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1. Inledning 

Vårt arbete handlar om Netflixserien Narcos (Chris Brancato, m.fl. 2015–. USA) och fokus 

ligger på de ideologiska teman som går att identifiera. Serien bygger på den verkliga historien 

om Pablo Escobar från Colombia som under 1980-talet blev en av världens mest ökända 

knarkhandlare. Vi får följa både Escobar och hans familj men mycket vikt ligger även på hur 

det amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) arbetar för att bekämpa den 

colombianska medellínkartellen. 

 

1.1 Bakgrund 

Eurocentrism är en term som beskriver en trend inom västerländsk kultur där perspektivet 

utgår ifrån en europeisk syn på världen. Ur det eurocentriska synsättet blir saker bara 

relevanta ur det perspektiv där de påverkar européer. Detta innebär att problem som skapas 

av västerländsk kultur inte anses vara anmärkningsvärt även om det orsakar problem för 

andra kulturer; först när det får konsekvenser för européer blir de värda att lösa. Detta hänger 

ihop med de postkolonialistiska teorier som diskuteras av Ella Shohat och Robert Stam 

(1994) där de går in på hur bland andra USA:s ursprungsbefolkning under lång tid har 

representerats som en homogen grupp trots att de egentligen består av många olika folkslag, 

alla med sina unika kulturer och historier. Likheter med vad som händer i fallet med Narcos 

är alltså bland annat att en brasilianare får spela en känd colombian, där implikationen är att 

det i princip är samma sak. På så vis fortsätter traditionen av att smälta ihop bilden av andra 

kulturer inom den amerikanska filmindustrin. 

Den tidigare kritik vi finner relevant som berör Narcos (se kapitel 2. Tidigare 

forskning) pekar ut brister i representationen och menar att serien ger en falsk bild av 

händelserna genom att inte vara tillräckligt historiskt korrekt. Att Escobar spelas av en 

brasilianare istället för en colombian styrker uppfattningen om att skaparna inte la så mycket 

vikt på att vara autentiska i representationen när det gäller rollbesättningen. I en större 

kontext är det här bara ett av många exempel på hur västerländsk media har omtolkat en 

annan kulturs historia. 

 

1.2 Syfte 

Det eurocentriska perspektivet som vi i det här arbetet menar förvanskar verkligheten genom 

det som representeras i media i sån grad att det negativt påverkar hela mänskligheten. Målet 

med studien är att undersöka vilka ideologiska budskap som uttrycks via serien Narcos och 

hur detta kommuniceras. Vi vill med undersökningen fördjupa diskussionen kring hur 

representationen av icke-européer i västerländsk media ser ut genom att ifrågasätta vad 

Narcos säger om de representerade grupperna colombianer och amerikaner. Vi ämnar på så 

vis att öka förståelsen för hur amerikansk representation av latinamerikansk kultur ser ut i 

media samt vilka konsekvenser det får; för att samtidigt beskriva hur det eurocentriska 



 

perspektivet ser ut då det vi beskriver under analysdelen är tolkat genom detta. Därigenom 

vill vi avslöja de postkoloniala kedjor som ännu binder mänskligheten till något ingen inom 

denna fullt kan förstå; något som existerar bortom tid och rum som vi kallar kolonialism; där 

kedjan som binder mänskligheten till detta arv är vad vi kallar postkolonialism. 

 

1.3 Avgränsningar 

Narcos erbjuder i sig själv många lager att analysera med koppling till postkolonialism, vi 

studerar därför enbart serien och bortser helt från villkoren bakom produktionen. Serien 

består av totalt tre säsonger, varav vi begränsar studien till de två första. Detta eftersom 

huvudkaraktärerna för säsong 1 och 2, Steve Murphy och Pablo Escobar, inte är med i den 

tredje säsongen samt för att fokus här skiftar från Medellínkartellen till Calikartellen. För att 

inte helt tappa anknytning till diskursen undersöker vi också recensioner av serien skrivna av 

kritiker och publik; här väljer vi på grund av relevans och omfång att enbart ta del av de 

recensioner som är skrivna av användare/publik.  Mycket av den kritik som riktas mot serien 

lyfter frågan om dess, i relation till den verkliga historien, (in)korrekthet; i våran studie är 

detta en aspekt som lämnas utanför då vi inte söker att bedöma Narcos historiska värde utan 

enbart se på serien för vad den är. 

 

2. Tidigare forskning 

Mycket av den forskning vi har funnit relevant för studien har fokuserat på att jämföra 

representationen av historiska händelser och hur den amerikanska filmkulturen har förvanskat 

dessa i sina filmatiseringar. Det har inte gjorts särskilt mycket forskning på just Narcos, som 

vi har kunnat hitta, men det som finns fokuserar huvudsakligen på seriens autenticitet. Detta 

skiljer sig dock från det här arbetet då vi snarare tittar på hur serien väljer att visa sin egen 

tolkning av händelserna.  

Postkolonialism är ett återkommande tema i texterna, begreppet hjälper till att förklara 

de underliggande strukturer som orsakar exotifiering av samhällen med lägre internationell 

status. Den vanligaste metoden bland de texter vi tittat på är att analysera filmer, serier, 

böcker, recensioner och nyhetsartiklar för att avgöra skillnader mellan hur journalistiska 

texter och filmproduktioner beskriver samma historiska händelser.  

Deborah Shaws essä “Blow: How a Film Created a Hero from a Top-Level Drug 

Trafficker and Blamed the ‘Colombians’ for his Downfall” (2007) är ett lämpligt exempel på 

hur en sådan analys kan se ut. Shaw undersöker relationen mellan filmen och texten den 

baserats på och åskådliggör hur representationen av de colombianska huvudkaraktärerna 

influerats av Hollywoods stereotyper av latinamerikaner. Hon förklarar vidare hur filmen 

Blow (2001, USA) gör den amerikanske huvudkaraktären till en hjälte samtidigt som 

colombianer framställs sämre. Texten är användbar för oss då den, liksom vår studie, kritiskt 

undersöker en amerikansk representation av colombiansk kultur genom bland annat ett fokus 

på dess huvudkaraktärer. 



 

Lina Brittos artikel “Car Bombing Drug War History” (som dock inte är en 

akademisk text) är en analys av Narcos där avvikelser från vad som rapporterats historiskt om 

händelserna undersöks. Britto går hårt på skaparna av Narcos och menar att serien är en 

förvanskning av vad som verkligen hände: “Despite its claims to ‘historical accuracy’, 

Narcos creators have instead hijacked history, car bombed it, and then mixed and matched its 

thousands of pieces, events, and characters together in the name of artistic license and in 

pursuit of new markets (...)” (Britto. 2016, s.177). Hon använder ett historiskt perspektiv som 

går ut på att jämföra seriens representation av händelserna med den historiskt accepterade 

sanningen om dem. Artikelns övergripande mål är att förklara varför serien inte lever upp till 

att vara en bra historisk skildring – vilket flera recensioner också påstår. Författaren har 

analyserat serien, nyhetsartiklar och recensioner för att komma fram till sina slutsatser. 

Fokusen ligger på att lyfta det som avviker och därigenom ger en felaktig bild av historien. 

Britto genomför en symptomatisk läsning av serien där målet är att förklara de ideologiska 

strukturer som hjälpt till att förvanska händelserna. Slutsatsen som dras är att Narcos är 

bristfällig då den lagt för mycket fokus på att återskapa händelserna enligt DEA:s tolkning av 

dem och detta har enligt författaren förskönat bilden av deras inblandning. Texten är skriven 

för NACLA (North American Congress on Latin America), en ideell organisation vars 

politiska mål enligt dem själva är att befria den latinamerikanska och karibiska befolkningen 

från förtryck och orättvisor. Artikeln är alltså inte en akademisk text men är ändock intressant 

i sammanhanget då den, liksom vi, gör en ideologisk analys av serien. Vi använder den 

således huvudsakligen som en inspirationskälla. 

“The War on Drugs: An Audience Study of the Netflix Original Series Narcos” av 

Maria Alejandra Cano (2015) tittar på publikens tolkningar av serien med sin utgångspunkt i 

receptionsteori. Mer specifikt har Cano tittat på publiken i USA och publiken i Colombia för 

att få insikt i vad som får dem att vilja se på serien. Studien visar att motivationen att titta på 

Narcos varierar hos publiken i USA och Colombia till viss del bland annat när det gäller 

huruvida de ser den för att de har tråkigt vilket är vanligare bland de som identifierar sig som 

colombianer; eller om de tittar på serien som en social aktivitet vilket de som identifierar sig 

som amerikaner gör i högre utsträckning. Utöver det kunde inte många slutsatser dras utifrån 

resultatet. Vi använder Canos studie sparsamt då fokus här främst ligger hos åskådaren och 

dennes motivation att se på serien; den säger dock någonting intressant genom sin diskussion 

kring det utbyte Narcos, som amerikansk representation av colombiansk narkokultur, ger för 

de två berörda nationaliteterna. 

Vi har också tagit del av “Cinematic representations of the Mexican Narco War” 

(Robert J. Bunker & José de Arimatéia da Cruz. 2015) som lägger fokus på underliggande 

teman i den amerikanska representationen av narco cinema
1
 respektive i den mexikanska 

representationen. Artikeln är en kritisk diskursanalys som erhåller en kortare överblick av 

mexikansk och amerikansk filmkultur. Denna historiska överblick ges genom flera 

                                                                    
1 “Narco cinema is a prolific independent industry in Mexico. Growing in popularity since 1980s, narco cinema 

describes a genre of action films that center in illegal drug trafficking in Mexico, particularly in the city of 

Tijuana.” (Davis, G., Dickinson, K., Patti, L. & Villarejo, A. 2015. Film Studies: A Global Introduction. s.316)  



 

filmexempel och diskussion runt de teman som belyses i exemplen, med koppling till “narco 

film”. Författarna kommer fram till att det finns fler skillnader än likheter mellan den 

amerikanska och den mexikanska representationen av narco cinema eftersom erfarenheterna 

hos nationerna ser olika ut. De amerikanska filmerna undviker narkos och problemen i 

Mexiko, fokus ligger mer på vad som bedöms vara de mer direkta och viktiga problemen, 

olika hot riktade mot USA. Författarnas mål är att söka förståelse för hur dessa nationers 

representationer skiljer sig åt. När den amerikanska versionen av narco cinema undersöks 

kommer de fram till att uppfattningen hos befolkningen är att USA:s rättsväsende och 

regering inte är korrupt, och då de saknar Mexikos allvarligare problem med korruption, våld 

och fattigdom, ser de fortfarande sig själva som den fria världens ledare. (Bunker & Cruz. 

2015, s. 714) 

Gabriela Polit Dueñas bok Narrating Narcos: Culiacán and Medellín (2013) 

presenterar en analys av hur drogkultur och droghandel porträtterats. Polit Dueñas 

undersökning sammanställer och kontrasterar de två regionerna Culiacán i Mexiko och 

Medellín i Colombia för att kunna påvisa hur de starka krafterna av drogrelaterat våld, 

korruption och girighet har gett inflytande över lokalt baserade kulturtexter. Detta görs 

genom kvalitativ kulturanalys och, som komplement till en teoretisk bakgrund av till exempel 

Walter Benjamin och Pierre Bourdieu, har en fältstudie genomförts där visuella artister samt 

författare från Culiacán och Medellín har bidragit med respons på olika representationer av 

drogkultur med sin uppsättning här. Vad som gör frågan intressant är således regionernas 

erfarenheter av – och nära relation till – droghandel, grovt drogrelaterat våld, korruption och 

girighet.  

Artikeln “Narcoaesthetics in Colombia, Mexico, and the United States” (Miguel L. 

Rojas-Sotelo. 2013) söker en definiering och förklaring till begreppet “narcoculture” och dess 

estetik. Detta görs utifrån ett visuellt perspektiv där man undersöker fenomenet i stort genom 

att studera olika produktioner av en grupp nutida visuella artister. Verken som studeras har 

alla teman kopplade till droghandeln i relation till föreningen av den demokratiska processen 

och olika tekniker för “nation-branding” i Colombia och Mexiko under perioden 1990–2010. 

Studien kommer fram till att narkoestetiken har fått en mer central roll i de amerikanska 

kulturerna än den tidigare haft. 

 

  



 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska grunden för vårt arbete utgörs av texter som diskuterar ämnen såsom 

representation, postkolonialism och genus. Dessa områden vävs samman för att hjälpa oss 

genomföra vår studie. 

Vi kommer i det här arbetet att göra en semiotisk analys på Narcos narrativ baserad 

på 

den teori Waern, Pettersson och Svensson beskriver i sin bok Bild och föreställning - om 

visuell retorik (2004, s. 38). Denotationer förklaras som det första intryck vi får när vi tittar 

på en bild. Konnotationer beskrivs som det underliggande budskap en bild kommunicerar 

genom kulturella associationer. Ett exempel på detta skulle kunna vara en bild på ett ägg; vi 

kan på denotativ nivå förstå att bilden föreställer ett ägg, samtidigt som vi på konnotativ nivå 

kan förstå motivet som en symbol för påsk eller liv. I vårt arbete innebär detta att vi först 

beskriver delar av narrativet på denotativ nivå där vi lyfter ut relevanta teman för att därefter 

kunna diskutera de konnotationer dessa har. 

Mycket forskning har gjorts kring genus vilket har lett till djupare förståelse för 

könsrollernas inflytande på samhället. R.W Connell beskriver i sin bok Gender (2002) hur 

det går till i praktiken när dessa reproduceras inom den samtida kulturen. Connell menar att 

flickor fortfarande får lära sig genom masskulturen att det viktigaste för dem är att vara 

åtråvärda och vänta på att deras man ska hitta dem. Pojkar däremot får huvudsakligen inte 

lära sig att försöka vara fysiskt attraktiva. De får istället lära sig vikten av att framstå som 

stark och dominant vare sig de egentligen känner så eller ej. De uppmuntras genom skola och 

media att delta i sporter och dylikt där de utsätts för grupptryck att visa sig tuffa. Det är 

därför inte överraskande enligt Connell att de flesta yrken där användande av våld ingår, 

såsom polis, militär samt yrkeskriminella är överrepresenterade av män. Detta samtidigt som 

kvinnor i större utsträckning söker sig till jobb som går ut på att ta hand om konsekvenserna 

av våld i yrkesgrupper som exempelvis psykologi, hälsa och socialt arbete (Connell. 2002, 

s.2–3). Vi använder Connells genusteori för att analysera framställningen av könsrollerna i 

Narcos där det är tillämpligt för att kunna tolka representationen av en viss kultur eller 

ideologi. 

I boken Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media beskriver Shohat 

och Stam (1994) vad eurocentrism innebär och hur det hänger ihop med amerikansk kultur. 

Filmen Birth of a nation (1915) används som ett exempel för att förklara att en film kan ha 

konsekvenser i den verkliga världen; i det fallet hjälpte filmen till att mobilisera Ku Klux 

Klan som sedan begick många rasistiska våldsdåd under seklet som följde. Genom att 

analysera filmer, serier och diskursen kring dem är det på så vis möjligt att identifiera och 

kritisera brister i den bild som ges av olika representerade grupper. 

Teori som diskuterar representation av minoriteter och icke amerikaner är relevant i 

vårt arbete då det handlar om producenter från USA, ett rikt och inflytelserikt land, som 

tjänar pengar på Colombias, ett fattigare och politiskt svagare lands, historia. Shohat och 

Stam berör problemet då de skriver att känsligheten runt stereotyper och förvanskning beror 

på den maktlöshet som marginaliserade grupper har över sin egen representation. För att 



 

kunna förstå representation i media krävs en grundlig analys av de institutioner som 

producerar och distribuerar massmedia samt av dess publik. Författarna ställer sig frågorna: 

vems historier berättas? Av vem? Hur är de tillverkade? Hur mottas de av publiken? Vem 

styr produktionen, distributionen och visningen? Amerikanska regissörer med italiensk 

bakgrund förväntas göra filmer om människor med samma bakgrund samtidigt som 

angloamerikaner väljs ut att göra filmer om latinamerikaner. Detta är inte bara ekonomisk 

elitism utan är även eurocentriskt, vare sig det är avsiktligt eller ej; för att kunna påverka det 

här systemet krävs ekonomisk makt (Shohat & Stam, s.184). Med eurocentrism syftas på en 

uppfattning vanlig i västvärlden där allt som är värt att läsa antas vara skrivet av européer. 

Med européer menas här även neo-européer vilket inberäknar USA, Canada och Australien 

med flera (Shohat & Stam, s.1). 

Som vi förstår deras användning av begreppet eurocentrism syftar de på tendensen 

att sätta européer och europeisk kultur i centrum för hur vi förstår mänsklighetens historia. 

Det kan exempelvis handla om ett påstående som att: “Cristopher Columbus upptäckte 

Amerika” trots att det redan fanns människor där. Perspektivet som den typen av påståenden 

uttrycker är således eurocentriskt då det ser på européer som den enda grupp som kan 

upptäcka världen; om ingen europé har sett något finns det inte. Ibland beskrivs Amerika 

inom västerländsk kultur för “den nya världen”; där implikationen är att kontinenten inte 

existerade förrän den hade registrerats genom eurocentrismens öga. Eurocentrism innefattar 

således även den kultur som utvecklats i Nordamerika då europeiska länder, huvudsakligen 

England, koloniserade kontinenten vilket gett dem en gemensam kultur baserad på europeiska 

traditioner. Den eurocentrism inom media som Shohat och Stam diskuterar är alltså, som vi 

förstår det, ett uttryck för ett större problem som handlar om att det eurocentriska 

perspektivet konstant bibehålls och bekräftas samtidigt som andra perspektiv 

underrepresenteras. 

Författarna menar att spåren av en historiskt sett självklar, europeisk 

dominans präglar den generella kulturen, media och det alldagliga språket till den grad att vi 

inte ens lägger märke till all den eurocentrism som finns i vår vardag (Shohat & Stam, s.1). 

Vidare förklaras hur problem med representationer fortfarande har stort inflytande över 

världens politiska utveckling samt hur det hänger ihop med den amerikanska filmindustrin. 

Vikten av representation betonas, problem uppstår när bara de med ekonomisk makt har 

möjlighet att påverka hur massmedias representationer av olika grupper ser ut då det innebär 

att de maktlösa nästan aldrig får möjlighet att uttrycka sig i media. Deras berättelser blir bara 

intressanta för de styrande klasserna då de har någonting att tjäna på dem (Shohat & Stam). I 

vårt arbete bortser vi under analysdelen från skaparnas bakomliggande avsikter men teorin 

blir användbar när vi senare ska tolka resultatet. 

 

 

  



 

3.1 Teoretiska begrepp 

Nedan listar och beskriver vi, för uppsatsen, relevanta teoretiska begrepp som används i 

texten av Shohat och Stam (1994) i syfte att förklara hur vi tolkar och använder dessa. I 

kapitlets slutnoter sammanfattar vi sedan ett montage av narrativ med texter tagna ur 

diskursen kring ämnet; för att styrka och förtydliga våra tolkningar av tillståndet i det 

mänskliga världssamhället. 

 

3.1.1 Eurocentrism och patriarkatet 

Begreppet eurocentrism syftar i vår förståelse på ett perspektiv som utgår från hur européers 

uppfattning av världen ser ut. Inom västerländsk kultur är européer överrepresenterade 

jämfört med icke-européer inom den kulturella sfären; i förhållande till gruppernas verkliga 

storlek av världens befolkning. Ett exempel på hur detta yttrar sig beskrivs i artikeln 

“Hollywood Has A Major Diversity Problem, USC Study Finds” av Eric Deggans
2
. Deggans 

beskriver här en studie som visar att det finns ett stort problem problem med inkludering av 

minoriteter i Hollywood
3
. Detta är vad vi syftar på när vi säger att västerländsk kultur ger en 

skev bild av verkligheten genom att ignorera influenser från icke-européer; minoriteterna och 

deras kulturer blir genom den här typen av diskriminering mindre synliga i det offentliga 

rummet. Resultatet av detta blir i vår tolkning att det europeiska sättet att tolka och beskriva 

världen också blir överrepresenterade. Detta är problematiskt för båda grupperna; européerna 

för att de blir blinda till missförhållanden som först bara manifesteras genom ett icke-

europeiskt perspektiv men som senare kan få konsekvenser för västvärlden och européer; 

icke-européerna för att deras perspektiv många gånger filtreras ut genom det synsätt européer 

ser på världen med. Detta filter är det perspektiv västerländska medier återger skeenden i 

omvärlden ur när de sammanfattar och beskriver dessa; vilket är en konsekvens av att de 

själva lärt sig om världen genom samma filter då de enbart kan uppleva verkligheten genom 

det perspektiv deras kultur tillåter. Det här filtret är vad som skiljer Narcos från de verkliga 

händelser de representerar och är vad vi syftar på när vi använder begreppet eurocentrism. 

När vi tittar på den fallocentriska maktstruktur som existerar i dagens globala 

samhälle ur ett postkolonialistiskt perspektiv, menar vi att även dessa kan ses som en yttring 

av postkolonialismen. Mest uppenbart är det faktum att européer i vår mening har mycket 

större makt i världen genom sina företag samt den västerländska medieindustrin; vilket 

innebär att de styrande klasserna skulle kunna spendera, ur deras perspektiv, relativt små 

summor för att förbättra situationen för kvinnor i det egna samhället; vilket vidare skulle 

illustrera för resten av världen att de med inflytande i västvärlden respekterar kvinnor för att 

därigenom fungera som ett föredömligt exempel. Detta skulle kunna uppmuntra till liknande 

                                                                    
2 NPR,  “Hollywood has a major diversity problem, USC study finds”, (2016-02-22). 
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/02/22/467665890/hollywood-has-a-major- 
diversity-problem-usc-study-finds 
3  Citat från artikeln i fotnoten ovan: “Just 28.3 percent of characters with dialogue were from non-white 
racial/ethnic groups, though such groups are nearly 40 percent of the U.S. population (…)only 7 percent 
of films had a cast whose balance of race and ethnicity reflected the country's diversity. In broadcast TV, 
17 percent of directors were female and 19 percent of programs were ethnically balanced. ”  



 

beteende från den icke-europeiska överklassen som söker att accepteras av västvärlden. Dock 

sker snarare det motsatta när den nuvarande amerikanska presidenten (Donald J. Trump) 

inför öppen ridå hånar och förnedrar inflytelserika kvinnor i västvärlden
4
; samtidigt som han 

har anklagats för sexuella övergrepp på mer än tjugo kvinnor
5
. Eliza Relman beskriver i sin 

artikel hur den amerikanska presidenten har anklagats för att ha utsatt fler än 20 kvinnor för 

övergrepp; detta inkluderar olika former av verbala trakasserier, tafsande samt våldtäkter. 

Presidenten förnekar alla dessa anklagelser och kallar enligt artikeln kvinnorna för lögnare 

(“liars”).  Genom detta beteende menar vi att den nuvarande amerikanska presidenten 

representerar eurocentrismen förkroppsligad; i den mening att de yttringar den amerikanske 

presidenten gör i  det offentliga rummet där han kritiseras av minoritetsgrupper såsom 

kvinnorna ovan nämnda samt de nedlåtande termer han använder för att beskriva, samt sättet 

han behandlar, icke-européer och de han upplever vara av icke-europeisk härkomst
6
 antyder. 

Om människan Donald J. Trump faller från sin position som president genom att exempelvis 

avsättas såsom det har spekulerats om inom västerländsk media
7
; skulle hans vicepresident 

Mike Pence ta över tronen
8
; för att således ersätta den nuvarande representationen av 

eurocentrism i en ny form där andra eurocentriska värderingar betonas än de som uttrycks 

genom president Trump såsom de religiösa traditioner han i sitt politiska liv försvarat där han 

i ord och handling förtrycker minoritetsgrupper såsom LGBTQ communityt och de fattiga
9
. 

Citat från en artikel skriven av Stephen Roderick: “He's trampled on the rights of women, 

LGBTQ folks and the poor. Then there's the incompetence. Meet, quite possibly, the next 

president.”  

Vi tolkar genom det postkoloniala perspektivet detta som ett upplevt hot från i en 

uppfattning som representeras i media där konsumenterna inte upplever att bilden de ser 

genom det eurocentriska filtret matchar deras egen verklighet där en person som Mike Pence 

kan tyckas representera en återgång till en mer religiös tid i USA:s historia. Vi menar med 

detta att förtydliga att människan som innehåller den eurocentriska positionen är mindre 

relevant för att förändra systemet än de institutioner och traditioner som tillåter människan 

som innehar denna tron att komma undan med massmord; vilket är den europeiska 

västvärldens överklass som bland annat sitter i den amerikanska senaten; varav många tar 

bidrag till sina politiska valkampanjer från stora företag och därigenom tycks tjäna dessa före 

de medborgare de i sina poster ska representera
10

. “There's no election in the world more 

expensive than the Race for the White House.” Skriver Open Secrets på sin hemsida; där de 
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6 The New York Times, “Donald Trump’s racism: the definitive list”, (2018-01-15). 
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7 BBC, “How easy is it for Donald Trump to be impeached?”, (2017-06-07). 
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8 The Atlantic, “God’s plan for Mike Pence”. 
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9 Rolling Stone, “The radical crusade of Mike Pence”, (2017-01-23). 
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10 Open Secrets. “https://www.opensecrets.org/ 



 

listar och bryter ner från vilka organisationer de olika kandidaterna tar pengar. För att 

återkoppla detta till postkolonialism kan vi delvis se detta som en reflektion från det koloniala 

arvet där de med europeisk härkomst är överrepresenterade inom den styrande klassen
11

.Dock 

anar vi samtidigt att det destruktiva samt expansiva tendenserna inom företagen är något som 

kommer till följd naturligt när vi går igenom ett senare stadie av kapitalism; vilket är ett 

uttryck vi upplever återkommande inom vår samtida diskurs: “(...)
12

 a term [Late Capitalism] 

that seems to perfectly capture the indignities and absurdities of the modern economy!”. 

Således menar vi att eurocentrismen inte kan förstöras i sin fysiska form då den i koncept 

alltid faller till dennes ersättare. Det är dock ändå värt att kritisera presidenten för de många 

destruktiva eurocentriska drag han representerar och därigenom uppmuntrar till. 

Dessa menar vi vara saker såsom hur han undvek att hyra ut lägenheter till 

afroamerikaner på 1970- talet eller de uttalanden han gjort på sitt eget casino
13

. Vidare tolkar 

vi detta uttalande som en form av projicering på en folkgrupp; där den slavíndustrin som 

kolonialismen innebar snarare pekar på att det är den europeiska överklassen som är lata; i 

den mening att dessa fångade in andra människor från andra delar av världen för att slippa ta 

hand om sitt eget jordbruk. Enligt vår tolkning, genom det postkoloniala perspektivet, kan vi 

förstå detta som en form av arvsskuld; i den mening att det inom den västerländska 

överklassen finns en dov känsla av att inte ha förtjänat den lyx de lever i; vilket vidare 

projiceras på den grupp som de undermedvetet känner skuld till genom beteende såsom de 

presidenten tidigare visat; när han exempelvis producerade reklamartiklar till tidningar i New 

York där han uppmanade till dödsstraff på fem latinamerikaner som hade anklagats för 

våldtäkt. Trots att de senare bevisades i rättegång vara fri från skuld, genom DNA test, 

fortsatte han argumentera för att dessa var skyldiga. Vidare har han beskrivit många länder 

utanför den eurocentriska sfären på nedlåtande vis genom kommentarer såsom att emigranter 

från Haiti: “all have AIDS”; eller när den amerikanska presidenten kallade flera afrikanska 

länder för “shithole countries”
14

. Den här typen av beteende är således, i vår tolkning, en 

postkolonial yttring; i den mening att dessa beskriver narrativ där en euroée använder sitt 

inflytande för att försämra situationen för personer ur olika icke-europeiska grupper vilket; 

ihop med den amerikanska presidentens koloniala arv, då han är en del av den europeiska 

överklassen vars familjer har gynnats ekonomiskt av kolonialismen sedan dess, och 

förkroppsligar därigenom eurocentrismen på så vis att den amerikanska presidenten agerar 

som ett fordon för en postkolonial ideologi där hans handlingar visar på en upplevd 

överlägsenhet över icke-européer; vilket i vår tolkning visar stöd för en neokolonial ordning; 

vilket är vad vi syftar på när vi i den här texten beskriver  något som att stödja en 

eurocentrisk syn på världen. 
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För att förstå varför nedvärderingen av kvinnor är så utspridd inom Europa samt 

resten av världen
15

 måste vi titta på den europeiska kulturens hjärta vilket vi förstår vara 

religionen där inom kristendomen kvinnor ses som lägre stående; i den mening att de inte har 

samma rättigheter och friheter som män. Julia Baird och Hayley Gleeson förklarar i en 

artikel
16

 forskning som visar på kopplingar mellan kvinnomisshandel och den evangeliska 

kyrkan samt beskriver hur denna kan yttra sig
17

 Mannen i berättelsen som beskrivs använder 

bibeln som stöd för att förtrycka sin fru. Författarna förklarar därefter att; “When we speak of 

domestic violence, and the cultural factors that foment it, one crucial element missing from 

the discussion has been religion.” Denna artikel ser vi som ett av många tecken som, inom 

den västerländska diskursen, pekar på att den kristna religionen används för att förtrycka 

kvinnor i västvärlden. Den nutida versionen av religionen har över tid blivit mer jämställd i 

takt med resten av samhället; även om kvinnor har långt ifrån samma rättigheter som männen 

inom kristendomen och, parallellt med detta, det europeiska samhället i stort
18

. Ett 

framträdande exempel på hur kvinnor inom den europeiska kulturen har blivit systematiskt 

förtryckta har i vår tolkning bevisats genom den globala Metoo-rörelsen som har visat hur 

brett utspridda de sexuella övergreppen mot kvinnor inom deras samhälle är. På så vis menar 

vi att den effekt kolonialismen har idag stärker de patriarkala maktstrukturerna
19

. På sin 

hemsida skriver den svenska försvarsmakten att
20

: “Kvinnor har alltid spelat en viktig roll i 

krig och konflikter. Ändå skulle det dröja till 1989 innan de fick lönearbeta inom försvaret på 

samma villkor som män.” Vidare beskriver texten hur kvinnor trots detta under flera hundra 

år har medverkat i militärt arbete genom uppgifter såsom: ”(...)sjukvårdare, sömmerskor, 

mekaniker eller kockar(...)”. Detta är i vår tolkning en korrekt beskrivning av skandinaviska 

kvinnors del inom militärhistorien enbart genom det eurocentriska perspektivet; i den mening 

att bara det som skett under den tid skandinavien har varit kristet räknas som att det har hänt. 

Vi syftar här på den forskning som enligt en artikel på Dagens Nyheters hemsida 

(https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-vikingakrigaren-var-en-kvinna/) visar att: 

“Även kvinnor hade höga positioner på slagfältet på vikingatiden.” Detta är värt att poängtera 

då det, i författarna till texten du just nu läsers tolkning, finns ett utbrett missförstånd i 

samhället om att kvinnornas lägre status är något naturligt; samtidigt som artikeln vi 

beskriver ovan, samt forskningen den pekar på, antyder att kvinnorna som levde i 

skandinavien för cirka tusen år sedan hade mer respekt i samhället än deras nutida 

motsvarigheter har idag. Detta menar vi pekar på att någonting har hänt mellan då och nu i 

regionen vilket har förvanskat de nordiska folkens förståelse för, samt bild av, sin egen 

historia; på ett sätt som bidrar till konflikter inom samhället; till fördel för den patriarkala 
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16 ABC. Julia Baird & Hayley Gleeson. http://www.abc.net.au/news/2017-07-18/domestic-violence-
church-submit-to-husbands/8652028 
17 Citat;"Your problem is you won't obey me. The Bible says you must obey me and you refuse (...) You are 
a failure as a wife, as a Christian, as a mother. You are an insubordinate piece of s**t." ABC. Julia Baird & 
Hayley Gleeson. http://www.abc.net.au/news/2017-07-18/domestic-violence-church-submit-to 
-husbands/8652028 
18 Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-blev-metoo-uppropen-sa-starka-i-
sverige/ 
19 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, “Colonialism, Western”. https://www.britannica.com/topic/colonialism 
20 Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/artiklar/kvinnan-i-forsvaret/ 



 

ordningen och de som stödjer den. I vår tolkning är det den västerländska formen av 

kristendom, som utvecklats parallellt med den postkoloniala expansionen, som bär det 

huvudsakliga ansvaret för att ha gjort de nordiska kvinnorna, samt kvinnor i andra delar av 

den europeiska världen, till slavar i sina egna samhällen under större delen av de senaste 

tusen åren. Vi menar inte att nedvärderingen av kvinnor började genom koloniseringen utan 

snarare att kolonialismen gjorde en redan existerande patriarkal ordning starkare då de genom 

kolonierna spred den eurocentriska synen på kvinnor över hela världen; för att därigenom 

normalisera det kristna kvinnoförtrycket på en global skala vilket vidare stärkte patriarkatet 

till den grad att ingen annan ordning fanns representerad inom den eurocentristristiska bilden 

av världen. Vilket på så vis kan tolkas som en yttring av postkolonialism; då många andra 

kulturer med andra sätt att leva utrotades; tillsammans med dessas icke-europeiska vanor och 

kultur som annars, rent spekulativt här, baserat på vår tolkning av ovanstående forskning där 

vi kan föreställa oss vad som hade hänt om kristendomen aldrig slagit rot i norden, då vi 

självklart inte kan säga hur världen skulle sett ut utan kolonialismen men vi anser det ändå 

värt att poängtera att någonting ovärderligt gick förlorat, hade kunnat utvecklats till 

samhällen med modererande effekt mot den patriarkala strukturen i västvärlden. och kan på 

så vis ses som en artefakt på det filter som vi kallar för det eurocentriska perspektivet. 

 

3.1.2 Postkolonialism 

I vår tolkning av begreppet syftar postkolonialism på de kvarvarande effekterna av den 

kolonisering som under lång tid pågick i världen under vad som kallas för kolonialtiden; då 

europeiska nationer gjorde anspråk på områden utanför Europa. Kolonialism är i vår 

uppfattning ett allmänt känt begrepp som definieras av Charles E. Nowell, Harry Magdoff 

och Richard A. Webster i deras artikel ‘Colonialism, Western’
21

 på följande vis: “a political-

economic phenomenon whereby various European nations explored, conquered, settled, and 

exploited large areas of the world.” Vidare går de in på detaljer där de beskriver vilka olika 

nationer som gjorde vad under vilken period. Kolonialismen började enligt texten på slutet av 

1400- talet och har sedan påverkat och förändrat mänsklighetens utveckling på global skala; 

där européer och europeisk kultur har gynnats på resten av världens bekostnad; denna artikel 

är i huvudsak vad vi utgår ifrån när vi i den här uppsatsen diskuterar hur kolonialismen 

yttrade sig; blandat med vaga intryck från tidigare utbildningar i form av grundskole, 

gymnasieutbildning samt universitetsutbildning inom den svenska skolan samt den media vi 

oundvikligen exponeras för i våra liv som svenska medborgare; på toppen av en till synes 

oändligt accelererande revolution inom den tekniska och digitala världen vi nu alla lever i där 

all världens information finns tillgänglig för en växande del av världens befolkning; vilket 

därigenom kopplar olika kulturer till varandra utan det eurocentriska filter som den 

västerländska medieindustrin annars använder för att representera den icke-europeiska 

världen. Internet har blivit ett vapen mot de styrande klasserna i västvärlden vilket nyligen i 

skrivandets stund har yttrat sig, i vår tolkning, i form av att den amerikanska “net neutrality” 
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lag som tidigare funnits har tagits bort
22

 vilket har gynnat de större företagen på nätet; 

samtidigt som det gör det svårare för mindre företag och privata användare att nå ut till 

diskursen med sitt perspektiv på världen; vilket på så vis gynnar överklassen på bekostnad av 

underklassen; vilket i USA är ca 10% mot 90% av landets befolkning
23

. 

 Kolonisterna som ansåg sig stå över de människor som redan bodde inom dessa 

områden, förtryckte den lokala befolkningen samtidigt som de byggde upp samhällen där de 

använde den egna europeiska kulturen som utgångspunkt. Den kultur som de förtryckta 

ursprungsbefolkningarna representerade blev därigenom ofta utsatta för vad vi idag skulle 

beskriva som folkmord
24

; i den utsträckning och mening att många folkgrupper samt deras 

kulturer tillintetgjordes av européer på en global skala. Koloniseringen innebar även att de 

resurser som européerna såg som värdefulla i stor utsträckning förflyttades från kolonierna 

till Europa; dessa resurser bestod av saker såsom mineraler, artefakter samt förslavade 

människor från ursprungsbefolkningarna. Förflyttningen av dessa resurser under flera hundra 

år ledde bland annat till att västvärlden kunde bygga upp gigantiska rikedomar samtidigt som 

de koloniserade länderna byggde upp en lika stor fattigdom
25

. Sedan dess har kolonierna 

brutit sig fria eller förändrats till den grad att de inte längre tjänar de europeiska monarkierna 

som tidigare erövrat dem. Spåren av kolonialism består dock på global skala. Sandra Halperin 

beskriver i en artikel
26

 hur mindre utvecklade länder utnyttjas av mer utvecklade sådana 

genom indirekta metoder: 

 

“(...) The term [neocolonialism] is now an unambiguously negative one that is widely used to refer to 

a form of global power in which transnational corporations and global and multilateral institutions 

combine to perpetuate colonial forms of exploitation of developing countries. Neocolonialism has 

been broadly theorized as a further development of capitalism that enables capitalist powers (both 

nations and corporations) to dominate subject nations through the operations of international 

capitalism rather than by means of direct rule.” 

 

Halperin beskriver därigenom delvis vad vi annars i det här arbetet kallar för postkolonialism; 

skillnaden mellan de två begreppen är, i vår tolkning, att neokolonialism enbart tittar på de 

paralleller som kan dras mellan hur europeiska nationer under kolonialtiden förslavade och 

tog resurser från mindre utvecklade samhällen; med hur multinationella företag, som uppstod 

under kapitalismen, tillsammans med västerländska institutioner och regeringar, utnyttjar 

mindre utvecklade samhällen för att på så vis göra samma sak. Postkolonialism å andra sidan 

ser på hela mänsklighetens historia sedan kolonialtiden som ett enda skeende; där 

kolonialismen lämnade ett ärr på mänskligheten som fortfarande gör ont. 
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Effekterna av kolonialismen på dagens samhälle är således vad vi pekar på när vi 

pratar om postkolonialism. Med begreppet postkolonialism syftar vi således på 

eftereffekterna av kolonialism, vilket bland annat har inneburit att västvärlden samt dess 

befolkning lever bekvämare liv och har mycket mer inflytande internationellt samtidigt som 

resten av världens befolkning, med vissa undantag, har försvagats. Enligt en artikel skriven 

av Mariliza Karrera
27

 ligger de tio länderna i världen med högst medelinkomst alla inom 

västvärlden; samtidigt som de tio länderna med lägst medelinkomst ligger utanför den 

europeiska sfären
28

. Detta ser vi, genom det postkoloniala perspektivet, som ett av många 

tecken på att vi än idag upplever kvarvarande effekter från kolonialismen på internationell 

nivå; vilket har skapat en obalans mellan den europeiska och icke-europeiska världen samt 

dessas befolkningar i form av ekonomisk standard och allt det leder till. 

Denna obalans leder till att rikare västerländska länder samt deras representanter 

internationellt ses som mer värdefulla än andra till följd av sitt koloniala arv, samtidigt som 

icke-europeer ses som mindre värdefulla. Detta har vidare inneburit att västerländska aktörer 

utnyttjar de ekonomiskt svagare länderna och dess befolkning; genom att exempelvis placera 

industrier i dessa då de därigenom kan betala de anställda mindre lön och erbjuda dem sämre 

arbetsförhållanden än vad en västerländsk arbetare i vår uppfattning skulle acceptera; vilket 

därigenom förflyttar ytterligare rikedomar till europeiska länder samt bibehåller en 

postkolonial slavindustri till fördel huvudsakligen för de styrande klasserna i västvärlden.  

Som ett exempel på hur européers utnyttjande av den utomeuropeiska arbetarklassen kan se 

ut på en relativt låg ekonomisk nivå kan vi ta företaget ScandinAsian Enterprise. På deras 

hemsida
29

 finns en guide för hur vem som helst, med de ekonomiska tillgångar det kräver, 

kan anställa tillverkare i Kina för att tillverka sina egendesignade kläder: “Vill ni designa er 

egen kollektion av kläderplagg? Att outsourca till Kina, eller andra lågkostnadsländer, kan 

vara din enda möjlighet.” Vi förstår ur ett postkolonialt perspektiv denna text som en 

beskrivning av världen genom det eurocentriska filtret, med nyliberalistiska undertoner, där 

allting reduceras till sitt ekonomiska värde; mest tydligt här när Kina och de andra 

ospecificerade nationerna beskrivs som “lågkostnadsländer” vilket, i kombination med det 

osynliggörande som sker genom att inte namnge dem, betonar deras upplevda mindre värde. 

Texten beskriver sig själv som en komplett guide till tillverkning av kläder i Kina; men 

ingenstans i den 1773 ord långa texten används ordet arbetare. Detta tolkar vi som en del av 

en större trend inom västerländsk diskurs där arbetarklasserna utanför den eurocentriska 

sfären mer eller mindre medvetet osynliggörs; för att förhindra att västerländska konsumenter 

identifierar sig med dessa; då företagen skulle bli ekonomiskt lidande om deras kunder 

vägrade köpa varor producerade av underbetalda och utnyttjade arbetare i de regioner den 

europeiska överklassen beskriver som lågkostnadsländer. Vi kan från detta dra paralleller till 

den eurocentriska maktens centrum där den nuvarande amerikanske presidentens 
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https://www.careeraddict.com/top-10-countries-with-the-highest-average-salaries 
28 World Atlas, “Countries With The Highest Taxes In The World”. 
https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-lowest-income-in-the-world.html 
29 ScandinAsia, http://www.scandinasian.se/importguiden/textiltillverkning-kina-komplett-guide-for-
importorer/ 



 

familjeföretag, enligt en artikel skriven av Jamie Feldman
30

, producerar varor i länder såsom 

Kina, Mexiko och Bangladesh. En rapport
31

 från den svenska fackrörelsen LO 

(Landsorganisationen i Sverige) på ämnet rättvis handel pekar ut brister i form av låga löner 

som arbetarna i dessa länder inte kan leva på, långa arbetstider på upp till 12 timmar per dag 

och sju dagar i veckan, samt farliga arbetsmiljöer där de som skapar européernas 

mobiltelefoner utsätts för höga halter av giftiga gaser under processen. Även inom 

västvärlden förslavas de som anses vara av en icke-europeisk härkomst vilket yttrar sig 

tydligast genom den amerikanska fängelseindustrin där människor som frihetsberövas tvingas 

till att arbeta för så lite som 23 amerikanska cent per timme; enligt en artikel
32

 skriven av 

Gina M Florio. Samtidigt är de som av den amerikanska regeringen klassificeras som 

afroamerikaner och latinamerikaner överrepresenterade i sådan utsträckning att; trots att de 

utgör 32 procent av USA:s invånare, ändå utgör 56 procent av landets inspärrade 

befolkning
33

. Detta är vad vi syftar på när vi säger att den västerländska överklassen bedriver 

en postkolonial slavindustri som gynnar rika européer på alla icke-européers bekostnad; med 

undantag från dessa länders styrande klasser som till synes tillåter detta; för att därigenom 

sälja sitt eget folk som slavar till de neokoloniala erövrarna från väst. När vi säger att detta är 

en postkolonial industri, menar vi att den inte hade existerat om inte koloniseringen hade 

skett. 

Det finns en poäng i att peka ut just de styrande klasserna som huvudansvariga då det 

även finns många européer som förstår problemen med postkolonialism; men vars 

förhållandevis låga inflytande över världspolitiken innebär att de inte kan motverka 

internationella missförhållanden lika enkelt. Samtidigt är det arbetarna som genom att 

underkasta sig de styrande klasserna ger dem deras inflytande som sedan används för att 

kontrollera dem; på samma gång som de förtrycker medborgare med icke-europeiskt 

ursprung. När vi säger att de undre klasserna underkastar sig syftar vi enbart på det självklara 

faktum att de väljer att delta i samhällets ordning istället för att omstörta den. I exempelvis 

USA är skillnaderna mellan klasserna så stora att den rikaste 1% av befolkningen kontrollerar 

38,6% av landets förmögenheter; medans de undre 90% av folket äger 22,8% av landets 

ekonomiska resurser
34

. Då vi skriver att medborgare med icke-europeisk ursprung förtrycks 

syftar vi, förutom på den ovan nämnda fängelseindustrin i USA, även på den brist av respekt 

för andra kulturer som systematiskt påverkar dessa inom den eurocentriska sfären; ett 

exempel på detta är Siouxstammen i USA vars landområde utnyttjas av det internationella 

oljeföretaget Dakota Access pipeline som de nu stämmer
35

; då de begraver rörledningar under 

stammens område. "There is a historic pattern of putting all the risk and harm on tribes and 
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letting outsiders reap the profits" säger Jan Hasselman, advokaten som representerar 

Siouxstammen, i en artikel
36

: “I just closed my eyes and said: ‘Do it’” sa den amerikanska 

presidenten om beslutet att godkänna den tidigare stoppade konstruktionen
37

. Allt detta är i 

vår tolkning en postkolonial yttring där förtryck av icke-europeiska kulturer samt den 

nedvärderande beskrivningen av dessa visar på paralleller med koloniala idéer; baserat på hur 

dessa betedde sig på makronivå under kolonialtiden. Det är därför i de styrande i klassernas 

intresse att de representeras positivt i den media arbetarna konsumerar för att därigenom 

förstå sig på sin omvärld. Ett sätt detta yttrar sig på är att de problem de styrande klasserna i 

västvärlden skapar underskattas i de narrativ som återberättas inom den västerländska 

kulturen. Som ett exempel av många på de problem som uppstår till följd av den europeiska 

överklassens neokoloniala tendenser är att USA och den amerikanska krigsindustrin fått 

inflytande över världen till den grad att de nu kan systematiskt mörda oskyldiga icke-

européer på global nivå till synes utan konsekvenser
38

. Detta innebär i praktiken att brott som 

vanligtvis begås av människor med lägre socioekonomisk status, exempelvis produktion och 

försäljning av droger, antyds vara ett större problem än de som begås av de övre klasserna, 

exempelvis skattebrott där stora summor pengar göms utomlands
39

. Vi förstår förvisso 

problemet i att tillåta försäljning av beroendeframkallande substanser. Det blir här värt att 

påpeka den hyckleri som existerar inom just Sverige där det förvisso är olagligt att sälja och 

köpa cannabis; men där de med pengar att investera helt lagligt kan köpa och sälja aktier i 

företag som handlar med drogen utomlands
40

. Detta visar på att problemet med droger inte 

nödvändigtvis är en fråga om moral utan snarare tycks handla om vem som ska få tjäna på det 

och inte; där överklassen ger sig rättigheter att tjäna pengar på saker som medlemmar av den 

svenska underklassen straffas rättsligt för när de gör samma sak på en lägre ekonomisk nivå. I 

vår tolkning är det dock minst lika problematiskt när kriminella inom överklassen väljer att 

gräva ner pengar som annars hade kunnat investeras i det egna samhället. Exempelvis skulle 

de nära 10 miljarder kronor som IKEA misstänks gömma utomlands
41

 kunna användas till att 

finansiera sjukhuset i Sollefteå, vars BB avdelning läggs ner på grund av brist på resurser
42

 

där i vår tolkning bara en bråkdel av pengarna IKEA misstänks ha gömt undan hade kunnat 

rädda sjukhuset. Detta visar på hur arbetarklassen i västvärlden blir lidande på makronivå 

även innanför den eurocentriska sfären samtidigt som överklassen gynnas. 
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För att distrahera de undre klasserna i det västerländska samhället från dessas brister 

uppmuntrar de styrande klasserna till interna konflikter i gruppen genom att i media betona 

skillnaderna mellan dem med viss inblandning från andra krafter. För att förstå de influenser 

som påverkar den ideologiska mittpunkten inom den västerländska diskursen måste vi först 

förstå Rysslands plats i världen, i vår tolkning, genom det postkoloniala perspektivet. Den 

ryska revolutionen
43

 och vad den innebär när vi ser på den som en utveckling från 

kolonialismen; är att de undre klasserna efter lång tid av förtryck, vad som tidigare var mer 

likt den europeiska kulturen i stort, bröt sig loss från sina styrande klasser och tog makten i 

det egna samhället till fördel för arbetarna. När Josef Stalin senare tog makten i landet
44

 

övergick Ryssland till totalitarism där en militärisk hierarki ersatte hela statsapparaten och 

där civilbefolkningen enbart sågs som resurser vilka kunde offras vid behov. Här visade 

Sovjetunionen upp sina egna neokoloniala tendenser; i den mening att de expanderade sitt 

territorium genom militarism. Detta ledde till en konflikt på global skala mellan det 

neokoloniala Ryssland och den västerländska världens överklass, vars övermakt härstammar 

från postkolonialism. När berlinmuren hade fallit
45

 började de två kulturerna smälta samman; 

huvudsakligen när det gäller handel då detta gynnar de styrande klasserna inom båda 

kulturerna. Inom Ryssland har denna krock mellan ingrodd militarism och kapitalism, i dessa 

tolkares förståelse, lett till att Ryssland nu styrs av en oligarki
46

, vilket även är fallet i USA
47

; 

“They are probably best known in the West for owning football clubs, newspapers and big, 

big yachts.” skriver BBC på sin hemsida
48

. Samtidigt som detta utvecklas, visar landets 

president, Vladimir Putin,  på neokoloniala tendenser; genom exempelvis inblandningen i 

Crimea
49

; vilket återigen har paralleller inom västvärlden på högre nivå genom situationen i 

mellanöstern
50

. Hjärtat till konflikten mellan de två är, genom vår tolkning, en rädsla inom 

den västerländska överklassen för att en liknande revolution ska ske inom den eurocentriska 

sfären. Denna rädsla leder till en subtil nedvärderande attityd som uttrycks genom att allt som 

har med den ryska revolutionen, samt dess arv, att göra demoniseras inom västerländsk 

media; vilket vi kan se exempel på överallt idag
51

. Situationen har, i vår uppfattning, lett till 

ett missförstånd bland allmänheten i västvärlden där narrativet är att dessa två är motpoler; 

när de i själva verket båda drar fördel av samma koloniala arv i form av att, trots allt detta, 

ses som européer. Ryssland har därigenom blivit en kopia av västvärlden i mindre skala där 

skillnaden är att Ryssland inte underkastar sig de styrande klasserna i Europa. Vi tolkar båda 

dessa kulturer i deras nuvarande form som eurocentriska; i den mening att de i sitt uttryck 
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stödjer en postkolonial ordning där européer står över icke-européer såsom beskrivits i 

referenser ovan. Ryssland söker att influera den västerländska kulturen genom att exempelvis 

anställa nättroll
52

; för att på internet sprida information som gynnar de styrande klasserna 

inom landet. Detta har i vår tolkning, försvaga den sammanhållning de västerländska 

länderna har mellan varandra; baserat på vad vi från tidigare referenser lärt oss om den 

nuvarande styrande klassen, samt den politiska ledningen, i dagens Ryssland. Ur ett 

postkolonialt perspektiv är detta i vår tolkning ett ideologiskt inbördeskrig inom den 

eurocentriska sfären; där den enda skillnaden i deras mål är vem, av de olika oligarkerna, som 

ska tjäna inflytande och resurser på arbetare över hela världens bekostnad. Oligarkerna i både 

Ryssland och USA påverkar västvärldens politik genom att, förutom använda nättroll, 

sponsra, köpa och kontrollera medieföretag såsom exempelvis den högerextrema 

mediaorganisationen Breitbart, som ägs av den konservativa donatorfamiljen Mercer, vilka 

även bidrog ekonomiskt till Donald J. Trumps valkampanj
53

. “The site’s financial backing 

from the Mercers further cements the family's status as some of the most influential financiers 

of the Trump era”; skriver Elise Viebeck och Matea Gold för tidningen Washington Post. 

Breitbart fungerar, i vår tolkning av hemsidans innehåll, som en propagandamaskin för 

postkolonialism; där fokusen läggs på att representera exempel på destruktivt och kriminellt 

beteende bland icke-européer för att sprida den postkoloniala uppfattningen om att européer 

är överlägsna genom att enbart fokusera på detta; genom att stödja främlingsfientliga 

ideologier i media; vars tidigare ägare Steve Bannon var ordförande för Donald J. Trumps 

valkampanj
54

; för att på så vis flytta fokus från de problem de, i form av den europeiska 

överklassen, orsakar till de icke-europeiska individerna inom underklassen; därigenom 

investerar medlemmar av överklassen i medieföretag för att uppmuntra och stödja konflikter 

inom underklassen för att hjälpa sig själva. Dessa är några av de krafter som, förutom de 

europeiska statsmakterna, vi således menar influerar västerländsk politik för att skydda den 

postkoloniala ordningen över världen; som genom detta i sig bekräftar dess verkliga existens. 

Ett sätt detta manifesterar sig på är genom exotifiering; då vi menar att européer i 

högre utsträckning representeras inom västerländsk media i förhållande till dessas egentliga 

storlek av befolkningen
55

. Vi menar inte att det är fel att icke-européer får fylla roller som 

kriminella i Narcos eller något annat narrativ, problemet uppstår på makronivå när vissa 

grupper enbart får fylla denna roll. Genom detta sprids uppfattningen om att icke-européer i 

sig är mer kriminella baserat enbart på deras icke-europeiska kulturarv. Detta bidrar till att 

främlingsfientliga grupper inom underklassen uppmuntras; vilka hamnar i konflikt med 
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meningsmotståndare inom vänstern av samma ekonomiska klass. Ett välkänt exempel på 

sammandrabbningar mellan etnocentriska grupper och meningsmotståndare är vit-makt 

protesterna i Charlottesville
56

 där flera människor dödades; vilket vi menar delvis är en 

reaktion på de främlingsfientliga uttalanden
57

 som den amerikanska presidenten Donald J, 

Trump gjort i media. Genom att i media uppmuntra till detta hjälper de styrande i västvärlden 

till att hålla sina underklasser politiskt sysselsatta; samtidigt som de förstärker sitt inflytande 

över alla delar av världen genom att sprida misär i den utomeuropeiska världen. 

När vi säger att de styrande klasserna sprider misär i den utomeuropeiska världen menar vi 

genom företag såsom Lockheed Martin som tjänar pengar på att sälja vapen till USA:s militär 

och vars inkomster ökar
58

 i takt med antalet civila offer
59

 de samtidigt skapar; där de 

kvarvarande familjemedlemmarna i vår tolkning riskerar att bli mottagliga för propaganda 

från terrorgrupper; för att genom dessa söka en personlig hämnd. Detta är dock bara en aspekt 

av den västerländska överklassens destruktiva beteende på global skala. Kanske det farligaste 

de styrande klasserna i västerländska har gjort under den postkoloniala perioden är att ha 

bidragit till den globala uppvärmningen där bara 100 företag ligger bakom över 70% av 

växthusgaserna som släpps ut över hela världen
60

.  

Vi vill här betona att de kulturella artefakter som representerar världen genom ett 

eurocentriskt perspektiv inte per definition är något negativt; i den mening att de inte 

nödvändigtvis uppmuntrar till att stödja en postkolonial ordning. Vi kan snarare se värdet i 

dessa på samma sätt som kan anse att en brottsplats är värdefull när vi söker detaljer för att 

reda ut ett brott; vilket i vårt fall är kolonialismen. Det är således denna överrepresentation av 

eurocentrism
61

 vi ser i världsmedia som är problemet, inte artefakterna i sig då de 

oundvikligen återskapar världen genom det enda perspektiv de kan illustrera då de är skapade 

ur ett europeiskt samhälle. På samma sätt som alla filmer skapade av människor indirekt 

bekräftar fysikens lagar; visar alla filmer som skapats ur det europeiska samhället på 

postkolonialismens inflytande i dessa. Något som i vår uppfattning skulle motverka de 

problem postkolonialismen genom detta skapar vore om fler icke-europeiska perspektiv 

representerades inom västerländsk media för att på så vis ge europeiska konsumenter en 

bredare bild av verkligheten. 

När vi säger att Narcos är intressant ur ett postkolonialt perspektiv syftar vi på att 
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serien beskriver förhållandena mellan, vad vi här definierar som, ett europeiskt och ett icke-

europeiskt land i form av USA och Colombia. Vad som gör de skildrade händelserna 

intressanta i postkolonial mening är att det i denna situation är ett icke-västerländskt land 

som, genom att sälja kokain till amerikaner, tar resurser i form av pengar från västvärlden. 

 

3.1.3 Representation 

När vi analyserar Narcos tittar vi på en skärm, på skärmen ser vi, i ljuset som strömmar ut 

genom pixlarna, figurer vilka vi förstår som människor; på så vis representerar ljuset från 

skärmen människor. Vi tolkar vidare dessa människor som skådespelare samtidigt som vi 

även kan läsa dem som de karaktärer de spelar i seriens narrativ. Därigenom kan vi förstå att 

figurerna på skärmen representerar både skådespelarna och karaktärerna samtidigt som de 

även representerar båda dessas biologiska samt socioekonomiska grupptillhörigheter. Vi kan 

på så vis även förstå att de karaktärer som representeras i Narcos beskriver verkliga 

människor och kulturer. Vi kan även läsa ut metaforer ur själva narrativet som 

representationer för andra skeenden än just det som illustreras; mest uppenbart mellan det 

som illustreras i Narcos narrativ och vad som verkligen hände under den period som 

representeras. Genom att förstå narrativet kan vi därefter även förstå vilka koncept de olika 

karaktärerna och organisationerna i detta representerar; för att därigenom kunna läsa ut hur 

Narcos i sig ser på dessa koncept samt de grupper som representeras med association till 

dem. 

För att kunna analysera ideologin har vi således brutit ut delar av narrativet i stort och 

smått för att därefter kunna identifiera de ideologiska värderingar texten kommunicerar 

genom dessa narrativ. Termen representation syftar alltså, i vårt arbete, på att beskriva när 

något visas upp för att illustrera något annat i postkolonial mening. Detta innebär att när vi 

under analysdelen diskuterar karaktärer, grupper, organisationer, nationer samt även andra 

relevanta referenser som hjälper till att identifiera seriens underliggande ideologi, är det 

koncepten dessa representerar inom den teorin vi ämnar att peka på som är intressanta. 

Med detta underförstått kan vi ur ett postkolonialt perspektiv förstå att karaktärerna i 

sig representerar människor i brett; samtidigt som de även kan representera européer eller 

icke-européer. Detta gör det möjligt för oss att, genom att titta på hur de olika grupperna 

representeras på den narrativa nivån, dra slutsatser kring Narcos ideologiska preferenser. 

Vi räknar här även amerikaner som européer vilket innebär att när vi i analysen beskriver en 

karaktär som en representant för USA menar vi att denne även representerar västvärlden i 

postkolonial mening; där denne fungerar som en utgångspunkt och avatar för det 

eurocentriska perspektivet. Genom att bryta ner i vilken utsträckning européer och icke 

européer representeras i narrativet, samt hur detta uttrycker sig, kan vi således göra tolkningar 

av materialets ideologi. Allt detta är underförstått när vi använder begreppet representation 

för att förklara att någon eller något i Narcos står för något annat. 

 

4. Material och metod 



 

I den första delen av detta kapitel går vi igenom vad som studeras och varför, därefter går vi 

in på hur studien genomförs. 

 

4.1 Urval och material 

Denna studie utgörs av analys och diskussion kring serien Narcos, vi förhåller oss till de två 

första säsongerna då dessa följer samma huvudkaraktärer, Steve Murphy och Pablo Escobar, 

som inte är med i den tredje säsongen. De två säsongerna består av 20 avsnitt på cirka 49 

minuter och är producerad samt distribuerad av Netflix (USA) med stöd av 

produktionsbolagen Gaumont International Television (USA) och Dynamo (Colombia). 

För att bilda en mer övergripande postkolonial analys använder vi, där vi anser att det 

tillför något och är relevant, recensioner skrivna av privatpersoner på webbsidorna IMDB och 

Rotten Tomatoes. Detta i syfte att förstå vad som går att utläsa ur serien på basis av både våra 

och andras perspektiv. Vi tittar framförallt på återkommande kritik och tar upp dem i våra 

diskussioner; användandet av recensionerna är dock inte så omfattande men kommer ändå 

fram under vissa delar. Exempel på hur kritik från imdb.com (2017) kan se ut:  

 

 

Author: rcrhea from USA, 13 June 2016 

Moura, who plays Escobar, is Brazilian and has a laughable Spanish accent. It sounds like he has a box 

of rocks in his mouth. If you speak Spanish, you simply cannot watch this show... it's really that bad 

(...) Allegedly Netflix is trying to create Spanish language content for Spanish speakers. They failed 

miserably with this first attempt. Show some respect for the language by casting people who can speak 

localized dialects and languages. It's not that difficult if you have the right consultants. Only non-

Spanish speakers could enjoy this show. What a crock. 

 

Denna återkommande typ av kritik är intressant för vår undersökning då den lyfter ett 

problem med representationen av colombianer i Narcos. På IMDB (Internet Movie Database) 

har serien fått 8,9/10 i betyg (www.imdb.com. 2017) och på Rotten Tomatoes har kritiker gett 

serien 88% tummen upp och av publiken har den gillats till 95%
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. På IMDB delas inte den 

skriftliga kritiken upp efter kritiker och användare/publik, till skillnad från Rotten Tomatoes 

där kommentarerna är uppdelade på det här sättet. På den senare sidan finns också länkar till 

kritikernas recensioner som publicerats i olika tidsskrifter men vi begränsar oss som sagt att 

enbart titta på publikens kritik. Ett exempel på en mer positiv användarkommentar kan se ut 

som följande: “Like all TV shows, it glamorized and filtered through the lens of Hollywood, 

even with that, I thought it was a decent three-dimensional view of Pablo Escobar. Of course, 

I don’t know him personally, but I have read about him and it felt like a fairer view, even 

with the glossy candy coating it got.” (www.rottentomatoes.com. 2017) Kritiken är intressant 
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Andelen användare som har betygsatt Narcos har gett 3,5 stjärnor eller högre (www.rottentomatoes.com. 2017). 

http://www.imdb.com/user/ur42921372/


 

för oss då den lyfter frågan om hur amerikansk filmkultur representerat colombiansk kultur, 

även om författaren själv främst ålägger fokus på Escobars porträttering. Vi tar stöd ur 

recensioner och kommentarer som dessa i undersökningen för att kunna bidra med ett vidare 

perspektiv till diskussionen kring vilka budskap och värderingar som går att utläsa ur serien. 

Vi har valt att gå igenom samtliga användarrecensioner på IMDB och Rotten Tomatoes med 

målet att få en bredare uppfattning vad seriens publik har reagerat på. Trots att dessa 

recensioner kan skrivas av vem som helst och därför riskerar att vara oseriösa ser vi ändå ett 

värde i att titta på serien ur andra perspektiv för att nyansera våra tolkningar och inspirera 

vårt arbete.  

 

4.2 Metod och frågeställningar 

Studien utgör en ideologisk läsning av Narcos där fokus läggs på dess eurocentriska uttryck. 

Analysen genomförs som följande: på introvinjetten gör vi en semiotisk analys där vi först 

går igenom vad bilderna i sig visar för att sedan göra en ideologisk läsning där vi går djupare 

in på vad bilderna säger i sammanhanget. Berättarröstens analys som följer skiljer sig från de 

övriga delarna då den i sig uppfyller ett unikt grepp. Här går vi in på vilken bild 

berättarrösten söker förmedla till åskådaren genom att ideologikritiskt analysera vad som sägs 

och hur. Berättarrösten fungerar dock även som en karaktär då han representerar Steve 

Murphy som en äldre version; därför innefattar analysen här också många problematiseringar 

och kopplingar till det som sker i narrativet. Nästkommande del av analysen är uppdelad efter 

amerikanskt och colombianskt där vi bryter ner mindre delar av representationer var för sig. 

Under diskussionsdelen går vi igenom hur allt detta hänger ihop och lyfter fram de 

ideologiska undertoner som identifierats samt hur dessa uttrycks; här diskuterar vi även hur 

vårt arbete förhåller sig till den tidigare forskning som vi har tittat på och hur den kan 

användas för att göra vidare forskning på området. Vi går sedan under slutsatsdelen igenom 

hur vårt resultat hänger ihop med den teori om eurocentrism och postkolonialism som vi 

utgår ifrån samt diskuterar vad resultatet betyder. 

Frågorna vi ställer oss för att få fram vilken ideologi Narcos uttrycker är följande: hur 

framställs amerikanerna och DEA? Hur framställs colombianerna och medlemmarna i 

kartellen? Är det någon grupp som framstår som mer sympatisk än någon annan? Hur 

framställs könsrollerna? Utöver att besvara frågorna problematiseras även resultatet i syfte att 

uppnå en djupare förståelse för vad representationen kommunicerar ideologiskt. För att 

identifiera allt detta utgår vi ifrån de idéer som beskrivs under teoridelen.  

 

5. Analys 

Vi inleder med en analys av seriens vinjett och berättarröst; dessa delar analyseras separat. 

Därefter analyserar vi resten av serien utifrån hur olika grupper representeras. 

 

5.1 Vinjett 



 

Vinjetten finns med i början av varje avsnitt, här introduceras tittaren till seriens teman och 

perspektiv (skärmdumpar från introt finns redovisade under Bilagor). En snabb summering av 

bildernas innehåll visar: inspelningsutrustning, flygbild, rutnät, anteckningar, vitt pulver, 

kemisk formel, flygplats, flygplan, personer med vita rutor över ansiktena på flygplan, väska 

full med vitt pulver, väska med pengar, närbild US dollar, sedelbuntar slängs på hög, man 

med vapen bakom bord med förpackat vitt pulver, vykort, kvinna på strand i bikini, nära hand 

mot ben, kvinna biter sig i läppen, port med flygplan ovanpå, flamingos, zebror, grupp med 

män på motorcyklar, vitt pulver hälls ut, brinnande skjul, flicka ser amerikansk president på 

tv, flygbild över berg nära städer, rutnät, stadsområde, avspärrning vid död man, tank och 

soldater i stad, bild på man, text stryks över, man med DEA keps, mugshots, flygbild över 

stad, texten NARCOS tonas fram, brinnande bil. 

 

 

Figur 2. Colombia genom eurocentrismens öga. 

 

Utifrån detta kan vi på konnotativ nivå identifiera följande underliggande teman: 

Colombia, kokain, övervakning, USA, våld, njutning, pengar och Pablo Escobar. Samtliga av 

dessa teman används för att definiera konceptet “narcos” för åskådaren. Colombia framställs 

här med många bilder tagna uppifrån med grafik över. Detta ger intrycket av att bilderna 

tagits i övervakningssyfte vilket i kombination med den övervakningsutrustning vi ser 

återspeglar en kalkylerande, strategisk vilja bakom dem. Även om miljön och det bergiga 

landskapet bakom grafiken mycket väl kan anses vacker, upplevs alltså inte detta som 

huvudsyftet med bilderna. 

USA framställs som något ständigt närvarande genom att visa amerikansk 

populärkultur men även att vi ser en man med DEA- keps på bild, vilket tydligt kopplar 

honom till USA:s regering. Pengarna som byts ut mot kokain är även amerikanska dollar. 

USA och Colombia är kopplade via flygplatserna där kärnan i konflikten utspelar sig. 

Escobar vill smuggla ut kokain och smuggla in pengar, detta påverkar USA som därmed blir 



 

inblandade i Colombias politik. Ett sätt det här uttrycker sig på är via övervakning. 

Flygbilderna ger uppfattningen av att landet granskas av en högre makt. Rutnätet och 

anteckningarna över bilderna pekar på en kalkylerande vilja med ett specifikt syfte bakom 

dess uppkomst. Mycket av övervakningen fokuserar på Escobar. Han syns på flera svartvita 

fotografier vilket ger känslan av autenticitet, då vi tolkar dessa som dokumentära bilder. 

Bildernas kvalité och andra detaljer visar vilken tidsperiod det handlar om. Exempelvis visas 

den amerikanske presidenten Reagan på en gammaldags tv, vilket placerar oss på 1980-talet. 

Inspelningsutrustningen i början av montaget förstärker också den uppfattningen med dess 

analoga teknologi. I och med detta hamnar vi som åskådare tidsmässigt på långt avstånd från 

händelserna i sig, samtidigt som vi förstår dem som tolkade i ett mer samtida sammanhang. 

Flera tidsnivåer uttrycks på så vis genom att vi som åskådare i nuet tittar på en serie från 2015 

som handlar om 1980-talet. Produktionen är alltså en tolkning av händelser som inträffade 

cirka 30 år tidigare vilket har inneburit en filtrering av dem genom tiden, en viss 

romantisering av materialet blir därigenom underförstådd. 

 

 

Figur 10. Den colombianska kvinnan ur det eurocentriska perspektivet. 

 

Vykortet visar en rörlig bild av en traditionellt attraktiv kvinna iklädd röd baddräkt 

och en banderoll med texten “Colombia”. Hon står vid ett hav, ljuset i bilden är varmt och 

kvinnan ser glad ut. Helhetsintrycket känns positivt och behagligt. Det är USA:s bild av 

Colombia som illustreras genom vykortet men även genom flygbilderna som antyds vara 

tagna av amerikansk underrättelsetjänst. Här betonas på så vis filtret Colombia visas genom, 

ett amerikanskt sådant, vilket är återkommande genom montaget. Detta antyder på någon 

form av självmedvetenhet när det gäller vilket perspektiv Narcos beskriver världen ur. 

 



 

 

Figur 12. Kvinnan som koncept genom det eurocentriska filtret. 

 

De bilder som uttrycker njutning är också de enda där kvinnor tydligt representeras 

vilket säger något om hur montaget representerar könsroller; kvinnor är bara relevanta i 

njutningssammanhang. Kvinnornas identiteter är väldigt otydliga, de får genom bilderna inga 

ytterligare egenskaper utöver att vara just kvinnor. Männen presenteras utförligare med mer 

identitetsskapande och betydande bilder. Den döde, av vad man kan utläsa, polisen som 

ligger död på marken, Escobar med en stor samling män med mustascher sittandes på 

motorcyklar, med fler; samtliga av bilderna med män involverade berättar någonting om den 

konflikt vi ska få se och ett vidare intresse, som upplevs saknas hos kvinnorna, byggs upp 

runt dessa. En tolkning utifrån montaget är att männen gör saker medan kvinnorna är saker. 

Bilderna antyder också att serien innehåller prostitution eftersom kvinnorna framställs som 

åtråvärda och objektifierade, utan något annat syfte än att bli betraktade.  

 

 



 

Figur 28. En brinnande bil samt en metafor för våld inom det colombianska samhället. 

 

Våld illustreras indirekt i montaget. Den brinnande bilen antyder att någonting 

våldsamt har hänt innan men vi får inga detaljer kring själva händelsen, samma sak gäller 

med det brinnande skjulet, den döde mannen på gatan samt soldaterna som rör sig genom en 

stadsmiljö. Då våldet beskrivs ytligt tillåter det åskådaren att själv tolka dessa bilders 

innebörd utifrån sina egna erfarenheter; där förväntningarna som skapas är att våld kommer 

att vara ett tema i serien. 

 

5.2 Berättarröst 

Berättarrösten är ett återkommande inslag under hela serien. Rösten tillhör Steve Murphy, en 

DEA-agent som uppfyller en viktig roll i jakten på Escobar. Murphy som berättarröst är en 

äldre, mer nutida version och den Murphy som framträder visuellt representer honom då det 

beger sig, i dåtid. Detta blir tydligt när Murphy berättar att GPS-tekniken inte existerar under 

tiden serien utspelar sig. Genom detta uttalande framgår det att han talar ur ett annat 

tidsperspektiv, närmare den samtida publiken. Funktionen med detta blir dels att ge 

berättarrösten tidsmässigt avstånd från händelserna som visas men också att leda in åskådaren 

i den tid som Narcos utspelar sig. Just att detta lyfts fram antyder att den här typen av 

övervakningsteknik är viktig för seriens story och det är därför väsentligt att förklara den 

tekniska skillnaden från samtidens teknik. Berättarrösten ser tillbaka på sina egna upplevelser 

och förklarar dem ur sitt eget perspektiv. Det är alltså Murphys historia som berättas vilket 

innebär att allt vi ser är enligt hans uppfattning. Rösten fyller flera funktioner, den tolkar vad 

som händer, ger viss bakgrundsinformation samt kommenterar och värderar det vi ser. 

Rösten framstår ibland som objektiv när politiska händelser, som troligtvis annars 

vore svåra att sammanfatta snabbt, sker. Andra gånger görs tolkningar som visar hur han, 

som representant för DEA och därigenom även USA, tolkar situationen. Berättarrösten 

förklarar vid ett tillfälle (se säsong 1, avsnitt 2) att Colombia är ett för litet land för de 

mängder pengar Escobars verksamhet driver in vilket visar hur enkelt allting kan förklaras 

med det perspektivet, samtidigt som det inte är en särskilt konstruktiv kritik. Han menar att 

när någon i landet blir rik kommer någon annan att försöka ta pengarna ifrån dem vilket 

bekräftas genom kidnappningarna av drogbaronernas familjemedlemmar. Detta verkar dock 

snarare vara ett problem skapat av brister i landets rättsväsende som tillåter att beväpnade 

kriminella grupper utför aktioner där. Lösningen antyder även detta, Escobar tar på sig att 

stoppa kidnappningarna och skapar på så vis ett eget rättssystem. Berättarröstens påstående är 

förvisso tekniskt sett korrekt då kidnappningarna inte hade skett om offren inte hade varit rika 

familjer. Med den logiken skulle det dock lika gärna kunna påstås att det är USA som har för 

mycket pengar då de tydligen har råd att göra kriminella i Colombia rika vilket i sin tur leder 

till våld i landet. Ur ett colombianskt perspektiv innebär kokainhandeln att kriminella 

organisationer snabbt får mer makt på bekostnad av landets civilbefolkning och regering. 

Våldsamma brottslingar använder amerikanska dollar till att muta medlemmar av det 

colombianska rättsväsendet. De colombianer som utsätts för brott av kartellerna kan därför 



 

inte räkna med att få hjälp från polisen; vi får vid flera tillfällen se att de som förlitar sig på 

rättsväsendet straffas snarare än att de tjänar något på det. Ett exempel är då en kvinna som 

jobbar på en bordell tipsar Murphy om vart La Quica befinner sig, resultatet blir att alla på 

bordellen mördas. Det är förvisso inte någon direkt korruption som förhindrar att han grips 

vid det här tillfället men det finns uppenbarligen brister inom den lokala poliskåren om den 

här typen av brott kan begås så enkelt. Det är även talande att tipsaren enbart vill prata med 

en amerikansk agent, implikationen är att hon vet hur korrupta de colombianska poliserna är. 

I det här fallet hjälper det dock inte henne då hon ändå blir mördad för sitt beslut. Vi kan 

påstå att allt detta är ett resultat av att amerikaner väljer att ge pengar till kokainhandlare 

vilket vore lika korrekt som berättarröstens påstående att Colombia har för mycket pengar för 

ett så litet land. Poängen är att det går att se på händelserna som representeras i Narcos ur 

olika perspektiv som inte nödvändigtvis går i linje med det som berättarrösten säger även om 

de inte direkt motsäger den. Detta innebär inte att berättarrösten har rätt eller fel; vad som är 

intressant här är att den har ett tydligt perspektiv vilket oundvikligen ger oss en viss insikt i 

den ideologi som berättarrösten representerar. Huruvida vi som publik litar på och håller med 

berättarrösten eller ej är individuellt men då den så direkt är knuten till en viss karaktär med 

egna tolkningsbara motiv kan den hursomhelst inte ses som objektiv. 

Den ideologiska tolkningen som berättarrösten gör återspeglas även i resten av 

materialet som Narcos består av men det blir sällan lika tydligt som när det sägs rakt ut i en 

voice over. När Murphy och Peña får en bild som bevisar att Medellínkartellen samarbetar 

med Nicaraguas regering är det berättarrösten som förklarar varför det är viktigt (se säsong 1, 

avsnitt 4). Den förklaring som ges är att Nicaragua styrs av kommunistiska sandinister; varför 

det är viktigt förklaras inte mer utförligt än så men vi förväntas ändå förstå poängen. Som vi 

förstår det utspelar sig Narcos under vad som i vardag kallas för ‘kalla kriget’, då spänningen 

mellan USA och Ryssland är hög
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; vilket uttrycker sig genom olika former av aktioner och 

spridning av propaganda där de olika sidorna demoniserar varandra, samtidigt som de även 

motarbetar varandra genom att manipulera andra nationers politiska system. Sovjetunionen 

identifierar sig själv som kommunistiskt vilket därför ses som något negativt ur ett 

västerländskt perspektiv då Sovjet varit i konflikt med resten av Europa och USA sedan andra 

världskriget tog slut. Att Nicaragua styrs av en kommunistisk regering är således relevant då 

det hänger ihop med den större bakomliggande konflikten som pågår internationellt i 

bakgrunden. Detta innebär att mer fokus läggs på situationen ur ett politiskt perspektiv vilket 

även ökar trycket på amerikanska politiker att göra något åt det. Det tycks på så vis bekräfta 

att kommunismen påverkar USA negativt då sandinisterna alltså hjälper Escobar att smuggla 

in kokain i landet. Detta förklaras nästan enbart av berättarrösten över vad som ser ut som 

dokumentära stillbilder från Nicaragua under den tiden. De fem bilderna representerar 

Nicaragua på följande vis: den första bilden visar beväpnade män med flaggor ovanpå en tank 

i en stadsmiljö. Utifrån vad berättarrösten säger förstår vi att de beväpnade männen tillhör 

sandinisterna som styr Nicaragua och att det är landets flagga de håller upp. De andra 

bilderna innehåller samma motiv, män med vapen och flaggor. 

Dessa bilder visas samtidigt som berättarrösten förklarar att Nicaragua styrs av 
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kommunister. Den bild som ges av Nicaragua är att beväpnade män åker runt i landet och på 

så vis håller befolkningen under kontroll. Det här antyds samtidigt illustrera kommunism 

vilket blir tydligt av berättarröstens betonande av ordet under bildspelet. Rösten säger 

avslutande att han inte ens hade kunnat hitta på något så otroligt som att Escobar skulle 

samarbeta med ett kommunistiskt land för att smuggla in kokain i USA. Samtidigt ser vi dock 

att colombianska poliser ibland också åker runt med vapen för att hålla ordning trots att de 

inte styrs av kommunister vilket motsäger den tidigare antydningen att detta är något 

utmärkande för kommunistiska länder. Det blir därigenom otydligt vad kommunism är enligt 

berättarröstens uppfattning. Vad som är tydligt är att kommunism enligt berättarröstens 

förståelse är något som är farligt och måste bekämpas. Bilderna från Nicaragua visar 

opersonliga porträtt av sandinisternas medlemmar vilket gör det svårt att sympatisera med 

dem. Den enda närbilden bland dem visar en man med en tygmask som håller en revolver i 

sin ena hand. Sandinisterna illustreras på så vis enbart med vapen och flaggor men utan 

tydliga syften, ledare eller mål. Den ensidiga bilden som ges genom berättarrösten i 

kombination med bilderna som visas hjälper därigenom till att kommunicera vilken ideologi 

berättarrösten och även hela Narcos i sig, representerar. När bilden senare publiceras säger 

den amerikanska presidenten Ronald Reagan att den visar Escobar tillsammans med Federico 

Vaughan som arbetar direkt under en av de nio comandantes som styr Nicaragua. Reagan 

börjar med att säga att de föräldrar som är oroade över drogsituationen kommer att bli 

upprörda av att Nicaraguas regering samarbetar med kokainsmugglare och menar sedan att 

bilden bevisar detta. Han avslutar med att säga att sandinisterna inte verkar ha några gränser 

för hur lågt de kan gå. Presidentens ord verkar således instämma i det som berättarrösten 

uttrycker tidigare när det handlar om att beskriva Nicaragua ur ett förhållandevis ytligt 

perspektiv. Detta antyder att berättarrösten har samma perspektiv på situationen som 

presidenten och således även USA:s regering vilket vidare antyder att så också är fallet i 

andra sammanhang. 

Det finns dock tillfällen där berättarrösten inte håller med USA:s officiella politiska 

ställningar. Ett sådant exempel är när deras övervakning visar att Escobar samarbetar med 

Panama och dess ledare Manuel Noriega. En representant för militären ifrågasätter att 

Noriega skulle samarbeta med någon som Pablo Escobar då han officiellt anses vara en 

trogen allierad i USA:s krig mot kommunismen i Sydamerika (se säsong 1, avsnitt 5). 

Berättarrösten skrattar åt påståendet och förklarar, över ett bildspel med bilder på Noriega 

och Panama, att Noriega förvisso har hjälpt till att bekämpa kommunism men att han 

egentligen bara är ute efter att tjäna pengar. Rösten förklarar vidare att Noriega bara är på 

USA:s sida för att det hjälper honom ekonomiskt och när han inser att han kan tjäna mer på 

att hjälpa kommunisterna byter han sida, vilket leder till att USA går in i Panama. Här 

förklarar berättarrösten hur amerikanska politiker och CIA (Central Intelligence Agency) 

stödjer Noriega med pengar och resurser till dess att han vänder sig emot dem, varpå de 

direkt avsätter honom. Detta visar hur mycket inflytande USA har över politiken i hela 

regionen samtidigt som det görs tydligt att de är villiga att samarbeta med diktaturer som 

senare kommer att fördömas av personer som Murphy; vilket tydliggörs av hur han, genom 

berättarrösten, beskriver hela affären kring Panama. Här motsäger på så vis berättarrösten 

USA:s regering i samma fråga och visar därigenom att han inte alltid delar deras åsikter. 



 

I första avsnittet när berättarrösten något ursäktande säger att 47 miljoner amerikaner 

röstade på Richard Nixon och förklarar att “vi trodde att han var en av de goda” knyter han 

sig till den genomsnittliga amerikanen snarare än USA:s regering. Genom att formulera det 

med de orden visar berättarrösten att hans nuvarande åsikt skiljer sig från den han, och de 

flesta amerikaner, hade vid tillfället. Detta tyder på att de perspektiv som han representerar 

återspeglas hos andra amerikaner, åtminstone ur hans uppfattning.  

Återkommande klagomål bland användarrecensioner som riktas mot berättarrösten är 

att den är överflödig, säger för uppenbara saker och att den blir ett substitut för vad som 

istället borde kunna visas. Nedan följer exempel på detta: 

 

(...) The portrait of Medellin seems quite good, and the only reason I'm not giving 10 stars is Murphy's 

annoying voice narrating even the simplest events, like if we couldn't see it (...). (imdb.com) 

(...) apologetic DEA perspective that takes away much of the drama; too much voice-over (which, 

although there's too much of it, at times is not bad at all); uninspired depiction/enumeration of events. 

First happened this, then happened that (...). (imdb.com) 

 

Dessa synpunkter är å andra sidan av personlig karaktär och kan kontras med att upplägget på 

ett uppenbart vis styrs av Murphy och hans prioriteringar i vad som bör berättas. En 

uppfattning från publiken är att berättarrösten genom sin vägledning söker missleda 

åskådaren i sin förståelse för vad som faktiskt hände. Detta är väl till viss del sant men å 

andra sidan behöver det som sagt inte innebära att det är dåligt, eller att man som åskådare 

måste hålla med i det Murphy säger. En självmedvetenhet och en egenutveckling hos 

karaktären byggs upp genom berättarrösten som annars hade varit svårt att utläsa. Han gör 

uttalanden där handlingarna bedöms på efterhand, och likväl som i ett försök att rentvå sig 

själv och USA:s inblandning, erbjuder det ett ifrågasättande perspektiv. 

På konceptuell nivå fungerar de två säsonger av Narcos som vi här har tittat på som 

ett enda långt erkännande från huvudkaraktären Steve Murphy. I det första avsnittet av den 

första säsongen yttrar han: “Don’t call me a bad guy just yet”, efter att ha beskrivit sin roll i 

den blodiga scen som följer där många oskyldiga dödas till följd av hans beslut; vilket han 

vidare förklarar med att han inte har någon kärlek för ”narcos” och att han hade gjort samma 

sak även om målet för attacken inte hade mördat någon; för att således bjuda in publiken till 

en rättegång där det enda vittnet är Steve Murphy; som en symbol för den neokolonialism 

han i sitt arbete på DEA representerar. 

Skeendet som skildras här visar tydliga paralleller till postkoloniala narrativ som 

återspeglas i dagens globala samhälle där amerikaner, med överlägsen teknik, kan få 

individer över hela världen de ser som ett hot dödade genom att yttra några fraser och trycka 

på några knappar. Murphy skryter nästan när han går igenom förloppet för att därigenom 

etablera maktstrukturen där USA säger vem som förtjänar att dö, den colombianska 

regeringen utför mordet och den colombianska underklassen är de som mördas. Samtidigt ser 

vi i den verkliga världen hur USA idag använder högteknologiska vapen såsom drönare för 



 

att döda civila i länder som Jemen med ännu större lätthet; utan att behöva en mellanhand
64

. 

Murphy fortsätter med sitt vittnesmål där han beskriver den accelererande våldskultur som 

utvecklas under situationen med droghandeln från Colombia. Han beskriver, genom 

situationen med sandinisterna i Nicaragua, hur allting hänger ihop med kommunismen; vilket 

leder till att den amerikanska regeringen vill invester mer resurser för att stoppa Escobar. Vi 

tolkar detta som en postkolonial yttring då Nicaragua genom det eurocentriska filtret redan är 

ett hot i dubbel bemärkelse då de dels är icke-européer och dels är allierade med de fruktade 

kommunisterna i öst; vars idéer hotar att vända den västerländska underklassen emot sina 

styrande regeringar. Att Escobar har med Nicaragua att göra antyder Murphy bevisar att 

dessa vill skada USA men vilket vi lika gärna kan tolka som att sandinisterna bara vill tjäna 

pengar. Vidare intressant när det gäller just Nicaragua och USA är att: “Stormakten har sedan 

länge varit inblandad i det utarmade Nicaraguas angelägenheter. Under president Reagan bröt 

USA mot sina egna lagar genom att bistå med vapen och träning till gerillans uppror. Det 

kriget krävde omkring 30 000 människoliv
65

.” Denna del av historian kommer bara ut subtilt 

och exemplifierar därigenom vad vi syftar på när vi säger att de styrande klassernas brott 

ignoreras i västerländsk media; det antyds men är aldrig explicit. Mitt under denna 

konceptuella rättegång som vi här beskriver, i syfte att identifiera och beskriva 

huvudkaraktärens identitet i form av beteende och ideologiska värderingar, misshandlar 

Murphy en man inne på toaletten och förklarar att han har dödat förr och kan göra det igen. 

Alla blir förvirrade men ingen säger något då vi alla vill veta hur hans vittnesmål slutar. 

 

 

Figur 29. Murphys lag. 
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Steve Murphy konfronterar här på en abstrakt nivå den europeiska överklassen i form av en 

attack på en man som antyds vara en del av Calikartellens nätverk; vilket dock inte framgår 

explicit i texten; enbart antydningen om att han har kopplingar till New York visar detta; med 

vilket vi menar att vi från andra narrativ i Narcos vet att staden är en del av Calikartellens 

territorium samt att de tycks ha en högre företagsliknande struktur som inger konnotationer 

av de kapitalistiska storföretagen inom den eurocentriska sfären; vilka samtidigt samarbetar 

med neokolonialistern USA genom CIA; vilket visar på gruppens likheter och samband med 

de styrande klasserna inom den europeiska världen; vilket vidare antyder att det inom 

Murphy finns en frustration mot den korruption som tillåts av kriminella bland de högre 

klasserna; som han dock inte kan göra något åt ur sin nuvarande position på något betydande 

sätt; i sin egen uppfattning genom det eurocentriska filtret. 

Murphy fortsätter prata om hur kriget mot Medellinkartellen fortgår utan att verka 

medveten om de uppenbara paralleller som finns mellan hans egen ideologi och Escobars. 

Escobar är villig att ta till våldshandlingar mot civila för att vinna det här drogkriget vilket 

Murphy ju redan har erkänt i sitt öppningstal när han beskrev hur han var nöjd med att mörda 

så länge det rör sig om vad han beskriver som “narcos”; termen i sig är exotifierande i den 

mening att den bär med sig konnotationer; som känns något främmande ur ett eurocentriskt 

perspektiv då den som koncept används för att beskriva kriminella ur en icke-europeisk 

kultur. Ordet i sig avhumaniserar hotet som Murphy upplever vara roten till alla världens 

problem; på samma sätt som ordet kommunist används för att snabbt märka en fiende utan att 

gå in på detalj varför dessa anses vara det; för att därigenom kunna mörda
66

 icke-européer, 

och de som hotar de styrande klasserna i västvärldens dominans över samhället, utan att det, i 

vår tolkning, uppmärksammas brett i diskursen, exempelvis det dödande av civila i 

mellanöstern som USA:s regering ligger bakom vilket vi tolkar som en bidragande faktor till 

de västfientliga terrordåd som skett inom den eurocentriska sfären de senaste åren; i den 

mening att de som förlorar hela sin familj under en amerikansk bombning är mer trolig att gå 

med i en västfientlig terrorgrupp än någon som inte har upplevt detta; vilket bara blir fler ju 

längre världssamhället tillåter detta beteende; från den eurocentriska maktens epicentrum i 

form av den amerikanska presidenten Donald J. Trump; som förkroppsligar eurocentrismen 

och vandrar runt i form av dess avatar och förespråkare på toppen av mänsklighetens 

maktstrukturer i den fysiska världen; då han regelbundet förnedrar icke-européer och kvinnor 

genom våldshandlingar och nedsättande yttranden
676869

. 

Murphy är förvisso en mördare men inte på samma skala som USA:s nuvarande, eller 
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dennes föregångare och så vidare hela vägen tillbaka till det koloniala arvets rot, president, 

vilket leder oss in på en djupare representativ nivå där vi söker att identifiera vilken del av 

den eurocentriska sfären Steve Murphy tillhör samt hur brutal han tillåter sig vara. Murphy 

beskriver, genom Narcos narrativ, en livssituation där pengar aldrig verkar vara ett problem 

och där han tycks ha friheten att jobba vart han vill. Murphy är en individ inom den 

eurocentriska sfären som, av oförklarad anledning, sökt sig till jobbet som agent åt den 

amerikanska regeringen genom DEA. Vi läser honom inte bara som den representerade 

karaktären i sig; utan även som en representant för en okänd andel av hela DEA:s personal 

där snarlika versioner av Murphy existerar inom hela organisationen; i den mening att de 

skulle agerat på liknande sätt som honom i de situationer som representeras. När vi kritiserar 

Murphy kritiserar vi således även alla som anser att han agerar rätt och stödjer den typen av 

beteende som han representerar samt representerar den ideologin i verkligheten. 

När Murphy går igenom den långa lista med misstag som han begått under sin tid i 

Colombia påminns vi om Murphys lag
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 där tankegången är att om något kan gå fel så gör det 

förr eller senare det; där vi i huvudkaraktärens namn således tolkar ut en djupare konnotativ 

mening som rimmar med vad som sker i narrativet; där allt i princip går fel för Murphy och 

DEA. Då Murphy går igenom alla människor han har haft en del i att mörda inser vi att listan 

är lång och att nästan alla hans offer är Colombianer vars narrativ och perspektiv är för evigt 

förlorade genom hans kallblodiga attityd till dessa. Vi lyfter därefter fram de delar av dessa 

som har registrerats genom det eurocentriska filtret för att förstå vad detta väljer att fokusera 

på; samtidigt som vi på en parallell konceptuell nivå får insikt i hur karaktären Steve Murphy 

har skapats och hur han, som en representant för en spricka i det eurocentriska filtret, 

registrerar världen. Murphys första offer är den 17 åriga pojken som han skjuter ihjäl i tjänst 

för DEA på en öppen gata i Miami, USA: 
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Figur 30. Narcos (säsong 1, avsnitt 1) 

 

Bilden inger konnotativa kopplingar till kolonialismen; i den mening att den fungerar som en 

passande visuell metafor för hur européer har mördat icke-européer på en global skala under 

lång tid och gör så än idag på både politisk
71

 och lokal
72

 nivå. “The Miami coroner said 

Colombians were like Dixie cups. Use ‘em once, then throw ‘em away.” Säger Murphy; 

samtidigt som bilden ovan visas; som om för att illustrera hans kylighet när han reflekterar 

kring det första mordet han någonsin begick. 

 

Figur 32. “Don’t call me a bad guy just yet”. 
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Scenen öppnar med att följa en kvinna in på krogen där hon några sekunder senare ska 

mördas genom den process Murphy initierar och därigenom bär ansvar för; där betoningen på 

kvinnan pekar på det tragiska i incidenten där, såsom vi förstår det, en viss skuld utstrålas 

från det perspektiv Murphy beskriver; även om detta verkar vara på en undermedveten nivå. 

 

 

Figur 33, (säsong 2, avsnitt 10) höjdpunkten av karaktären Steve Murphys existens. 

 

Från den här bilden får vi snabbt konnotationer till tidigare bild där Steve Murphy står över 

sitt första offer i form av en 17-årig colombian när han äntligen har förintat det hot Pablo 

Escobar representerade. I den verkliga världen kan vi se hur Murphy här representerar det 

återkommande narrativ inom den eurocentriska överklassen där borgarna jagar vilda exotiska 

djur
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 utanför den eurocentriska sfären för att samla på sig troféer. 
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Figur 34, ABC, Donald Trump Jr på jakt efter troféer.  

 

Steve Murphy vandrar sakta ut ur världen i form av ett fordon för en förvirrad ideologi; 

vilken en viss del av befolkningen inom den eurocentriska sfären identifierar sig med; 

samtidigt som mannen inne på toaletten dör från sina skador där den döde mannen 

representerar Steve Murphys mänsklighet. 

 

5.4 Amerikansk politik & kultur 

USA framställs först som ett förhållandevis ofarligt samhälle som sedan faller offer för 

kokainhandeln. Murphy beskriver sin tidigare tid på DEA i Miami som relativt lugn där han 

huvudsakligen jagar hippies med cannabis vilket i serien framställs som en förhållandevis 

ofarlig drog i jämförelse med kokain (se säsong 1, avsnitt 1). När kokainet väl kommer till 

Miami har de plötsligt en dödlig epidemi att ta itu med samtidigt som våldet kring handeln 

ökar snabbt. Rent ekonomiskt innebär handeln att miljontals dollar från USA hamnar i 

Colombia. Politiker i USA är missnöjda med situationen vilket leder till att mer resurser läggs 

på att bekämpa kokainhandeln från Colombia. De har förvisso ingen möjlighet att själva 

arrestera och åtala de kriminella men genom olika organisationer influerar de Colombias 

politik och kultur. 



 

 

Figur 19. USA:s självbild illustrerad intertextuellt. 

 

En av de organisationer som USA använder för att påverka Colombia är CIA. 

Escobars rymning blir stora nyheter under deras val som pågår under samma period. Detta 

leder till att president George Bush, som tidigare haft en styrande position inom CIA, 

tillsätter mer resurser för att stoppa Escobar. Bland annat skickas en CIA- agent vid namn 

Bill Stechner dit, när han introduceras förklarar berättarrösten att agenten är villig att smutsa 

ner sig men utan att förklara vad detta innebär. När Bill övertygar bröderna Castaño att hjälpa 

till med jakten på Escobar samt för dem samman med Calikartellen blir det dock tydligt hur 

han skiljer sig från DEA-agenter (se säsong 2, avsnitt 4). Han tvekar inte inför att samarbeta 

med kriminella. 

Det vi får se av hur kokainet påverkar USA visas mest från Miami eller genom 

amerikanska nyhetssändningar om Colombia och det drogrelaterade våldet. Från Miami visas 

två sidor av droghandeln, utbytet av pengar och kokain men också konsekvenserna av det. 

Murphy hamnar i en situation som slutar med att han skjuter ihjäl en 17-årig kartellmedlem; 

vilket dock inte får några tydliga konsekvenser (se säsong 1, avsnitt 1). När Murphy pratar 

om skjutningen med sin flickvän, Connie, säger hon att han förtjänade det då han sålde 

droger. Connie förklarar att hon i sitt arbete som sjuksköterska tidigare samma dag fått in en 

gravid kvinna som dör till följd av att smuggla kokain i kroppen till USA, även det ofödda 

barnet dör i Connies närvaro vilket på så vis antyds ligga bakom hennes negativa syn på 

kokainhandeln. Värt att notera här är att ur hennes perspektiv ses den gravida kvinnan alltså 

som ett oskyldigt offer medans den 17-årige pojken är en knarkhandlare som förtjänar att dö. 

Trots att de båda fyller viktiga funktioner för att hålla igång kokainhandeln läggs skulden i 

det här fallet enbart på Murphys offer. Detta är ett av flera exempel på den simplistiska och 

ibland motsägelsefulla syn många amerikanska karaktärer i Narcos antyds ha på situationen 

kring kokainhandeln. 

Ett annat exempel är Steve Murphy själv som vid flera tillfällen gör tydligt vilka 



 

grupper eller personer han anser bär skulden vid olika våldsdåd. När han och Peña hittar en 

smugglare som jobbar åt Escobar ger han dem en bild som bevisar att Nicaragua samarbetar 

med Medellínkartellen (säsong 1, avsnitt 4). Peña vill inte ge bilden till sina överordnade då 

han är orolig att det ska försätta informatören i fara. Murphy anser dock inte att smugglaren 

räknas som informatör då han bara gav dem bilden för att skydda sig själv och delar därför 

med sig av bilden till sina kollegor inom USA:s regering. Bilden kommer dock ut och 

smugglaren mördas till följd av detta. Peña blir irriterad på Murphy som direkt svarar med att 

det var Escobar som mördade honom och att det är honom Peña borde vara arg på. Det är 

förvisso sant att Escobar bär det yttersta ansvaret för mordet men det är svårt att ignorera att 

det troligtvis inte hade skett om Murphy var försiktigare med att dela fotografiet. Peñas 

protest visar att det finns personer inom DEA som inte håller med om att den typen av risker 

borde tas samtidigt som det visar att de av den åsikten inte har tillräckligt med inflytande för 

att förhindra det. Vi kan därigenom även förstå att samma konflikt existerar inom andra 

grenar av USA:s regering vilket även nyanserar bilden av amerikaner överlag. 

 

5.4.1 DEA 

DEA har som mål att stoppa införseln av droger från Colombia till USA. Efter en epidemi av 

dödsfall som visar sig bero på överdosering av kokain skickas Murphy till Colombia för att 

bekämpa roten till problemet. Då de inte har jurisdiktion i Colombia måste DEA samarbeta 

med den colombianska polisen och dess regering. Deras arbete går i praktiken ut på att 

kartlägga Escobars kriminella nätverk. Detta uppnås genom att avlyssna telefonsamtal, 

övervaka och förhöra misstänkta, hitta informatörer som är villiga att gå emot Escobar samt 

att delta i tillslag. Informationen delas sedan med den colombianska regeringen på olika 

nivåer som därefter bestämmer vad som ska göras. Hur detta förhållande ser ut varierar över 

tid beroende på vem som styr rättsväsendet i landet.  

Många gånger får DEA:s delande av information våldsamma konsekvenser. I det 

första avsnittet ser vi hur några amerikaner avlyssnar ett samtal som ger dem en eftersökt 

mans, Poisons, position. De kontaktar DEA-agenten Steve Murphy som sedan 

vidarebefordrar informationen till en speciell colombiansk polisstyrka som snabbt reagerar 

med att öppna eld mot klubben där Poison befinner sig. Resultatet blir att han och många 

andra dödas under tillslaget. Trots att många civila finns bland offren anser Murphy att det 

han gjorde var rätt. 

Ett annat exempel är när en informatör kontaktar agent Javier Peña och ger honom 

information som sedan leder Search Bloc i en fälla där en del av enheten – däribland överste 

Carrillo – dödas (se säsong 2, avsnitt 4). Escobar räknar med att hans telefonsamtal ska 

övervakas, det är först när hans röst hörs i området som Search Bloc väljer att agera. Trots att 

de har goda intentioner leder DEA:s inblandning till att hela Search Bloc gruppen på väg att 

göra tillslag mot Escobar slås ut, på så vis använder Escobar deras övervakning emot dem 

själva.  

Murphy personifierar tillsammans med Peña DEA. De är båda villiga att ta till 



 

våldsamma metoder för att uppnå resultat samtidigt som de tydligt blir berörda av våldet de 

ser. De anser dock att våldet är nödvändigt då de har en rättfärdig uppgift, att skydda 

civilbefolkningen i USA från kokain. När Murphy snubblar över en kokainaffär på en 

flygplats mellan två amerikaner blir han så arg att han misshandlar en av dem våldsamt (se 

säsong 2, avsnitt 1). Trots detta får han fortsätta jobba som DEA-agent vilket gör hela 

organisationen ansvarig för hans handlingar då de både känner till och hjälper till att 

mörklägga incidenten. 

När Murphy får reda på att Escobar har rymt från fängelset säger han genom 

berättarrösten att det gjorde honom glad, att jakten var igång igen. Deras uppgift går ut på att 

förhindra att kokainet kommer till USA men jakten på Escobar har pågått så länge att det har 

blivit hans liv. Om vi läser Murphy som en representation av hela DEA är det organisationen 

i sig som har blivit bekväm i sin roll som jägare där rutiner har slagit djupa rötter i kulturen 

som inte gärna ändrar sina traditioner. 

Peña, som också representerar DEA, visar sig inte bara vara villig att använda våld 

utan bryter även mot lagar och regler när han anser sig ha rättfärdiga motiv. Peña samarbetar 

med den våldsamma gruppen Los Pepes samt Moncada för att stoppa Escobar och även om 

Murphy misstänker detta över en tid, ber han honom bara att vara försiktig och håller sig 

själv utanför det. Detta blir problematisk dubbelmoral och visar på hur de grupper som DEA 

annars arbetar mot, ändå ses som användbara från DEA:s håll då de anser sig kunna dra nytta 

av dessa kriminella parter. Det talar också för till vilka medel USA vill sätta dit Escobar 

genom att de, istället för att vända sig enbart till Colombias regering för extra insatser, väljer 

att utnyttja colombianska vålds- och droggrupper.  

För att kunna förstå DEA:s roll i detta postkoloniala drama på konceptuell nivå måste 

vi först bryta ner vad deras uttalade syfte egentligen innebär; att bekämpa den olagliga 

droghandeln. Vi är noga med att poängtera att det är den olagliga handeln vi pratar om då det 

inom västvärlden finns många former av lagliga droger att konsumera för den som vill 

uppleva olika former av berusningar. Trots att dessa orsakar stora skador på samhället ses det 

genom det eurocentriska perspektivet inte som ett problem då det därigenom anses vara 

naturligt; i den mening att detta är oundvikligt då alternativet, att göra exempelvis alkohol 

olagligt tidigare lett till stora samhällsproblem; i form av organiserad brottslighet som ersatte 

den lagliga marknaden då denna, under förbudstiden
74

, upphörde. Med begreppet 

förbudstiden syftar vi här på den period som i vår förståelse pågick mellan 1920 och 1933 där 

tillverkning och försäljning av alkohol var helt förbjudet i USA; vilket ledde till att kriminella 

organisationer som fyllde efterfrågan tog makt i samhället genom våldsaktioner samt genom 

att muta eller hota poliser; vilket är vad som gör det till en intressant parallell till det narrativ 

Narcos beskriver. Västvärldens regeringar ställs inför dilemmat om huruvida de ska förbjuda 

dessa droger; vilket skulle innebär att resurser måste läggas på att utreda brott relaterade till 

dessa samt att de skattepengar dessa hade alstrat går förlorade; eller om de ska legalisera 

drogerna; vilket potentiellt riskerar att få fler i samhället att utveckla negativa beroenden av 

dessa. När det gäller alkohol ses detta således, ur det eurocentriska perspektivet, som ett 
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falskt val då kriminalisering av detta skulle tillåta brottsliga organisationer att ersätta 

marknaden. Samma slutsatser har i större delen av västvärlden dock inte dragits kring 

regleringen av kokain. 

I Narcos är kokain något som skapas genom en våldsam process där både européer 

och icke-européer bär ansvaret; även om det huvudsakliga ansvaret läggs på icke-européer. 

Drogen framställs först av Kackerlackan som samarbetar med Escobar i början av serien. 

Mötet mellan dessa uppstår till följd av att Kackerlackan flyr från Chile, som av 

berättarrösten beskrivs som en för studen allierad av USA, när dess våldsamma regim jagar 

efter landets knarkhandlare för att därefter avrätta dem. När Kackerlackan överlever en 

massavrättning flyr han till Colombia där han fortsätter framställa kokain till dess att Escobar 

slutligen mördar honom; därefter är det Medellinkartellen som är drogens huvudsakliga källa 

fram tills dess att även de ersätts av den mer organiserade Calikartellen. 

Från detta kan vi dra slutsatsen att när kokainet som koncept väl har introducerats i 

ett samhälle är detta väldigt svår att avlägsna. Med detta menar vi kokainets huvudsakliga 

attribut, dess berusande effekt på människor som innebär att de blir beroende av den, de 

negativa hälsoeffekter användandet av drogen har samt dess höga värde bland människor som 

vill använda den. Så länge det finns konsumenter villiga att betala för drogen kommer det att 

finnas de som är villig att producera och sälja den; vare sig det är laglig eller ej. Detta innebär 

att Narcos på ideologisk nivå visar förståelse för den meningslöshet DEA i sin uttalade 

funktion representerar vilket blir som tydligast när vi efter Escobars död får veta att mer 

kokain än någonsin flödar in i USA. 

Vidare kan vi tolka ut ur detta en frustration som är återkommande genom det 

eurocentriska perspektiv Narcos representerar i sitt narrativ. 

 

5.5 Colombiansk politik & kultur 

Colombia framställs som ett land där det finns mycket fattigdom och där kriminella 

organisationer har stort inflytande över kulturen. Innan Escobar blir inblandad i 

kokainhandeln smugglar han allt annat möjligt än kokain för att tjäna pengar. När han stoppas 

av DAS (Administrative Department of Security), som berättarrösten beskriver som en 

colombiansk version av FBI (Federal Bureau of Investigation), med en blandad last 

smuggelgods tar han sig ur situationen genom att subtilt hota dem när han antyder att han vet 

vilka de och deras familjer är samtidigt som han försöker muta dem med gods (se säsong 1, 

avsnitt 1). Den här interaktionen visar att kartellerna har tillräckligt med makt i Colombia för 

att kunna hota och muta poliser utan att oroa sig för konsekvenser; detta är alltså redan innan 

kokainsmugglingen börjat. När kartellerna sedan får den makt som kommer med allt de tjänar 

på att sälja kokain till USA äger de i princip polisen till den grad att ingen inom 

civilbefolkningen vågar vittna eller ens tipsa polisen om dem. 

Efter att flera politiker, inklusive Colombias president, mördas begär den 

colombianska polischefen Carrillo befogenheter och resurser för att upprätta en ny polisgrupp 

med omutbara män vilket leder till skapandet av Search Bloc (se säsong 1, avsnitt 5). Den 



 

polisiära gruppen Search Bloc beskrivs i första avsnittet, av berättarrösten, som “en grupp vi 

hjälpte till att starta för att stoppa skurkarna”. Exakt vad han menar med uttalandet förklaras 

inte, men det som antyds är att USA på något vis spelade en roll i enhetens tillkomst. Ihop 

med vad vi senare får veta blir påståendet något motsägelsefullt eftersom inget tyder på 

någon inverkan från USA i frågan. 

I början av serien försöker Pablo Escobar ta sig in i politiken och det colombianska 

folket ger ett till synes stort stöd. Vi får flera gånger se hur Escobar åker runt i staden och 

delar ut pengar till människor vilket inger tanken att folkets trogenhet till honom i grunden är 

köpt. Hemma hos en civil colombian som Escobar beordrar få dödad hänger en bild på 

honom, avtecknad som ett helgon. Bland de som gör som han behagar uppfattas han som en 

Robin Hood- figur med motivationen att faktiskt vilja hjälpa sina medmänniskor. De 

människor som flockas runt Escobar för att få några sedlar i handen ser oftast ut att behöva 

dem. Att Escobar vänder sig till dem som har det sämre ställt blir således även det snarare 

strategiskt belagt än solidariskt. I detta kan vi också läsa in en misstro till staten hos folket då 

de vänder sig till en drogbaron för hjälp istället för till regeringen. Detta är ett tydligt 

dilemma vilket exempelvis tydliggörs då justitieministern, Gustavo De Greiff, som tillslut 

ensam från politiskt håll söker hjälpa Escobar, uttrycker till dåvarande vice presidenten, 

Eduardo, att han arbetar åt folket, inte presidenten. César Gaviria, som får ta över 

presidentposten efter Galán, sitter i en obekväm sits mot sin vilja där hans största utmaning är 

att handskas med konsekvenserna av kartellernas och Pablo Escobars våldsmakt. Gavirias 

mål är först att få honom fängslad, vilket uppnås, men under Escobars storskaliga krav. Att 

han dessutom lyckas rymma ställer regeringen i dålig dager. Presidenten tar tydligt avstånd 

från Escobars våldsamma taktiker och från något som helst samröre med honom. Gavirias 

mål är inte längre att fånga Escobar, utan att döda honom. Till en början har Escobars 

advokat, Fernando Duque, tillgång till de högre positionerna inom den colombianska 

regeringen. De Greiff blir dock längre fram i serien den enda som låter sig prata med 

Fernando. Fernando blir utsatt för ett mordförsök, varav en civil kvinna blir skjuten istället 

(se säsong 2, avsnitt 7). Fernando försöker därefter fly med sin son när Peña hittar honom och 

lovar att hjälpa honom i utbyte mot information om Escobar. Kort därpå faller han dock offer 

för Los Pepes. Justitieminister De Greiffs mål är att påverka presidenten till att låta fängsla 

Escobar och inte döda honom. I samma avsnitt besöker justitieministern Escobars familj 

under tiden han är på rymmen och säger uppmanande till Tata att rättssystemet är deras enda 

hopp. Men när han senare ber Gaviria om hjälp med att ordna asyl åt dem avslås detta 

bestämt. Här vet vi också att USA gick in och påverkade familjen Escobars tillflykt till 

Tyskland genom att låta agent Murphy följa efter dem dit. Lagen säger att de får komma in i 

landet; Murphy som insisterar på att familjen måste stoppas och ringer några samtal, ser dock 

till att de blir tvungna att vända tillbaka till Colombia.  

Av det stadsliv vi får se är det mycket kriminellt som försiggår. Unga colombianska 

spanare som gång på gång ses ingripa åt Escobar är något återkommande. Dem är alltid yngre 

pojkar som ofta visas göra narr av polisen antingen direkt eller genom listiga knep, som att 

till exempel busringa till stationen. Utspridda över hela staden med sina walkie talkies, ibland 

även pistoler, utgör de ett värdefullt skyddsnätverk åt Escobar. När några av dessa spanare 



 

tillfångatas av överste Carrillo och en, denna gång, passiv Peña, ligger sympatin hos pojkarna 

– Carrillo avrättar en av pojkarna som en varning för vad som händer om man jobbar åt Pablo 

Escobar (se säsong 2, avsnitt 3). Denna manöver visar sig dock snarare ena folket då 

händelsen kommer ut i media och tillförlitligheten för regeringen försämras ytterligare. 

Beslutet att tillsätta Carrillo som Search Blocs överste ligger hos president Gaviria men för 

att skydda honom tar Eduardo frivilligt åt sig skulden och avgår. 

Colombianska kvinnor presenteras övervägande som mindre jämställda och svaga. Vi 

kan också se ett mönster i hur det är kvinnor som finns där för att behaga männen samt får ta 

hand om konsekvenserna av deras våld. Escobars fru, Tata, visas som den goda hemmafrun 

med sin make och barnen som sina enda personliga intressen. Att han uppenbart har 

älskarinnor är något som Tata reagerar starkt på, men som de allra flesta gångerna som hon 

sätter sig emot flikar Escobars mamma, Hermilda, in till hans försvar. Hennes uppdrag är att 

bistå sin son och relationen till Tata känns inte sällan komplicerad. Hon rättfärdigar Escobars 

handlingar med att han är en sådan mäktig man och ber därav Tata visa mer respekt; med 

andra ord inte ha några åsikter. Fru kontra mammarelationen till Escobar ser märkbart olika 

ut då han, till skillnad från när det kommer från Tata, alltid tar till sig mammans åsikter. Tata 

anklagar vid en senare dispyt Hermilda för att alltid ta vad hon vill ha, varpå hon instämmer 

och säger att Pablo Escobar är likadan. Men ur Hermildas perspektiv tänker hon på förmågan 

att ha makten över sin egen position; hon berättar om hur Escobar blir retad som liten för ett 

par trasiga skor och att hon då löser detta genom att stjäla ett par nya. Filosofin bakom 

resonemanget tolkas som att man inte har det sämre eller är fattigare än man låter sig vara. 

Sedan har vi Maritza, en ung, colombiansk ensamstående mamma som för pengarnas 

skull blir indragen i Escobars nystan. Hennes mål är till en början bara att få det bättre ställt 

ekonomiskt, men blir senare att lyckas överleva. Efter att ha blivit medlurad en gång av 

Limón så blir hon dock övertalad och bedragen igen. Som tack, för något hon inte ens visste 

om att hon gjort, ger Escobar henne en väska med pengar. När Peña hittar Maritza och får 

information om vart de kan hitta Escobar är Maritza alltså inget mer än en spelpjäs i hans 

planerade fälla mot Search Bloc- enheten (se säsong 2, avsnitt 4). Vad som inte framgår 

direkt är pengarna hon tar emot kommer att få henne mördad av Limón och den kvarvarande 

sedelbunten kommer att hamna på en byrå hemma hos Escobars pappa (se säsong 2, avsnitt 

9). Detta blir ett av flera tydliga exempel på hur det colombianska folket, speciellt kvinnor, 

utnyttjas och hamnar i kläm mellan de olika parternas mål och intressen. I fallet med Maritza 

blir mordet väldigt talande för det lidande Escobars kontroll resulterar i för de civila; Limón 

väljer Maritza för jobbet då de är välbekanta sedan tidigare och han försöker skydda henne 

när Escobar beordrar hennes död. Tillslut måste Limón ändå välja vem han ska trogen, 

Escobar eller sig själv och folket. Den ansträngda och dåliga relationen som vi får se mellan 

pappan och Escobar gör att mordet på Maritza upplevs väldigt dumt och meningslöst; pappan 

säger rakt ut att han inte vill ha Escobars pengar medan vi hör Maritza uttrycka hur mycket 

hon behöver dem åt sitt barn. När Escobar gör ett misstag, som att begrava sina pengar 

oskyddat under jord, får folket återkommande gånger ta konsekvenserna. 

Journalist Valeria Velez, som hjälper och tycks älska Escobar på något komplicerat 



 

vis, slutar även hon som ett offer för Los Pepes på grund av sin koppling till Escobar. Detta 

efter att ha hjälpt Tata som ber henne om hjälp att komma ut ur landet (se säsong 2, avsnitt 

8). Planen är att Valeria ska skriva artiklar om Escobar, med andra ord återigen finnas där för 

att försöka reda ut drogbaronens problem; detta förhindras dock när Valeria mördas av Los 

Pepes. När Pablo erbjuder henne pengar tackar hon nej och menar att det som driver henne är 

kärleken till honom. I ett tidigare avsnitt är det dock ombytta roller. Escobar har ett möte på 

sin gård med Fernando och Valeria då de diskuterar varandras utbyte (se säsong 1, avsnitt 3). 

Valeria frågar hur Escobar tänker med hennes betalning, varpå han kontrar med att hon ju gör 

det av kärlek. Så även om detta inte var hennes ursprungliga idé om sin inblandning blir det 

så under Escobars påverkan. Även om Valeria har en viktig position genom sitt yrke blir 

summan av hennes delaktighet ännu ett exempel på hur kvinnliga karaktärer i serien enbart 

finns där för att uppfylla mannens, i detta fall Pablo Escobars, behov. 

En intressant grupp som först verkar ligga i god dager hos Escobar men 

som senare även de visas bli utnyttjade är den colombianska kommunistgerillan M-19 vilka 

presenteras för åskådaren genom berättarrösten. Sin status får de genom att stjäla Simón 

Bulívars svärd, som senare blir en gåva till Escobar. De kidnappar även, för pengarnas och 

statusens skull, Marta Ochoa som är drogbaronerna Jorge och Fabio Ochoas syster (se säsong 

1, avsnitt 2). Escobar som får behov av att förstöra bevismaterial för anklagelser mot sig hos 

Högsta Domstolen av Colombia ser användning för M-19. Han övertalar historieprofessorn 

Iván Torres, gerillans tillslut enda överlevande av från början tre ledare (Alejandro Ayala, 

hans flickvän Elisa Álvarez och Iván Torres) att göra en våldsam belägring av justitiepalatset. 

Pengarna som utlovas i belöning verkar vara gerillans främsta motivation. Ockupationen 

framställs väldigt brutal och liknar mest en krigsscen med väldigt många dödsoffer. De blir 

dock lurade av Escobar och elimineras av medellínkartellen efter att ha genomfört 

belägringen (se säsong 1, avsnitt 4). Gerillan framställs som en grupp våldsbenägna rebeller 

som håller till ute i djungeln och deras politiska position hamnar i bakgrunden. Något som får 

mer fokus är å andra sidan deras kidnappningar. Flera av måltavlorna är personer med 

kopplingar till karteller, därav startar dessa under Escobars ledning en allians under slagorden 

“död åt kidnapparna”. 

Poliskontroller och tullar är något vi får se ofta. Beväpnade män med lagen på sin sida 

behöver uppenbarligen dock inte vara ett hinder för Escobar eller hans medhjälpare. Vi får till 

exempel se Poison skjuta ihjäl två poliser då de ber honom identifiera sig. Mängden öppet 

våld på gatorna säger något om det spända och svåra läget i det dåtida Colombia som 

skildras. Men poliskontrollerna tycks fungera i normala fall med tanke på att Escobar blir 

tvungen att genom hot muta poliserna då de stoppar honom eller hans mannar. Korruption 

inom polisväsendet blir ett stort och återkommande problem där man inte kan veta säkert att 

en man klädd i uniform har regeringen som högste chef. En konsekvens av detta blir att 

colombianer inte kan lita på rättsväsendet då dess representanter riskerar att även jobba åt 

någon kartell. Alla parter tycks vilja motivera sin verksamhet med tanke på folket men till 

slut blir det svårt att urskilja vilka som verkligen lever upp till detta. Ihop med att 

vägkontroller blir en utökad taktik hos Search Bloc uppstår en intressant situation när Los 

Pepes stoppas vid en kontroll. Bröderna Castaño krävs uppvisa id av Search Blocs dåvarande, 



 

överstes son, Hugo Martinez Jr., men då deras muta istället resulterar i pistoler riktade mot 

varandra blir läget snabbt hotfullt. Agent Murphy befinner sig redan vid kontrollen när Peña 

anländer och, som vi nu vet, har han en speciell relation till Los Pepes. Situationen blir därför 

snabbt löst denna gång. Att Peña så tillsynes lättvindigt låter dem åka vidare leder till en 

fredlig utgång men sett ur ett annat perspektiv uppfattas händelsen såklart som märklig. 

Denna incident leder till en mer misstänksam relation mellan de två DEA-agenterna vilket 

blir ett tydligt exempel på hur jakten efter Escobar leder till splittring av kontroll och motiv 

även inom rättsväsendet. Om folket samarbetar med kartellerna rättfärdigar det polisernas 

våld, i alla fall sett ur Murphys synvinkel. Detta medan vi vet att den amerikanske 

ambassadören och Peña accepterat hjälp från Calikartellen, trots Search Blocs från början 

tydliga avstånd från någon som helst hjälp av kriminella krafter. USA:s ambassadör försöker 

flera gånger, ibland med framgång, att genom samtal med Gaviria påverka Colombias politik. 

Hugo Martinez Jr. blir en viktig person för storyn från det att hans pappa, Colonel 

Martinez, efter incidenten vid vägkontrollen förflyttar honom från fälttjänst till Search Blocs 

avlyssningsenhet. President Gaviria får reda på att Martinez Jr. sökt till Search Bloc och 

erbjuder därtill hans pappa att bli överste för patrullen. Att han tackar ja tycks motiveras i 

mångt och mycket att han på så vis kan hålla koll på sin son. Martinez Jr. reagerar väldigt 

negativt på detta då han menar att alla andra i enheten enbart kommer att se honom som 

överstens son. Men det är tack vare denna relation som han till slut är den som lyckas 

lokalisera Escobar. Första gången han tror sig lokalisera Escobars position och enheten 

skickas dit så misslyckas de på grund av att signalerna studsat på ett närliggande vattendrag. 

Efter detta får han en kommentar på att han borde lära sig hantera sin utrustning bättre, men 

istället för att förlamas av detta misslyckande tycks Martinez Jr. motiveras extra mycket då 

de ändå varit så nära. Nästa gång han spårar upp ett samtal mellan Escobar och hans fru och 

sänder dit ett stort pådrag resulterar det i Escobars död. När Escobar avrättats av Trujillo 

utbrister han “Länge leve Colombia! Vi har dödat Pablo Escobar! Leve Colombia!” Denna 

reaktion ihop med att det är just Martinez Jr. som ung, arbetsvillig och kanske framförallt, 

omutbar colombian, som åstadkommer Escobars fall visar på att det finns en vilja och 

potential hos de unga, framtidens Colombia, att bekämpa drogproblemen i landet. 

Dokumentära bilder och, för serien nutida bilder, klipps emellan av hur poliser stoltserar 

bredvid Escobars kropp, som jägare med ett dött djur vid sina fötter. Detta understryker 

hedern och stoltheten i att det är landets rättsväsende som eliminerar Escobar. Ryktet om 

hans död sprider sig snabbt och Hermilda som hör om nyheten via radion i en buss hamnar i 

förgrunden till de andra passagerarnas hurrarop och upprymdhet. President Gaviria mottar 

samtalet väldigt stillsamt, han framstår i stunden som lättad ur det begränsade perspektiv vi 

får se honom. 

När vi tittar på de narrativ som presenteras kring det icke-europeiska samhället som 

representeras i form av Colombia i Narcos; till den verkliga världen; kan vi författare, som 

svenska medborgare, dra paralleller till vad som just nu pågår i vårt eget samhälle. 

“Bombdåden mot polisen duggar allt tätare. Stefan Löfven (S) menar att attackerna är ett 

tecken på att polisen är på rätt väg i kampen mot den grova brottsligheten”, så beskriver 



 

Aftonbladet situationen i en artikel
75

. “ Jag är beredd att göra vad som behövs för att se till att 

den grova organiserade brottsligheten ska bort” säger den svenska statsministern i samma 

artikel. Vidare skriver Aftonbladet: “Statsminister Stefan Löfven vill inte utesluta att militär 

kan sättas in för att bekämpa gängkriminaliteten
76

 (...)”. Dessa narrativ rimmar med de som 

representeras inom det Colombianska samhället i Narcos; i den mening att rubriker såsom; 

“Explosion på restaurang”
77

, “Polis och hans familj mordhotades
78

” och “Löfven om 

bombdåden ”De känner sig pressade”
79

; alla diskuterar samma teman i form av våld och 

maktkamp mellan den styrande regeringen och kriminella organisationer som serien. Vi kan 

därigenom dra paralleller mellan den svenska och den colombianska regering; i Narcos. 

Vidare kan vi på så vis göra konnotativa tolkningar från vad vi minns om den representerade 

regeringen; där den svenska statsministerns tydligaste motsvarighet är president Gaviria. När 

vi således har, för den här analysens skull, identifierat Colombia som en metafor för Sverige 

ska vi nu jämföra i en postkolonial mening; där vi söker konnotationer i de skillnader och 

likheter sw har med varandra till potentiella effekter från det koloniala arvet; för att på så vis 

kunna få insikt i  vilka dilemman vårt eget samhälle står inför under denna turbulenta period i 

landets och världens historia. 

I slutet av de två säsonger vi i det här arbetet har tittat på vinner regeringen en 

symbolisk seger över Escobar varpå vi snabbt får veta att Calikartellen säljer mer kokain än 

någonsin till den amerikanska marknaden. Calikartellen ser vi här som en representant för 

den kriminella överklassen vilka i Sverige yttrar sig i form av skattesmitning såsom det som 

uppdagades genom de dokument som kom ut genom paradisläckan
80

 där minst 1180 av de till 

synes ekonomiska brottslingarna var svenskar. Om vi vidare läser Medellinkartellen som en 

representation för den undre klassens brottslighet kan vi således se hur dessa representerar, i 

vår liknelse, den svenska kriminella underklassen; där brotten varierar i grad från att sälja 

illegala substanser
81

 till att begå sprängdåd mot poliser
82

. Regeringarna i båda dessa fallen 

tycks ignorera vad dessa tolkare finner uppenbart i det faktum att deras antydda mål att 

bekämpa just narkotika
83

; inte uppnås genom deras demonstrerade metoder och politik. 

“Stockholmarna tar nästan 94 000 doser cannabis under en vanlig onsdag – och runt 2 400 
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doser kokain, visar en analys av stadens avloppsvatten” skriver Svenska dagbladet på sin 

hemsida. Med detta vill vi betona det i vår uppfattning uppenbara att drogerna redan existerar 

i samhället vare sig det är lagligt eller ej. Dilemmat vi som medlemmar av det svenska 

samhället ställs inför är huruvida vi vill att pengarna som går till försäljningen av droger i 

städer som Stockholm där det dagligen tas cirka 2 400 doser kokain samt 94 000 doser 

cannabis ska kunna taxeras eller ej. Vad vi försöker betona här är att drogerna inte försvinner 

från samhället när vi gör dom olagliga; det enda som försvinner är skattepengarna som vi 

förlorar till organiserade kriminella nätverk, de resurser
84

 som läggs ner på poliserna som ska 

utreda och bekämpa brotten, där poliser ibland får ta en stor del av bördan när regering har 

misslyckats i sin uppgift att hålla samhället säkert “25-åring åtalas för mordhot mot poliser: 

‘Det är inte längre ni som jagar oss, nu är det vi som jagar er’” skriver
85

 NA, kostnaderna för 

att hålla de kriminella fängslade, “svenska fångar kostar sex gånger mer än genomsnittet” 

skriver
86

 Svenska Dagbladet, samt de skador som uppstår på samhället till följd av de 

kriminella organisationernas konflikter
87

 den svarta marknaden till synes oundvikligen 

skapar. Vi menar alltså att de potentiella nackdelar som kan komma med drogens användande 

vilket har påpekats av många, är irrelevant då vi redan har konstaterat att det i Stockholm 

redan används cirka 94 000 doser cannabis samt 2 400 doser kokain en vanlig onsdag. Vi 

menar därmed att fokus bör läggas på vad som kan göras med den till synes oundvikliga 

verkligheten där droger tycks existera vare sig vi tillåter det eller ej. Detta blir särskilt 

relevant för oss som medborgare i Sverige då vi i skrivandets stund 2018 genomgår ett valår 

där frågan om kriminalitet verkar kunna bli avgörande; då 30 procent av de tillfrågade i en 

enkät
88

 ansåg att “lag och ordning” var den viktigaste frågan. 

Om vi frågar Steve Murphy, som här fungerar som en representation för den stora 

andel av svenskar som är emot legaliseringen av alla former av droger vilka fungerar som 

representation då de i frågan delar samma ideologi där tanken är att de droger som i Sverige 

klassas som narkotika är något som alltid måste tas avstånd ifrån och attackeras i alla möjliga 

situationer
899091

 där legalisering diskuteras vilka tycks föredra att sveriges gator blir en 

krigszon snarare än att seriöst överväga frågan om legalisering “Att legalisera cannabis eller 

andra droger för att lösa gängkrig, mord och grovt våld är lika klokt och effektivt som att 

kissa i brallorna när du fryser. Det blir varmt en stund men sedan får du både fler och värre 
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bekymmer än att du fryser lite.” skriver “Uffe Holm, snusare” i en insändare på Vlt:s hemsida 

och Uffe verkar ha stöd i allmänheten då en undersökning visar på hur: “92 procent av de 

som tillfrågats i undersökningen tycker inte att det borde vara lagligt att odla cannabis för 

eget bruk. Nästan lika många – 89 procent – tycker att det även i fortsättningen ska vara 

förbjudet att använda cannabis” vilket således gör Murphy till en passande representation för 

dessa, vad han tycker om situationen; skulle han troligtvis vara en del av den stora majoritet 

av svenskarna som är emot legaliseringen av drogerna. Allt detta diskuteras på så vis inom 

den svenska ideologiska diskursen under detta valåret 2018; samtidigt som vi kan dra 

paralleller till andra artefakter, i form av narrativ ur diverse artiklar samt Narcos, skapade 

inom västvärlden som inte kan undgå att reflektera det koloniala arvet vi alla delar; vilket här 

illustreras i verkligheten som en tolkningsbar yttring av postkolonialism i den mening att 

någonting främmande; i form av en drog som i vår tolkning av vad vi kan se genom det 

eurocentriska filtret; upplevs som en attack mot den europeiska kulturen från ett odefinierat 

hotfullt perspektiv; vars representation i media hotar den eurocentriska ideologins 

maktposition och därigenom förtrycks på samma sätt som européer attackerar
9293

 icke-

europeiska immigranter över hela västvärlden, då dessa ses som en konkurrerande kultur till 

det postkoloniala arvet de styrande klasserna vilka stödjer attackerna genom som exempelvis 

familjen Mercer
94

 vilka ekonomiskt stödjer den främlingsfientliga presidenten Donald J. 

Trump som är den postkoloniala västvärldens kung och som just nu sitter löst på den 

eurocentriska maktens tron när många narrativ
9596

 vänder sig emot honom. 

 

5.5.1 Colombianska karteller 

När det gäller colombianska kartellers kultur ligger fokus huvudsakligen på medellínkartellen 

då det är de som av Murphy anses vara källan till drogproblemet i USA. Pablo Escobar styr 

kartellen med en auktoritär ordning, alla som utmanar hans position ses som fiender och 

måste dödas. Detta inkluderar den colombianska regeringen, Search Bloc, DEA samt även 

andra karteller verksamma i Colombia. Escobar använder ofta våld för att lösa eller undvika 

konflikter med dessa organisationer. När La Quica inser att någon har tipsat Search Bloc om 

honom löser han situationen genom att mörda alla han tror kan ha varit informatören. Genom 

detta visar han andra hur farligt det är att tipsa polisen om dem. Civilbefolkningen i Medellín 
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påminns genom den här typen av handlingar att kartellen är starkare än polisväsendet och att 

det är farligare att bryta mot deras lagar. 

I slutet av det första avsnittet utlyser Escobar en belöning på en halv miljon dollar till 

den som dödar en DEA-agent. Detta visar att han är villig att döda DEA-agenter och skulle 

göra det om han kunde. Senast en DEA-agent dödades blev reaktionen så stark att ingen 

sedan dess har velat tagit på sig ett sådant mord oavsett hur mycket pengar det är värt. Vi ser 

här gränsen för vad Escobar kan uppnå med sina till synes nästan obegränsade summor 

pengar. Hans kontroll över Colombia bibehålls genom mutor, terror och donationer, denna 

makt ger honom dock inte tillräckligt med inflytande för att kunna påverka USA och deras 

utsända. 

Serien börjar med Escobars uppgång till en av världens rikaste och mäktigaste 

smugglare och slutar med hans nedfall samt död. Parallellt med detta utvecklas andra 

kriminella organisationer i olika riktningar. Calikartellen är den starkaste efter 

Medellínkartellen, när Escobar blir utslagen efter bombningarna mot presidentpalatset är 

Calikartellen redo att ta över hans verksamhet. När Escobar mördar Kiko från familjen 

Moncada blir hans änka, Judy Moncada, hans dödliga fiende. Hon samarbetar med 

Calikartellen, Castaño bröderna och Peña från DEA för att få sin hämnd. Peña övertygar 

senare Moncada att bli ett vittne men hennes kompanjon, Berna, går till Calikartellen bakom 

hennes rygg. De bestämmer att hon endast får överleva om hon lämnar Colombia och aldrig 

återvänder vilket de kan ordna genom sina kontakter inom CIA. Calikartellens samarbete 

med CIA blir djupare mot slutet av andra säsongen. När det visar sig att mer droger kommer 

in till USA från Colombia efter att Pablo Escobar har dödats blir det tydligt att Calikartellen 

har utvecklat ett bättre sätt att bedriva drogaffärer än han gjorde. Genom att samarbeta med 

CIA mot den gemensamma fienden Medellínkartellen har de fått inflytande bortom vad 

Escobar lyckades få med sina metoder. 

Escobar antyds flera gånger vara socialist vilket dock motsägs av hur han beskrivs i 

andra situationer. När han inte har plats att gömma alla kontanter som smugglats in från USA 

delar han ut pengar till folket på Medellíns gator. Berättarrösten säger att Escobar ses som en 

sorts modern Robin Hood av många i Colombia. Droghandeln tar pengar från förhållandevis 

rika amerikaner och ger dem till fattigare colombianer, huvudsakligen Escobar själv. Det 

finns således vissa likheter även om Escobar huvudsakligen agerar efter egoistiska intressen. 

Uppfattningen om att han skulle vara socialist motsägs också av att Medellínkartellen är 

uppbyggt som ett företag där den största delen av vinsten går direkt till toppen medan de 

längst ner i organisationen, exempelvis kvinnorna som får i uppgift att svälja behållare med 

kokain för att kunna smuggla in det i USA, bara får en bråkdel av vinsterna. 

Den ideologi som Escobar uttrycker är snarare en extremt liberal sådan där lagar bara 

behöver följas om det tjänar hans syfte. Inget brott är för våldsamt eller omoraliskt om det 

hjälper till att uppnå hans mål. Samtidigt kräver han lojalitet och lydnad från alla under 

honom inom kartellen, här är hans ord lag. Samtidigt förväntar han sig att lagar som skyddar 

hans intressen ska efterföljas. När Escobars familj flyger till Tyskland men stoppas blir han 

rasande och hotar de han ser som ansvariga med våld. Han säger över telefon till ?? att han 



 

ska döda alla tyskar i Colombia om den tyska regeringen inte gör som han vill. Trots detta 

och andra hot får han här inte sin vilja igenom. 

Escobars användande av våld blir även avgörande då det leder till att han får andra 

kriminella emot sig. När Kiko mördas på uppdrag av Escobar sås frön som tillslut leder till 

hans och Medellínkartellens fall. Judy Moncadas vilja att hämnas leder till samarbetet med 

Peña, Calikartellen och bröderna Castaño vilket i sin tur är avgörande för att förstöra 

Medellínkartellen. Hon säger att innan hennes man och bror mördades var medlemmarna av 

Medellínkartellen hennes vänner. Berna, Judy Moncadas närmste man, säger till Peña att han 

är en “narco” och att han liksom Peña tror på heder och lojalitet till skillnad från Escobar. 

Detta ihop med informationen om vart Maritza befinner sig, som har en avgörande roll i 

massakern på Search Bloc, talar tydligt för deras enade kamp mot Escobar. Calikartellens 

ilska mot Escobar stegrar efter attacken mot Gilberto Rodríguez dotters bröllopsfest. Efter 

den brutala massakern säger Rodríguez att de ska vi bli våldsamma och hänsynslösa mot 

Escobar och hans anhöriga; från och med nu ska det finnas en tydlig gräns mellan de två 

kartellerna.  

Vad som är återkommande är att Escobars våldshandlingar leder till svårare problem 

för honom senare. Hans våldsamma tendenser är huvudsakligen vad som får omvärlden att 

vända sig emot honom snarare än att de har problem med hans verksamhet i övrigt. 

Calikartellen är i jämförelse med Escobars organisation mindre våldsam och föredrar att hålla 

sig utanför allmänhetens synfält när det är möjligt. Samtidigt som Escobar för sitt krig mot 

regeringen, Los Pepes, DEA och Calikartellen fokuserar cheferna för Calikartellen på att 

infiltrera och ta över Escobars verksamhet i Miami. Berättarrösten poängterar att 

Calikartellen uppnår detta utan att döda någon. Detta motsägs förvisso av att vi får se Lejonet 

mördas men som berättarrösten beskriver det verkar övergången ha gått relativt fridfullt till. 

Här framstår Calikartellen som starkare än Escobar då de tillslut har allt han hade och mer, 

samtidigt som de inte är lika ökända och ogillade som honom. Kontrasten mellan dem ligger i 

deras ledarstrukturer. Escobar styr Medellínkartellen som enväldig boss medan Calikartellens 

chefer måste komma överens innan ett beslut tas vilket hjälper dem undvika misstag baserade 

på personliga känsloutbrott. Calikartellen framställs överlag som lugnare och mindre våldsam 

än Medellínkartellen. När Escobar bombar vid presidentpalatset säger Calikartellens ledare 

direkt att han har gjort ett misstag. Trots att Medellínkartellen inte officiellt tar på sig skulden 

förstår alla, enligt berättarrösten, att Escobar ligger bakom bombningen som sedan leder till 

att hans egen organisation kollapsar. Detta då han tappar stödet från många av hans trognaste 

följare efter attacken. Calikartellen och Moncadas reaktioner på bombningen antyder att de 

inte hade gjort samma sak i hans situation vilket visar att Escobars beteende ses som extremt 

även av andra kriminella organisationer i Colombia. Det är på så vis Escobars tendens till 

våld och extrema metoder som skiljer honom från de andra droghandlarna och som slutligen 

leder till hans nedfall. 

Sammantaget uttrycker Escobar och Medellínkartellen alltså flera olika ideologiska 

idéer men det sammanstrålar aldrig till en tydlig bild av vad de eftersträvar bortom rikedom 

och makt. När Escobar är på flykt och gömmer sig på sin pappas gård drömmer han att han är 



 

president. Detta antyds på så vis vara Escobars högsta mål som han trots sina framgångar 

aldrig uppnår. I drömmen överlämnar president Gaviria posten till Escobar i gott mod och de 

röker cannabis tillsammans. Vad Escobar vill ha är respekt från folket utan att riktigt förstå 

eller bry sig om de politiska problemen Colombia lider av. Detta sägs inte rakt ut men med 

tanke på hur mycket pengar vi får veta att Medellínkartellen tjänar, varav mycket bara göms 

undan, är det tydligt att Escobar skulle kunna göra mycket mer för att hjälpa de fattiga i 

Colombia. Förvisso får vi veta att Escobar även donerar en del pengar till välgörenhet men 

när han investerar i lyxvaror såsom en guldtoalett blir det svårt att se honom som en 

representant för arbetarklassen. Escobar har alltså ingen specifik ideologi knuten till sin 

karaktär även om han i olika delar framstår som kommunistisk, nationalistisk, kapitalistisk, 

liberal eller auktoritär blir det på makronivå tydligt att han före allt annat agerar av egoistiska 

skäl. Hans dröm om att bli president illustrerar detta där han är i centrum och alla runt 

omkring honom bara är glada för hans skull. 

Den kultur Escobar skapar inom Medellínkartellen bygger på att göra honom nöjd. De 

medlemmar som visar sig vara mest lojala och samtidigt kan hålla Escobar på gott humör är 

de som klarar sig bäst. Escobars sista anhängare från Medellínkartellen är Limón som vid 

många tillfällen visat sig vara användbar för Escobars syften. Han börjar som chaufför då 

Escobar behöver ta sig omkring utan att synas eller väcka uppmärksamhet efter att ha rymt 

från fängelset. Senare hjälper han till att iscensätta massavrättningen av medlemmar i Search 

Bloc. Limón övertygar Maritza om att gå till DEA och ge dem information om vart Escobar 

befinner sig. Det hela är dock en fälla, Medellínkartellen har förberett ett bakhåll där alla 

Search Bloc- medlemmar på väg till adressen som Maritza gav DEA, dödas. Hon får sedan 

ett tack och en summa pengar från Escobar varpå hon inser hur hon har blivit utnyttjad. När 

hela Medellínkartellen senare har blivit utslagen är Limón den enda lojala personen vid hans 

sida. Escobar skickar iväg Limón för att hämta begravda pengar men när han hittar dem visar 

de sig ha ruttnat. För att inte göra Escobar besviken bestämmer sig Limón för att stjäla pengar 

från Maritza. Han ser inget fel i detta då det enda som spelar någon roll för honom är att 

Escobar är nöjd. Det är den inställningen som gör honom till den perfekta medhjälparen för 

någon som Escobar. Han har ingen egen agenda utan vill enbart tjäna sin herre. När han tar 

pengarna från Maritza mördas hon vilket illustrerar hur Escobar har en negativ påverkan på 

de som väljer att följa och umgås med honom. Hans inställning till våld säger till de under 

honom att brutalitet är okej om det är nödvändigt och hjälper den egna gruppen. Limón väljs i 

början ut för att han inte har något straffregister då han bara är en vanlig taxichaufför med 

enbart indirekt kontakt med Medellínkartellen. Efter att ha arbetat för Escobar under en 

längre tid är han kapabel att döda någon som han tidigare haft en vänskaplig relation med 

men som han sedan utnyttjat flera gånger för att hjälpa Escobar. När hon för första gången 

säger ifrån får hon betala med sitt liv medan Limón knappt visar några känslor efter mordet. 

Andra tidigare anhängare vänder sig dock emot Escobar efter hans allt blodigare 

våldsaktioner. Efter sprängningen mot presidentpalatset, där många oskyldiga dödas, betonar 

berättarrösten att många av Escobars tidigare mest trogna följare bland den civila 

befolkningen i Colombia tar avstånd. Detta underlättade senare för Los Pepes som använder 

den ökande avskyn mot Medellínkartellens våld då de utger sig för att kämpa för Escobars 



 

offer. Den kultur som utvecklas under Escobar ger honom många fler fiender än vänner vilket 

tillslut får honom dödad. Detta kan jämföras med Calikartellen som gör sig vänner med CIA, 

Moncada, Castaño bröderna samt även med Medellínkartellen innan de hamnar i direkt 

konflikt med varandra. Calikartellen framstår i slutet av andra säsongen som mer 

framgångsrik inte bara för att de tjänar mer pengar utan även för att de har en stabilare 

position som de försvarar med hjälp av sina allierade. 

När Pablo Escobar är borta vänder sig Tata till Gilberto Rodríguez för hjälp med att 

fly landet. Hon tar upp hur nära han och Escobar varit genom tiden, vilket kan tyckas vara ett 

ansträngt påstående efter deras interna krig. I bakgrunden är det folk som festar och verkar 

glada. Till svar frågar Gilberto hur mycket pengar hon har och att han vill ha allt. Det blir 

tydligt hur maktlös Escobars familj blir direkt då han är borta. Drogbaronens framgångssaga 

slutar för familjen utan varken någon plan eller ekonomisk trygghet. Så fort Escobar 

försvinner blir hans familj obetydlig.  

 

6. Diskussion 

Här följer vår tolkning av vilka ideologiska budskap som uttrycks via serien Narcos och hur 

detta kommuniceras. Det är tydligt att Narcos huvudsakligen illustreras genom ett 

eurocentriskt perspektiv. Berättarrösten representerar en amerikansk synvinkel där Colombia 

och andra länder enbart är intressanta genom sin relation till USA. Murphy antyds ha ett bra 

liv i Miami till dess att colombianska droger sprider sig i staden vilket leder honom till 

Colombia som han därefter lär känna genom den utgångspunkten. Berättarrösten, som är en 

äldre version av Steve Murphy, förklarar ibland saker som hans motsvarighet ännu inte vet, 

som bygger sina uppfattningar på samma underliggande ideologi, med mer erfarenhet och 

retrospektiv på situationen hans yngre jag befinner sig i. Narcos följer Steve Murphy från 

hans tid i Miami tills i slutet av jakten på Pablo Escobar, som då skjuts till döds, då vi får veta 

att mer kokain än någonsin smugglas in från Colombia till USA; på makronivå har Murphys 

insatser inte gjort något åt det antydda målet att förhindra att fler ska dö på grund av kokain i 

Miami. Det är en reflektion kring ett misslyckande som ändå ses som en seger ur det 

perspektiv Murphy representerar men som samtidigt erkänner att hela deras inblandning i 

Colombia är ett resultatlöst felsteg från USA:s sida då det inte lyckas motverka droghandeln 

utan snarare verkar förvärra den. Problemet ur Murphys perspektiv är att politiker och CIA 

har egna agendor som ofta går ut på att tjäna pengar. Den underliggande ideologin är således 

kritisk mot samma regering som Murphy själv jobbar åt; även om han tycks ignorera de 

uppenbara bristerna med sina egna metoder som leder till att många dör. Murphy upplever att 

makter bortom hans kontroll har gjort det omöjligt för honom att bekämpa kokainhandeln och 

att dessa är det största problemet i situationen, vilket han dock inte inser förrän efter 

händelserna i serien. Poängen med att skicka DEA till Colombia och att ibland tillsätta mer 

eller mindre resurser handlar huvudsakligen om att tjäna politiska poäng snarare än att 

åstadkomma något reellt.  

Det enda USA åstadkommer genom DEA i Colombia, under de två säsonger av 



 

Narcos vi har begränsat oss till, är att hjälpa till att stoppa en specifik droghandlare till fördel 

för andra; segern över Escobars blir således en symbolisk sådan snarare än något som 

förbättrar situationen. När Murphy och Search Bloc hittar Escobar pratar berättarrösten om 

hur jakten slutligen är över och att han upplevde något av en besvikelse när han äntligen 

träffar det monster som han under flera år skapat sig en bild av i sitt huvud men det visar sig 

att han bara är en människa. Berättarrösten avbryter sig mitt i en mening när Trujillo avrättar 

Escobar och säger sedan inget mer under resten av avsnittet. Narcos lämnar här Murphys 

perspektiv för att ge oss insikt i vilka konsekvenser detta får. Familjen representerade av 

Escobars mamma och fru sörjer, Calikartellen firar, presidenten pustar ut och drogerna 

fortsätter att flöda från Colombia till USA som aldrig förr. Murphys uppdrag, att stoppa Pablo 

Escobar från att kunna smuggla kokain till USA, är över; men genom de andra perspektiven 

som representeras här förstår vi hur meningslöst det målet egentligen är. Bara genom det 

begränsade eurocentriska perspektivet som Murphy representerar var jakten på Escobar en 

framgångsrik operation. 

Det sista vi ser av Murphy är när han lämnar platsen där Escobar dödas och 

passerar en folkmassa med civila colombianer vid avspärrningen. Berättarröstens frånvaro 

blir här märkbar och betonar att hans roll i dramat är över. Som en representant för USA och 

DEA lämnar han mordplatsen inför allmänheten; Murphy dödade förvisso inte Escobar själv 

men hans deltagande och närvaro är erkänd vilket visar hur långt USA:s inflytande når. Att 

narrativet sedan lämnar Murphy antyder att Narcos inte är helt bundet till hans eurocentriska 

perspektiv; även om det får mycket mer utrymme än något annat. Detta kan tolkas som ett 

sätt för serien i sig att ta avstånd från vissa delar av den ideologi Murphy representerar men, 

då så stor fokus läggs på honom och hans karaktär, fungerar ändå Narcos som en plattform 

för hans åsikter och perspektiv.  

Att Murphy ser saker ur ett eurocentriskt perspektiv innebär inte att han inte är kritisk 

mot USA men han undkommer ändå inte sitt eget perspektiv när han själv beskriver andra 

kulturer. De länder som representeras i Narcos beskrivs ofta enbart av berättarrösten vilket 

innebär att vi bara får Murphys bild av dem. Nicaragua beskrivs som en nation styrd av 

Manuel Noriega, en diktator som enligt berättarrösten bara är ute efter att tjäna pengar och 

därför förråder USA genom att samarbeta med kommunister. Huruvida detta är en korrekt 

beskrivning är för oss oväsentligt men genom att inte erbjuda ett alternativt perspektiv sprider 

Narcos också den uppfattningen. Samma sak är sant för Panama, Chile och även Colombia 

till viss grad; även om Colombia har egna representanter som får möjlighet att uttrycka sig. 

Representanterna för Colombia får dock mindre utrymme än Murphy och är överlag bara 

relevanta när det de gör påverkar USA på något vis. Pablo Escobar är den viktigaste 

colombianska karaktären då han är avgörande för att kokainet först kommer till USA. Det är 

detta unika inflytande han har på det amerikanska samhället som gör honom relevant. De 

colombianska politikerna blir viktiga först när de tar beslut som påverkar amerikanska 

intressen såsom lagen om utlämning; detsamma gäller även det colombianska polisväsendet 

som är relevant enbart när deras utredningar berör DEA:s arbete. 

När vi tittar på detta ur ett postkolonialt perspektiv kan vi förstå Narcos som en 



 

artefakt, skapad av ett modernt samhälle som återspeglar en tidigare period ur sin egen 

historia, med tydliga eurocentriska drag där perspektivet huvudsakligen utgår från ett 

amerikanskt sådant. Det första intrycket vi som publik får när andra nationer diskuteras 

bygger på hur USA ser på dem. Exempelvis Panama som styrs av sandinisterna och är 

kommunister, eller Chile som styrs av Augusto Pinochet som förvisso är en våldsam diktator 

men som ändå har ett bra förhållande med USA då han även bekämpar kommunism eller 

Nicaragua som styrs av den girige Manuel Noriega; genom att enbart beskriva länderna så 

vagt och låta deras ledare definiera dem reduceras deras kulturer till stereotyper som får dem 

att smälta ihop till något gemensamt främmande och hotfullt. Colombia utforskas dock mer 

utförligt genom flera olika karaktärer som representanter vilket därigenom framställer landet 

och dess kultur som mer nyanserat; även om dessa karaktärer bara behandlas som relevanta i 

deras förhållande till USA. Det blir tydligt att Colombias bekymmer inte har någon enskild 

förklaring utan snarare är ett resultat av flera underliggande strukturella problem som har lett 

till att våldsamma, och stundvis irrationella, organisationer har fått makten över landet.  

Colombia framställs som ett demokratiskt land men när president Galán blir mördad 

visar det hur sårbart samhället är. Civilbefolkningen har mer respekt för kartellerna än 

regeringen då Escobar verkar kunna döda vem som helst utan konsekvenser. Detta har lett till 

att många civila inte vågar rapportera brott begångna av kartellmedlemmar vilket i sin tur 

innebär att de kan komma undan med fler brott mot Colombia och dess befolkning. Vad som 

inte framgår lika tydligt är vad som har skapat dessa förhållanden till att börja med. 

Kokainhandeln är vad som gör Escobar rik och ökänd på internationell skala men det 

görs tydligt att han redan tidigare är en framgångsrik smugglare som kommer undan med att 

hota och muta poliser. När Escobar stoppas av DAS med en lastbil full med smuggelgods 

men så enkelt undkommer etableras detta maktförhållande vilket sedan förändras över tid i 

bakgrunden av Narcos narrativ. När Escobar senare försöker ta sig in i politiken lägger sig 

USA i för att förhindra hans framgångar; USA anser sig ha rätt till detta då de vill förhindra 

att Colombia blir en narkostat. De gräver upp ett gammalt foto på Escobar som bevisar att 

han är kriminell vilket de sedan ger till Rodrigo Lara, en politisk motståndare till kartellerna, 

som använder det för att förstöra Escobars politiska karriär. Lara fortsätter därefter att avslöja 

de brott som kartellerna tidigare kommit undan med; förändringen i maktförhållandet blir 

dock kortvarigt då Lara senare skjuts till döds. De enda långvariga konsekvenserna av USA:s 

inblandning här är att Lara är död och att Escobars politiska ambitioner är förhindrade. När 

Escobar avgår som representant i kongressen säger han att han ville representera de fattiga i 

landet men att de mäktiga konspirerar emot honom och att det är därför han måste avgå; 

vilket bekräftas av det vi får veta tidigare om USA:s inblandning. Escobar säger även att han 

hade en dröm om att göra gott men att den drömmen nu är över samtidigt som vi får se att 

Lara mördas. När han nekas inträde till den politiska sfären känner sig Escobar tvingad till att 

använda våld för att få sin vilja igenom vilket därefter gör konflikten mellan kartellerna och 

den colombianska regeringen värre.  

När Escobar senare ska sättas i fängelse går han med på det med villkor ingen annan 



 

någonsin fått när han tillåts bygga sitt eget fängelse. Trots att han här underkastar sig 

regeringen visar Escobar att han inte är en vanlig kriminell och att han bara är villig att ge 

upp när det sker på hans egna villkor. Den colombianska regeringen får till synes ett svagt 

övertag i kampen mot Escobar tills det visar sig att han har brutit mot överenskommelsen 

genom att smuggla in allt möjligt till fängelset. Detta avslöjas av DEA som inte är nöjda med 

hur Escobar behandlas då han visar sig kunna fortsätta bedriva sina affärer därifrån. 

Resultatet blir att Escobar rymmer och därefter trappar upp kriget mot regeringen tills våldet 

blir så brutalt att till och med de andra kartellerna vänder sig emot honom genom att stödja de 

extrema Los Pepes. Regeringen kunde inte själv besegra Escobar men när han ger de andra 

kartellerna anledning att hata honom förenar han dem sina andra fiender. Calikartellen, 

Moncada och bröderna Castaño väljer att samarbeta med varandra då de anser att Escobar 

och Medellínkartellen har blivit ett problem för dem alla. Los Pepes som utger sig för att 

representera Pablos offer, vilket de förvisso delvis gör då både Moncada och Calikartellen 

kan se sig som detta, men det görs tydligt att även USA stödjer gruppen genom sina agenter 

hos CIA och DEA som använder resurser till att hjälpa dem i deras aktioner. Detta blir även 

uppenbart för Search Bloc och Murphy när Peña hjälper Los Pepes ta sig igenom en vägspärr; 

där Castaño bröderna stoppats efter att ha försökt muta en medlem ur Search Bloc. USA:s 

inblandning här innebär således att Los Pepes kommer undan och därefter kan fortsätta med 

sina aktiviteter. Genom den här typen av inblandning påverkar USA maktkampen inom 

Colombia på ett, ur deras perspektiv, fördelaktigt vis som inte tar hänsyn till de bieffekter det 

kan få. 

Detta leder till att hela Medellínkartellen slås ut och Escobar blir tvungen att gömma 

sig långt ute på landet hos sin pappa; vilket illustrerar att Escobar har förlorat all sin makt 

över Colombia. Här har Escobar en dröm där han är president och vän med alla sina politiska 

motståndare vilket kontrasteras mot det misslyckade tillstånd han egentligen befinner sig i; 

det är hans ursprungliga mål jämfört med vad han egentligen lyckades uppnå med sitt liv. När 

han senare återvänder till Medellín är det regeringens Search Bloc som sätter en kula i 

huvudet på Escobar och därigenom avslutar inbördeskriget han startade när han började döda 

politikerna; vilket ledde till att gruppen skapades till att börja med. Det blir en symbolisk 

seger för dem och den colombianska regeringen som visar sig vara starka nog att skydda 

folket från kriminella och samtidigt gör tydligt att de inte låter någon står över lagen. 

Colombia framställs således som nyanserat samtidigt som deras representation i Narcos är 

begränsad till ett eurocentriskt perspektiv i och med narrativets bundenhet till USA och dess 

intressen inom landet. 

Narcos är således intressant ur ett postkolonialt perspektiv då texten explicit medger 

många av de misstag som begåtts av USA under den representerade perioden; även om den 

samtidigt argumenterar för att deras inblandning i många fall var rättfärdigad. Sett ur ett 

makroperspektiv fungerar serien som en pusselbit vars unika perspektiv kan öka förståelsen 

för USA:s och Colombias relation; genom att representera en historia som är gammal nog för 

att kunna bekräftas vara korrekt i stora drag samtidigt som dess distans till nutiden kräver en 

berättarröst som förklarar att teknik som GPS och dataövervakning inte fanns under tiden den 

utspelar sig i. Det filter som Murphy bidrar med genom sina kommentarer antyds visa hur 



 

amerikaner idag ser på vad som hände och vad de förväntas veta om det samt vad som 

behöver förklaras för dem. 

När det gäller representationen av kulturerna utöver det som direkt anknyter till 

narkotikahandeln ser vi även tydliga patriarkala strukturer som något återkommande; vilket 

är knutet till det eurocentriska perspektivet då det visar hur kvinnor från olika grupper 

representeras genom detta. Inom den amerikanska kulturen finns kvinnor representerade i 

maktpositioner i högre utsträckning än inom den colombianska; samtidigt som Narcos har 

många fler colombianska kvinnliga karaktärer än amerikanska. Den mest framträdande av de 

amerikanska kvinnorna är Connie, Murphys fru, som är relevant genom sin relation till 

honom. Här finns tydliga kopplingar till vad Connell (2002) pratar om i sin genusteori, där 

kvinnor anses ledas in i yrken som går ut på att reparera de skador som orsakas av män, då 

Connie arbetar som sjuksköterska; vilket sätter henne i en position där hon blir tvungen att ta 

hand om drogkrigets offer. När Connie berättar om kvinnan som kom in på sjukhuset med en 

stor mängd kokain i kroppen får vi genom hennes tolkning förstå vilka brutala konsekvenser 

handeln får för kvinnorna på botten av organisationen. Detta beskrivs dock bara genom 

Connies perspektiv såsom det förmedlas till Murphy vilket innebär att vi aldrig får veta vad 

den döde heter eller vad hennes drömmar och mål är; vilket reducerar henne till mer av en 

funktion, som går ut på att få Murphy att känna att mördandet av kokainhandlare är okej, 

snarare än en riktig karaktär. Den döde kvinnan framställs på så vis som ett oskyldigt offer, 

då hon utnyttjas av Medellínkartellen som inte ens verkar reagera på hennes bortfall; vilket 

förvisso antyder att hon inte bär skulden för sitt eget öde men som genom detta även säger att 

hon inte har någon makt över sitt eget liv då hon enbart existerar för att tjäna ambitiösa mäns 

syften. Kvinnor som dödas till resultat av droghandeln är ett återkommande tema genom hela 

serien även om de flesta kvinnliga colombianska karaktärerna har namn. En annan kvinna 

som enbart definieras med sitt dödsfall är Ofelia Hernandez som mördas i syfte att få 

president Gaviria att gå med på Pablos villkor om överlämningen. Detta räcker dock inte för 

att uppnå det målet; när Diana, en känd journalist och dotter till före detta presidenten 

Turbay, senare dödas av Search Bloc i en misslyckad räd leder hennes dödsfall till att hela det 

colombianska folket upprörs vilket således leder till att president Gaviria går med på 

Escobars krav om att få bygga sitt eget fängelse. Andra kvinnor ur gruppen som dödas är 

Valeria, Maritza samt alla de prostituerade på bordellen som La Quica skjuter ihjäl. 

Skillnaden mellan colombianska och amerikanska kvinnor blir på så vis tydlig då vi kan 

notera att ingen amerikansk kvinna mördas och att dessa huvudsakligen har mer inflytande 

över både sig själva och andra. 

Den högst positionerade amerikanska kvinnan är ambassadör Noonan som till viss del 

fungerar som chef över DEA:s insatser i Colombia. Att hon är kvinna framstår inte som 

relevant utan fokus läggs snarare på hennes roll inom byråkratin. Detta är även sant för den 

näst inflytelserikaste kvinnan, Messina, vilket antyder att den amerikanska kulturen är mer 

jämställd samtidigt som de flesta vi får se jobba åt USA:s regering är män. Om USA vore är 

helt jämställt borde vi se ungefär lika många kvinnliga som manliga medarbetare. Detta visar 

således även på de missförhållanden som finns under ytan av den amerikanska kulturen även 

om Narcos inte sätter sig särskilt djupt in i den diskussionen. 



 

Vad som däremot får mycket uppmärksamhet är den våldskultur som finns inom 

Colombia där kvinnor ofta faller offer för mäns våld. Den inflytelserikaste colombianska 

kvinnan vi får se är Judy Moncada som, trots sin makt, tvingas till att lämna landet efter att 

hon vänder sig emot Calikartellens vilja. Hon dödas förvisso inte men genom att utvisa henne 

på det här viset förlorar hon också sitt eget liv till fördel för mäktigare män. På så vis vittnar 

Narcos om de patriarkala strukturerna som existerar både i USA och Colombia. 

 

8. Slutsatser 

Arbetet kan återkopplas till den teori kring eurocentrism som Shohat och Stam 

(1994) diskuterar; då Narcos diskuterar hur ekonomiska skillnader i USA och Colombia 

skapar motsättningar mellan dem. USA framställs som ett rikt land där regeringen har 

kontroll över sin befolkning med hjälp av polisiära organisationer såsom DEA; vars uppgift 

är att förhindra att de som bor i landet använder illegala substanser. Colombia framstår som 

ett fattigare land med en svagare regering, vilket har inneburit att makten i landet har 

splittrats mellan regeringen och kartellerna. Colombias regering influeras av både kartellerna 

och USA då båda dessa vill att de ska tjäna dem på olika vis. Kartellerna vill att regeringen 

ska lämna dem ifred och detta uppnås genom att muta, hota eller mörda de som vill stoppa 

dem. USA å andra sidan vill att regeringen ska använda vilka medel som helst för att stoppa 

kokainhandeln och använder DEA och andra underrättelsetjänster för att manipulera dem 

mindre uppenbart. Således kan vi se hur detta hänger ihop med vad Shohat och Stam tar upp 

angående hur representationen övergripande styrs av de med mer ekonomiskt inflytande. 

Händelserna som beskrivs i Narcos är baserade på historiska incidenter där både USA och 

Colombia är inblandade men där perspektivet huvudsakligen utgår från ett amerikanskt 

sådant; vilket bekräftar den uppfattning Shohat och Stam (1993) beskriver när de pratar om 

hur europeisk dominans och eurocentrism hela tiden är återkommande inom västerländsk 

media. Vidare exemplifierar den här uppsatsen hur den postkoloniala utvecklingen under en 

begränsad tid sett ut i praktiken; dock tolka ur en artefakt med tydliga eurocentriska 

perspektivet som sin utgångspunkt, vilket är särskilt intressant för den som vill förstå hur 

amerikaner tolkar händelserna, men som riskerar att förvränga bilden av vad som verkligen 

hände. Samtidigt riskerar den förenklade bilden av colombiansk kultur, samt latinamerikansk 

kultur överlag, att negativt påverka de berörda länderna genom att enbart referera till dem i 

media där de associeras med våld och kriminalitet; uppfattningen kan ges att latinamerika 

enbart består av kriminella karteller och våldsamma regimer. Vidare forskning bör göras på 

ämnet för att söka djupare förståelse om vilka konsekvenser den här typen av representation i 

media får på den verklighet den söker att beskriva. 

Många av de användarrecensioner (imdb.com; rottentomatoes.com) vi tittat på 

antyder 

att publiken överlag tolkar Narcos som att vara väldigt autentisk i sin skildring. Detta säger 

egentligen ingenting om huruvida detta är en korrekt bedömning men visar ändå på en 

förekommande tolkning många därigenom kan antas göra. Att serien uppfattas som realistisk 

kan vara både positivt och negativt; om vi utgår från att publiken kan avgöra själv vad i 



 

serien som är sant och inte vore resultatet positivt, i den mening att korrekt information når ut 

till en stor publik. Mer sannolikt är dock att Narcos blandar ut fakta med fiktion där mycket 

är förvrängt, för att underlätta narrativet snarare än avsiktligt missleda, som leder till att 

publiken blir osäker på vad som är ändrat eller ej. Serien gör förvisso detta tydligt i början av 

varje avsnitt där det står att detaljer har ändrats för dramatisk effekt. Trots detta verkar alltså 

många ur publiken tolka serien som autentisk; vilket således ändå riskerar att sprida felaktig 

information om de representerade grupperna. På så vis blir den autenticitet som Narcos 

förmedlar, genom sin tekniska utformning, ett verktyg som hjälper till att sprida det 

eurocentriska perspektivet; med en underförstådd antydan om att det som skildras är 

historiskt korrekt. Ur ett bredare postkolonialt perspektiv kan vi därigenom förstå hur Narcos 

i sig är en del av en större trend där andra ideologier underrepresenteras till fördel för de som 

är populära hos de styrande klasserna i västvärlden. 

 

8.1 Vidare forskning 

När vi tittar på vårt arbete ur ett större sammanhang kan vi se hur det relaterar till den tidigare 

forskning som vi har undersökt. Maria Alejandra Cano (2015) diskuterar hur publiken i USA 

ser mer på serien i sociala sammanhang i jämförelse med colombianer. Då vår studie handlar 

om att ta reda på vilken ideologi Narcos representerar skulle vidare forskning kunna göras för 

att undersöka huruvida publiken håller med om de ideologiska budskapen som förmedlas 

eller ej. Den typ av undersökning som Cano beskriver skulle kunna återskapas och modifieras 

för att istället ta reda på vilka perspektiv publiken i de olika länderna identifierar sig med. 

Ett annat arbete den här uppsatsen kan relateras till för att ge djupare insikt är 

Deborah Shaws (2007) uppsats där hon jämför karaktärerna i filmen Blow med de grupper 

som representeras och visar hur de är baserade på stereotyper av latinamerikaner skapade av 

Hollywood. Detta har många likheter med vårt arbete även om vi fokuserar mer på den 

ideologiska representationen. Båda studierna pekar på en större problematik kring hur media i 

USA förvränger bilden av latinamerikansk kultur; vilket skulle kunna undersökas djupare i 

framtida forskning. 

Det som beskrivs i arbetet av Bunker och Cruz (2015) påminner till viss del om vad vi 

har identifierat när det gäller att fokus läggs på det som hotar och påverkar USA. Vidare 

studier skulle kunna undersöka hur den här typen av eurocentrism i media påverkar publikens 

uppfattning om hur världen ser ut och fungerar. 

Rojas-Sotelo (2013) skriver i sin artikel om hur narkoestetiken har fått en mer central 

roll inom den amerikanska kulturen under senare tid. Artikeln är dock skriven 2013 vilket 

innebär att den inte tar upp Narcos; som sedan dess har varit med att påverka bilden av 

narkokulturen. Då vårt arbete tittar mycket på hur just det amerikanska perspektivet på 

Colombia och dess kultur ser ut skulle det kunna användas för att ge nya insikter i hur detta 

uttrycks och hur det har utvecklats över tid. 

Mer forskning skulle även kunna göras på specifika element av Narcos genom att 



 

fokusera enbart på mindre delar av serien. Då vårt arbete går ut på att analysera identifiera 

ideologiska uttryck i serien har vi lagt mindre vikt vid saker som potentiellt skulle kunna vara 

intressant att undersöka i mer detalj; exempelvis går vi in på hur jämställdhet mellan könen 

representeras vilket egentligen skulle kunna utgöra ett helt eget forskningsarbete. 

 

7. Sammanfattning 

Det här arbetet analyserar serien Narcos i syfte att få insikt i vilka ideologiska perspektiv den 

representerar och hur detta görs. Serien skildrar förhållandet mellan USA och Colombia 

under en turbulent tid i deras gemensamma historia; vilket blir intressant ur ett postkolonialt 

perspektiv då det handlar om ett möte mellan västerländsk och sydamerikansk kultur. Narcos 

representerar huvudsakligen de historiska händelserna ur en amerikansk vinkel medan det 

colombianska perspektivet hamnar mer i bakgrunden. Detta uppnås till stor del genom att låta 

huvudkaraktären Steve Murphy även vara en berättarröst som sammanfattar och beskriver 

vad som händer samt vad händelserna innebär ur ett amerikanskt perspektiv. Ur ett bredare 

postkolonialt perspektiv kan vi förstå serien som en del av en större trend där den hjälper till 

att sprida eurocentrism; detta genom att lyfta fram den västerländska tolkningen av skeendet 

på bekostnad av andra perspektiv och värderingar. 
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