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Introduktion & Ämnesval 

Greklands kris har engagerat många de senaste åren. Mycket har skrivits om det 

politiska spelet, men det vi saknat är en artikel som berättar om hur det grekiska 

folket påverkats. Vi bestämde oss därför för att resa ned till Grekland och träffa de 

människor som på olika sätt påverkats av krisen. 

Vi ville passa på att göra ett arbete utomlands för att detta var en bra möjlighet. 

Eftersom båda var intresserade av situationen i Grekland och en av oss pratar 

grekiska var det ett hett alternativ. I början hade vi några andra alternativ: bland 

annat var vi båda sugna på att skriva något om tech-sektorn i Kalifornien, eller om 

något relaterat till Afrikanska mästerskapen i fotboll som gick av stapeln i Marocko. 

De båda alternativen föll bort för att det var svårt att hitta en bra vinkel som inte 

redan var skriven i Kalifornien och de afrikanska mästerskapen bytte datum och 

land. Vi ville hitta ett eget fält och bedömde att möjligheten att göra det var ganska 

stor om vi valde krisens Grekland.  

I början tänkte vi att “Grekland efter Syriza” var en tillräckligt bra avgränsning, men 

märkte snart att även det var för stort. Vi halkade in på situationen inom sjukvården, 

som kanske är den offentligt finansierade sektor som drabbats hårdast av 

åtstramningarna, och bedömde att den därför kunde ge en bra bild av situationen i 

Grekland efter krisen – dessutom var den lämplig för att skriva något i hårdare 

nyhetsformat eftersom vi skulle sälja en bit av arbetet till TT.  

Vi ansåg att en beskrivning av situationen inom sjukvården kunde användas som ett 

bra exempel för att kunna ge en bra bild av hur de politiska och ekonomiska besluten 

påverkat människorna i Grekland. Det gav oss även en tydlig språngbräda in i 

makroperspektivet. Det visade sig under vår research att sjukvården hade påverkats 

mycket, inte minst genom framväxten av volontärsjukhus men även genom 

budgetsänkningar och privatiseringar. Både patienter och de som arbetade inom 

vården hade drabbats hårt. 
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Research bedrev vi inledningsvis genom att läsa in oss på krisen generellt och den 

idédebatt som pågått och pågår kring vad som är orsaken till den – de lata grekerna 

eller ett från början omöjligt och orättvist EU-projekt. Det bästa som skrivits i den 

genre vi tänkt oss är Skulden av Kajsa Ekis Ekman och Kaos av Alexandra 

Pascalidou.  

Centralt i dessa böcker är att beskriva de effekter krisen har fått på människor utan 

att skuldbelägga grekerna för den situation de befinner sig i. Man måste kunna skilja 

på den personliga tragedi krisen innebär för många greker enskilt och den skuld som 

en stat bär för sin situation (något som förstås också kan diskuteras – det 

återkommer vi till). 

Kajsa Ekis Ekman ger en bra bild av hur krisen, när den precis blommat ut, 

förklarades med enkla, på gränsen till rasistiska modeller. Många såg grekerna helt 

enkelt som folk som konsumerat över sina tillgångar och som nu får betala tillbaka.  

”Man har inte arbetat lika hårt som medborgare i andra länder”, som 

europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) då uttryckte det . 1

Det är inte svårt att hitta fler exempel. Anders Borg sade i en intervju att ”svenska 

skattebetalare inte ska behöva betala för att greker väljer att gå i pension i 40-

årsåldern” , och Svenska Dagbladets Claes Arvidsson proklamerade att tyskarna 2

minsann inte skulle betala för ”den grekiska synden” . 3

Ännu idag dominerar den förklaringsmodellen offentligheten. “Hade Grekland varit 

en privatperson och inte en stat, hade den personliga konkursen redan varit ett 

faktum. Och Grekland sannolikt indraget i ett rättsligt efterspel med åtalspunkter 

som urkundsförfalskning, förskingring och trolöshet mot huvudman”, skrev DN:s 

Richard Swartz i januari.  4

 Kajsa Ekis Ekman, Skulden, Leopard Förlag 2013, s.21.1

 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-skattebetalare-ska-inte-betala2

 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ekonomiskt-lattsinne-har-alltid-ett-pris_4681403.svd3

 http://www.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-striden-galler-inte-bara-pengar/4
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Swartz syftar på att Grekland ljugit om statsfinansernas läge för att klara EMU-

kraven. Grekerna har helt enkelt levt på lånade pengar och sedan sprungit från 

notan. Men denna syn har på sistone fått allt större mothugg, bland annat från 

Arena-ekonomen Sandro Scocco.  Han menar att orsaken till krisen till stora delar är 

inbyggda i EMU-systemet . Scocco menar dessutom att Tyskland, som kanske är det 5

land som ställer hårdast krav på Grekland, har sin del i krisen, eftersom man tryckt 

ned sina löner kraftigt, vilket gett konkurrensfördelar. 

Varför är det viktigt för vårt val av reportage? Jo, för att det grekiska folket nu krävs 

på en skuld de inte anser sig ha skapat själva. Men ute i Europa upprepas myten om 

den late greken ständigt – och detta påverkar förstås synen på i vilken grad 

åtstramningarna kan genomföras. Postmodernismen fäster uppmärksamhet kring 

just detta – hur teorier är uppbyggda, deras antaganden, retoriska strategier och krav 

på auktoritet. “Verkligheten” ska kunna representeras på olika sätt och olika röster 

ska kunna höras . Det har hittills inte skett i beskrivningen av Greklandskrisen, 6

enligt vår mening.  

Förklaringarna till de bakomliggande orsakerna är förenklade, och beskrivningarna 

av konsekvenserna för grekerna går sällan på djupet. Sjukvården är så hårt ansatt att 

den knappt fungerar, och att det i så hög grad accepteras av grannländerna i övriga 

Europa samexisterar förstås med uppfattningen att det är grekerna som har sig 

själva att skylla.  

Dessa retoriska strategier bör enligt postmodernismen brytas ner, och ett sätt att 

göra det, tror vi, är att försöka ge en oretuscherad bild av det lidande, både psykiskt 

och fysiskt, som faktiskt existerar i Grekland idag till följd av krisen, och de 

dramatiska konsekvenser det fått för en så grundläggande rättighet som hälsan – 

utan att slänga in en brasklapp om att sötebrödsdagarna skulle vara över, för för 

många har de faktiskt aldrig existerat.  

 Sandro Scocco, Därför hade alla fel om Grekland, Arena idé 2015, s.55

 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 2008, s.3996
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Detta, i kombination med att det i skrivande stund pågår förhandlingar mellan 

Grekland och långivarna, gjorde ämnet utöver intressant även aktuellt. På spel står ju 

Greklands medlemsskap i valutaunionen, men också den nya grekiska regeringens 

trovärdighet.  

Syriza har en gemensam syn med långivarna på korruption, skatteuppbörd, och en 

effektiv förvaltning. Skillnaderna hittas i synen på arbetsmarknad, privatisering, 

välfärd och åtstramningar. Det Sandro Scocco också tar upp är att nedskärningarna 

inte bara drabbar löner och sysselsättningsgrad, utan också arbetsrätten – något som 

under vårt besök i Grekland faktiskt visade sig vara en väldigt central del i historien 

om den grekiska sjukvården. Syriza anser att många av långivarnas krav inte är 

förenliga med konventionerna i ILO, Internationella arbetsorganisationen, som är 

FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Här utkämpas just nu 

kriget, och det grekiska folket är mitt i korselden. 

I internationella medier har vi kunnat läsa om att situationen inom just 

läkemedelssektorn var ansträngd vilket vi länge såg som ett potentiell ämne att lägga 

vikten vid. När vi kom till Grekland insåg vi dock ganska fort, genom att prata med 

personer med insyn i frågan, men också eftersom att tystnaden bland 

läkemedelsleverantörerna var kompakt, att det skulle bli svårt att skriva ett bra 

reportage om sjukvården ifall vi ägnade oss för mycket åt läkemedelsvinkeln. Det 

verkar vara ett komplext ämne som ändå inte på ett tillräckligt bra sätt illustrerar 

krisen inifrån. Istället vände vi blicken mot alla de volontärsjukhus som ploppat upp 

som svampar efter att nedskärningarna inom den offentliga vården tagit fart. 

När vi letade efter ingångar i ämnet och folk som verkade inom den grekiska 

vårdsektorn fick vi tips om en psykolog i Grekland, Eleni Apostolaki, som varit 

engagerad i vårdsituationen, samt en frilansjournalist som rapporterar om frågorna, 

Vasiliki Polychronopoulou. Vasiliki var svår att få hjälp av, det kan ha att göra med 

att hon har jobbat som fixer och misstänkte att vi inte hade för avsikt att betala för 

kontakter och tips. Via Eleni Apostolaki kunde vi emellertid få tips om ingångar i 

ämnet och andra personer att kontakta.  
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Vi använde oss även av privata kontakter som bor i Grekland och samlade ganska 

snabbt på oss en lista med namn vi kunde kontakta. 

Våra viktigaste källor kom att bli de personer vi kunde träffa på plats i Grekland – 

vårt reportage är inget som kan göras från skrivbordet. Bland dessa var det ett par 

som stack ut som riktigt bra källor: Nikos Malinoglou, som är fackledare för tre av de 

största sjukhusen i Aten, visade sig extremt insatt sjukvårdskrisen, både ut ett 

arbetar- och patientperspektiv. Även psykologen Antonis Dimakis var väldigt insatt, 

och hade sett nedskärningarna från insidan eftersom han jobbade på ett dagcenter 

för autistiska barn som stängdes. Sedan var ovan nämnda Eleni Apostolaki en väldigt 

bra kontakt, eftersom vi genom henne fick tillgång till sjukhus och volontärsjukhus 

som annars hade varit svåra att besöka. Dessutom var även hon duktig på att förklara 

hur sjukvårdssituationen på hennes sjukhus såg ut. 

Vår övergripande vinkel blev slutligen att Greklands sjukvård är i sådant illa skick att 

volontärsjukhusen nu blivit en livsnödvändighet för att inte vården ska klappa ihop 

helt och hållet. Vi tycker att temat har extremt hög samhällsrelevans. Krisen är inget 

som bara har drabbat Grekland, utan finns i de flestas medvetande. 

Björn Häger skriver att journalistik är ett samhälles samtals med sig självt. Nyheter 

handlar om att ge människor den information de behöver för att vara fria och 

självstyrande . Information om hur den policy som förs av EU, IMF gentemot 7

Grekland faktiskt påverkar den enskilde invånaren behöver nå läsare inte bara i 

Grekland. 

  

Diskussioner om EU:s överstatlighet pågår även i Sverige, varför det kan vara viktigt 

för svenska läsare att förstå vad som faktiskt kan drabba invånarna i ett land som 

skuldsatt sig upp över öronen. Inte minst med tanke på att också svenskarna är 

skuldsatta, vilket oroat bland annat Riksbanken .  8

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.79.7

 http://www.svt.se/nyheter/manga-svenskar-hogt-skuldsatta8
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Vi ansåg även att det fanns ett publikintresse för alla samhällsintresserade, eftersom 

det rör det makroekonomiska och storpolitiska spelets påverkan på den enskilda 

människan. 

Som tidigare nämnt bytte Grekland nyligen regering och förhandlingarna som pågår 

påverkar vården direkt vilket gör att det absolut finns en aktualitet. Nyhetsvärdet 

tycker vi finns för att det inte skrivs tillräckligt om själva situationen i landet, i stället 

skrivs det mest om skulder och förhandlingar. De vardagsskildringar som skrivs i 

exempelvis DN bekräftar oftast bara något redan känt, och innehåller några 

pratminus från “mannen på gatan”.  

Vi ville göra något mer djuplodande och förhoppningsvis något som gjorde att folk 

skulle tänka “är det verkligen såhär illa”, när de läser vårt reportage.  Vår teori var att 

digniteten på bristerna inom vården var så stora att det i sig har ett nyhetsvärde. 

Dessutom kan vi presentera en rad häpnadsväckande siffror för läsaren som gör det 

enkelt att förstå vidden av sjukvårdskrisen: det stora antal greker som inte har 

sjukvårdsförsäkring och antalet som enligt chefen för läkarfacken riskerar dö varje år 

på grund av bristen på intensivvårdsplatser. Som Björn Häger uttrycker det: inget 

blir så tydligt i nyhetsvärderingens makabra matematik som vikten av antalet döda 

och skadade.  9

Dessutom finns för nyhetsvärderingen viktiga faktorer i form av närhet i rum och 

kultur . Grekland ligger förvisso på andra sidan Europa, men om situationen där 10

börjar likna något som nyhetskonsumenten i vanliga fall hade identifierat som ett 

“tredje världen-förhållande” blir plötsligt den geografiska närheten relativt sett hög. 

Och vi identifierar oss mer med dem som liknar oss själva kulturellt, religiöst, 

politiskt och ekonomiskt. Det är en förklaring till att nyheterna oftare berättar om 

vad som händer i rika demokratier än i fattiga diktaturer.   11

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.80.9

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.86.10

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.87.11
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Svenskar och greker kanske inte delar kultur i särskilt hög grad utöver att man 

kanske har något slags diffus gemensam europeisk identitet, men många svenskar 

har en relation till Grekland eftersom många besökt landet och har en bild av hur 

greker och Grekland fungerar. Dessutom går inte att bortse från att det rent 

dramaturgiskt är lite kittlande att det är just Grekland, med sin stolta historia med 

demokrati, politik och filosofi, som just nu släpas i smutsen. 
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Undersökningsmetoder 

Eftersom vårt arbete baserades på hur människorna i Grekland påverkades av krisen, 

var det naturligtvis viktigt för oss att få deras röster och åsikter hörda i vårt 

reportage. Att en av oss talar grekiska gav oss dessutom stora möjligheter att 

genomföra intervjuer på plats. Ambitionen var hela tiden att göra kvalitativa 

semistrukturerade djupintervjuer med folk som på ett eller annat sätt påverkas av 

den förda politiken stod i centrum.  

I Grant McCrackens The Long Interview beskrivs hur den långa kvalitativa intervjun 

kan vara till vår hjälp inför den här uppgiften. En sådan intervju är ett bra sätt att få 

tillgång till en persons inre och se världen såsom de ser den själva gör .  12

Det första steget för oss var att göra en lång och djupgående research, främst genom 

att läsa på, men även genom samtal och intervjuer med insatta personer. Vi pratade 

med personer från Syrizas organisation i Sverige och gjorde en semistrukturerad 

djupintervju med Panos Oulis som är sekreterare för Syriza i Sverige. Eftersom 

denna intervjumetod - så som McCracken beskriver den - ger intervjuobjektet en 

större frihet under intervjusituationen, och gör att vi tillsammans kan styra samtalet, 

är chansen också större att man kommer åt intervjuobjektets åsikter och tankar, 

jämfört med en standardintervju eller ett frågeformulär . Genom intervjun med 13

Panos Oulis skaffade vi oss utöver bakgrundsmateriel även en inblick i den 

åtstramnings- och EU-kritiska tankegodset som han, och många av våra kommande 

intervjuobjekt delade.  

  

När vi väl satt med intervjuobjekten inledde vi med att ta reda på hur deras 

bakgrund såg ut, för att skapa oss en bättre bild av vad som kan ha format deras 

åsikter och svar .  14

 Grant McCrackens, The Long Interview, Sage 1988, s.9.12

 Uwe Flick, An Introduction to Qualitative Research, Sage 1995, s.15013

 Grant McCrackens, The Long Interview, Sage 1988, s.30-32.14
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Antonis Dimakis exempelvis, var i inte bara psykolog, han var även starkt engagerad 

i arbetsrättsliga frågor, och hade deltagit i en två veckor lång ockupation av 

hälsodepartementet. Denna radikalitet är viktig att känna under en timmeslång 

intervju med en person som annars kanske hade framstått som helt och hållet som 

som en neutral auktoritet i frågor om psykisk hälsa. Det är förstås inte nödvändigtvis 

ett problem, och innebär inte att Antonis svar är icke trovärdiga, så länge de ses som 

ett vittnesmål från en yrkesperson som också tillskrivs denne tydligt i texten. Det 

visar också på ett intressant sätt hur personer i Grekland kan vara engagerade i sin 

kritik mot åtstramningarna med hela sin person – inte bara sin yrkesperson. 

Nikos Malinoglou, som är sjuksköterska, talade på samma sätt länge om socialt 

ansvarstagande som drev hon till att börja jobba inom vården, och Gianna Gaitani, 

Syriza-politikern, hade en bakgrund som vänsteraktivist och inom gräsrötterna, där 

hon bland annat jobbat på en skola som undervisade analfabeter ur äldre 

generationer. I början på det semistrukturerade intervjuerna tilläts intervjubjekten 

berätta utan några särskilt kritiska frågor, och vi kunde sedan under intervjun 

gradvis öka graden av kritiska frågor och invändningar.  

Vi kände oss ofta pålästa, vilket gjorde att vi kände större förtroende för vår förmåga 

att fortsätta samtalet och ställa följdfrågor när vi stundtals lämnade vårt 

frågeformulär . Samtidigt ska sägas att det är uppenbart att krisen är ett ständigt 15

samtalsämne, eftersom alla intervjuobjekt hade ett snabbt svar på nästan alla frågor 

– även om det inte rörde deras kärnämne. 

Vi har förstås alltid känt att det är viktigt att återge våra intervjuobjekt rättvist, men 

vi måste samtidigt vara ärliga med att deras svar filtreras genom oss innan det 

hamnar i artikeln. I den korta versionen av vår text, som gick till TT, har vissa 

intervjuobjekt fått ett pratminus, ibland inget, ur över entimmeslånga intervjuer.  

 Grant McCrackens, The Long Interview, Sage 1988, s.42.15
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Det är klart att en sådan sållning av material, både vad gäller hårda fakta men också 

känslor, inte kan fånga hela bilden av vad en person försökt förmedla. Det är viktigt 

för oss att vara medvetna om att vårt sätt att tolka intervjun omöjligen kan lämna 

ursprungsperspektivet helt oberört . Värt att lägga till är att många av intervjuerna 16

dessutom översättes från grekiska, vilket blir ytterligare ett slags ingrepp på svaren 

vare sig vi vill eller inte.  

Ambitionen har hela tiden varit att göra vårt fotarbete utifrån en etnografisk metod. 

Gösta Arvastson och Billy Ehns bok Etnografiska observationer tar upp hur en 

persons seende av saker och ting formas av personens kulturella villkor, vilket 

innebär att människor beroende av vilken bakgrund de har ser olika saker även när 

de ställs inför samma företeelse . James Lull har beskrivit att syftet med den 17

etnografiska metoden som ett sätt för forskaren att greppa som mycket som möjligt 

med så lite påverkan som möjligt på “ursprungsperspektivet” . Göran Bolin hävdar 18

att det råder delade meningar om hur man ska förhålla sig till den “minimala 

störning” som man vill uppnå i den etnografiska metoden.  

Vissa hävdar att en forskare av respekt för sin informanter inte kan sätta sig över 

sina dem på ett annat sätt än att tolka in det de faktiskt säger, medan andra hävdar 

att “forskning handlar just om att försöka blottlägga bakomliggande strukturer eller 

synliggöra tendenser från bakomliggande drivkrafter”. Göran Bolin argumenterar 

förvisso för att finns en risk för reduktion  och “patronisering”, dvs en en risk för 

nedlåtande behandling av intervjupersonen, när man tolkar intervjun, men att det är 

en risk värd att ta .  19

 Göran Bolin, Medieetnografiska kulturstudier – Metodologiska problem inom medieforskningen, 16

Kulturella perspektiv nr 4/1994, s.53.

 Arvastson & Ehn, Etnografiska Observationer, Studentlitteratur, 200917

  Göran Bolin, Medieetnografiska kulturstudier – Metodologiska problem inom medieforskningen, 18

Kulturella perspektiv nr 4/1994, s.53.

  Göran Bolin, Medieetnografiska kulturstudier – Metodologiska problem inom medieforskningen, 19

Kulturella perspektiv nr 4/1994, s.54.
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Det kan vi delvis hålla med om. Men eftersom vi skrev skriva ett journalistiskt 

reportage, med avsikt att publicera detta i dagspress, tror vi inte risken är allt för stor 

att vi reducerar våra intervjuer på ett sätt som inte intervjupersonen skulle känna 

igen sig i alls – vi har förstås haft som avsikt att följa alla vanliga journalistiska 

principer som såsom att citera folk korrekt och inte ta saker ur sitt sammanhang. 

I den längre artikeln har vi siktat på att resultatet ska bli en balansgång mellan 

korrekt återgivna citat och betraktelser i kombination med återgivning av den ”tysta” 

information man bara kan skaffa genom att studera intervjuobjekten på plats. Göran 

Bolin redogör också för en tredje ståndpunkt, den poststrukturalistiska, som innebär 

att forskarens tolkning “endast genererar en ny text” – det vill säga författarens .  20

Med andra ord har vi bara genererat en text, vår egen, som handlar om personen 

Panos. Begränsningen ligger alltså i att den nedtecknade utsagan, texten, aldrig kan 

fånga hela det rika spektrum som utsagan utgör. När texten är nedtecknad är den 

filtrerad genom forskaren och kräver i sig en ny tolkning.  

Och det är riktigt att vår slutgiltiga text kommer vara vårt försök att beskriva den 

riktning den grekiska sjukvården tagit. Men att inte göra någon tolkning alls kan inte 

ge någon komplexitet till texten. Och situationen i Grekland är ju minst sagt 

komplex, inte minst är synen på vem som är skyldig till situationen och vem som bör 

göra bot och bättring komplex.  

Denna vetskap ska emellertid inte begränsa oss från att göra ett försök att beskriva 

den verklighet vi möter, och beskriva den så tydligt som möjligt, även vi inte aldrig 

kommer kunna göra allmängiltiga anspråk på beskrivningen av utvecklingen i 

Grekland. Vi ska exempelvis intervjua sjuksköterskor på sjukhus i Grekland. 

Resultaten har förhoppningvis blivit en kompromiss mellan korrekt återgivna 

utsagor satta i ett sammanhang, vår tolkning, som kan ge en djup och kärnfull 

beskrivning av situationen på sjukhusen. 

  Göran Bolin, Medieetnografiska kulturstudier – Metodologiska problem inom medieforskningen, 20

Kulturella perspektiv nr 4/1994, s.54.
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Redigeringen av transkriptionerna skulle kunna vara det område där vi tycker att 

teori och praktik tydligast har krockat. I den metodkurs vi läste innan arbetet i 

Grekland började använde vi oss av av kodning genom metoden “Grounded Theory” 

enligt Strauss och Corbin, som är en procedur för att analysera data som har samlats 

in för att utveckla en teori för att tolka intervjun .  21

Detta är ingenting som vi varken kunnat, eller tyckt att vi behövt göra under vårt 

arbete. Syftet med Grounded Theory är att kunna använda kvalitativt material för 

utveckla generella teorier. Vad skulle våra generella teorier vara, tänkte vi? Där drar 

vi gränsen för vad vi som journalister kan uttolka ur våra intervjuobjekt. Dessutom 

tror vi att det kan vara farligt att göra anspråk på något slags heltäckande 

allmängiltighet av ett fenomen, oavsett vilket, om man till största delen bygger det på 

en veckas journalistiskt fotarbete. Vi berättar en historia – och att den är sann står vi 

bakom, men längre än så kan vi inte gå. 

Vid sidan av de längre semistrukturerade intervjuerna har vi också gjort en rad 

kortintervjuer, skall sägas. Dessa har framförallt skett med vårdpersonal, som bara 

haft tid att prata snabbt med oss under sitt arbete, samt patienter. Här har fokus 

framförallt legat på att få dessa att kortfattat berätta om sin personliga situationen 

och uppfattning, för att kunna ge kött och blod till artikeln, och delvis och bekräfta 

vissa påståenden som vi fått från annat håll.  

Vi har stött på en del trösklar och svårigheter under vårt researcharbete. En av de 

saker vi haft svårt med är att hitta oppositionella röster till vårt reportage - och då 

menar vi inte bara politisk opposition. Även om vi utgår från personer som lidit stora 

kval under den grekiska åtstramningspolitiken är sanningen förstås inte så enkel 

som att det finns en ond och en god sida. Alla bevakar sina intressen.  

 Uwe Flick, An Introduction to Qualitative Research, Sage 1995, s.31721
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En del artiklar som vi läst har handlat om problemen med den tydliga 

vänsterpolitiken som Syriza vill föra, och hur den kommer påverka Grekland på lång 

sikt, men det har inte varit helt lätt att hitta personer som vill ställa sig emot de 

åsikter som våra primära intervjuobjekt har fört fram, både när det gäller sjukvården 

och den ekonomiska politiken. (Det ska sägas att det har varit svårt att hitta 

vårdpersonal som har velat ställa upp och kritisera sjukvården också, av rädsla för 

repressalier från sjukhusledningen.) 

Det går att argumentera för att det i vårt fall inte är en nödvändighet att hitta röster 

som representerar en åtstramningspolitisk ståndpunkt. Vår text handlar i första 

hand inte om politik, utan om en situation som är konsekvensen av en förd politik. 

Meenakshi Gigi Durham skriver om att något som hon kallar epistemologisk 

relativism har fortplantat sig inom journalistiken. Hon kritiserar journalistiken 

eftersom hon anser att den i sin nuvarande form presenterar alla idéer som lika 

valida så länge det finns bevis som stödjer dessa.  

Genom att redogöra för olika sidors ståndpunkt som likvärdiga 

verklighetsbeskrivningar anser många journalister att jobbet är gjort, men detta 

bevarar status quo gällande maktrelationerna i samhället, något som gynnar de 

starka, enligt Durham . Att diskutera åtstramningarnas nödvändighet djupare i vår 22

text, med röster från både höger och vänster, gynnar alltså bara de som ser Grekland 

som en budgetpost. Och oavsett ingångsvärde i den ekonomiska politiken är det 

mänskliga lidandet är ett faktum, inte något som ena sidan kan tycka och andra 

sidan kan tycka något om.  

 Meenakshi Gigi Durham, On the relevance of standpoint epistemology to the practice of journalism: 22

The case for “strong objectivity”, 1998, s.126.
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Källor och källval 

Eftersom vi har gjort en journalistisk produkt så har det förstås varit viktigt och 

högprioriterat för oss att det vi skriver är sant, både ur ett helhetsperspektiv, men 

också när man tittar på de enskilda delarna. Vi har inte velat skriva någons version 

av sanningen, utan göra en egen bedömning av källor och intervjupersoner för att få 

till en så tydlig och korrekt bild som möjligt.  

När vi smalnade av vår artikel till att handla om sjukvården insåg att vi att vi 

behövde skaffa oss ingångar för att skaffa oss en viktig komponent – case. För att ta 

oss in i sjukvården och skaffa dessa använde vi oss av journalistiska och privata 

kontakter.  

Våra muntliga källor blev slutligen följande: 

■ Panos Oulis, sekreterare för Syriza i Sverige. 

■ Eleni Apostolaki, psykolog på Alexandrasjukhuset i Aten. 

■ Lambros Lambrinos, sjuksköterska på Alexandrasjukhuset. 

■ Fotis Koutsogiannis, undersköterska på Alexandrasjukhuset. 

■ Gianna Gaitani, parlamentsledamot för Syriza som sitter i sjukvårdsutskottet. 

■ Nikos Malinoglou, sjuksköterska på Sismanogliosjukhuset i Aten och ledare 

för fackförbundet för sjukhusen Sismanoglio, Fleming och för tillfället stängda 

Papadimitriou. 

■ Antonis Dimakis, psykolog som arbetat på dagcenter för autistisk barna, där 

han även var ledare för den lokala fackföreningen. Deltog i ockupation av 

Hälsodepartementet. 

■ Sofia Tzitzikou, chef för ett volontärsjukhus i Aten, själv apotekare, och vice 

generaldirektör för Unicef Grekland. 

■ Neni Nikolaou, tandläkare på volontärsjukhuset i Aten. 

■ Athanasia Karapapa, arbetslös, patient på volontärsjukhuset. 

■ Nargis Nargis, arbetslös, patient på volontärsjukhuset. 

■ Florida Osunde, patient på volontärsjukhuset. 



�17

■ Stratos Safioleas, pr-konsult, specialiserad på rådgivning till stater som vill 

arrangera OS. Han har tidigare varit presschef på Greklands 

utrikesdepartement. Han anlitas även regelbundet av den amerikanska tv-

kanalen CNBC och andra utländska medier som expertkommentator om den 

grekiska krisen och politiken. 

■ Carolyn A Warner, professor i statsvetenskap vid Arizona State University och 

expert på korruption inom eurozonen. 

Vi gjorde även fältarbete i form av besök på tre sjukhus. Det första gjordes på 

sjukhuset Laiko, där vi med Eleni Apostolakis kunde komma in och se hur 

underbemaningen såg ut i praktiken. Vi besökte även det hårt ansatta sjukhuset 

Evangelsimos tillsammans med Eleni.  

På inget av sjukhusen kunde vi fotografera eller göra intervjuer, men det gav oss 

självförtroende till texten att vi kunnat se hur bristen på vårdpersonal med egna 

ögon. Till sist besökt vi även sjukhuset Alexandra, som klarat sig relativt väl genom 

besparingarna. Där gjorde vi några av ovannämnda intervjuer och fick fotografier. 

Något som vi känner att vi saknade var intervjuer med någon sjukhuschef. Det var 

emellertid mycket svårt eftersom ingen ville prata med oss eftersom de skulle riskera 

att deras sjukhus framställs i dålig dager. När Eleni Apostolakis chef fick nys om att 

vi skulle komma till sjukhuset förbjöd denne oss att ta fotografier. Enligt Eleni ville 

hen inte heller att vi skulle prata med personalen, något vi lyckades göra ändå, även 

om fotografierna blev inifrån en skrubb. Under intervjuerna blev vi överrösta, 

bokstavligen, av siffror: sjuksängar per avdelning, bemanning innan och efter krisen, 

löner, antal personer som riskerar dö, antalet sjuksköterskor per tusen invånare, 

sjukvårdens andel av statsbudgeten och sjukvården som del av BNP. Det har varit 

svårt att verifiera alla dessa siffror, men vi har gjort vår bästa eftersom att lite 

nummer alltid ger tyngd.  
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Vissa uppgifter har vi varit tvungna att släppa helt, eftersom vi inte hade kunnat 

hänvisa till några oberoende källor om någon krävde oss på det. I andra fall har vi 

varit tvungna att låta uppgifterna, tex om hur bemanningen på en avdelning ser ut, 

stå för den person som sagt det - och på så sätt ta något mindre ansvar för 

uppgifterna själva. Här är det förstås viktigt att man trots allt gör en bedömning av 

rimligheten i påståendena, och det har vi verkligen gjort.  

Dels tycker vi alla våra intervjupersoner har varit högst trovärdiga med lång 

erfarenhet, och dessutom har vi ju även sett hur vården fungerar med egna ögon. 

Några av de mest relevanta uppgifterna om hur mycket pengar som läggs på vården 

har vi lyckats verifiera av oberoende källor – men det har i sanningens namn inte 

alltid varit helt lätt att få en uppfattning om Greklands finansiella situation genom 

den dimridå av förhandlingar, kravlistor och nya deadlines som nyhetsflödet varit 

fullspäckat av under våren. 

Bland skriftliga källor har vi egentligen mest använt oss av information för att skapa 

underlag till intervjuerna, eller för att bekräfta påståenden i intervjuerna. Dessa har i 

hög grad varit nyhetsartiklar, och det är svårt att redgöra för alla här men vi ska göra 

ett försök att redgöra för de centrala delarna. 

En artikel i New York Times om den grekiska sjukvården exempelvis, bekräftar i hög 

grad för oss att det vi fått berättat för oss och det vi sett inte är några extrema fall 

utan en vardag som pågått i flera år – och som möjligtvis blivit ännu värre .  23

För att hitta information om vad Syriza lovat göra använda vi en artikel i grekiska 

tidningen To Vima som beskriver Thessalonikiprogrammet, där Syriza innan valet 

proklamerade vad de ville göra om de vann valet . I en artikel i DN stod det vad 24

Syriza lovat göra, och vad kalaset skulle kosta .  25

http://www.nytimes.com/2012/10/25/world/europe/greek-unemployed-cut-off-from-medical-23

treatment.html?hp&_r=1

 http://www.tovima.gr/en/article/?aid=63148624

 http://www.dn.se/ekonomi/syriza-saknar-pengar-att-infria-valloften/25
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I en artikel i brittiska The Telegraph fanns en bra och överskådlig tidslinje över när 

Grekland olika utbetalningar väntas ske, vilket har varit viktigt att ha kolla på  (tänk 26

om Syriza mitt i arbetet hade kunnat trolla fram pengarna till att lösa resursbristen 

inom vården – då hade vi fått vinkla om).  

Uppgiften om hur stor del av BNP som utgörs av sjukvård korskörde vi med 

uppgifter om vad sjukvården kostar från tidningen Greekreporter  med statistik 27

över Greklands BNP 2014 och fanns den högst rimlig . Det har förkommit lite olika 28

uppgifter om hur mycket som läggs på sjukvården mellan 9-12 miljarder euro har vi 

hört. Därför har vi inte skrivit en exakt siffra. Oavsett belopp kommer det ligga nära 

5 procent av BNP vilket är den siffra vi använder i artikeln. 

Gianna Gaitani, Syrizaledamoten, hävdade att 3000 personer dog varje år på grund 

av underbemanningar. Det var inte en siffra vi kunde använda rakt av, men vi hittade 

däremot en artikel där chefen för de grekiska läkarnas fackförbund, Dimitris 

Varnavas, säger att bristen på intensivvårdsplatser leder till 2500 dödsfall om året .  29

Antonis Dimakis påståenden om fruktansvärda förhållande för mentalpatienter på 

ön Leros i slutet på 1980-talet och att de framsteg som gjorts på området sedan dess 

har börjat försämras igen, hittade vi stöd för i en artikel i BBC . Den bakgrund som 30

vi behövde från ön Leros hittade vi i dokumentärfilmen The Island of Outcasts . 31

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11534402/IMF-warns-Greek-negotiations-are-not-26

working-as-Athens-ramps-up-default-threats.html

http://greece.greekreporter.com/2015/04/03/greek-pm-tsipras-announces-abolition-of-e5-fee-to-27

access-hospitals-and-hiring-of-4500-healthcare-workers/

 http://www.tradingeconomics.com/greece/gdp28

http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/312008-d-varnavas-kleistes-200-klines-meth-2500-thanatoi-29

etisios

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8124976.stm30

 Jane Gabriel, The Island of Outcasts, 199031
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Självklart, i en sådan här brännande fråga som den om eurokrisen, finns skäl att 

behandla utsagor och information med en stor dos källkritik. På ideologisk och 

ekonomisk-politisk nivå finns skäl att lyssna in båda sidor, både de som anser att 

Grekland bär skulden till situationen och de som anser att Grekland är ett offer för 

kapitalismen.  

Arena-ekonomen Sandro Scoccos rapport Därför hade alla fel om Grekland var 

något som vi inledningsvis använde oss mycket av för att försöka förstå 

Greklandskrisens drivkrafter. Scocco menar att orsaken till krisen i Grekland är en 

perfekt storm av alla aktörer: Grekland, marknaden, EU, IMF, ECB. På 90-talet var 

nämligen marknadens förtroende för den grekiska ekonomin stor och att Greklands 

skuldnivå utanför euron var fullt hanterbar.  

Detta för att ett land som inte är med i EMU kan devalvera valutan, anpassa räntan 

efter konjunkturen, och kanske framförallt, centralbanken kan betala statens 

räkningar genom att sätta igång sedelpressarna vilket skapar inflation. Om ett lands 

skuld till stor del är i egen valuta minskar då skulden, eftersom valutan tappar i 

värde. Orsaken till krisen är alltså till stora delar inbyggda i EMU-systemet.  32

Grekerna har gjort de åtstramningar de blivit tillsagda att göra, menar Scocco: stora 

neddragningar under en konjunkturnedgång. Samtidigt har Trojkan, det vill säga 

ECB, EU och IMF, missat fatalt i sina prognoser. Det Trojkan utlovade när man 

påtvingade Grekland räddningspaketet var en liten dipp i tillväxten som under 2014 

återigen skulle ligga över den storlek på ekonomin som fanns 2010. Verkligheten är 

att den grekiska ekonomin fortsatt sjunka kraftigt.  

 Sandro Scocco, Därför hade alla fel om Grekland, Arena idé 2015, s.532
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Trojkans prognos var en maximal arbetslöshet på 15 procent när läget var som värst, 

men den faktiska blev 28 procent . Han skriver vidare att för att eurozonen ska 33

fungera måste lönebildningen gå i takt i medlemsländerna, och Tyskland har 

avsiktligt haft en löneinflation som utvecklats för svagt.  Alltså kan även Tyskland 34

hållas ansvarigt för eurokrisen. 

Det här är inga orimliga argument, och de är säkert alla sanna. Samtidigt är det 

också sant att Grekland har dolt ett stort budgetunderskott, att statsapparaten har 

varit dyr och ineffektiv, eller Grekland gått i regelbundna statsbankrutter under sin 

korta tid som modern stat . Det är svårt att som journalist gräva djupare bakom 35

ekonomers förklaringsmodeller och siffror. 

Det man kan man konstatera är att den här retoriken – från båda sidor – har 

propagandistiska inslag. Mark Balnaves m.fl skriver om ett fenomen som heter 

“glittering generality”. Det är ett knep för att få en publik att acceptera ett påstående 

exempelvis, utan att utreda dess sanningshalt . Det har Greklandskritikerna delvis 36

lyckats med gällande den grekiska slösaktigheten, nu återstår att se om EMU-

kritikerna lyckas med motsatsen. Propagandaknepet “card stacking” kan man 

emellertid se på båda sidor.  

Det är oerhört tydligt hur båda sidor i diskussionen väljer ut just de fakta som stödjer 

deras bild av hur krisen bör hanteras – vare sig de heter Borg eller Scocco.  

 Sandro Scocco, Därför hade alla fel om Grekland, Arena idé 2015, s.1233

 Sandro Scocco, Därför hade alla fel om Grekland, Arena idé 2015, s.434

 http://www.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-tsipras-missbedomer-eu/35

 Balnaves, Hemelryk Donald & Shoesmith, Media Theories & Approaches - A Global Perspective, 36

Palgrave Macmillan, 2009, s.134.
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I intervjun med Gianna Gaitani lyfte hon fram oräkneliga exempel på hur det 

grekiska fått orättvist rykte som lata fuskare. Men hon vägrade samtidigt att kännas 

vid att problemet med korruptionen inom vården fortfarande är ett stort problem, 

tror att vi bara några timmar tidigare varit på Alexandrasjukhuset och fått det 

bekräftat från flera förstahandskällor. Ett annat knep som Syriza använder är det 

som kallas “plain folks”.  

Det går ut på att övertyga en publik om att åsikter är goda just för att de är “folkets” 

åsikter. Syriza skiljer på det grekiska folket och staten, och menar att folket inte bör 

skulden till statsskulden. Det gör banker och tidigare korrupta makthavare. Men de 

inkluderar sig själva i folket, eftersom de aldrig någonsin tidigare haft den politiska 

makten, och därför bör hela den nuvarande grekiska statsapparaten gå fri från sin 

skuld. “Den är inte vår”, sade Gianna Gaitani till oss. 

Det finns anledning att kort diskutera våra källor utifrån de källkritiska 

principerna . Att våra källor alla skulle vara äkta finns ingen anledning att tvivla på. 37

Många har vi träffat på jobbet, och de som vi träffat på caféer och dylikt har vi 

kommit i kontakt med via andra äkta källor. Ingen har kontaktat oss från början. 

Några större problem med tidssamband finns inte heller. Stora delar av det vi 

beskriver i artikeln sker presens med oss närvarande. I de fall vi gör tillbakablickar, 

som mentalinstitutionen på Leros, rör det sig om väldokumenterade händelser, inte 

något intervjuobjekts minnesbild av dessa händelser.  

Källkriterierna oberoende och tendens är däremot något mer problematiska. För det 

första så är oberoendet nästan omöjligt att uppnå i det här fallet, utöver de 

vittnesmål vi fått om situationen inom vården, som ju är förstahandsinformation. 

Men känslan är att många intervjuobjekt använder samma statistik, och slänger sig 

med ungefär samma uppgifter om underbemanningar, korrumperade läkare och 

antal utförsäkrade och invandrare i landet, utan att egentligen ha det helt förankrat i 

någon egen källa. Därför har vi lagt mycket tid på att kolla om denna typ av 

information går att verifiera.  

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.154.37
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En sak som visade sig vara problematisk var att hitta kritiska röster som sade emot 

eller hade en annan infallsvinkel på det våra intervjupersoner berättade om. Vi 

kontaktade statsvetare och andra personer som kunde tänka sig ha en mer neutral 

syn än de ofta vänsterinriktade människor som kom till tals i artikeln, och valde till 

slut två personer, Stratos Safioleas, en grekisk PR-konsult som bland annat brukar 

synas som talking head när amerikanska CNBC rapporterar om krisen, samt Carolyn 

A Warner som vi fick tips om från statsvetaren Peo Hansen vid Linköpings 

Universitet.  

Carolyn är professor i statsvetenskap vid Arizona State University och har skrivit 

boken The Best System Money Can Buy, som handlar om korruption i eurozonen. 

Hon kunde ge oss bra svar om hur övergången till euron påverkat ett land där 

korruption märks av i alla delar av samhället. Hon kunde även ge oss bra material till 

artikelns makrodelar, där vi beskriver hur Grekland hamnade i det ekonomiska 

trångmål de befinner sig i. 

Tendens har vi redan varit inne på lite grann: självklart har de inblandade i historien 

om Grekland alla ett intresse av att skildringen ska vara deras egen. Där har vi gjort 

vårt bästa för att inte gå intervjuobjekten till mötes: Gianna Gaitani fick inte bre ut 

sig för mycket om kampen mellan de arbetande klasserna om kapitlet (även om det 

hade kunnat användas som förklaringsmodell för krisen), utan vi var bara 

intresserade av sakfrågan. Och de både fackligt engagerade, Nikos Malinoglou och 

Antonis Dimakis, behandlade vi med försiktighet just med tanke på att de är fackligt 

anslutna.  

Vi har båda arbetat journalistiskt med fackrepresentanter i Sverige och 

uppfattningen är att de beter sig precis som vilken intresseorganisation som helst. 

Å andra sidan: situationen inom vården är väldigt dålig, kanske värre än vad vi 

lyckas beskriva i vårt arbete. Vi har utelämnat information och påståenden som 

verkat “för otroliga”, för att inte texten ska tappa trovärdighet i svenska läsares ögon.   
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Även om vissa påståenden kanske varit sanna, har vår känsla varit att även om det 

får stå för intervjuobjekten i form av citat, så har det kunna skada både deras och 

textens, helt enkelt för att det kan vara svårt för en svensk läsare att tycka att det är 

rimligt. Men i Grekland förvånar inget längre. 
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Genreval 

När det visade sig att vi kunde göra ett journalistiskt arbete istället för en traditionell 

c-uppsats, och att vi själva fick välja vilket medium vi ville jobba med, kom vi snabbt 

fram till att vi ville producera ett reportage. Vi funderade på om det inte kanske vore 

kul att göra radio, innehållet skulle nog ha passat bra för det, men beslutade oss för 

att skriva när vi insåg att det skulle bli svårt att översätta intervjuerna som oftast var 

på grekiska. Dessutom vill vi både hålla på med skrivande journalistik i framtiden, 

och såg detta som en bra övning. 

Ordet reportage kommer från franska och betyder “bära tillbaka”. Ett reportage 

kännetecknas av att reportern är på plats och förmedlar bilder, känslor och dofter . 38

Berättande journalistik, helt enkelt. Vi har förstås försökt utnyttja att vi varit på 

plats. 

Grekland så mycket vi kan. För att skriva ett reportage kan man använda en rad 

formgrepp, enligt Björn Häger : 39

■ Texten bygger på scener, det lilla kan gestalta det stora. Vi använder den lilla 

historian om Athanisa Karapapa för att gestalta en hopplös situation för 

miljontals greker.  

■ Människorna som figurerar i reportaget talar till oss, eller varandra. De 

kommenterar generellt inte något fenomen rakt  ut i luften, utan finns på en 

plats läsaren känner till. Ett undantag från detta är kommentarerna om 

korruption vi fick från Carolyn A Warner, där vår användning liknar mer 

vanlig nyhetsjournalistik. 

■ Det finns en huvudtid i reportage, men det går att göra avstickare från denna. 

Detta görs till exempel när Alexis Tsipras firar valseger, när en man skjuter 

sig själv i huvudet på Syntagma eller när missförhållandena på Leros avslöjas. 

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.46.38

 Björn Häger, Reporter, Norstedts 2009, s.48.39



�26

■ Den klassiska dispositionen följs inte, det viktigaste kommer inte först. 

Tvärtom kan det finns ett intresse av att inte låta läsaren få veta allt från 

början för att hålla kvar denne i texten. Vi försöker göra det i flera delar, både 

i smått och stort. Kan Athanisia få någon medicin? Kan Syriza som jublade så 

efter valseger faktiskt ändra på något, och vad tror egentligen folk om Syrizas 

chanser?  

■ Ett reportage ska också ha ett genomtänkt slut. Vårt slut är tänkt att ge 

uttryck för den uppgivenhet som många greker nu känner eftersom det inte 

ser ut att finnas någon ljusning i tunneln – samtidigt måste man fortsätta 

försöka överleva, vad skulle man annars göra? 

Vi har även skrivit en kortare version som vi lämnat till TT. Även den innehåller de 

första kännetecknen för reportage, men där har vi ändå ansträngt oss för att ha en 

tydliga vinkel och lägga mer fokus på volontärsjukhusen framväxt. Inte minst för att 

smickra de nyhetsredaktioner ute i landet som i slutändan ska ta beslutet om artikeln 

platsar i deras tidning. 
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Stilistik 

Vi har tidigare sagt att vi haft ambitionen att skriva en text som liknar “Skulden” av 

Kajsa Ekis Ekman  i kortversion. Det gäller även stilistiskt – den tillåtna längden på 40

reportaget öppnar möjligheten att presentera de ingående personerna noggrant och 

nyansera deras resonemang.  

Vi vill inte bara redogöra för vad de säger, utan också för deras situation och i bästa 

fall för vad de känner. Vad gör den utsatta situationen inom vården med patienter 

och anställda? 

Formen för artikeln har visat sig svår. Att skriva en 6 000 ord lång artikel är inte 

något man gör i en handvändning, särskilt som det inte finns många förebilder att 

titta på. För att ta ett exempel, så är magasinet Filters längsta texter knappt hälften 

av det. Vi har försökt lägga upp texten i olika delar, som vi sedan tänkte fläta ihop för 

att skapa en fullständig bild med både mikro- och makroperspektiv. Här är en grov 

planering av reportaget som vi använt oss av när vi skrivit ihop delarna. 

Ingress 

Volontärsjukhuset (Del 1 av 3) 

Makro om krisen (Del 1 av 3)  

Sjukvårdssituationen i Grekland (Del 1 av 2) 

Volontärsjukhuset (Del 2 av 3) 

Gianna Gaitani och inhemska politiken (Del 1 av 2) 

Sjukvårdssituationen i landet (Del 2 av 3)  

Makro om krisen (del 2 av 3) 

Psykvården (Del 1 av 1) 

Sjukvårdssituationen i landet (Del 3 av 3) 

Gianna Gaitani och inhemska politiken (Del 2 av 2) 

Makro om krisen (del 3 av 3) 

Volontärsjukhuset Del 3 av 3) 

 Kajsa Ekis Ekman: Skulden, Leopard förlag 2013 40
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Tanken var att planeringen ovan skulle ge oss en bra överblick över hur vi kunde 

berätta själva historien. Eftersom den bestod av så många olika delar kändes det 

viktigt att vi kunde fläta ihop allt på ett bra sätt. Vi skrev varje kapitel för sig, och att 

sätta ihop dem visade sig vara svårare än vad vi först hade trott. I slutändan hade vi 

förvisso ett liknande system, där vår närvaro på volontärsjukhuset fick bära 

berättelsen med sin presensform, men det blev inte exakt som vi hade tänkt oss 

annars. Exempelvis var det ensamma kapitlet om psykvården det näst sista.  

Just det kapitlet var vi lite oense om. Det är ett väldigt bra material, men vi har bara 

en intervjuad källa och kunde inte gå så djupt in i frågan om vad nedskärningarna 

gjorde med de psykiskt sjuka som vi kanske hade velat. Vi beslutade oss tillslut för att 

ha kvar den som ett sammanhängande kapitel i slutet, och blev nöjda med resultatet. 

Det gav en tydligt fördjupande bild till reportaget, ansåg vi. 

Hur vi skriver och uttrycker oss var redan från början en av de absolut viktigaste 

delarna i vårt reportage. Utan att överdriver kan man nog säga att vi sätter stor 

stolthet i vår stilistik och hur vi förmedlar historien till läsaren. Vi läser båda mycket, 

och den här uppgiften, att få i princip obegränsat med tecken till att berätta en 

historia, kändes som ett drömscenario. Eftersom vi tar del av så pass mycket skriven 

journalist hade vi båda våra idéer om hur den gör sig bäst. Reportageböcker som 

Norman Mailers TheFight  om Mohammed Ali, och kapitel ur Fredrik Strages 41

Mikrofonkåt  om svensk hip-hops guldår fungerade som förebilder. 42

En skillnad mellan vår artikel och de två som nämns ovan, är att deras handlar om 

sport respektive musik, det vill säga två kulturella uttryck. Vår handlar om ett stort 

samhällsproblem, som behandlas ur både ett mikro- och ett makroperspektiv. En 

reportagebok som vi läste för att få inspiration om något tyngre ämnen var Fishing in 

Utopia , om en britt som för kärlekens skull flyttar till en mörk svensk småstad.  43

 Norman Mailer: The Fight, Penguin Books, 1975 (Publicerad som följetång i Playboy 41

1974)

 Fredrik Strage: Mikrofonkåt, Atlas förlag, 200142

 Andrew Brown: Fishing in Utopia, Granta, 200843
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Där kunde vi hitta en bra avvägning mellan hur man beskriver den lilla människan i 

den stora samhällsapparaten. Även om vi inte beslutade oss för att skriva in oss 

själva förrän ganska sent, så var dessa böcker till stor hjälp när vi väl gjorde det. 

Att skriva in oss själva var som sagt ingenting vi hade tänkt göra från början. Inom 

nyhetsjournalistiken är det förstås en tydlig faux pas, och något vi gärna undvek nu 

när vi skulle skriva vårt definitiva reportage, det som skulle avsluta vår tre år långa 

journalistutbildning. Men när vi i texten skulle ta läsaren i handen som det heter, 

upptäckte vi att det var väldigt svårt utan att låta oss själva bli ciceroner. Vi var det ju 

redan, men för tydlighetens skulle valde vi att låta läsaren känna oss och våra 

intentioner med reportaget redan i ingressen. 

Mycket får man lära sig på JMK, men konsten om hur man skriver kan knappast 

räknas in där. Tekniker, artikelgenrer och hur man lägger upp en lång text är ämnen 

som det bara snuddas vid, och något vi känner att vi hade haft nytta av.  

Under vår tid på institutionen fick vi sällan skriva något över 3000 tecken, och vår 

ovana att uttrycka oss över stora stycken med text var något vi kände att vi fick jobba 

mycket med. Vi hade sett fram emot att äntligen få skriva långt, men skillnaden 

mellan 3000 och 40 000 tecken är förstås enorm. Att ha fått göra något eller ett par 

riktigt långa reportage hade självklart hjälpt oss, och det blev tydligt att det var en 

erfarenhet vi saknade när vi skulle sätta ihop alla delar. 

Att vara två som skriver samma text kan givetvis vålla problem - det är ju inte alltid 

man ser samma lösning på samma textuella svårighet - men vi lyckades 

förhållandevis bra med det. Skillnaderna i våra skriftliga uttryck visade sig vara 

relativt få, och vi kunde oftast samsas om formuleringar och meningsuppbyggnad. 

Hade vi inte kunnat göra är det osäkert om vi överhuvudtaget hade fått in något, om 

man tar våra två starka viljor i beaktande. Men det gick som sagt bra till slut, och vi 

är nöjda med språket i vår artikel. En viktig aspekt man inte får glömma hur viktigt 

det är att läsaren känner sig underhållen, och vi kan nog känna att vi lyckades. 
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Anpassning till publik 

Vi förväntar oss vissa förkunskaper hos den publik vi skriver för. Exempelvis 

kommer vi inte att grundligt gå igenom alla bakomliggande faktorer till krisen, eller 

förklara särskilt ingående varför just Grekland har drabbats så hårt. Givetvis 

kommer vi att se till att läsaren får den information som behövs för att tolka det som 

skrivs. Ämnet är relaterbart, eftersom vi i Sverige haft problem inom sjukvården, om 

på grund av andra anledningar. Till TT-versionen fokuserar vi mer på 

volontärsjukhusen, medan den längre texten är tänkt att appellera mer till de läsare 

som är intresserade av att få reda på hur hälsan generellt påverkats av krisen. TT-

publiken är egentligen alla i Sverige som konsumerar någon typ av nyhetsmedier . I 44

den texten var det viktigt att fokusera på en tydlig nyhetsvinkeln, i det fallet på 

Volontärsjukhusen. Vi tror att det kan vara en nyhet för många att ett så pass till ytan 

uppordnat land som Grekland är beroende av sjukhus som drivs av volontärer. 

Publiken här är kanske främst de nyhetschefer på landets redaktioner, det vill säga 

de som ska värdera texten och sedan eventuellt publicera. 

Den längre artikeln, den vi lämnar in, kommer att kräva en del av läsaren, inte minst 

på grund av sin längd. Det finns, som vi gått in på tidigare, ingen tidning i Sverige 

som skulle ha publicerat en tidning i den här formen, vilket förstås försvårar arbetet. 

Vi var inne på att skriva den som en artikelserie i fyra delar, men valde i slutändan 

att skriva den som en lång text. Vi har ändå tänkt att vi skriver för en person som 

skulle kunna läsa nyhetsmagasinet Fokus. För att kunna ge en sådan person, som 

förmodligen har ganska bra koll på nyhetsläget, krävs att vi både fördjupar oss och 

ger en bra bild av hur den uppkomna situationen sitter ihop i ett makroperspektiv. Vi 

måste kunna ge läsaren något extra, som en vanlig nyhetstext inte givit dem. Att 

hålla en avancerad nivå utan att göra artikeln till elitistisk var svårt, det gällde att 

hålla rätt balans mellan att exempelvis berätta vad förkortningar står för, men utan 

att ligga på alldeles för basal nivå. The Guardians  guide för nyhetsjournalistik gav 45

oss en bra grund och självförtroende när det kom till det. 

 Barbara Czarniawska: Den tysta fabriken, Liber, 200944

 http://www.theguardian.com/books/2008/sep/25/writing.journalism.news45

http://www.theguardian.com/books/2008/sep/25/writing.journalism.news
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Etik 

Under vår tid i Grekland har vi umgåtts intensivt med vissa av intervjuobjekten. 

Greker är ett mycket gästvänligt folk och många ville bjuda oss på saker, på middagar 

eller hem till sig. För att inte få en beroendesituation till våra intervjuobjekt har det 

varit viktigt att avstå från sådana saker, eftersom det kan misstänkliggöra vår 

ställning som fria och självständiga journalister . Samtidigt har det varit en 46

balansgång, eftersom det hör till god sed att tacka ja till vissa saker – och en god 

relation till intervjuobjekten kan som bekant också öppna fler dörrar. 

Enligt journalistförbundets yrkesregler är det viktig att visa särskild hänsyn mot 

ovana intervjupersoner. Det är också av vikt att man upplyser den intervjuade om 

huruvida samtal och annat material är avsett för publicering . Eftersom vi har 47

vistats en del på sjukhus och i annan vårdmiljö, som av naturliga skäl är känsliga 

miljöer, har det varit viktigt att respektera dessa regler vid sidan av publicistiska och 

yrkesmässiga reglerna.  

Dessutom befann sig många av människorna i utsatta situationer. När vi befann oss 

på volontärsjukhuset behövde vi på flera sätt hantera att folk inte ville finnas med på 

bild, samtidigt som vi var beroende av bilder för att berätta deras historia. Bilal Mia 

exempelvis, fotades utan hans uttalade tillåtelse. Vi frågade hans fru, Nargis Nargis, 

som stod bredvid, och hon gav sitt klartecken. Situationen löste sig dock ganska bra 

genom att vi fokuserade mer på Nargis både i bild och text. 

Ute i väntrummet var det desto kärvare, många blev väldigt irriterade av att vi hade 

en kamera med oss, och situationen blev på gränsen till hotfull, trots att vi bedyrade 

att vi inte fotade någon utan tillåtelse – även det är en viktig yrkesregel .  48

 https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler46

  https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler47

  https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler48
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Stigmat för en grek att behöva sträcka ut sin hand efter hjälp på det sättet verkar 

vara enormt, och det var därför väldigt svårt att få någon att berätta sin situation för 

oss, eftersom vi också väldigt gärna ville knäppa en bild också.  

Efter ansträngningar lyckades vi till slut få det materiel vi behövde, men eftersom 

väntrummet hela tiden fylldes på med folk som bara såg två välklädda killar med en 

kamera som fotade folk framme vid uthämtningsdisken fanns det hela tiden en 

upprördhet som inte var helt bekväm.  

Just det volontärsjukhus vi besökte hade haft en engelskspråkig tidning på besök 

tidigare och någon förklarade för oss att fotografen hade fotat runt utan att be om 

lov, så förtroendet för journalister där inne var inte direkt högt. Vi är dock själva 

bekväma med att vi skötte situationen professionellt, och ingen som inte vill behöver 

oroa sig för att finnas med på någon bild. 

Enligt journalistförbundets publicitetsregler ska berörda personers etniska ursprung, 

kön, nationalitet etcetera inte framhävas om det saknar betydelse i sammanhanget 

och är missaktande. Vi hamnade kort i en etisk diskussion kring hur vi i text på ett 

acceptabelt sätt ska kunna skilja på greker och invandrade greker, invandrare, 

flyktingar och papperslösa.  

För vår vinkel i TT-texten var denna distinktion viktig, eftersom den till stor del 

byggde på att det tidigare inte var greker som besökte volontärsjukhusen – klientelet 

utgjordes till största del av invandrare och den pågående utvecklingen förstås en del 

om vart Grekland är på väg. Men en del av dessa i gruppen “invandrare” kan tänkas 

ha varit i Grekland i många år med uppehållstillstånd, andra kanske till och med 

födda i Grekland.  

I Grekland är distinktionen fortfarande enkel: grekiskheten är kopplad till den 

etniska tillhörigheten. I Sverige är diskussionen är mer komplicerad än så vilket har 

gjort att vi fått tänka efter extra i våra formuleringar när vi översatt diskussioner om 

invandrare och greker inom vården till svenska. 
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Vi har behövt hantera att intervjuobjekt sagt saker som vi inte kunnat ha i texten. Det 

har exempelvis förkommit minst en rent rasistisk utläggning. Att vi valde bort det 

har att göra med att just den utläggningen inte var helt central för vår artikel. Att inte 

förolämpa en hel grupp i onödan, men också att låta bli att hänga ut en person utan 

kunskap om den svenska debattens villkor och hur svenska läsare kommer tolka 

vissa uttalanden, har i det här fallet vägt tyngre än nyhetsvärdet det hade inneburit 

att publicera dessa rasistiska uttalanden.  

Detta kopplar återigen till yrkesregeln om ovana intervjuobjekt. Alla vi intervjuat, 

med undantag för parlamentsledamoten Gianna Gaitani, får anses vara ovana 

intervjuobjekt. Hade det dock varit Gianna Gaitani som fällt rasistiska uttalanden 

tror jag vi hade gjort en annan bedömning. 

Ett etiskt problem uppstod när vår kontakt Eleni Apostolaki berättade för oss att hon 

själv betalat en så kallad “fakelaki”, en sorts muta, till en läkare när hennes man 

drabbades av cancer och behövde opereras. Samtidigt som det förstärkte vårt case, 

hade informationen kunnat skada Eleni i hennes yrkesroll som chef för den 

psykiatriska avdelningen på sjukhuset Alexandra. Informationen framställde henne 

inte bara i dålig dager, den var även att betrakta som ett brott. Samtidigt visste Eleni 

mycket väl vilka hon pratade med och att det skulle kunna publiceras. Eftersom vi 

gärna ville ha med detta i artikeln, kontaktade vi Eleni och frågade om det var okej 

att ta med det. Hon tyckte att det var okej, eftersom “det är sanningen”, och vi valde 

att ha med det.  

Situationen tvingade oss då att ta ställning till reglerna kring konsekvensneutralitet, 

och det är möjligt att vi trots Elenis godkännande hade valt att utelämna detta om 

artikeln skulle ha publicerats i Grekland, eller om det inträffade skett i Sverige. Nu 

valde vi att ha kvar det i artikeln. Vid ett tillfälle uttalade Eleni något förolämpade 

om sin arbetsgivare. Vi tyckte det var kul, och ville ha med det eftersom vi också 

tyckte att det fanns ett passande sammanhang. Vår handledare påpekade dock för 

oss att kommentaren var onödig och inte tillförde så mycket varpå vi valde att ta bort 

även den så att ingen hamnar i trubbel i onödan. 
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Erfarenheter 

Vi hade länge problem att hitta en tydlig vinkel, eftersom vi från början tog ett lite för stort 
grepp på ämnet. Men det tycker vi löste sig bra till slut. 

Vad gäller intervjupersoner i Grekland kan man inte räkna med att alla ställer upp som man 
tänkt sig, och kanske framförallt: många har varit svåra att få återkoppling ifrån. Grekiska 
myndigheter svarar knappt på mejl, och generellt gäller i landet att om man känner någon 
som kan man få enkla vägar in till annat folk – annars kan det vara väldigt svårt, även om 
inte språkbarriären finns där. De intervjupersoner vi dock fått tag på har, när vi väl kommit 
igång, alla visat sig väldigt ivriga att få prata om Grekland och krisen. 

Det har varit tufft men kul att arbeta med både artiklarna och reflektionsrapporten. Att veta 
precis hur långt man ska skriva, och vara noga med att känna till ens format, är väldigt 
viktigt att veta när man ger sig iväg för att samla research. Det är även viktigt att veta vilken 
historia man vill berätta. Där slarvade vi kanske något, vilket visade sig leda till mer jobb i 
slutändan. 

Med det sagt så var det första gången vi skrev ett reportage från ett annat land, och vi kunde 
inte räkna med allt skulle som på räls. En sak som är tacksam med utrikesjournalistik är att 
saker som verkar normal i en kontext framstår som konstig i en annan. Saker som greker 
inte har några problem alls att “avslöja” kommer att framstå som märkligt i Sverige, och 
eftersom vi ändå delar många kulturella kodningar med varandra känns det samtidigt 
relaterbart. 

Det vi framförallt har lärt oss är att om man vidgar vyerna utanför Sveriges gränser, så finns 
det miljoner berättelser som människor gärna delar med sig av. Nu känns det som att vi har 
skapat en bra och solid grund för nästa gång vill ge oss ut i världen och göra journalistik.


