på ett passivt sätt utan agenter. Journalisten 

väljer att använder uttrycket ”kom det fram” då sanningen om fusket uppdagades. Läsaren får 

ingen information om hur detta gick till eller vem som avslöjade fusket. 

5.1.2 Lösningar och krav

Artiklarna från Aftonbladet nämner ofta de olika lån som Grekland väntas få från EU. Sällan 

skrivs det om vad lånen ska användas till, och i några artiklar nämns andra åtgärder än det 

senaste räddningspaketet bestående av pengar med krav på nedskärningar och privatiseringar.

I artikeln ”Ja till Grekiskt sparpaket” får läsaren en liten inblick i vägen till räddning för 

49 Ombildad regering ska rädda Grekland, Aftonbladet, 110617.
50 Aftonbladet, 110716.
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Grekland:

Omröstningen gäller ett fyraårigt sparpaket på 28 miljarder euro och privatiseringar för cirka

50 miljarder euro. Detta krävdes av EU och IMF för att de ska låna ut mer pengar till 

Grekland.51

Siffrorna nämns oreflekterat och utan värdering. Läsaren kan här ledas att tro att dessa enorma

summor i själva verket är relativt små summor för ett land som Grekland, trots att det totalt 

rör sig om mer än 700 miljarder kronor. 

Wolfgang Hanssons artikel om det ekonomiska ”chicken race” som pågår avslöjar också lite 

om vad lösningarna på krisen innebär:

EU ställer krav på besparingar och reformer av den grekiska ekonomin för att landets ska bli

konkurrenskraftigt och framöver kunna betala tillbaka sina skulder. [...] Att försämra 

pensioner, sparka statsanställda och höja skatter är inga populära åtgärder hos det grekiska 

folket.52

I ovanstående citat är det EU som har lösningarna på krisen. Dessa krav framställs som 

nödvändiga  och självklara då det handlar om grundläggande saker som konkurrenskraft och 

återbetalning av skulder. Det grekiska folket tycks dock inte uppskatta dessa krav.

Utöver nya lån så är också en nedskrivning av Greklands befintliga lån en lösning som 

diskuteras:

Frankrikes president Nicolas Sarkozy hann först ut för att berätta om att bankerna går med 

på en 50-procentig skuldnedskrivning för Grekland. – Det innebär att Greklands skuldbörda 

kan minska med 100 miljarder euro, sade Sarkozy. […] I somras gick bankerna med på att 

ge skuldlättnader på 21 procent, men sedan dess har Greklands djupa kris blivit 

mardrömslik. Om inte bankerna gått med på uppgörelsen hade alternativet kunnat bli en 

fullständig grekisk kollaps med efterföljande finansiellt kaos.53

Lösningen på krisen är inte bara upp till EU:s politiker att lösa, utan också bankerna som har 

lånat pengar till Grekland. När artikeln skrivs har bankerna ännu inte kommit med något 

besked och det framstår som att såväl Grekland som EU väntar med spänning på detta beslut.

51 Ja till Grekiskt sparpaket, Aftonbladet, 110629.
52 Grekland och EU på kollisionskurs, Aftonbladet, 110629.
53 Maratonmöte enas om krispaket, Aftonbladet, 111027.
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Grekland tvingas göra nedskärningar i sin stadsbudget:

Giorgos Papandreou kallar nedskärningarna "pliktens väg". Regeringen ska till en början 

försöka driva igenom en nedskärning i statsbudgeten på 28 miljarder euros.54

Att beskriva de förestående nedskärningarna för ”pliktens väg” ger intrycket att Grekland nu 

vikt sig för de krav som ställs på dem. Som att de har en plikt gentemot en annan part och nu 

rättar sig i leden. Citatet vittnar också om att detta är den första av flera nedskärningar. 

Ytterligare en artikel från Aftonbladet skriver om vägen till en lösning på krisen:

Efter veckor av demonstrationer på Atens gator enades i går EU-ledarna om ett stödpaket på 

nära 159 miljarder euro till skuldsatta Grekland. […] Men stödpaketet innebär också att 

Grekland måste efterleva sparkrav, något grekerna demonstrerat mot.55

Även här nämns lösningen på problemet översiktligt, men några detaljer kring dessa sparkrav 

som framkallar protester ges inte. Greklands totala skuld på 350 miljarder euro nämns dock 

tidigare i samma artikel, vilket sätter detta stödpaket i relation till landets totala skuld. 

Alla de ovanstående artiklarna från Aftonbladet som omnämner en lösning på krisen målar 

upp samma bild. Det handlar främst om nya lån till Grekland, men också i vissa fall 

nedskrivningar av de befintliga lånen. Artiklarna redogör sakligt kring detta utan att uttrycka 

en åsikt. Läsaren leds konsekvent mot uppfattningen att dessa är de enda och de rätta 

lösningarna på krisen. Att Grekland motarbetar de nedskärningarna som krävs från EU kan 

snarast tolkas som att Grekland vill ha hjälp utan att själva göra de uppoffringar som måste 

göras.

Det finns en artikel i Aftonbladet som sticker ut. Det är en artikel som skriver om en annan 

möjlig väg ur krisen för Grekland. En väg som går emot alla de andra artiklarnas redogörande 

av stödpaket, nödlån och nedskärningar. I artikeln ”Revolten mot IMF” skriver Jon Weman 

om den ekonomiska kris som Argentina befann sig i 2001, och hur de gick en annan väg än 

den som IMF förespråkade:

2001 befann sig landet i djup finanskris, hade tre år av negativ tillväxt bakom sig, 

statsobligationerna var osäljbara, statsskulden långt över 100 procent av BNP och den 

54 Ombildad regering ska rädda Grekland, Aftonbladet, 110617.
55 Räddas ur krisen, Aftonbladet, 110722.
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officiella arbetslösheten runt 25 procent. Men under 2002 vände det och sedan följde sex år 

av oavbruten hög tillväxt på totalt 64 procent. Förra året var arbetslösheten 8 procent och 

statsskulden nere på 50 procent av BNP, lägre än exempelvis Tyskland.56

Artikelförfattaren frågar sig varför detta exempel omtalas så lite i tidningarnas ekonomisidor 

nu när  Grekland står inför en liknande situation. Weman skriver vidare:

Under år 2001:s sista dagar ställde den argentinska staten in betalningarna till alla privata 

långivare. Samtidigt släppte landet sin övervärderade valuta, tidigare knuten till dollarn, fri 

och lät den falla med två tredjedelar. 2003 ställde landets nye president Nestor Kirchner för 

en kort tid in betalningarna också till IMF: han vägrade acceptera fondens krav på ett i 

vanlig ordning drakoniskt nyliberalt åtstramningspaket, inkluderande 30-procentiga 

lönesänkningar för offentliganställda och privatisering av landets hamnar. […] Argentina 

införde kontroll av kapitalrörelser, drog in pengar genom exporttullar på den boomande 

jordbrukssektorn, och stimulerade ekonomin genom stora investeringsprogram i 

infrastruktur och bostäder, samtidigt som landets industri snabbt återhämtade sig tack vare 

den förmånliga växelkursen. 2004 visade budgetsaldot överskott igen; 2005 betalade landet 

av hela sin skuld till IMF och bad fondens delegation att packa sina väskor, ett av de mest 

populära beslut som någon argentinsk regering fattat.57

Detta långa citat visar på en annan väg än den som tycks vara förestående för Grekland. En 

väg som trots framgångarna och en resulterande tillväxt som översteg alla förväntningar 

visade sig vara mycket impopulär hos IMF. I fallet med Argentina ställde IMF krav på 

privatiseringar och nedskärningar i offentlig sektor, som de också gör med Grekland när de 

ska låna pengar:

Trots att alla erfarenheter visar det hopplösa i att spara sig ur en kris – varje nedskärning 

fördjupar bara lågkonjunkturen och skickar inte bara ut fler människor i arbetslöshet och 

misär, utan den krympande ekonomin gör också skulderna omöjliga att återbetala – är det 

receptet som förespråkas. Innan det eventuellt kan bli tal om uppskov med betalningarna, är 

det ”viktigt att Grekland och krisländerna i eurozonen pressas till så hårda åtstramningar 

som möjligt”, förklarade exempelvis Sveriges vice riksbankschef Lars Nyberg för Svenska 

Dagbladet 17 maj.58

Denna artikel utgör ett tydligt avsteg från övriga artiklar från Aftonbladet. Weman framställer 

Argentinas väg som en bättre lösning än den som IMF förespråkade för landet, och som de nu

56 Revolten mot IMF, Aftonbladet, 110623.
57 Ibid.
58 Ibid.
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gör i fallet med Grekland. I det avslutande citatet får vice riksbankschef Lars Nyberg uttala 

sig. Det korta citatet ger intrycket att det är viktigare med hårda åtstramningar än att faktiskt 

lösa krisen. Nästan som att Grekland måste straffas för att ha orsakat krisen. Artikeln 

beskriver händelser som ägde rum ca 5-10 år innan artikeln skrevs och språket präglas av ett 

slags berättande med facit i hand. Detta ger texten en sanningsmodalitet där informationen 

framstår som ren fakta.

5.1.3 Aktörer

 Det finns en tydlig konfliktlinje mellan två aktörer i Aftonbladets artiklar, där Grekland står 

på den ena sidan, och EU på den andra. EU representeras i Aftonbladet av en rad olika 

personer, länder och institutioner59. Konflikten mellan dessa aktörer kan förenklat beskrivas 

som att EU på olika sätt försöker rädda Grekland som har ett svalt intresse att leva upp till de 

krav som EU ställer, men som gärna vill ha pengarna EU erbjuder. I de flesta artiklarna är EU 

de drivande och många gånger nämns inte Grekland som en aktör vid förhandlingarna som 

sker för att rädda landet. Detta uteslutande av Grekland påminner om ett slags 

omyndigförklarande av Grekland som inte kan anförtros att delta i dessa så viktiga 

förhandlingar som sker för att rädda landets ekonomi. EU beskrivs ofta som den seriöse 

förhandlingsparten som ställer nödvändiga krav på Grekland för att landet ska kunna sin kris. 

Grekland däremot är inte lika seriösa och tycks inte förstå allvaret i situationen.

Det grekiska parlamentet har precis godkänt ett sparpaket som enligt ingressen ska ”rädda 

landet från konkurs”:

EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och EU:s permanente ordförande 

Herman Van Rompuy välkomnar omröstningsresultatet. De ser det som ett tecken på 

nationellt ansvarstagande, uppger de i ett gemensamt uttalande.[…] Men det är lite tragiskt 

att se att i princip halva parlamentet är emot åtstramningarna. Som jag bedömer det är den 

politiska ryggraden svag. Det är oerhört viktigt med bred uppslutning i sådana här 

överenskommelser, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.60

EU talar om ett ”nationellt ansvarstagande” från Greklands sida, men Robert Bergqvist är 

ändå skeptisk då han gör bedömningen att den ”politiska ryggraden [är] svag” i Grekland. 

59 EU representeras i artiklarna av EU-kommisionen, Internationella valutafonden (IMF), europeiska centralbanken (ECB), 
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, EU-kommisionens ordförande Jose Manuel Barroso och europeiska 
rådets ordförande Herman van Rompuy.

60 Ja till grekiskt sparpaket, Aftonbladet, 110629.

30



Detta är en välkänd metafor för feghet, som alltså det grekiska parlamentet uppvisar, enligt 

Bergqvist. Sett till textens modalitet råder det inget tvivel om att detta är en nödvändig 

lösning och inga alternativa lösningar diskuteras. Kritiken som riktas mot de grekiska 

politikerna baseras på uppfattningen om att de måste ta sig samman och rösta igenom detta, 

oavsett vad de själva tycker i frågan.

I artikeln ”Grekland och EU på kollisionskurs” ställer journalisten Wolfgang Hansson 

parterna på en kollisionskurs med katastrofala konsekvenser. Det är väldigt tydligt att EU gör 

allt de kan för att rädda Grekland som i sin tur inte är intresserade av annat än pengarna som 

räddningen skulle innebära:

Grekland presterar ständigt sämre än vad övriga EU kräver. Bara dagar och veckor innan 

nästa utbetalning av stödlån måste göras erkänner Grekland att landets budgetunderskott blir

en procent högre än man tidigare lovat, 8,5 procent istället för 7,6. Trots alla åtgärder. 

Världens börser började genast rasa. Samma mönster har upprepats hela tiden sedan 

eurokrisen inleddes.61

Redan i artikelns första stycke beskrivs hur Grekland underpresterar trots EU:s krav. 

Budgetunderskottet blir 0,9 procentenheter högre än väntat, vilket fick konsekvensen att 

världens börser rasade. Detta är någonting som ofta händer, enligt artikeln. Det kan tyckas 

otroligt att världens börser rasar p.g.a. detta aningen högre än väntade budgetunderskottet, 

men detta är vad som händer, enligt artikelförfattaren. Läsaren leds mot uppfattningen att 

Grekland är inkapabla att lösa krisen trots att EU gjort vad de kunnat. Grekland framstår som 

hjälplösa.

Nedan beskrivs detta ekonomiska ”chicken race” som Hansson beskriver i artikelns ingress:

Den så kallade trojkans […] förhandlare har flera gånger brådstörtat lämnat Grekland i 

vredesmod över landets oförmåga att samla sig till de nödvändiga besluten. […] Just nu 

pågår ett avancerat spel där trojkan som påtryckning hotar hålla inne med nästa utbetalning 

av Greklands stödlån, 80 miljarder kronor. Grekerna svarar med att säga att statskassan blir 

helt tom om mindre än två veckor om de inte får pengarna. […] Resultatet skulle bli en 

okontrollerad och kaotisk konkurs. Vilket Grekland vet är vad EU fruktar mer än allting 

annat.62

61 Grekland och EU på kollisionskurs, Aftonbladet, 110629.
62 Ibid.
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I ovanstående stycke är det uppenbart så att Grekland inte bryr sig om annat än sitt eget bästa. 

EU gör allt de kan för att rädda landet, men Grekland hotar med en ”okontrollerad och kaotisk

konkurs”, vilket EU gör allt de kan för att undvika. Hansson kallar de beslut som EU vill att 

de ska fatta som ”nödvändiga”. Detta antyder att detta är den enda vägen som Grekland kan ta

för att klara denna kris, och ändå är de inte villiga att göra detta. Det är inte bara ett riskabelt 

spel grekerna spelar, det är också fel väg att gå, om de inte gör som EU säger. 

Som om det inte redan fanns tillräckligt många anledningar att ta EU:s parti mot Grekland så 

fyller Hansson i med följande:

EU kommer att dra ut på sitt ja till utbetalningen så länge det går men till slut kommer 

pengarna. Kanske får grekerna till och med några miljarder extra för att undvika bankrutt.

[...] Vad den här cirkusen som pågått vecka efter vecka visar är att Grekland aldrig kommer 

att klara av att betala tillbaka sina skulder.63

Enligt Hansson kommer EU alltså att vara den ansvarstagande parten som först viker undan i 

detta ”chicken race”. Att beskriva detta förhandlande som ett chicken race och en cirkus leder 

läsaren mot åsikten att Grekland agerar vårdslöst och saknar vilja att ta konsekvenserna av 

krisen de själva orsakat. Modaliteten i denna artikel vittnar om ett sanningsanspråk där 

konsekvenserna av det grekiska agerandet kan leda till katastrof. Den enda tveksamheten som 

uttrycks är den om EU kommer att ge Grekland mer pengar än väntat. Genom att öppna upp 

för denna eventualitet ger Hansson läsaren ytterligare goodwill till EU, utan att motivera 

varför det kanske blir på detta viset.

I artikeln ”Ombildad regering ska rädda Grekland” redogörs det för vilka ministrar som byts 

ut i en ny grekisk regering. Detta är en åtgärd som görs för att kunna ”trotsa folkets protester –

och skära ner på det redan stapplande landet.” Vidare går det att läsa att:

Tyska förbundskanslern Angela Merkel och franska presidenten Nicolas Sarkozy ska mötas i

Berlin för att diskutera hur Grekland ska kunna lyckas betala tillbaka skulderna till EU, 

rapporterar BBC News. Av det rekordstora krispaketet, med ett lån på 110 miljarder euro, 

står Tyskland och Frankrike för 55 procent av utlåningen. Frankrike och Tyskland är överens

om ett program som leda till en snabb lösning på krisen i Grekland.64

Att Grekland hålls utanför dessa förhandlingar är talande i ansvarsfördelningen när det 

63 Ibid.
64 Ombildad regering ska rädda Grekland, Aftonbladet, 110617.
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kommer till att lösa krisen. Det framgår att Tyskland och Frankrike står för majoriteten av 

lånet, vilket ger dem legitimitet i frågan. Denna artikel visar dock att Grekland faktiskt agerar 

för att komma till rätta med problemen, genom att bilda en ny regering, men det tycks ändå 

vara så att Grekland inte är involverade i de förhandlingar som genomförs inom EU.

Detta utanförskap vid förhandlingsbordet framgår också i artikeln ”Maratonmöte enas om 

krispaket” där förhandlingar om ett ekonomiskt krispaket till Grekland ägt rum.

Uppgörelsen med bankerna blev klar först efter att Sarkozy själv, Tysklands förbundskansler

Angela Merkel, IMF-chefen Christine Lagarde och ett par andra EU-höjdare satt sig ned för 

att förhandla direkt med organisationen Institute of International Finance, som förhandlade 

för bankernas räkning.65

Greklands deltagande vid dessa förhandlingar nämns inte. Detta förstärker bilden av det 

omyndiga Grekland som inte är kompetenta nog att delta i förhandlingarna som syftar till att 

lösa sin kris.

5.2 Dagens Nyheter

5.2.1 Krisen

I endast en av de åtta analyserade artiklarna från Dagens Nyheter nämns någon orsak till 

Greklands ekonomiska kris:

Ett annat land där det borde bli mer sexigt att betala skatt är Grekland, den härdsmälta som 

påbörjade den europeiska delen av krisen. Där är dock problemet ett annat: korruption och 

en generellt utbredd dålig skattemoral. ”Med dagens system går det bra att ge lite pengar 

under bordet till personalen på skattekontoret så får man deklarationen godkänd”, enligt en 

revisor som uttalade sig i DN (26/8). Hon menar att de inte hjälper att höja skatten så länge 

som systemet är helt dysfunktionellt.66

Korruption och bristande skattemoral är alltså orsakerna till krisen, enligt artikeln. 

Skattesystemet tycks inte fungera och det är korruptionen som först måste åtgärdas innan 

systemet kan fungera igen. Det framgår inte om den citerade revisorn verkar i Grekland, eller 

om det är en svensk revisor. Trots detta så framställs citatet som trovärdigt, och sett till textens

modalitet så ges inget utrymme att misstro dessa påståenden - texten talar som om dess 

utsagor vore sanning. Genom att citera en revisor som tidigare uttalat sig om bristerna i de 

65 Maratonmöte enas om krispaket, Aftonbladet, 111027.
66 Skattetryckets diskreta charm, Dagens Nyheter, 110817.
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grekiska skattesystemet så ges artikeln ytterligare trovärdighet. Artikeln publicerades 17 

augusti 2011, och citatet är från en ett år gammal artikel som publicerades 26 augusti 2010. 

Genom att åberopa tidigare artiklar och intervjuer så ökar trovärdigheten i uttalandet. Det 

skapas en slags kontinuitet som ger intrycket att detta är en ständigt pågående rapportering.

5.2.2 Lösningar och krav

Besparingar tycks vara modellen som EU och IMF förespråkar då Grekland ska räddas ur 

krisen:

På måndagen inleddes parlamentsdebatten i Aten om ett nytt åtstramningspaketet för att 

blidka EU och Internationella valutafonden (IMF).67

Läsaren får ingen information om vad detta åtstramningspaket innehåller, men det är tydligt 

att det finns krav från EU och IMF på just åtstramningar. Ordvalet ”blidka” vittnar om en 

konflikt mellan  Grekland och deras motparter EU och IMF. För att blidka någon så krävs det 

att denne först är arg eller irriterad, vilket EU och IMF alltså tycks vara. Det verkar vara så att

Grekland hittills inte gjort som EU och IMF önskar, vilket alltså föranledde den debatt som 

artikeln nämner.

En lösning på krisen, utöver att låna ut mer pengar till Grekland, är att förlänga löptiden på 

redan existerande lån:

Frankrike hoppas gå i bräschen för en modell som lindrar Greklands skuldbörda. President 

Nicolas Sarkozy sade att den franska regeringen och landets banker enats om en plan att 

förlänga löptiden på obligationslån till Grekland. Modellen bygger på att de franska 

bankerna, som är svårt exponerade av krisen, byter ut befintliga obligationer mot nya 30-

åriga obligationer.68

I ovanstående citat är det alltså Frankrike som förhandlat fram en förlängning av de lån som 

finns till Grekland. Inte mycket sägs om hur detta kommer att underlätta för Grekland eller på 

vilket sätt detta faktiskt löser någonting. Artikelförfattaren skriver att ”Greklands skudbörda” 

kommer att lindras, trots att deras lån alltså inte avskrivs i och med detta beslut, det är 

avbetalningen som skjuts på framtiden.

67 ”Fransk modell” osäkert grekhopp, Dagens Nyheter, 110627.
68 Ibid.
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En annan artikel ur DN skriver om en kombination av förlängning av lån samt avskrivningar 

av lån som kan komma att genomföras:

Samtidigt har Greklands regering begärt in uppgifter från banker om huruvida de avser att 

delta i det andra stödprogrammet till Grekland, där eftergifter från den privata sektorn ska 

skala bort 35 miljarder euro från landets skuldbörda. Senast den 9 september vill 

finansdepartementet i Aten ha besked. Upplägget går ut på att privata långivare skriver av 21

procent av sina fordringar på Grekland och samtidigt förlänger löptiderna på obligationer 

som löper ut under åren fram till 2020.69

Grekland sträcker ut en hand och ber privata sektorn om hjälp för att lätta sin börda. Citatet 

tycks redogöra för ett skeende som redan varit och kan således uttrycka sig i form av 

sanningar. De detaljerade siffrorna bidrar till detta sanningsanspråk.

I artikeln ”Grekland missade Lettlands lärdomar” intervjuas Morten Hansen, chef för 

ekonomiska fakulteten vid Stockholms Handelshögskola i Riga. Enligt Hansen borde 

Grekland sett till den lettiska modellen för att lösa sin ekonomiska kris som de löste snabbt 

och effektivt:

Från krisens explosion i november 2008 tog det åtta månader att rädda budgeten och avvärja

hot om statsbankrutt i Lettland. Bland annat sänktes offentliga löner två gånger, först med 

15 och sedan med 20 procent. [...] – Lettland har visat väg, men Grekland missade chansen 

att följa efter — om de över huvud taget kunde det.70

Hansen uttrycker ett tvivel till att Grekland skulle kunna genomföra samma åtgärder som 

förebilden Lettland gjorde när de vid två tillfällen sänkte lönerna i offentlig sektor.

Längre ner i samma artikel intervjuas affärskonsulten Anders Alexanderson, som påpekar att 

skillnaderna i hur dessa länder sköts kan vara en av orsakerna till varför Lettland lyckades där

nu Grekland spås att misslyckas:

– Lettland sköts teknokratiskt med ekonomperspektiv. Maskineriet har dragits i gång igen, 

men till mycket högt pris för de flesta människor, säger Anders Alexanderson, affärskonsult 

i flera EU-länder med Riga som bas.71

Att Lettland sköts teknokratiskt har alltså, enligt Alexanderson, gjort att landet nu går bättre 

69 Fusion gav grekiskt bankrally, Dagens Nyheter, 110829.
70 Grekland missade Lettlands lärdomar, Dagens Nyheter, 110622.
71 Ibid.
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ekonomiskt, men de flesta människor har betalat ett ”mycket högt pris”. Hansen har ett rent 

ekonomiskt perspektiv där sänkningen av löner i offentlig sektor är det viktiga. Alexanderson 

ser istället det mänskliga priset som dessa åtgärder kostat. Läsaren kan med dessa 

kontrasterande citat få uppfattningen att denna kris eventuellt inte har en enda given lösning, 

utan att det finns fler sidor av detta mynt. Dessa kontrasterande citat påverkar textens 

modalitet som i detta fall inte framtår i formen av sanningar, utan snarare två sidor av 

problemet.

Henrik Berggren skriver i DN om Grekland problem med att betala skatter. Han föreslår också

en lösning på krisen:

Sannolikt vore det bästa en Marshallplan för att få Grekland på fötter. Men förutsättningen 

är att det grekiska folket samlar sig bakom rätten att få betala skatt till en pålitlig stat. Det är 

inte sexigt, men väl ett privilegium som vi ska tacka våra lyckliga stjärnor för.72

Marshallplanen kallades den ekonomiska hjälp från USA som efter andra världskriget hjälpte 

till att bygga upp Västeuropa efter krigets härjningar. En liknande lösning är också vad som 

föreslås, i ovanstående citat, för att få Grekland på fötter igen. Utöver ekonomiska bidrag så 

behöver också den grekiska staten bygga upp sitt förtroende så att dess befolkning återfår 

viljan att betala skatt. Modaliteten påverkas av att meningen inleds med ordet ”sannolikt”, 

vilket lättar lite på sanningsanspråket i åsikten om Marshallplanen. Däremot uttrycks den 

påföljande meningen om rätten att betala skatt till en pålitlig stat som en sanning.

I en annan artikel från DN går det att läsa om den oenighet som råder i EU kring eventuella 

lösningar på krisen i Grekland:

Redan för ett år sedan sjösattes ett paket på 110 miljarder euro av EU och Internationella 

valutafonden (IMF), men situationen är fortfarande inte under kontroll. Nu talas det om ett 

nytt paket på 90–120 miljarder euro. Bland euroländerna finns en del interna konflikter om 

det nya paketet. Tyskland driver stenhårt att banker och andra privata investerare måste vara 

med och ta en del av smällen. I Tyskland, liksom i Finland, Nederländerna, Slovakien och 

Slovenien, har skattebetalarna börjat tröttna på att betala för euroländer i kris. Men vissa 

euroländer, till exempel Frankrike, befarar att ett fullständigt finanskaos bryter ut om den 

privata sektorn tvingas att vara med i skuldsaneringen av den grekiska ekonomin.73

72 Skattetryckets diskreta charm, Dagens Nyheter, 110817.
73 Ännu inget slut på grekiskt drama, Dagens Nyheter, 110614.
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Citatet gör det tydligt att det är en uppoffring från de parter som måste ”ta en del av smällen” 

för att lösa denna kris. Framställningen i artikeln leder läsaren till uppfattningen att krisen 

drabbat vanligt folk i länder som egentligen inte har med krisen att göra. Ännu en gång 

utesluts Grekland ur lösningen av krisen, och istället är det andra länder och privata sektorn 

som måste tvinga sig till uppoffringar för att rädda Grekland.  Modaliteten vittnar om en sann 

utsaga där informationen framläggs som fakta.

5.2.3 Aktörer

Artiklarna i DN riktar ett relativt stort fokus på banker och hur de påverkas av denna kris. EU 

får inte en lika självklar plats som de fick i exempelvis Aftonbladet. Grekland har i DN en 

större roll i lösningen på sina problemet. Att fokus riktas mot bankerna kan ses som att DN i 

större utsträckning skriver om krisens konsekvenser snarare än lösningar, då bankerna ofta 

tycks vara de som hamnar i knipa.

Ett antal icke namngivna franska banker lovar att förlänga lånetiden på deras lån till 

Grekland:

Grekland får hjälp från utsatta franska banker som lovar förlänga lånetiden för det 

krisdrabbade landet. Men räddningsplankan kan falla om inte andra länders banker ställer 

upp. […] Storbanken Deutsche Bank däremot är skeptisk till upplägget och varnar för 

konsekvenserna av eftergifter från bankernas sida.74

Bankerna beskrivs som ”utsatta”, vilket kan tolkas som att de påverkas negativt av Greklands 

kris. De ”ställer upp” på att förlänga lånen, vilket också krävs från andra banker för att 

”räddningsplankan” inte ska falla. Dessa ordval visar tydligt på relationen mellan Grekland 

och de europeiska bankerna där bankerna är räddaren i nöden och Grekland således den som 

måste räddas av bankerna. Bankerna är ”utsatta”, och Grekland är ”krisdrabbat”. Dessa ordval

kan tolkas som att Grekland skapat problemet som sedan påverkat bankerna negativt. På 

samma sätt som EU-ledare förhandlade i Aftonbladets artiklar är det i DN bankerna som 

förhandlar och ibland är oeniga. Detta blir tydligt i citatets sista mening där den tyska 

storbanken Deutsche Bank räds konsekvenser av denna eftergift som en förlängning av de 

grekiska lånen skulle innebära.

74 ”Fransk modell'”osäkert grekhopp, Dagens Nyheter, 110627.
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I samma artikel förekommer Frankrike som en viktig aktör för att lätta på Greklands kris:

Frankrike hoppas gå i bräschen för en modell som lindrar Greklands skuldbörda. President 

Nicolas Sarkozy sade att den franska regeringen och landets banker enats om en plan att 

förlänga löptiden på obligationslån till Grekland.75

I ovanstående citat är det den franska regeringen tillsammans med bankerna som nämns som 

förhandlingsparterna för att hjälpa Grekland. Att de franska bankerna är med vid 

förhandlingsborden, men inte Grekland tyder på att just bankerna har ett större inflytande än 

Grekland har i arbetet att lösa krisen.

Att europeiska banker hamnat i knipa med anledning av denna kris är någonting som 

intresserar DN:

Fransk-belgiska storbanken Dexia var nära att bli grekkrisens första bankoffer. Men franska 

och belgiska staten som är storägare lovar nu att rädda banken. [...] Dexia, som fick 

krishjälp även under finanskrisen 2008, riskerade att bli den första större europeiska bank 

som föll offer för eurokrisen.76

Trots att Dexia alltså inte gått under p.g.a. krisen i Grekland är så är artikeln formulerad på ett

olycksbådande manér. Det blir dramatiskt när textförfattaren uttrycker sig som att banken 

nästan ”föll offer för eurokrisen” och redan i rubriken skriver går det att läsa att banken nästan

blev ”första grekoffret”. Genom att skriva på detta vis blir det tydligt att bankerna riskerar att 

offras för en kris som Grekland orsakat.  Citatet framställs som fakta vilket ger det en 

sanningsmodalitet.

I artikeln Grekland missade Lettlands lärdomar ges flera exempel på varför Grekland troligen

inte klarar av att lösa denna kris:

Jag tror inte att de får folket att sluta upp kring den åstramning [sic] som måste till, säger 

Hansen. Lettlands folk har en viss vana att bita ihop, medan greker vid Medelhavet kanske 

haft mer vidlyftiga krav. Men Grekland har också starka fack och sociala nätverk, som kan 

mobilisera motstånd. I Lettland är civilsamhället svagt efter sovjettiden.77

Det tycks vara så att grekerna, som bor vid Medelhavet, inte är villiga att göra samma 

75 Ibid.
76 Dexia nära bli första grekoffret, Dagens Nyheter, 111004.
77 Grekland missade Lettlands lärdomar, Dagens Nyheter, 110622.
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uppoffringar som det lettiska folket gjort. Att nämna Grekland som ett land vid Medelhavet 

och Lettland som en tidigare del av Sovjet leder läsaren till bilden av greker som lata 

livsnjutare och letter som strikta och med större acceptans för hårda livsbetingelser. Grekland 

är ett land dit många svenskar åker för att semestra, något de kanske påminns om när de läser 

frasen ”greker vid Medelhavet”. Utöver denna eventuella lathet så tar artikeln också upp 

starka fack och sociala nätverk som ett problem då en kris som denna ska lösas. I artikeln 

riktas således uppmärksamhet mot det grekiska folket som ett problem då det kommer till att 

hitta en lösning på det problem som samma folk alltså drabbats av. Textens modalitet vilar 

inte helt på en stabil grund av odiskutabla fakta. Hansen utrycker tveksamheter i och med ord 

som ”tror” och ”kanske”. Detta kan ge läsaren uppfattningen om att det faktiskt rör sig om 

åsikter och antaganden om greker och letter, och inte vedertagen fakta.

Det råder politisk oenighet i Grekland gällande på vilket sätt krisen ska lösas:

Ledaren för Greklands största konservativa oppositionsparti säger att det enda sättet att få det

skuldtyngda landet ur dess ekonomiska kris är att utlysa nyval. – Enda lösningen är val, så att

folket vilja kommer till uttryck, sade Ny demokratis ledare Antonis Samaras i ett tal i 

Thessaloniki på lördagen. Ny Demokrati leder för närvarande över det styrande 

Socialistpartiet i opinionsmätningarna. Partiet motsätter sig stödpaketen för Grekland och 

säger att sparåtgärderna hämmar ekonomisk tillväxt.78

Citatet ovan ger uppfattningen att det råder stor politiskt oreda i landet. Detta bidrar till 

uppfattningen att Grekland har problem att enas om hur krisen ska lösas, och att detta 

ytterligare kan försvåra en lösning i ett land som i många fall beskrivs som korrupt, slappt och

utan vilja att efterleva de nödvändiga krav som ställs på dem för att lösa krisen. Här riktas 

också en kritik mot de lösningar som i de flesta fall beskrivs som nödvändiga. Genom att 

tydliggöra att citatet kommer från en grekisk politiker med en tydlig agenda så kan läsaren 

ledas att tro att uttalandet om en hämmad tillväxt är felaktig. I de flesta fallen beskrivs 

lösningarna från EU och IMF i form av just sparåtgärder, och de framställs då som de enda 

lösningarna på krisen utan problematiseringar kring tillväxten. Textens modalitet påverkas av 

att det är en politiker som vill utlysa nyval för att själv komma till makten som får uttala sig. 

Detta positionerar texten som en åsikt snarare än en sanning.

5.3 Expressen

78 Oppositionen kräver Grekiskt nyval, Dagens Nyheter, 110917.
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Artikeln ”Avgörande dagar i Grekisk kris”79 är samma artikel som ”Det blir det grekiska 

folket som får betala”80, men med skillnaden att den i SvD har ytterligare två stycken om 

protester och polisens utsatthet sist i artikeln. Artikeln är skriven av TT och har plockats upp 

av de båda tidningarna och kommit med i urvalet. Detta utgör inget problem för syftet med 

denna undersökning. Eftersom jag analyserar tidningarna separat för att kunna se eventuella 

skillnader i tidningarnas framställning av krisen så kommer jag att använda utdrag ur båda 

dessa artiklar, trots att texterna är identiska. Jag använder mig av samma utdrag och 

efterföljande kommentarer. För att inte upprepa stora textstycken har jag valt att placera citat 

och  kommentarer under Expressen. Jag kommer att hänvisa tillbaka till dessa i analysen 

under Svenska Dagbladet.

5.3.1 Krisen

I artikeln ”Det blir det grekiska folket som får betala” nämns orsaken till krisen översiktligt:

Bakslag och tvära kast är något alla greker fått vänja sig vid sedan valet 2009, som slutade 

med en ny socialistregering som avslöjade det fusk med nationalräkenskaperna som utlöste 

skuldkrisen.8182

Fusk med nationalräkenskaperna var det, enligt artikelförfattaren, som utlöste krisen. Några 

fler detaljer ges inte. Modaliteten präglas av ett språk som får informationen att framstå som 

fakta. Expressens publicering av ovanstående artikel har rubriken ”Det blir det grekiska folket

som får betala”, och SvD väljer istället rubriken ”Avgörande dagar i Grekisk kris”. Skillnaden

mellan Expressens och SvD:s rubriker visar på dessa tidningars olika tolkning av vad artikeln 

förmedlar. SvD väljer en mer neutral rubrik än Expressens där läsaren direkt får veta att det 

grekiska folket är de som får stå för notan när denna kris ska lösas.

Ulf Nilsson raljerar i Expressen över vad som kan tolkas som en stereotyp bild av grekerna:

Grekerna är världens falskspelare. De äter, dricker ouzo, flinar, tjafsar och sitter på fik. 

Jobbar gör de så lite som möjligt. I stället lever de på pengar - astronomiska summor! - som 

deras regering lånar av banker, pensions- bolag [sic] och internationella institutioner.83

Enligt Nilssons utspel beror den ekonomiska krisen på grekernas hedonistiska livsstil i 

kombination med att de lever på lånade pengar. Denna syn på grekerna är väldigt stereotyp 

79 Svenska Dagbladet, 110618.
80 Expressen, 110618.
81 Det blir det grekiska folket som får betala, Expressen, 110618.
82 Avgörande dagar i grekisk kris, Svenska Dagbladet, 110618.
83 Man fruktar det värsta, Expressen, 110621.
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och känns igen från andra länder kring Medelhavet. Detta är länder som vi svenskar ibland 

besöker under semestern, och detta tycks vara den bild Nilsson har av grekerna.

Han erkänner snart att ovanstående citat var skrivet i affekt och rättar sig genom att skriva vad

problemet ”egentligen” består i:

OK, nu har jag skrivit av mig ilskan! Och fullt så enkelt är det ju inte. Det - överväldigande 

flertalet greker (och portugiser, etc) är hederliga människor. Deras problem är att de politiker

som styr skapat ett system där man köper - jag tvekar inte att använda ordet - väljarnas 

röster med hjälp av det ena bidraget efter det andra. Det kunde kallas korruption, men i 

stället talar vi om välfärden och jämlikheten. Med andra ord: demokrati, fast onekligen med 

skruv...84

Orsaken till krisen är alltså inte fullt så enkelt som Nilsson beskrev det i det första citatet. 

Krisen beror på korruption. Politiker köper röster genom bidrag i ”välfärden och 

jämlikheten”. Det är oklart vad Nilsson menar med detta, men det kan tolkas som att dessa 

röstköp skett genom att fördela pengar till offentlig sektor för ökad välfärd och jämlikhet. I 

Sverige har vi traditionellt sett haft en stor offentlig sektor med en väl fungerande välfärd, 

utan att detta kallats för röstköp eller korruption. Citatet präglas av en stereotyp bild av 

Grekland och grekerna och Nilsson uttalar sig med en säkerhet som leder läsaren att tro att 

detta faktiskt är en korrekt bild av landet och dess befolkning. En sanningsmodalitet kan sägas

prägla texten, framförallt det andra av de två citaten.

5.3.2 Lösningar och krav

I Expressen går det läsa om hur Grekland nu kan räddas ur krisen, då EU-ledare och privat 

sektor kommit fram till ett beslut om ett krispaket till landet:

EU-ledarna har nått en uppgörelse om krisstöd till Grekland. Landets krisande ekonomi ska 

räddas med 158 miljarder euro - 1 439 miljarder kronor. […] Av krispaketet till Grekland på 

158 miljarder euro, kommer 109 miljarder euro från eurozonens länder och IMF, medan den 

privata sektorn bidrar med 49 miljarder euro, enligt Silvio Berlusconi. Enligt Herman Van 

Rompuy kommer IMF att bidra till det nya grekiska krispaketet, rapporterar AFP.85

Artikeln nämner ingenting om andra åtgärder eller krav som kommer med krispaketet. Att 

Grekland ska ”räddas” av detta tyder dock på att detta beslut var ett väldigt viktigt sådant och 

84 Ibid.
85 158 miljarder euro i stöd till Grekland, Expressen, 110721.
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att Grekland nu kan pusta ut. Ordvalen i artikeln indikerar att detta stödpaket är en gåva, inte 

ett lån. Detta trots att alla de miljarder som Grekland får är i formen av lån.

I en annan av Expressens artiklar beskriver författaren några av de krav som ställs på 

Grekland för att få ytterligare stöd från EU.

Ett i raden av nationella åtstramningspaket ska förankras i parlamentet. Ytterligare 28 

miljarder euro måste sparas på tre år för att blidka långivarna bakom fjolårets stödprogram 

på 110 miljarder euro. […] Enligt Markakis råder det ingen tvekan om vart slutnotan för 

skuldkrisen hamnar. – Det blir det grekiska folket som får betala. Högre skatter och lägre 

offentliga utgifter väntar.8687

Här får läsaren veta att det rör sig om en rad nationella åtstramningspaket, och att högre 

skatter samt lägre offentliga utgifter är att vänta. Markakis, som citeras ovan, var vid tiden 

rådgivare till Greklands premiärminister Giorgos Papandreou. Citatet framställs som fakta och

en sanningsmodalitet kan därför sägas föreligga.

Den dåvarande svenske statsministern Fredrik Reinfeldt intervjuades om eventuella 

konsekvenser av en nedskrivning av Greklands skulder:

Fredrik Reinfeldt sade, till journalister efter samrådet med EU-nämnden, att han inte vill 

spekulera vad en skuldnedskrivning för Grekland med 50 procent får för effekter. – Skriver 

man ner en halv statsskuld så är det enorma resurser. Över natten blir en lång rad tillgångar i

form av statspapper som finns i banker och på andra håll värdelösa. [...] Ska det på något 

sätt gå att skapa framtid i Grekland måste tuffa åtgärder genomföras i kombination med 

skuldavskrivning, sade Reinfeldt.88

Reinfeld hade vid den här tiden ett starkt etos och läsaren leds till att uppfatta informationen 

som initierad och genomtänkt. Att skriva ned grekiska skulder tycks vara en åtgärd som skulle

få allvarliga konsekvenser, och Reinfeld är tydlig med att det också krävs tuffa åtgärder för 

Grekland för att de ska kunna ha en framtid. Att tala om en grekisk framtid som någonting 

eventuellt ger texten ett ödesmättat intryck och det är uppenbart att det är väldigt mycket som 

står på spel. Reinfelds sakliga framställning och status ger texten en sanningsmodalitet.

5.3.3 Aktörer

86 Det blir det grekiska folket som får betala, Expressen, 110618.
87 Avgörande dagar i grekisk kris, Svenska Dagbladet, 110618.
88 Svenska skattebetalare behöver inte betala för Greklands kris, Expressen, 111025.
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EU framstår som räddarna i nöden då de beviljat ett lån till Grekland:

EU:s ledare har i dag suttit i krismöte för att rädda Greklands ekonomi och insatserna har 

beskrivits som väldigt höga. Nicolas Sarkozy sade till journalister efter mötet att eurozonens

ledare är "fast beslutna" att rädda Grekland från bankrutt.89

Det framgår tydligt i ovanstående citat att EU är den instans som kan rädda Grekland från 

bankrutt. Ännu en gång framstår Grekland som en nästan omyndig part som räddas av de 

kompetenta och ansvarstagande EU-ledarna. Att beskriva eurozonens ledare som ”fast 

beslutna” att rädda Grekland visar på deras goda vilja i denna situation. Vad hade hänt om de 

inte bestämt sig för att rädda Grekland? Greklands premiärminister Papandreou kommenterar 

beslutet:

- Vi är ett stolt folk, ett kreativt och industriellt folk, det enda vi ber om är att få göra stora 

förändringar i vårt land och vi tänker implementera de här förändringarna, sade Greklands 

premiärminister Papandreou efter beskedet om krispaketet.90

Papandreou är uppenbarligen mycket tacksam för denna räddning och uttrycker sina 

intentioner att genomföra de förändringar som EU kräver. De två ovanstående citaten gör det 

tydligt att det är EU som är just räddaren i nöden, och Grekland tycks nästan vara desperata 

och är villiga att göra stora förändringar för att få denna räddning.

Krisstämningen i Grekland är tydlig när Expressen skriver om det politiska debacle som pågår

i landet:

Greklands ommöblerade regering slungas i helgen in i en tvådagars debatt i parlamentet, där

huvudfrågan är om den är regeringsduglig. Samtidigt åker landets nyutnämnda 

finansminister till Bryssel för att äska pengar. Finansiellt är läget akut. Pengarna är i princip 

slut och stora sjok av obligationslån som ska betalas tillbaka tornar upp sig.9192

Greklands kris tycks sträcka sig längre än bara till det underskott landet dragit på sig. Det är 

också så att det råder en politisk kris där parlamentet diskuterar sin regeringsduglighet och där

den nyutnämnde finansministern åker till Bryssel för att äska pengar till de lån som snart ska 

betalas tillbaka. Grekland framstår som ett land utan plan, ett land som släcker bränder och 

ägnar sig åt interna stridigheter istället för att lösa sina problem.

89 158 miljarder i stöd till Grekland, Expressen, 110721.
90 Ibid.
91 Det blir det grekiska folket som får betala, Expressen, 110618.
92 Avgörande dagar i grekisk kris, Svenska Dagbladet, 110618.
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Senare i samma artikel får Papandreous rådgivare, Markakis, uttala sig om sin syn på vad han 

ser som det egentliga problemet:

– Det behövs en enskild, ansvarig kirurg när man ska opereras. Nu har vi hur många som 

helst. Amerikanska IMF-ekonomer, Merkel, ECB, Sarkozy – alla med sin egen agenda, som 

de för ut i världspressen hela tiden. Det gör att vi kastas fram och tillbaka mellan olika 

krav.9394

Här framstår EU, IMF och ECB inte som de välgörarna de ofta beskrivs som. Det tycks vara 

så att de alla har egna agendor som de arbetar utifrån, som ställer olika krav på Grekland och 

som, enligt Markakis, försvårar arbetet som måste göras i landet för att komma tillrätta med 

denna kris. I de flesta fall framställs räddningspaket och medföljande krav som rena fakta, där

det förhåller sig på ett specifikt vis. I detta fall, då Markakis kommenterar dessa krav, så 

framstår det som någonting annat. Detta är dock ett citat från en person som tydligt kan sägas 

stå på Greklands sida. Detta gör att trovärdigheten i detta påstående blir svagare än i de 

redogörelser som framläggs kring de krav som ställs på Grekland. Den läsare som följt 

debatten och bildat sig en uppfattning om att Grekland är ett korrupt land som inte vill göra 

vad som krävs för att lösa sin kris kan få denna uppfattning ytterligare stärkt när den läser att 

grekerna inte är nöjda med de räddningsinsatser som faktiskt riktats mot landet. Modaliteten 

präglas av sanning då texten mestadels framställs som fakta. Citatet från Markakis är däremot 

inte lika starkt faktabetonad, då det är just ett citat från en person med politisk agenda. När 

Markakis presenteras tidigare i artikeln görs det med texten ”Giorgos Markakis, rådgivare till 

Greklands socialistiske premiärminister Giorgos Papandreou”. Att skriva ut ”socialistiske” 

skapar möjligen en misstro från läsare som anser att socialism är en icke-fungerande politisk 

ideologi, men det kan också förstärka Markakis' trovärdighet gentemot de som tycker att 

socialismen är en bra sak. Presentationen av Markakis som en politisk rådgivare gör att hans 

trovärdighet undermineras då det kan tänkas finnas en politisk agenda som spelar stor roll för 

det han säger.

Den läsare som inte redan tror att Grekland är ett land där kaos råder får detta klart för sig när 

den läser om att krisen kan komma att påverka oss svenskar:

Grekland är ett land i kaos. Och den politiska oron smittar av sig i världen och ger turbulens.

I Sverige har börsen och kronan redan tagit stryk – nu varnar experter för att även räntorna 

93 Det blir det grekiska folket som får betala, Expressen, 110618.
94 Avgörande dagar i grekisk kris, Svenska Dagbladet, 110618.
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kan påverkas av Greklands kris. – Om det går illa för Grekland så är det tänkbart att det slår 

igenom på den svenska räntemarknaden, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB. [...]

Han varnar för konsekvenserna om Grekland skriver ner sin statsskuld på ett oordnat sätt. – 

Oddsen för att Grekland ska rida ut stormen är ganska låga.[sic] Landet har ett stort 

underskott i budgeten och de räntor man får låna till är väldigt höga, säger Tomas Pousette.95

Det är alltså tydligt att Grekland är i en krissituation. Det är så illa att det dessutom påverkar 

den svenska ekonomin på ett negativt vis. Jag tolkar citatet som Pousette menar att Greklands 

chanser är små, och att han egentligen menar att oddsen är höga, och att en eventuell 

nedskrivning av lånen skulle kunna få ytterligare negativa konsekvenser. Som chefsekonom 

på SBAB har Pousette ett starkt etos, och hans expertutlåtande väger tungt i detta 

sammanhang. Modaliteten präglas därför av sanning.

Ulf Nilsson skriver i Expressen om sin bild på grekerna:

Grekerna är världens falskspelare. De äter, dricker ouzo, flinar, tjafsar och sitter på fik. 

Jobbar gör de så lite som möjligt. I stället lever de på pengar - astronomiska summor! - som 

deras regering lånar av banker, pensions- bolag och internationella institutioner. […] Alla 

lever de över sina tillgångar och har ändå fräckheten att vilja ha bidrag från oss hårt 

arbetande, högskatteplågade knegare i andra länder. Alla ska helt enkelt ha lika, oavsett den 

egna insatsen…96

Detta är en raljerande text som är tänkt att vara överdriven. Nilsson skriver efter detta att det 

inte är ”fullt så enkelt”. Han tar inte tillbaka det han just skrivit, utan nöjer sig med att skriva 

att det inte är hela sanningen om grekerna:

Det överväldigande flertalet greker (och portugiser, etc) är hederliga människor. Deras 

problem är att de politiker som styr skapat ett system där man köper - jag tvekar inte att 

använda ordet - väljarnas röster med hjälp av det ena bidraget efter det andra. Det kunde 

kallas korruption, men i stället talar vi om välfärden och jämlikheten.97

Grekiska politiker är korrupta, och en minoritet av befolkningen är de där lata personerna 

Nilsson inledde sin text med att beskriva. Trots att den inledande beskrivningen senare 

förklaras med att en majoritet av grekerna ändå är hederliga människor så finns den troligtvis 

kvar i läsarens minne. Beskrivningen av lata greker som tjafsar och sitter på fik blir 

representativ för befolkningen i det land som nu orsakat en stor ekonomisk kris i Europa. Om 

95 Experter varnar för räntechock, Expressen, 110616.
96 Man fruktar det värsta, Expressen, 110621.
97 Ibid.
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läsaren också läst artiklar som beskriver greker som ett folk med låg skattemoral eller med 

vidlyftiga krav där de lever vid Medelhavet kan denne nog få sin bild bekräftad av Ulf 

Nilssons beskrivning av det grekiska folket. Textens modalitet präglas av den stora säkerhet 

med vilken Nilsson uttalar sig, och när han beskriver röstköpen som görs via välfärden 

framstår det som sanning.

Svenska UD råder Greklandsresenärer att vara försiktiga om de besöker landet, och Expressen

beskriver det osäkra läge som svenska turister bör ställa in sig på om de tänker åka dit:

Våldsamma demonstrationer, inställda färjor och längre väntetider på sjukhus. 

Greklandskrisen gör läget osäkert för semestrande svenskar. [...]Bara i år har Grekland 

skakats av tre stora strejker utlösta av landets största fackföreningar. Det har lett till 

trafikstockningar och stopp i tåg-, flyg- och färjetrafiken. Skolor och sjukhus har tvingats 

stänga liksom turistattraktioner som Akropolis. [...] Demonstrationerna mot regeringens sätt 

att hantera finanskrisen har tidvis varit våldsamma och polisen har använt tårgas för att 

skingra folkmassan. UD råder Greklandsresenärer att vara försiktiga och uppdatera sig om 

läget på svenska ambassadens hemsida.98

Demonstrationerna i Grekland beskrivs som en kritik mot de egna politikerna snarare än mot 

EU och IMF. Landet har, enligt artikeln, ”skakats” av tre stora strejker, vilket för tankarna till 

någonting traumatiskt och negativt. Detta trots att många länder, inklusive Sverige, använder 

just strejk som ett medel i förhandlingar för exempelvis bättre villkor för de yrkesgrupper som

påverkas av dessa. Läsaren leds till intrycket att Grekland är ett land i kaos där det råder stora 

interna stridigheter och att landets politiker är inkompetenta och korrupta.

5.4 Svenska Dagbladet 

5.4.1 Krisen

Se ”Man befarar det värsta” under rubrik 5.3.1 Krisen.

Therese Larsson ger i SvD flera anledningar till varför Grekland hamnat i den situation de nu 

befinner sig i:

Ett Grekland där statsanställda tjänade tre gånger så mycket som de i den privata sektorn, 

där majoriteten av alla läkare och advokater deklarerade inkomster lägre än deras 

sekreterare, och där de med ”ansträngande” jobb kunde gå i pension från 50 års ålder. Till 

saken hör att runt 600 yrken ansågs vara ”ansträngande”, däribland frisör, radiopresentatör 

98 Så drabbas Greklandsresenärerna av krisen i landet, Expressen, 110622.
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och musiker. Inte att undra på att tyska industriarbetare som fått se sin pensionsålder höjas 

till 67, knorrade om att behöva betala för ansvarslösa greker. […] Att smita från skatten har 

blivit något av en grekisk nationalsport de senaste decennierna.99

Larsson beskriver ett korrupt system där många människor tillåts gå i pension när de är 50 år 

och där lönerna i offentlig sektor är för höga. Hon beskriver grekerna som ansvarslösa 

människor med skattesmitning som en nationalsport. Larsson anger inga källor för sina 

påståenden men framställer dem ändå med stor säkerhet som om de vore sanna.

Per Lindvall skriver i SvD om några av problemen som orsakat krisen:

För det handlar inte bara om att grekerna har en övervuxen, ineffektiv statlig sektor och 

stora problem med sin skatteindrivning, utan om att hela landets ekonomi är i obalans i 

förhållande till omvärlden efter decennier av stora löpande bytesbalansuderskott, vilket är 

det som har gjort skuldberget så stort och framförallt så farligt.100

Bortsett från den stora offentliga sektorn och bristfällig skatteindrivning som andra artiklar 

också beskrivit så är en av orsakerna det bytesbalansunderskott som Grekland dragits med. 

Detta innebär att landet har importerat varor och tjänster för mer pengar än de exporterat för, 

vilket då skapar ett bytesbalansunderskott. Att beskriva den statliga sektorn som ineffektiv 

och övervuxen kan tolkas som att det största problemet är dess storlek, inte de kostnader som 

den omfattas av. Dessa två är förvisso ofta synonyma, men att formulera problemet som att 

den är för stor, inte för dyr, implicerar att den behöver krympas för att komma till rätta med 

problemen. Detta skulle medföra privatiseringar, någonting som IMF och EU ställer krav på 

för att ge Grekland nya lån.

5.4.2 Lösningar och krav

Se ”Man befarar det värsta” under rubrik 5.3.2 Lösningar och krav.

I artikeln ”Detta händer om det blir en grekisk konkurs” intervjuas SEB:s chefsekonom 

Robert Bergqvist om vad som kan tänkas hända om pengarna tar slut i Grekland. Mot slutet 

av artikeln påpekar Bergqvist att det inte räcker med en skuldsanering:

Robert Bergqvist är också noga med att påpeka att en grekisk skuldsanering måste gå hand i 

99 Greker märkta efter ett år av kris, Svenska Dagbladet, 110323.
100 Nedskrivning av grekiska skulder oundvikligt, Svenska Dagbladet, 110630.
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hand med nya nödlån och mer finansiellt stöd till Grekland, annars går inte ekvationen 

ihop.101

Det krävs alltså nya lån och någon form av finansiellt stöd för att Grekland ska komma på 

fötter igen. Att Bergqvist använder ord som ”måste” tyder på ett sanningsanspråk, och det 

korta citatet präglas av en stor säkerhet kring det som sägs.

Therese Larsson listar några av åtgärderna som genomförts för att blidka IMF och EU:

Så vad har då gjorts det här året? Ett axplock: • Försvarsbudgeten har skurits ner. • 

Pensionsåldern ska höjas till 65 år 2013, pensionerna sänks. • Jul- och påskbonusar för 

statsanställda har dragits in eller sänkts, i genomsnitt har lönerna fallit 15 procent. • En ny 

anti-korruptionslag har antagits. • Momsen har höjts från 21 till 23 procent. • En större 

skatteomläggning håller på att införas med fokus på att öka skatteinhämtningen.102

Ovanstående uppräkning präglas starkt av frånvaro av agent. Särskilt tydligt är detta i 

påståendet ”i genomsnitt har lönerna fallit 15 procent”. Istället för att skriva att politiska 

beslut har lett till att lönerna sänkts med 15 procent låter det som att lönerna har fallit av sig 

själv. Eftersom artikeln handlar om krisen i Grekland och de åtgärder som gjorts så vet läsaren

att detta är saker som hänt i Grekland och kan göra antagandet att åtgärderna är genomförda 

av grekiska politiker. Att utesluta agenten ur ett händelseförlopp kan få effekten att själva 

förloppet framstår som att det hänt av sig själv, som ett naturfenomen. Citatet är i form av en 

punktlista med en rad faktaframställningar och modaliteten präglas således av sanning. 

Larsson intervjuar i samma artikel en av Greklands mest kända ekonomer om en lösning på  

problemen med den skatteindrivning som tycks vara den huvudsakliga anledningen till landets

kris:

Ska man tro ekonomen Yannis Stournaras vore det smartaste för regeringen nu att ta in en av

de stora skattekonsultfirmorna som KPMG eller Ernst & Young, och låta dem ta fram ett 

helt nytt skattesystem.103

Det tycks vara så att Grekland alltså behöver ett helt nytt skattesystem för att lösa krisen. 

Detta enligt den grekiske ekonomen Yannis Strournaras. Här är dock sanningsmodaliteten inte

101Detta händer om det blir grekisk konkurs, Svenska Dagbladet, 110617.
102Greker märkta efter ett år av kris, Svenska Dagbladet, 110323.
103Ibid.
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lika stark som i tidigare citat då Larsson skriver ”Ska man tro ekonomen...”. Detta inbjuder till

reflektion och läsaren kan få intrycket att detta är en möjlig lösning som skulle kunna vara 

den rätta.

EU-ledare hade samlats till möte i Bryssel där en lösning på krisen diskuterades. Enligt läckt 

information från mötet kan de grekiska lånen bli mer förmånliga som ett led i att försöka 

dämpa problemen:

Enligt ett beslutsunderlag som Reuters hade tagit del av föreslås Grekland och de andra 

drabbade ländernas lån från EU:s krisfond EFSF bli förmånligare, med en ränta sänkt till 

runt 3,5 procent från 4,5 procent och med löptider förlängda till 15 år från 7,5 år.104

Citatet präglas av ren faktaframställning med siffror som kan vara svåra för läsare att förstå 

konsekvenserna av. Den förlängda löptiden är dock lättare att förstå. Den faktabetonade 

framställningen ger texten en sanningsmodalitet. 

I SvD går det att läsa om Greklands dystra utsikter samt det oundvikliga i att en avskrivning 

av landets skulder måste ske för att landet ska kunna klara sig ur krisen:

För att tro att Grekland genom besparingar, skattehöjningar och privatiseringar ska få 

ordning på sin ekonomi så att landet om några år kan börja betala räntor och amortera på 

den kraftigt växande skulden är helt orealistiskt och närmast stolligt. […] För att klara sina 

åtagande måste Greklands ekonomi generera ett stort överskott i sina utlandsaffärer och 

dessa överskott måste den grekiska staten dessutom plocka in i skatt för att kunna betala sina

åtaganden till sina utländska fordringsägare. […] En stor nedskriving av den grekiska 

statsskulden, alternativt omförhandling av de utestående lånens löptid och räntevillkor, (lån 

med oändlig löptid och nollränta klarar även Grekland) är oundvikligt.105

Genom ovanstående citat kan läsaren förstå att det krävs skattehöjningar och privatiseringar, 

men att detta inte räcker. Det kommer också att krävas en avskrivning av landets skulder samt 

sänkt ränta. De sistnämnda åtgärderna är ingenting som genomförts, men tycks vara 

artikelförfattarens åsikter i frågan. Trots detta framställs de som fakta, precis som påståendet 

att de aktuella åtgärderna med skattehöjningar och privatiseringar för att kunna betala ränta 

och amorteringar på de befintliga lånen är ”orealistiskt och närmast stolligt”. Läsaren leds 

tydligt mot det som kan anses rätt lösning på krisen i Grekland. Modaliteten präglas av att det 

104Grekland kan få 71 miljarder euro, Svenska Dagbladet, 110323.
105Nedskrivning av grekiska skulder oundvikligt, Svenska Dagbladet, 110630.
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är artikelförfattarens egna åsikter som kommer fram. Dessa åsikter framstår dock som 

självklarheter vilket framställer modaliteten som sanning.

Greklands dåvarande premiärminister Papandreou avgår för att kunna ena parlamentet i ett 

blocköverskridande samarbete, varpå det senaste paketet med nödlån beskrivs:

Koalitionen behövs för att säkra ett brett stöd för den krisuppgörelse som träffats med andra 

euroländer och IMF, och som ska ge Grekland tillgång till ett andra paket med nödlån på 

sammanlagt 135 miljarder euro. Till paketet har även fogats en preliminär uppgörelse med 

den privata sektorn (banker) om nedskrivningar av obligationslån på drygt 100 miljarder 

euro.106

Det tycks alltså vara så att de krav som EU och IMF ställer på Grekland har lett till en ny 

regeringsbildning för att de ska kunna enas om kraven. Detta framställs utan vidare 

reflektioner och det kan nästan uppfattas som en smart och praktisk lösning på problemet, 

snarare än en allvarlig politisk situation. Texten formuleras som en faktaframställning och en 

sanningsmodalitet präglar hela citatet.

5.4.3 Aktörer

Se ”Man befarar det värsta” under rubrik 5.3.3 Aktörer.

Svenska Dagbladet skriver om de 71 miljarder euro som Grekland kan komma att få i ett 

försök att rädda landet ur krisen:

Diplomatkällor uppger för AFP att eurozonen och IMF överväger att bistå med 71 miljarder 

euro i krisstöd, och då är inte eventuella bidrag från den privata sektorn medräknade.107

Här uttrycks det som att IMF och eurozonen kan komma att ge Grekland 71 miljarder euro i 

form av ett bistånd, och att det eventuella bidraget från den privata sektorn inte är 

medräknade. Ingenstans i artikeln framgår det att dessa pengar i själva verket är ett lån, utan 

det uttrycks som att det rör sig om en gåva. Detta får eurozonen och IMF att framstå som rena

välgörare gentemot Grekland. Modaliteten är inte av av ren sanningstyp då uppgifterna 

kommer från en källa till AFP. Citatet framstår mer som ett trovärdigt rykte än sanning.

106Papandreou-avgång allt närmare, Svenska Dagbladet, 111106.
107Grekland kan få 71 miljarder euro, Svenska Dagbladet, 110721.
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I artikeln ”IMF varnar för sinande kassa” framstår det som att de europeiska bankerna är 

viktigare att rädda än Grekland:

Grekland står i centrum, men experter tror att bankerna klarar en grekisk kollaps. 

Euroländerna kommer att göra allt de kan för att klara sina skuldkriser, sade Internationella 

valutafonden (IMF) på lördagen i ett uttalande. Länderna i eurozonen är pressade att dämpa 

den internationella oron för en svällande kris, som kan bli svår att tackla.[…] I centrum för 

de akuta överläggningarna står Grekland - stora delar av marknaden har redan ställt in sig på

att landet är bankrutt. IMF:s europachef António Borges försökte gjuta olja på orosvågorna. 

- Tvärtemot vad folk ibland tror skulle det inte vara så farligt för de europeiska bankerna att 

absorbera grekiska förluster, sade Borges till medier i Washington.108

I hela det ovanstående citatet sätts bankerna i första rummet och Grekland framställs som 

orsaken till en eventuell kollaps och inte lika viktigt att rädda som bankerna. IMF är den part 

som sitter i förarsätet och euroländerna uppges vara villiga att göra allt de kan för att klara 

sina kriser. Sist i stycket citeras António Borges som gör det tydligt att folk oroar sig för 

bankerna men inte för Grekland. Modaliteten påverkas av flera tveksamheter i de antaganden 

som görs. Uttryck som ”experter tror”, ”kan bli svår att tackla” och  ”försökte gjuta olja på 

vågorna” bidrar alla till att minska säkerheten i det som sägs om krisen och dess eventuella 

konsekvenser. 

Det tycks vara så att Greklands parlament är det hinder som står i vägen för att landet ska 

kunna lösa sin ekonomiska kris:

Det grekiska parlamentet röstade på onsdagen som väntat och med en viss nöd igenom det 

tuffa åtstramningspaketet, vilket var nödvändigt för att IMF och euroländerna skulle betala 

ut delbetalningen på 12 miljarder euro... […] För nästa hinder som ska passeras är att det 

grekiska parlamentet också godkänner de individuella delarna i programmet, besparingar, 

skattehöjningar och privatiseringar.109

Det framgår här att IMF och euroländerna ställer krav på Grekland som de har problem att 

genomföra. Artikelförfattaren skriver sedan att ”nästa hinder” att passera är det grekiska 

parlamentet. Detta bidrar till bilden av ett Grekland som har svårt att samarbeta, och att det 

egna parlamentet utgör ett hinder för att lösa krisen de själva drabbats av. Således tycks det 

108IMF varnar för sinande kassa, Svenska Dagbladet, 110924.
109Nedskrivning av grekisk skulder oundvikligt, Svenska Dagbladet, 110630.
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vara IMF och euroländerna som i denna artikel försöker lösa krisen och Grekland motarbetar 

detta. Makten att komma till rätta med problemen ligger alltså inte hos grekerna själva. 

Modaliteten påverkas av ett språk som liknar en ren faktaframställning där det som skrivs 

framstår som sanningar.

Greklands dåvarande premiärminister Giorgos Papandreou visade sig villig att avgå för att det

grekiska parlamentet ska kunna enas bakom de beslut som krävs för att få nödlån från IMF 

och EU:

Papandreou, som lett Greklands regering under två års allt djupare ekonomisk och politisk 

kris, har vid upprepade tillfällen i helgen klargjort att han är beredd att avgå om det är vad 

som krävs för att få med högeroppositionen i en koalitionsregering. Koalitionen behövs för 

att säkra ett brett stöd för den krisuppgörelse som träffats med andra euroländer och IMF, 

och som ska ge Grekland tillgång till ett andra paket med nödlån på sammanlagt 135 

miljarder euro.110

Här framgår det att Grekland har problem att enas bakom de nödlån som IMF och EU ger, 

men att Papandreou är villig att avgå för att detta ska ske. Läsaren kan här få intrycket av att 

det faktiskt är så att Grekland gör allt de kan för att nå de krav som ställs på dem, och att 

premiärministern sätter landets bästa framför sin egna politiska karriär. Modaliteten är av 

sanningskaraktär då avsaknaden av tveksamheter präglar hela citatet.

110 Papandreou-avgång allt närmare, Svenska Dagbladet, 111106.
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6. Analys

I detta kapitel försöker jag svara på mina frågeställningar med utgångspunkt i vad som 

framkom i föregående kapitel. För att göra det mer tydligt för läsaren kommer jag att göra 

korta sammanfattningar av vad som framkom i resultatkapitlet i samband med att jag besvarar

frågorna. Anledningen till att jag valt att göra detta är då resultatkapitlet är omfattande och 

kan vara svårt att överblicka för en läsare som är mindre insatt i undersökningen. 

6.1 Hur skriver tidningarna om den ekonomiska krisen i Grekland?

Relativt få av artiklarna ägnar något utrymme åt att förklara vad krisens orsaker är, vilket 

sannolikt beror på mitt urval som endast sträcker sig över 2011. Krisen uppdagades redan 

2009 och läsarna förväntas att två år senare vara insatta i krisen och dess orsaker. De 

artiklarna som ändå förklarar krisens orsaker tar ofta upp korruption och en dyr offentlig 

sektor som två viktiga orsaker. Tidningarna beskriver krisens orsaker på liknande vis och 

framställningen ger inga skäl att tro någonting annat än att de olika tidningarnas läsare har en 

liknande uppfattning av varför denna kris uppstod. Expressen och Svenska Dagbladet går lite 

längre i sin ambition att förklara orsakerna. I Expressen gick det bl.a. att läsa om lata och 

falskspelande greker som helst av allt vill fika och leva på jättelika bidrag. Svenska Dagbladet

går lite djupare i sin analys och nämner i en artikel det bytesbalansunderskott som landet 

tydligen haft under flera år, som en viktig orsak till krisen. I samma tidning beskrevs också  

grekernas tidiga pensionsålder, som enligt författaren spelat en viktig roll i att framkalla 

krisen.

Tidningarna framställer krisens orsaker genom att beskriva grekernas lathet och falskhet. 

Detta är attribut som bidrar till att skapa en slags antipati gentemot greker som saknar viljan 

att rätta till de problem de uppenbarligen själva skapat. Att beskriva Grekland som korrupt är 

tecken på en ickefungerande statsapparat som drivs av omoraliska politiker och tjänstemän. 

Att den tidiga pensionsåldern tas upp som ett argument för krisen ger ytterligare vatten på 

kvarnen för den som kan ha bildat sig en uppfattning om greker som lata. Uttalandet om den 

låga pensionsåldern pekar på en felaktig bild om greker som sprids i medierna då 

pensionsåldern vid krisens utbrott 2009 i själva verket var 61,7 år, att jämföra med snittet i EU

som då var 61,4 år för pension.111 

111 http://www.st.nu/opinion/insandare/manga-logner-om-krisen-i-grekland-1  (2016-05-10)
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6.2 Hur skriver tidningarna lösningarna på krisen och kraven som ställs 

på Grekland?

De fyra tidningarna ger liknande beskrivningar av de lösningar och krav som tagits till för att 

lösa krisen i fråga, och endast en av de analyserade artiklarna ger en avvikande syn på krisen 

och dess eventuella lösningar. 

Den vanligast förekommande åtgärden som beskrivs i samtliga tidningar är nya lån. Det 

framgår att Greklands räddning finns att hämta hos EU och IMF, och att lösningen som är 

aktuell är att ge Grekland nya lån. Vad lånen ska användas till är ofta oklart, men i enstaka fall

nämns det att lånen behövs för att landet ska kunna betala löner. Även det finansiella kaos 

som skulle utbryta om pengarna tog slut beskrivs, men läsaren får ingen mer ingående 

information än så. Samtliga tidningar skriver att det krävs såväl högre skatter som en mindre 

offentlig sektor för att Grekland ska klara sin ekonomiska kris. En vanligt förekommande 

åtgärd som föreslås av artikelförfattare eller intervjuade experter är avskrivningar av 

Greklands befintliga lån. Detta återkommer också i samtliga tidningar.

Svenska Dagbladet är den tidning som ger en mest nyanserad bild av de krav och åtgärder 

som omgärdar denna kris. I en artikel listas en rad åtgärder som genomförts i Grekland sedan 

krisen började. Detta uppradande av åtgärder kopplas dock inte till några krav som ställts på 

Grekland, utan det framställs mer som att det är på eget initiativ dessa åtgärder genomförts.

I Aftonbladets artikel ”Revolten mot IMF”112 får läsaren en annan bild av krisens eventuella 

lösningar. Där går det att läsa om Argentina som hade en liknande kris under tidigt 00-tal, och 

de åtgärder som genomfördes där. Dessa åtgärder inbegrep lånade pengar från IMF, precis 

som för Grekland. Men istället för att genomföra de krav som ställdes från IMF så gick landet

en annan väg. Artikelförfattaren tar upp dessa åtgärder och jämför med de som Grekland nu 

ställs inför och argumenterar för varför han tror att dessa snarare kommer att stjälpa landet, än

att hjälpa.

Den ensidiga beskrivningen av lösningar och krav tyder på att en diskurs med starkt 

hegemoniska ställning präglar tidningarnas framställning. Endast en artikel kritiserar IMF för 

112 Aftonbladet, 110623.
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dess ekonomiska agenda som, enligt författaren, skadar Greklands ekonomi istället för att 

rädda den. Att övriga artiklar istället ser EU och IMF som räddarna går helt i linje med vad 

som beskrivs ovan i avsnitt  3.6 En marknadsliberal diskurs. Där beskriver jag hur den 

rådande marknadsliberala diskursen innehar en dominerande ställning och att detta påverkar 

människors uppfattningar och förväntningar om ekonomisk politik och beslut.

6.3 Hur skriver tidningarna om de viktigaste aktörerna som är 

involverade i krisen?

Det finns två tydliga sidor i detta spel för att lösa grekernas kris. På den ena sidan står 

Grekland. De har orsakat krisen med sin korruption och sin ovilja att arbeta och betala skatt. 

De motarbetar den andra sidan och de verkar inte vilja gå med på de krav som ställs på dem 

för att kunna rädda landet ur sin kris. Den andra sidan består av en rad parter som jag valt att 

sammanfatta med EU och IMF. De gör allt de kan för att rädda Grekland, och det nämns ofta 

på vilka sätt de kan komma att rädda Grekland med sitt senaste räddningspaket. I DN är också

europeiska banker viktiga för att lösa krisen. Bilden av Grekland är överhängande negativ, 

särskilt i Aftonbladet, DN och Expressen. Svenska Dagbladet ägnar inte lika mycket utrymme

åt att beskriva problemen med Grekland och grekerna som de övriga tidningarna.

Aftonbladet beskriver grekiska politiker som ryggradslösa och ansvarslösa. De kan inte sluta 

upp kring de nödvändiga beslut som de, enligt tidningen, måste göra. En av Aftonbladets 

artiklar beskriver hur Grekland, i ett slags ”chicken race”, är villiga orsaka okontrollerat kaos 

på finansmarknaderna för att slippa de nödvändiga åtaganden som EU och IMF vill få dem att

göra.113 Grekland vill ha pengar, men är inte villiga att göra några egna eftergifter, enligt 

Aftonbladet. I Aftonbladet är konflikten mellan EU och IMF och Grekland den viktigaste. 

Läsaren får där en tydlig bild av dessa två parter aldrig tycks komma överens. EU och IMF 

gör allt de kan för att rädda Grekland som i sin tur inte tycks varas särskilt intresserade av att 

bli hjälpta.

I Dagens Nyheter framställs Grekland som oförmögna att lösa sin kris. Detta kan, enligt en 

artikel, bero på att landet ligger vid Medelhavet där de tydligen är vana att ha lite mer 

”vidlyftiga krav” än i Lettland, som artikelförfattaren jämför Grekland med. Författaren 

113 Grekland och EU på kollisionskurs, Aftonbladet, 110629.
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framställer fackföreningar och sociala nätverk som ett problem för att lösa krisen. Greklands 

största problem tycks, enligt DN, vara det egna folket som ställer sådana krav att krisen inte 

går att lösa. I DN framställs bankerna som en av de viktigaste parterna för att lösa krisen. 

Bankerna är de offer som eventuellt kan skadas av krisen, men också en viktig part i att lösa 

den.

Expressen beskriver Grekland som ett land där kaos råder. Svenska greklandsresenärer kan 

läsa om våldsamma demonstrationer och det ständigt rådande hotet om strejk som när som 

helst kan drabba den som semestrar i landet. Grekerna beskrivs som världens falskspelare som

jobbar så lite som möjligt och hellre sitter på fik där de äter, dricker Ouzo, flinar och tjafsar. 

De lever, enligt Expressen, på bidrag istället för att jobba. Expressen nämner sällan EU, IMF 

eller några andra motparter till Grekland. Här läggs större fokus på att framställa Grekland 

som ett land i kris och grekerna i dåligt dager.

Svenska Dagbladet framställer Grekland som ett inkompetent land med svårigheter att 

samarbeta och grekerna har anammat skattesmitning som om det vore en nationalsport. Det 

egna parlamentet beskrivs som ett hinder för att lösa den ekonomiska krisen. Det är 

genomgående EU och IMF som kämpar för att rädda Grekland som i sin tur har svårt att 

samarbeta och göra vad som krävs för att rädda sig ur denna kris. EU och IMF framstår ofta 

som välgörare i förhållande till det inkompetenta Grekland. En artikel visar dock på de 

uppoffringar som Grekland är villiga att göra för att kunna lösa krisen, där premiärministern 

är villig att avgå för att parlamentet ska sluta upp kring de åtgärder som landet behöver göra.

Tidningarnas sätt att framställa aktörerna Grekland och grekerna samt EU och IMF skapar ett 

tydligt motsatsförhållande. Grekland och grekerna tillskrivs endast negativa attribut och den 

sammantagna bilden av dem är tveklöst negativ. De är ansvarslösa, korrupta, lata, omoraliska 

och tvekar inte att offra resten av EU för att slippa ta ansvar för krisen de själva orsakat. 

Denna negativa beskrivning skapar en antipati mot greker och Grekland, och bidrar till att 

framställa deras motpart i denna fråga i ett positivt ljus. EU och IMF är räddarna i nöden. 

Deras politik och ekonomi är den rätta vägen, enligt tidningarna. I enlighet med vad som 

beskrivs ovan i avsnitt 3.1 Dagordningsteori så kommer denna framställning av EU och IMF 

att bidra till en mer positiv inställning gentemot dessa institutioner, och deras politiska makt 
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kan öka.

6.4 Finns det likheter och skillnader i tidningarnas sätt att framställa 

krisen i Grekland?

De fyra tidningarna ger en generell bild av krisen i Grekland som liknar varandra på många 

sätt. Framställningen skiljer sig mest i detaljerna av beskrivningen, och det går att utröna vissa

skillnader i vad de olika tidningarna väljer att fokuserar på i artiklarna. Den sammantagna 

bilen av krisens orsaker, lösningar och krav och aktörer är dock så likartad hos de fyra 

tidningarna att det går att dra slutsatsen att dess läsare med stor sannolikhet har samma 

uppfattning av krisen i Grekland.

6.5 Vilka är diskursens ideologiska effekter?

För att se till diskursens ideologiska effekter så måste jag analysera den bild av krisen i 

Grekland som reproduceras i urvalets artiklar. Jag har valt att dela upp analysen av 

ideologiska effekter i kategorier för att göra det mer överblickbart. Jag kommer att visa på 

vilket sätt en kategori skildras och diskutera på vilket sätt detta kan ha ideologiska 

konsekvenser för läsaren. Dessa kategorier kan liknas vid diskurser så som de formas genom 

artiklarna i denna undersökning. Dessa diskurser bygger i sin tur på redan befintliga diskurser 

och föreställningar  om bl.a. Grekland, IMF, EU, medelhavskultur, semester, ekonomi och 

politik.

6.5.1 Grekland och grekerna

Beskrivningen av Grekland och grekerna är på många sätt väldigt ensidig. Det går att läsa om 

ett land där kaos råder. Ett land som orsakat en ekonomisk kris som riskerar att sprida sig till 

andra länder, kanske också till Sverige. Krisen beror på en utbredd korruption där grekerna 

fuskat med skatterna, haft en alldeles för stor offentlig sektor, jobbat så lite som möjligt och 

köpt politiskt inflytande genom att betala politiska anhängare ur statskassan. Det 

parlamentariska systemet beskrivs som rörig och inkompetent. Där tycks de inre 

motsättningarna stå i vägen för det som ofta kallas ”nödvändiga beslut” för att ta sig ur denna 

kris. Det grekiska folket tycks sakna självinsikt då de varit en stor del i att orsaka denna kris 

men ändå protesterar och strejkar när åtgärder tas för att komma till rätta med problemen. De 

är lata, förutom när det kommer till att strejka, och de lever hellre på bidrag än att jobba.

Ingen av artiklarna försöker skildra krisen ur grekernas perspektiv. Ingen ”vanlig” grek 
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intervjuas och inte någon artikel skriver om de sätt som det grekiska folket drabbats av denna 

kris. När protester beskrivs så är det ofta våldsamt och förlamande för landet, men ingen av 

artiklarna försöker ge någon djupare förklaring till varför grekerna faktiskt protesterar.

Dessa ensidiga och uteslutande negativa beskrivningar av Grekland och grekerna är ett bra 

exempel på diskursens ideologiska effekter i den mån de faktiskt upprätthåller vissa 

maktpositioner och skapar en antipati gentemot Grekland och grekerna. Det skapas ett slags 

skuldbeläggande på grekerna som inte alls verkar villiga att lösa denna kris som de ju själva 

faktiskt skapat. Bilden av greker som dricker ouzo och tjafsar på en uteservering någonstans 

vid Medelhavet liknar i det närmaste en slags karikatyr av ett folk och en kultur vi mest tar del

av någon gång ibland när vi besöker landet för en välförtjänt semester i solen. Denna 

stereotypa bild upprätthålls av tidningarnas beskrivningar av grekerna och det skapar ett 

avstånd mellan ”oss” och ”dem”. Bilden av grekerna bygger på redan befintliga diskurser om 

bl.a. livet vid Medelhavet som på många sätt exotifieras i Sverige. När tidningarna beskriver 

greker i relation till krisen i Grekland så tycks det vara så att denna exotifierade bild av 

grekerna också fungerar som en förklaring till varför krisen uppstått. 

För att illustrera hur redan befintliga diskurser kan påverka framställningen av grekerna kan 

går det att försöka föreställa sig hur beskrivningen av tyskarna hade sett ut om det istället för 

Grekland hade varit Tyskland som hamnat i en ekonomisk kris. Hade de också beskrivits som 

lata, inkompetenta skattesmitare, eller hade bilden varit en annan? I det fallet kanske 

föreställningen om en tysk effektivitet och ingenjörskonst spelat en stor roll i hur problemet 

beskrivs.

6.5.2 EU och IMF

Beskrivningarna av EU och IMF är, precis som beskrivningen av Grekland och grekerna,  

ensidiga. EU och IMF beskrivs som Greklands enda räddning och de lån som omskrivs i 

många av artiklarna porträtteras inte sällan som räddningspaket eller bidrag. Det går att läsa 

om hur det kallas till toppmöten för att försöka rädda landet, och det förekommer uttalanden 

från bl.a. Sarkozy som säger att de kommer göra allt de kan för att rädda landet. Trots dessa 

insatser så är det inte ovanligt att läsa om grekernas våldsamma protester och det grekiska 

parlamentets tveksamheter när det kommer till att acceptera denna räddning. EU och IMF 

försöker rädda Grekland och hindra denna kris att sprida sig till andra länder. De framställs 
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som det enda skyddet vi har mot att själva drabbas av denna kris som grekerna orsakat.

I identifieringen av diskursers ideologiska effekter så handlar det ofta om att identifiera 

underliggande meningar och det som inte sällan är osagt i redovisningen av fakta. När en viss 

verklighetsbeskrivning blir så dominerande att den inte längre belyses från fler sidor än en har

den intagit en hegemonisk position inom rådande diskurs (se avsnitt Ideologiska effekter och 

Medial makt). Denna hegemoniska position betyder dock inte att den är statisk och 

oföränderlig. Kampen om hegemonin präglas alltid av motstånd där andra åsikter och 

meningar utmanar och ibland förändrar det hegemoniska. Genom att se till motståndet går det 

att föra den hegemoniska ideologin till ljuset och få en tydligare bild av dess egenskaper.

I denna undersökning har jag nämnt en artikel som skiljer sig från övriga. Detta är artikeln 

”Revolten mot IMF”114. I artikeln tar författaren Jon Weman ett tydligt avstånd till IMF och 

beskriver deras metoder som drakoniskt nyliberala och kontraproduktiva. Weman beskriver 

hur Argentina stod inför en liknande situation som den Grekland stod inför, men där landet 

valde en annan väg ur sin kris. Det Weman menar är att de ”nödvändiga” åtgärder som IMF 

vid artikelns publicering ville driva igenom för att ”rädda” Grekland kommer få motsatt effekt

och istället ytterligare krympa landets ekonomi. Han frågar sig slutligen varför detta så sällan 

skildras i tidningarnas ekonomisidor.

Så vad beror det på att 31 artiklar tycks ta ställning för IMF och EU, och bara en ifrågasätter 

deras räddningsinsatser? I avsnittet En marknadsliberal diskurs ovan beskriver jag med hjälp 

av Håkan Thörn och John Pierre hur den globaliserade ekonomin fått ett allt större genomslag 

i nyheterna. Dess hegemoniska ställning påverkar människors uppfattning om möjliga 

politiska lösningar och de ekonomiska sakernas tillstånd framträder i det närmaste som 

naturlagar. I den rådande ekonomiska diskursen har överstatliga organisationer som IMF och 

EU en självklar maktposition och åtgärder som avregleringar och minskad offentlig sektor 

tycks självklara för att lösa en kris som den i Grekland. Diskursernas ideologiska effekter 

yttrar sig inte sällan i form av journalistikens, ofta omedvetna, produktion och reproduktion 

av vissa verklighetsuppfattningar, traditioner eller värderingar.115 Det behöver alltså inte vara 

ett medvetet ställningstagande från journalistens sida som gör att den ger en positiv bild av 

114 Aftonbladet, 110623
115 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap  s. 199.
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EU och IMF på bekostnad av Grekland. Det kan istället vara så att den ekonomiska 

diskursens hegemoniska ideologi påverkar journalistens uppfattning om hur en kris som 

denna kan lösas. EU och IMF är två överstatliga organ med kontrollerande funktion och stort 

inflytande över internationell politik och ekonomi. Båda dessa organ bildades för att bidra till 

fred och ekonomisk stabilitet i Europa och världen, och trots att dessa organ på många håll 

kritiseras så är deras funktion i den mediala framställningen av krisen i Grekland 

överväldigande positiv. När den etablerade diskursen och föreställningen om EU och IMF 

ställs mot den om Grekland och grekerna så blir deras världsförbättrande roll ännu tydligare. 

På detta sätt kommer journalisten att, medvetet eller ej, forma verkligheten så som den 

framträder i artiklarna på ett sätt som gör EU och IMF till räddarna i nöden och Grekland som

boven i dramat.

6.5.3 Offentlig sektor

En av orsakerna till varför denna kris uppstod är, enligt artiklarna, den för stora och dyra 

offentliga sektorn i Grekland. Artiklarna beskriver hur det i Grekland har anställts politiska 

anhängare som fått höga löner utan att behöva arbeta och landets politiker har använt 

offentliga medel för att köpa röster. Denna syn på offentlig sektor som något dyrt och 

ineffektivt stämmer överens med det som Thörn och Pierre menar är effekter av den 

globaliserade ekonomins hegemoniska ställning. Det kan naturligtvis vara så att Greklands 

offentliga sektor var en viktig orsak till varför landet hamnade i ekonomisk kris. Ingen artikel 

beskriver hur mycket pengar den faktiskt omsatte, utan de nöjer sig med att konstatera att den 

var för stor och dyr. Läsaren får således förlita sig på det som beskrivs i artiklarna, trots att 

dessa påståenden saknar belägg. Detta möjliggörs bl.a. genom det som Strömbäck beskriver 

som journalisters sanningsanspråk. Läsare förväntar sig att det de läser i tidningen är sant, och

journalisten behöver således inte belägga sina påståenden med fakta. Detta kan dock skapa 

problem när dessa beskrivningar är ideologiskt präglade, som i fallet med en för stor offentlig 

sektor. Läsaren leds till att tolka denna information som fakta, trots avsaknaden av belägg, 

vilket i sin tur stärker den hegemoniska position som den marknadsliberala diskursen innehar.

6.5.4 Bankerna

DN skriver i stor utsträckning om europeiska banker och på vilka sätt dessa kan drabbas av 

krisen i Grekland. Tidningen tar tydligt ställning för bankerna och beskriver dem 

genomgående som utsatta och som offer för den kris som Grekland orsakat. Det framgår i 
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artiklarna att bankerna är viktigare än Grekland, och det är dessa som i första hand måste  

räddas. Detta visar ännu en gång hur den hegemoniska ekonomidiskursen verkar där privat 

kapital bedöms viktigare än enskilda länders. Istället för att beskriva konsekvenserna på ett 

mer värdeneutralt vis där bankerna, precis som Grekland, är delar av en global ekonomi så 

väljer tidningen att beskriva dem i rollen som offer, och Grekland som förövaren.

6.5.5 Den marknadsliberala diskursen

Det tycks vara så att artiklarna i stor utsträckning präglas av den globala marknadsekonomins 

diskurs då såväl orsaker som lösningar och krav alla hämtas ur denna, och det är denna 

diskurs' hegemoniska ställning som möjliggör detta. Genom att artiklarna utgår från denna 

diskurs så kan går det att dra slutsatsen att de är såväl konsituerade som konstituerande av 

denna diskurs. Konsekvenserna av detta riskerar att bli, som beskrivs i avsnittet En 

marknadsliberal diskurs ovan, att människor i allt mindre utsträckning förväntar sig politiska 

åtgärder och lösningar som ligger utanför denna diskurs. Privat kapital får prioritet över 

statligt. Offentlig sektor anses vara mer av en belastning än en resurs. Privatiseringar och 

avregleringar är de lösningar som finns att tillgå för att få ett land ekonomiska på fötter igen. 

Framställningen av de överstatliga organisationerna IMF och EU ligger i linje med detta och 

synen på dem som samhällsförbättrande instanser förstärks ytterligare då de skildras som de 

enda som kan lösa krisen. Endast en av urvalets 32 artiklar visar upp en annan bild än den 

hegemoniska, vilket, om möjligt, gör den hegemoniska diskursen ännu tydligare, och dess 

ställning tycks vara ohotad.
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7. Slutsatser, diskussion och framtida forskning

Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av uppsatsens syfte, frågeställningar, tidigare

forskning och huvudresultat. Efter detta diskuterar jag resultatet och föreslår öppningar för 

vidare forskning.

Jag har med denna undersökning studerat svenska mediers framställning av den ekonomiska 

krisen i Grekland under 2011. Jag anser att detta är intressant då vi människor bildar oss en 

uppfattning om världsläget med hjälp av den information vi får via de nyheter många av oss 

dagligen konsumerar (se kap 3.1 Dagordningsteori). Genom att kartlägga hur medier 

framställer krisens orsaker, lösningar och krav samt de viktigaste aktörerna kan jag dra 

slutsatser om människors uppfattning om just krisen i Grekland. Med hjälp av bl.a. 

Faircloughs kritiska diskursanalys har kunnat identifiera några av diskursernas ideologiska 

effekter, och jag har identifierat en rad diskurser som präglar beskrivningen av krisen.

Jag kan med hjälp av min analys konstatera att krisens orsaker beskrivs i liten utsträckning, 

men att den, enligt artiklarna, tycks bero på främst korruption och en för dyr offentlig sektor. 

De lösningar och krav som det går att läsa om handlar till största delen om lån från EU och 

IMF. Dessa lån beskrivs på olika sätt, och läsaren kan många gånger få uppfattningen att det 

inte handlar om lån, utan snarare bidrag. Samtliga tidningar skriver om högre skatter samt en 

mindre offentlig sektor som lösningar på krisen. Krisens aktörer består i stort sett av två läger,

Grekland och EU och IMF. Grekland som beskrivs som ett land där kaos råder och vars 

befolkning jobbar så lite de kan, lever på bidrag och är mästare i att undvika att betala skatt. 

Grekerna beskrivs uteslutande negativt och på ett sätt som i många avseenden kan anses 

stereotypt. Dessa beskrivningar av grekerna bygger på föreställningar om bl.a. livet vid 

Medelhavet, EU, IMF och greker. Denna nästan karikatyrartade bild av grekerna får står 

oemotsagd i samtliga artiklar, vilket med stor sannolikhet skapar en antipati mot greker som 

orsakat denna kris de nu är så ovilliga att lösa. EU och IMF beskrivs som den seriösa och 

kompetenta parten som gör allt i sin makt för att rädda Grekland. Endast en artikel, ”Revolten 

mot IMF”116 presenterar en avvikande bild av IMF. Där framställs valutafonden som driven av

en nyliberal agenda vars åtgärder inte kommer att hjälpa Grekland, snarare tvärtom. 

 

116 Aftonbladet, 110623
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Jag kan dra slutsatsen att de olika tidningarna som representeras i mitt urval reproducerar en 

enhetlig bild av krisens orsaker, lösningar och krav, samt aktörer. Trots att det finns ett fåtal 

undantag så skiljer sig rapporteringen inte mycket, och det är i alla avseenden Grekland och 

grekerna som framställs med negativa ordalag jämfört med EU och IMF som är diskursens 

good guys.

Efter denna kartläggning har jag fokuserat på diskursens eventuella effekter på rådande 

hegemonier. Det blir då tydligt att den globala marknadsliberala ekonomin genomgående 

präglar artiklarna, vilket i sin tur får konsekvenser för människors uppfattning om möjliga 

lösningar på en fråga som den ekonomiska krisen i Grekland. Även andra diskurser och 

föreställningar om bl.a. greker, Grekland, livet vid medelhavet, EU och IMF samverkar för att

forma den bild av krisen som återges i denna undersökning.

Såväl Tracy117 som Chalá�niová�118 undersökte mediers framställning av den ekonomiska krisen 

i Grekland. Tracy, som undersökte amerikansk media, fann tre huvudsakliga 

gestaltningskategorier som bidrog till att dels förenkla det komplexa problem som krisen 

utgör. Dessa förenklade kategorier skapade också en bild av Grekland och dess befolkning 

som oansvariga, inkompetenta och oförmögna att bättra sig. Lösningarna som föreslås i 

amerikansk media är åtstramningar och privatiseringar, och Tracy menar att den 

karikatyrartade beskrivningen överskuggar det egentliga problemet som finns inom 

nyliberalismen. Chalá�niová� fann i sin studie av politiska karikatyrer av krisen i Grekland 

liknande tendenser till steretypa beskrivningar av grekerna. Detta resulterade i ett omdanade 

av den rådande bilden av grekerna till att bli ”de andra”, i förhållande till övriga Europa. 

I likhet med Tracy och Chalá�niová� så kommer jag fram till att bilden av krisen är väldigt 

ensidig, och saknar i stor utsträckning någon djupare analys eller förklaring. De förklaringar 

som ges handlar till stor del om grekernas tillkortakommanden och lösningarna finns nästan 

uteslutande hos EU och IMF. Detta går i linje med vad Thörn och Pierre beskriver i avsnitt 

3.7 En marknadsliberal diskurs där människor anpassar sina förväntningar och krav till att 

passa inom ramarna för den hegemoniska ekonomidiskursen. 

117 Tracy, James F, COVERING “FINANCIAL TERRORISM”.
118  Chalániová, Daniela, Turn the Other Greek. How the Eurozone Crisis Changes the Image of Greeks and What Visual 

Representations of Greeks Tell Us about European Identity .
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Med tanke på det sanningsanspråk som medier har, och den enhetliga bild av krisen i 

Grekland som förmedlas, så får framställningen av krisen i Grekland stor betydelse för 

människors uppfattning om krisen i synnerhet, men också om samhället i allmänhet. Den 

starka konsensus som tycks råda kring krisen i Grekland påverkar människors uppfattning om 

politik och ekonomi, men också om greker, Grekland, IMF och EU. Detta gör att den redan 

hegemoniska ekonomiska diskursen fortsätter att reproduceras och dess ställning kan i detta 

sammanhang betraktas som ohotad.

Konsekvenserna av detta upprätthållande av den hegemoniska diskursen blir att människors 

uppfattning om möjliga politiska lösningar begränsas. Vi baserar våra uppfattningar på vad 

som är en möjlig lösning på krisen i Grekland på det som skildras i de nyheter vi läser om 

den. När dessa lösningar förenklas på detta vis kommer vår uppfattning om saken också att 

förenklas. Detta kan i sin tur medföra att synen på ekonomi och politik i allmänhet påverkas. I

tidningarna går det att läsa om offentlig sektor som en viktig orsak till krisen i Grekland. 

Lösningen som presenteras är att minska på offentlig sektor, och detta framställs utan 

ifrågasättande. Detsamma gäller avregleringar och privatiseringar. Det tycks självklart att EU 

och IMF ska få en ökad makt över grekisk politik och ekonomi då detta är den enda lösningen

som presenteras på problemet med krisen i Grekland. När dessa åsikter, som de ju faktiskt är, 

upprepats som sanningar tillräckligt många gånger så kommer de till slut att internaliseras hos

människor som i allt större utsträckning börjar betrakta denna uppfattning som en sanning. 

När denna ökade acceptans för privatiseringar, minskad offentlig sektor och avregleringar 

stärks hos människor så bör detta också påverka svensk inrikespolitik i samma riktning. 

Samma sak gäller åsikter kring det svenska EU-medlemskapet som med stor sannolikhet 

påverkas av det framställandet av aktörer vi kan se i samband med krisen i Grekland.

Fairclough menar att en viktig aspekt av den kritiska diskursanalysen är att identifiera det 

upprätthållande av sociala orättvisor som finns inlagrat i diskurserna.119 I denna undersökning 

har jag visat på hur en marknadsliberal ekonomi gynnas i skildringen av krisen i Grekland. I 

denna diskurs premieras privat ägande framför statligt, sänkta löner inom offentlig sektor, 

lägre statlig pension och individen framför kollektivet. Detta är en politik som tenderar att öka

klyftorna mellan människor i samhället. En politik som gynnar de mer bemedlade på 

119 Fairclough, Critical discourse analysis: the critical study of language , s.132.
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bekostnad av de mindre bemedlade.

7.1 Undersökningens genomförande

I arbetet med denna undersökning har en stor del av resultatet varit beroende av min egna 

tolkning av urvalets nyhetstexter. Denna tolkning påverkas av mina redan befintliga 

kunskaper och uppfattningar om såväl politik i allmänhet som mer specifikt EU, IMF, 

Grekland och den marknadsliberala ekonomin. En annan person hade kanske funnit andra 

analyskategorier som viktiga för att förstå mediers beskrivning av krisen i Grekland. I urvalet 

finns många andra potentiella kategorier, och de citat jag valt att lyfta fram påverkar 

naturligtvis resultatet i min undersökning. Jag tycker att datainsamlingen och urvalsmetoden 

fungerade bra och trots att det kan ha funnits andra kategorier att lyfta fram så anser jag att de 

jag funnit och analyserat ger en rättvis beskrivning av framställningen av krisen i Grekland.

Det jag visar med denna undersökning är att vissa befintliga diskurser och uppfattningar 

påverkar sättet medier beskriver en given situation, som krisen i Grekland. Detta är i sig inget 

nytt, men att framställningen skulle vara så likriktad hade jag inte förväntat mig. Jag visar att 

det finns en tydlig koppling mellan den global marknadsekonomisk diskurs och sättet medier 

beskriver den ekonomiska krisen i Grekland. 

7.2 Framtida forskning

Det skulle vara intressant för vidare forskning att undersöka vilka diskurser och 

föreställningar som faktiskt präglar mediers beskrivning av olika samhällsfenomen. Ett 

aktuellt exempel skulle kunna vara att undersöka på vilket sätt medier rapporterar om 

invandring och den förestående flyktingkris som just nu pågår i stora delar av Europa. Vilken 

effekt har det om medier oftast beskriver de problem som omgärdar invandringen, istället för 

alla möjligheter och positiva exempel? Hur har bilden av muslimer förändrats i medier under 

de senaste fem åren? Att ställa denna bild av muslimer i relation till viktiga händelser som kan

ha påverkat den. Som terrorattackerna i Paris och Belgien. 

En annan intressant studie skulle vara att undersöka de faktapåståenden som görs i 

beskrivningen av krisen i Grekland. Den dåvarande finansministern Anders Borg sade i en 
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intervju med SVT att grekerna pensionerar sig i 40-årsåldern, och att detta är oacceptabelt.120 I

själva verket var den genomsnittliga pensionsåldern vid krisens utbrott 61,7 år.121 En annan 

vedertagen bild handlar om att grekerna inte arbetar tillräckligt mycket. Enligt OECD är den 

genomsnittliga årsarbetstiden i Grekland ca 2000 timmar. Detta kan jämföras med Sveriges ca

1600 timmar och Tysklands ca 1400 timmar.122 Det vore därför intressant att undersöka dessa 

uppfattningar om den lata greken och ställa dessa i relation till officiell statistik som en 

representation av en mer sann bild av grekerna. Hur påverkar våra fördomar om greker 

rapporteringen om krisen i Grekland? Vad är det som gör att dessa fördomar förmedlas istället

för den officiella statistiken? Vem är det egentligen som gynnas av att en stereotyp bild av 

grekerna sprids i svenska medier?

120http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-skattebetalare-ska-inte-betala  (2016-05-10)
121http://www.st.nu/opinion/insandare/manga-logner-om-krisen-i-grekland-1  (2016-05-10)
122h  ttp://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/grekiska-myter-och-sanningar-1.114047  (2016-05-10)
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Pressrelease

Krisande greker

Vad vet du egentligen om krisen i Grekland? Undersökningar visar att människor i stor 

utsträckning bildar sig en uppfattning om världsläget via medier. Trots att nyheterna 

ofta framstår som objektiva berättelser så döljer det sig ofta underliggande meningar 

och uppfattningar i det som skildras i pressen.

En student vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har i en 

kandidatuppsats undersökt hur underliggande meningar och uppfattningar i nyheterna hjälper 

till att forma människors uppfattning om politik och ekonomi. I uppsatsen kan man läsa hur 

den till synes objektiva rapporteringen av den ekomiska krisen i Grekland i själva verket 

döljer stereotypa uppfattningar om bland annat grekerna. Bilden av grekerna framställer dem 

som skattesmitare som hellre sitter på ett fik och dricker ouzo än att gå till jobbet.

När vi tar del av dessa stereotypa beskrivningar i formen av en nyhet så tenderar vi att tolka 

denna information som sann. Detta beror på att vi förväntar oss att nyheterna ska vara just 

sanna. Dessas ofta förenklade sätt att beskriva komplexa problem gör att läsarnas uppfattning 

också blir förenklad. Den stereotypa bilden av greker smittar av sig och kommer till slut att 

delas av de människor som läst om krisen i Grekland. Men vår uppfattning av grekerna gäller 

då inte längre bara för att beskriva dem när de har en ekonomisk kris. Det påverkar också vår 

bild av grekerna i andra sammanhang. 

Undersökningen visar att också hur våra uppfattningar om bl.a. EU, IMF, banker och det 

ekonomiska systemet påverkas när vi läser om krisen i Grekland. Dessa uppfattningar 

tenderar att gynna samhällets starkare grupper på bekostnad av de svagare. Detta är vad som 

inom forskningen kallas för nyheternas ideologiska effekter.

Varför krisar grekerna? - En kritisk diskursanalys av den mediala bilden av den ekonomiska 

krisen i Grekland 2011
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