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Abstract 
”Hasta la victoria siempre”, som betyder något i stil med ”länge leve segern” associeras oftast med Che Guevara. Det 
går inte att förneka att det råder en mystik kring den revolutionära mannen. Om det är någon människa i modern tid 
som har uppfattas som en legend är det Che Guevara. En man som för många är någon att se upp till, en kämpe som 
inte gav efter oavsett hur mycket motvind han hade. En hjälte som förtvivlat kämpade för social och politisk rättvisa. 
Dessa ord som kämpe och hjälte är vanliga beskrivningar av Che Guevara som fick allt fler anhängare efter sin död. 
Denna revolutionära man är också allmänt erkänd som en kommunist och idag kan det inte bli mer paradoxalt då 
han som bild och namn har blivit ett varumärke. Människor känner igen kända bilden på Che Guevara utan att veta 
vem han var och vad han kämpade för. Dock råder det även delade meningar om uppfattningen av honom. Han har 
enligt en del människor blivit vänstersidans ansikte ute, en ikon med en stor politiskt laddning. Den 
borgerliga/liberala sidan däremot hyllar inte Che Guevara som en hjälte utan tar fram hans negativa sidor som 
indirekt blir kritik till vänstern då de använder honom som sin symbol.  
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Inledning  
”Hasta la victoria siempre”, som betyder något i stil med ”länge leve segern” associeras oftast 
med Che Guevara. Det går inte att förneka att det råder en mystik kring den revolutionära 
mannen Che Guevara, frågor som bland annat handlar om vem han verkligen var och hur han 
blev den martyr han är idag. Hur kommer det sig egentligen att människor talar om honom som 
om han vore levande? Efter hans död sägs det att just ungdomar, speciellt studenter inspirerades 
av honom för att kämpa mot orättvisor. Dagens ungdomar som inte ens levde under 
studentrevolutionerna har ändå Che Guevara som en förebild och planscherna på honom täcker 
upp väggarnas ytor. Kanske behöver människor påminnas om att det är viktigt att kämpa och ha 
någon att se upp till? 
 
Denna revolutionära man är allmänt erkänd som en kommunist och idag kan det inte bli mer 
paradoxalt då han som bild och namn har blivit ett varumärke. Det finns muggar, t-shirtar och 
accessoarer med hans tryck: den skäggiga revolutionären som tittar uppfordrande ner på 
människorna. Människor känner igen kända bilden på Che Guevara utan att veta vem han var 
och vad han kämpade för. Dock råder det även delade meningar om uppfattningen av honom. 
Han har enligt en del människor blivit vänstersidans ansikte ute, en ikon med en stor politiskt 
laddning. Den borgerliga/liberala sidan däremot hyllar inte Che Guevara som en hjälte utan tar 
fram hans negativa sidor som indirekt blir kritik till vänstern då de använder honom som sin 
symbol.  
 
 

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera hur Che Guevara framställs som symbol samt se vilken 
identitet som tillskrivs honom ur ett urval av artiklar och texter. Syftet är även att ta reda på hur 
kultpersonifiering av honom används i olika sammanhang. Ett annat syfte är att studera varför 
den religiösa dimensionen blir stark och tydlig i texterna samt vad som ligger bakom 
kommersialiseringen kring Che Guevara. 

 

Frågeställningar  
Frågeställningar eller frågor som förhoppningsvis hjälper till att nå mitt syfte är bland annat: Hur 
framställs Che Guevara i de olika texterna/artiklarna? Hur påverkar Che Guevaras livsstil och 
ideologi symboliseringen av honom?  
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Det empiriska materialet och dess avgränsningar 
I detta avsnitt tänker jag presentera mitt material och även beskriva de avgränsningar och 
begränsningar som material medför. Texter och artiklar jag har använt mig av kommer bland 
annat från Svenska dagbladets hemsida, Expressens hemsida, vänster.nu:s hemsida, men även 
från Håkan Danielsson hemsida, en lärare i samhällskunskap och historia på Katedralskolan i 
Lund.1 De texter som kommer från Håkan Danielssons hemsida är skriven av elever vilket gör 
materialet väldigt intressant då eleverna fritt med hjälp av några frågor får skriva om Che 
Guevara. Dessa mindre texter är svar på frågorna och texterna är både kritiska och hyllande till 
Che Guevara med ibland politiska inslag. Hela materialsamlingen har skett via Internet där jag 
sökt efter texter om Che Guevara. Två av artiklarna är från två olika politisktinspirerade 
hemsidor. Det är dock viktigt att poängtera att det skrivs mer om honom på de mer 
vänsterinspirerade sidorna. Trots det finns det ett fåtal liberala hemsidor som skriver om Che 
Guevara men där är mångfalden bland texterna mindre, och oftast är det kritik gentemot honom. 
Jag använder mig även av citat tagna från Jon Lee Anderssons biografi om Che Guevara som 
även heter ”Che Guevara”. 
 
Texternas som ska analyseras sträcker sig från år 2001- 2005. Bland artiklarna på nätet är många 
skrivna 1997 då det var 30 år efter Che Guevaras död, dock har denna tidsaspekt en mindre 
betydelse för mig i mitt syfte att studera hur texter/artiklar framställer honom. Detta eftersom jag 
inte har valt att se om föreställningen av Che Guevara har ändras med tiden, dock vore det en bra 
framtidsstudie.  
 
Jag har enbart valt att analysera dessa texter/artiklar men självklart kunde materialet ha utökats. 
Detta är dock ett medvetet val samt en av mina avgränsningar. Ett mindre material kan vara 
givande då möjligheten för analysen att blir mer djupgående förhoppningsvis ökar. För att smala 
av det stora urvalet av litteratur och texter ska jag försöka att fokusera på hur vi i Sverige 
uppfattar Che Guevara.2 En annan avgränsning jag har gjort är att inte skriva om hur Che 
Guevara var som person utan fokuseringen ligger på att studera hur de olika texterna/artiklarna 
framställer honom. En ständig och pågående avgränsning och begränsning är uppsatsens 
omfattning. Alla aspekter kommer inte behandlas på grund av bristen på utrymme. Som tidigare 
nämnt kan det vara en fördel att ha ett mindre material för att kunna lyfta de viktiga och 
intressanta aspekterna till en djupare analys. Något som är värt att diskutera och reflektera kring 
är vad det innebär att analysera artiklar tagna från politisktinspirerade hemsidor. Kan diskurserna 
kring Che Guevara ändras beroende på vilket sida av politiken människorna står på? Jag tror 
personligen att den partipolitiska diskursen ändrar framställningen av honom, vilket är bra för 
läsare att ha i åtanke. Däremot kommer partipolitikens inverkan på Che Guevaras framställning 
inte få en större vikt under analysens gång.  
                                                 
1 Håkan Danielsson hemsida http://homepage.mac.com/hakan_danielsson/chetext.html 06.04.03 
2 Söker man efter Che Guevara på Libris får man 188 träffar. 

http://homepage.mac.com/hakan_danielsson/chetext.html
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Etiska reflektioner och forskarrollen 
När forskning bedrivs är det viktigt att tänka på vilka forskningsetiska principer som finns. 
Vetenskapsrådet har bestämda forskningsetiska principer som en forskare bör följa. 3 I min 
forskning berör jag ingen enskild individ och uppsatsen studieområde är inte heller särskilt etiskt 
känsligt.  
 
Något som är aktuellt för min uppsats är hur jag förhåller mig till materialet. När jag som forskare 
ska analysera olika diskurser bör jag ha i åtanke att försöka förhålla mig utanför mina egna åsikter 
kring ämnet och sätta en parantes kring mina egna värderingar så att dessa inte påverkar analysen. 
Eftersom det är självklarheterna i artiklarna jag ska ta reda på är det också viktigt att ställa sig 
främmande till materialet.4  Det är oftast här som kritiken till samhällsvetenskapen som subjekt 
kommer in då jag som forskare har blivit socialiserad att uppfatta och betrakta samhället och 
relationer på ett särskilt sätt.5

 
 

Teori 
 

Teorin bakom socialkonstruktionismen 
I den här uppsatsen har jag inspirerats av diskursanalysen som både är en teori och en metod. För 
att förstå diskursanalysen bättre är det viktigt att redogöra socialkonstruktionismen. 
Socialkonstruktionismen är en gemensam beteckning för nyare teorier om kultur och samhälle 
och diskursanalysen är ett av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt.6 Av den anledningen 
tänkte jag börja med att förklara teorin bakom socialkonstruktionismen innan jag fördjupar mig 
vidare i diskursanalysen. 
 
 Socialkonstruktionismen har influerats av bland annat filosofi, sociologi och lingvistik, vilket gör 
att den kan uppfattas svårdefinierlig då det inte enbart finns en definition.7 Vivien Burr som har 
författat ”Social Constructionism” menar att vi ska vara kritiska till saker och ting vi tar för givet. 

                                                 
3 Vetenskapsrådet www.vr.se direktlänk  http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf  06.03.28 
4 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, ”Diskursanalys som teori och metod”, Studentlitteratur, (Lund, 2000), 
s.28. 
5 Svenning, Conny, “Metodboken”, Lorentz Förlag, (Malmö, 2003), s.14. 
6 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, s.11. 
7 Burr, Vivien,”Social Constructionism”, Routledge,  (London, 2003), s.2. 

http://www.vr.se/
http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Alltså självklara saker som beskriver och ökar förståelsen för vår världsuppfattning och om oss 
själva.8 Vi människor har en tendens att kategorisera för att uppfatta vår omgivning bättre, men 
Burr menar följaktningen att våra kategoriseringar inte nödvändigtvis behöver avspegla 
verkligheten. Burr tar upp ett beskrivande exempel om musik. För att vi människor ska få en 
bättre förståelse om vad vi lyssnar på delar vi in musiken i olika genrer. Åtskillnaden mellan 
klassiskmusik och popmusik är inget som tyder på att det är naturen som gjort denna uppdelning 
utan enbart vi människor. Hur vi kategoriserar, uppdelar och förstår världen har att göra med när 
och vart i världen vi lever. Hur vi uppfattar barn idag har inte varit densamma hela tiden, det vi 
anser vara normalt beteende för barn idag kanske inte var lika självklart förr i tiden. En tydlig 
skillnad är att barn en gång i tiden ansågs vara småvuxna medan samhället idag poängterar hur 
viktigt det är att barnen får vara ett barn. Alltså kan vi dra slutsatsen att kategoriseringar av våra 
världsbilder och identiteter därmed är historiskt och kulturellt specifika som kan ändras med 
tiden.9

 
Burr ställer frågan om vart vår kunskap om världen är hämtad ifrån om den inte kommer från 
naturen. Det socialkonstruktionistiska svaret är att kunskapen skapas människor emellan, vilket 
sker via de dagliga interaktionerna. Av den anledningen är alla typer av sociala interaktioner, 
speciellt språk av stor betydelse för socialkonstruktionisterna, eftersom den hjälper till att bygga 
gemensamma sanningar om hur världen är uppbyggd.10  Både inom socialkonstruktionismen så 
väl som diskursanalysen är språket det essentiella.  
Winther Jørgensen & Philips tar upp boken ”Diskursanalys” följande: 
 

 Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar 
av en redan existerande verklighet – representationerna bidar till att skapa den. Det betyder 
inte att verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska 
världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs.11

 

Winther Jørgensen & Philips lyfter upp ett exempel om en översvämning. Översvämningen äger 
rum oavsett människors tal och tankar och är ett materiellt faktum som befinner sig utanför 
diskursen. Det är först när människor försöker beskriva händelseförloppet i meningsgivande 
sammanhang som det intressanta börjar, eftersom då befinner sig inte diskursen längre utanför. 
Översvämningen kan här tillskrivas mening utifrån olika perspektiv eller diskurser. Språket är inte 
enbart ett medel som informerar utan språket konstruerar även den sociala världen, men även 
sociala relationer och identiteter. 12 Tankarna kring språkets betydelse i relationer till verkligheten 
                                                 
8 Ibid, s.2. 
9 Ibid. s. 3-4. 
10 Ibid. s.3 ff. 
11 Winther Jørgensen & Philips, s.15. 
12 Winther Jørgensen & Philips, s. 15-16. 
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kom från Ferdinand de Saussures. Han menade att världen inte kan säga hur den ska uttryckas, 
utan får sin betydelse via sociala konventioner. Ord eller som Saussures säger tecken får sin 
betydelse när vi relaterar det till något. Till exempel ordet hund har ingen naturlig förbindelse 
med själva djuret hund, utan det är vi som har lärt oss konventionen att ordet hund syftar på 
fyrbenta djur som säger vov.  Saussures menar även att olika tecken får sin betydelse genom att 
skilja sig från andra tecken. Till exempel skiljer sig en hund från en katt, katten säger inte vov 
utan mjau.13

 
Nu när vi vet lite mer om socialkonstruktionismen kan vi fördjupa oss i diskursanalysen och 
framförallt ta reda på vad ordet diskurs innebär. Som nämnts tidigare är diskursanalysen ett av 
flera socialkonstruktionistiska angreppssätt. Det innebär att språket är strukturerat i olika mönster 
som vi använder i våra utsagor, till exempel i en biologiskdiskurs eller i en mediadiskurs.14 Om vi 
tar översvämningen igen får den sin betydelse genom olika diskurser som används för att 
beskriva förloppet. Diskursanalys är då analysen av dessa språkliga mönster.15 Vad är då en 
diskurs? Winther Jørgensen & Philips definierar diskurs på följande sätt: ”[…] ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”16 Ordet diskurs används väldigt ofta i 
vetenskapliga texter i helt olika sammanhang, därför kan det vara svårt att få grepp om betydelse. 
Michel Foucault var den som på allvar började använda sig av diskursanalys genom att utveckla 
teori och begrepp. Enligt Winther Jorgensen & Philips definierar Foucault diskurs på följande 
sätt: 
 

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva formation 
… den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av 
existensvillkor.17

 

Foucault följer alltså det generella socialkonstruktivistiska antagandet, att kunskap inte bara är en 
avspegling av verkligheten.18 Min uppfattning om diskurs är det rådande ämnet i ett samtal eller i 
en text. Det är på följande sätt jag kommer att förhålla mig till ordet diskurs. 

Andra teoretiska utgångspunkter 
För att förstå min analys bättre anser jag det vara vikigt att belysa olika teorier, som kommer att 
stödja min analys. Teorier jag har använt mig utöver socialkonstruktionismen är bland annat hur 
individer tillskrivs identiteter, teorier om människors trosuppfattning samt användandet av ikoner 
                                                 
13Ibid. s.16. 
14 Ibid. s.7. 
15Ibid.  
16Ibid. 
17Ibid. s.19. 
18 Winther Jørgensen & Philips, s.19 
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inom varumärkesindustrin. För mig är det intressant att veta vad för identitet Che Guevara 
tillskrivs. När vi nu talar om identiteter så finns det vissa individer som utmärker sig mer än 
andra, nu talar jag inte om stigman utan personlighetsdrag som gör en person känd, till exempel 
som revolutionären Che Guevara. När en individ blir känd, och som Che Guevara blir en politisk 
laddad symbol används detta alltför ofta i propagandasyften och inom varumärkesindustrin. En 
symbol som från början enbart hade en politisk laddning kan alltså även bli ett varumärke, och 
när detta sker kan det kanske hända att personen bakom symbolen glöms bort. Teorier om varför 
människor använder sig av kända personer inom varumärkesindustrin anser jag därför är av 
relevans då Che Guevara som varumärke många gånger är den rådande diskursen i min analys. 
Sedan kan vi titta på Che Guevara mer som symbol. Che Guevara som symbol jämförs många 
gånger i den kristnadiskursen med Kristus och frågan kan bli då varför? För att svara på detta kan 
det vara nödvändigt att förstå tankarna bakom den kristna tron. I Sverige är det inte längre vanligt 
att människor nödvändigtvis har en tro och därför tycker jag det är intressant att se människor i 
Sverige jämföra Che Guevara med Kristus. Kristendomen har som ideologi tappat makt i det 
offentliga livet, något som är förekommande i de flesta protestantiska länder. Sverige anses 
numera vara ett av världens mest sekulariserade länder, där allt färre människor har en gudstro. I 
boken ”Religionsfrihet i Sverige” menar Karlsson & Svanberg att vi i det samhälliga livet saknar 
referenser till religiösa symboler och merparten av människorna är befriade från religiöst 
inflytande.19 Detta påstående håller jag inte med om, ordet befriade är enligt mig ett starkt och 
kritiskt ord. Jag anser inte att det svenska samhället är befriade från religiöst inflytande då vi 
strukturerar hela vårt år efter kristendomen. Påsken och julen är två stora kristna högtider som vi 
firar. Även från födseln till döden går många människor igenom dop, bröllop och begravning 
som alla är starkt relaterade till den kristna tron. 
 
 

Identitet 

Vad är identitet? 
 
Psykologen Bengt Börjeson skriver om identitet på följande sätt: 
 

Identiteten är inte ett begrepp som riktas mot omvärlden. I begreppet ligger istället att det är 
något hos personen själv; det man betecknar med identitetsbegreppet betecknas utifrån 
individens upplevelse av sin egen identitet.20  

 

                                                 
19 Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.) ”Religionsfrihet i Sverige” om möjligheten att leva som troende, Studentlitteratur, 
(Lund, 1997), s.11. 
20 Börjeson, Bengt, ”Samtal med K – en bok om identiteten”, Almqvist & Wiksell, (Stockholm, 1974), s.34. 
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Precis som citatet ovan säger talar människor om identitet när de talar om sin egen identitet. Burr 
skriver att vi enligt socialkonstruktivismen kategoriserar för att förstå omvärlden. Vi tillskriver 
individer olika egenskaper för att skilja dem åt från andra och precis som i tecken får människor 
sina identiteter i jämförelse med andra identiteter. Identiteterna blir meningsfulla i relation till 
något/någon annan. Det är även genom språket som vi kan signalera relationer och på så sätt 
tillskriva människor identiteter.21 Jonas Stier närmar sig fenomenet identitet i boken ”Identitet” 
med en liknelse som beskriver hur vi människor skapar samt tillskriver våra och andras 
identiteter: 
 

En individs identitet kan ses som ett porträtt av vem och vad han eller hon är. På en från 
början vit duk målas ett porträtt – ”formas en identitet” – med hjälp av olikartade penslar, 
pennor och färger. Å ena sidan är det ett självporträtt – konstnären målar en bild av vem och 
vad han eller hon tror sig vara. Å andra sidan är andra konstnärer med och målar porträttet – 
utifrån vem och vad de uppfattar att personen är.22

 

Samhället har en bidragande roll om vilka uppfattningar vi får av människor, då individen lär sig 
vilka normer som råder i samhället. När människor kategoriserar andra individer lär de sig också 
vad som är legitimt beteende för de olika kategorierna. 23 Människors identitet kopplas i högsta 
grad till namnet. Namnet positionerar även människor i ett socialt sammanhang samt signalerar 
rötter och tillhörighet.24 Che Guevara hette egentligen Ernesto Guevara och det är många 
människor som inte vet vem Ernesto Guevara var utan känner enbart igen honom under namnet 
Che Guevara. Ernesto Guevaras nya identitet har blivit den identitet som människor har tillskrivit 
Che Guevara. Namnet Che Guevara har blivit en självklarhet något som jag tycker det är viktigt 
för läsaren att reflektera över, dock kommer jag inte gå in mer djupgående på detta i denna 
uppsats. Namnet Che Guevara kan beroende på diskursen och sammanhanget få olika 
innebörder, men det är viktigt att tänka på att trots de olika diskurserna spänner identiteten 
sålunda både över tid och över situationer.25 Genom att studera varumärkesbranschen går det att 
se hur stor roll ett namn eller en bild kan få.  

Varumärkesidentiteten 
I dagens samhälle finns det en ständig närvaro av logotyper, symboler och varumärken. Dessa 
utmärker inte bara våra konsumtionsvanor, våra identiteter utan även hela vårt samhälle.  Allt fler 

                                                 
21 Stier, Jonas, ”Identitet” Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, (Lund, 2003), s.17. 
22 Ibid. s.14. 
23 Goffman, Erving, ”Stigma” Prisma, (Stockholm, 2001), s.11 ff. 
24 Stier, s.18. 
25 Ibid. s. 30. 
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människor uttrycker sin identitet i bruset av alla varumärken.26 Logotyper, symboler och 
varumärken är alla källor till kunskap om individen och individens förhållningssätt till samtiden.  
Dessa finns överallt och påminner oss om vilka vi är, vilka vi kanske vill vara eller till och med 
borde vara. Symboler och varumärken skiljer sig dock från logotyper då de ger uttryck för 
kollektiv meningsskapande medan logotyper är sättet man skriver en symbol eller ett varumärke, 
det kan även vara olika figurer. Precis som mycket annat förstås och tolkas de i olika 
sammanhang.27  
 
Under större delen av 1900-talet använde människor ordet idol för någon som de väckte stor 
beundran för. Det kunde röra sig om en artist eller skådespelare. Emellertid har dyrkan av 
personen i fråga gått över till en mer uttalad dyrkan till den visuella bilden.28 Fenomenet och 
bilden av Che Guevara har idag i detta fall nästan blivit större än människan bakom. Varumärket 
Che Guevara har fått en stark personlighet med en rebellisk attityd. Förmodligen skapar hans 
anhängare/beundrare en viss identitet när de använder honom som ikon/symbol. 
Varumärkestänkandet har blivit allt vanligare inom de offentliga verksamheterna, ideella 
föreningar och politiska partier. Varumärket kan nämligen användas som informationsbärare och 
får därmed en sorts märkesidentitet.29 När det gäller fallet med Che Guevara är det bland annat 
namnet och bilden på honom som får stor genomslagskraft och precis som människors namn är 
ett märkesproduktsnamn också en viktig identitetsbärande faktor. Märkesproduktens 
personlighet, om vi återigen tar Che Guevara som exempel är väldigt viktig vid 
identitetsutvecklingen. Det leder alltså till att konsumenter väljer de produkter som de identifierar 
sig med, som bekräftar och förstärker den egna självbilden.30 Därför kan vårt sätt att klä oss 
också uppfattas som en arena där människor vill försöka definierar vilka de är eller kanske skulle 
vilja vara.31  När en person bär en t-shirt med Che Guevaras tryck på, kan det bland annat 
uppfattas som en person som tar ett politiskt ställningstagande eller kanske som en person som 
har fallit offer för varumärkesindustrin, eller ibland båda två.  
 

Kristendom och identitet 
Förr i tiden spelade kristendomen en väsentlig roll i människornas liv. Gudstron skapade då en 
solid grund för gemenskap och identitet där människors handlingar styrdes av kollektiva krav och 

                                                 
26 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill, ”Identitet” Om varumärken, tecken och symboler, Raster Förlag, (Stockholm, 2002), 
s.9. 
27 Ibid. s. 9 ff. 
www.ne.se http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=339571&i_word=varum%e4rke
28 Holger & Holmberg. s. 84. 
29 Ibid. s.120. 
30 Ibid. s 83 ff. 
31Nillson G Bo (red), ”Påklädd uppklädd avklädd”, Nordstedts Akademiska Förlag, (Stockholm, 2005), s.7.
  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=339571&i_word=varum%e4rke


 9

förväntningar. Moderniseringen gjorde dock att kristendomens betydelse successivt avtog och där 
det moderna samhället la ansvaret för individens handlingar enbart på individen själv.32 I Sverige 
är det en klar minoritet som går i kyrkan, men däremot är det många som kanske har någon sorts 
tro utan att det nödvändigtvis behöver handla om en gudstro. Det finns människor som till 
exempel tror på ödet och slumpen. Kanske har den institutionella religionen gått över till en mer 
individualiserad trosuppfattning.33  
 
Kristendomen handlar till stor del om att vägleda människor i vad som är rätt eller fel, gott och 
ont samt om livet och om döden. Den kristna identiteten kan därför utgöra en stor del av den 
troende människans liv, eftersom kristendomen möjliggör en identitet vilket kan hjälpa 
människor att förstå meningen med livet. Kristendomen fungerar även som en stark 
sammanhållande kraft i samhället då den tar till sig värderingar, normer, traditioner, 
föreställningar och så vidare. De värderingar och normer en individ har sätter också en prägel på 
individens identitet34 För att underlätta min analys kan det vara bra att ha en definition på vad 
kristen människosyn är: 
 

Kristen människosyn är – åtminstone i sin huvudfåra – klart personalistisk. Vad som utmärker 
den till skillnad från icke-religiösa och icke-kristna varianter är främst (a) det sätt på vilket 
personbegreppet relateras till gudsbegreppet, så att människan som person ses som fullt 
förverkligad först i gudsgemenskapen, (b) det sätt på vilket den mänskliga existensen tolkas i 
ljuset av det kristna dogmat: människan är skapad, fallen, återlöst, och Kristus framstår som 
den sanna människan.35

 
I vårt sekulariserade Sverige behöver nödvändigtvis inte tros- och livsåskådningskaraktär förlorat 
aktualitet som Karlssson & Svanberg hävdar. Vi må många gånger ha kritiserat och kanske 
förkastat de svar som tidigare generationer formulerat, men det betyder inte att frågorna om livet 
är betydelselösa. Frågorna behöver kanske omformuleras för att det på så sätt ska uppstå nya 
svar.36  
 
Människor har i alla tider utgått från och använt liknelser för att få fram olika budskap. Jesus 
berättade historier med ett symboliskt bildspråk vilket innehöll ett budskap. Detta gör att vi 
människor tvåtusen år senare fortfarande kan tänka tillbaka på hans berättelser och göra våra 
egna tolkningar och därmed få en personlig upplevelse av vad han sa. Trots att vårt samhälle ser 

                                                 
32 Stier, s.33. 
33 Ibid. s70. 
34 Stier.s.71. 
35 Holte, Ragnar, ”Människa livstolkning gudstro” Teorier och metoder inom tros- och livsåskådningsvetenskapen. Bokförlaget 
Doxa, (Lund, 1984), s. 76-77. 
36 Ibid. s.16.    
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annorlunda ut idag används liknelser fortfarande och förblir levande med hjälp av symboler. 37 
Jesus var som Åke Högberg säger i boken ”Att utvecklas med symboler” en kraftfull man med goda 
förutsättningar att bli en god manlig förebild. Högberg menar att Jesus inte blev en hjälte i 
praktiken då han tror att det kan bero på sättet kyrkan framställt honom. Högberg menar att 
folkets hjältar är de som vågar göra uppror, människor som är lojala mot det de tror på, som är 
egensinniga, vågar gå mot strömmen och vara sig själva samt människor som kan ha ett eget 
ansikte. Men utöver allt detta är det även viktigt att hjälten är intelligent, listig samt att hjälten 
besitter ett visst mått av empati.38

 
 

Metod 
Som metod har jag inspirerats av diskursanalys med diskursteori som inriktning. Jag anser att 
denna metod passar för att få fram mitt syfte. Detta dels genom att diskursanalysens fokusering 
ligger på diskursiva relationer, i form av språkliga uttryck och dels för att jag med hjälp av 
beskrivningarna av Che Guevara kan få en uppfattning om hur texter framställer hans identitet. 
Den allomfattade tankegången med diskursteorin är att dessa sociala fenomen aldrig är färdiga 
eller totala.39 Diskursanalysens syfte är att ta reda på olika processer som kämpar om tecknens 
olika betydelser och försöka förstå varför vissa betydelser blir så självklara att det förefaller 
naturligt. Dessa fixeringar kan uttydas med hjälp av olika verktyg.40

 
 

Diskursteorins verktyg 
Alla tecken i ett språk får sin betydelse genom att skilja sig från varandra på bestämda sätt, precis 
som exemplet ovan med hunden och katten. Dock finns det tecken som är mer privilegierade än 
andra tecken, det vill säga nodalpunkter. Alla andra tecken får sin betydelse i förhållande till 
nodalpunkterna. Eftersom nodalpunkten har ett mer betydelsebärande innehåll än de andra 
organiserar den därför diskursen. Emellertid finns det även andra betydelsefulla tecken som 
påverkar diskursen men som inte är lika viktiga som nodalpunkterna, dessa kallas för moment. 
Exempel på nodalpunkter är till exempel kropp inom den biologiska diskursen och filmkamera 
inom mediadiskursen. I så fall kan exempel på moment i detta fall vara lunga och lins som får sin 
betydelse i förhållande till nodalpunkterna kropp och kamera. Sedan finns det tecken som inte 
har en bestämd betydelse, som är mångtydliga, dessa tecken kallas för element. Målet är att med 

                                                 
37 Högberg, Åke, ”Att utvecklas med symboler” En vägvisare till symbolvärldens teori och praktik. Bokförlaget Natur och 
Kultur, (Stockholm, 1996), s.104-105. 
38 Ibid. s.196. 
39 Winther Jørgensen & Philips, s.32. 
40 Ibid.s.33. 
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hjälp av diskursen omvandla alla element till moment. Diskursteorin har ett annat ord för element 
nämligen flytande signifikanter då de flyter mellan de olika diskurserna och lätt kan tillskrivas olika 
betydelser beroende på diskursen. Ekvivalenskedjor är de signifikanter som konstituerar identiteter. 
41  Till exempel kan ordet svenskar associeras med personer som är; punktliga, blonda, blyga, 
utbildade och så vidare. Det är som Winther Jørgensen & Philips säger: 
 

 […] när man på detta sätt låter sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt 
som centrum som man får en identitet. Identiteten är något man antar, tilldelas och förhandlar 
om i diskursiva processer, och därmed uppfattas identitet som något alltigenom socialt.42

 

Ibland händer det att olika identiteter kan hamna i konflikt med varandra, till exempel  ordet 
pappa och rebell som förekommer i samma diskurs. Diskursteorins ord för konflikt är antagonism, 
alltså två identiteter som hindrar varandra i samma diskurs. Ordet pappa kanske får en 
ekvivalenskedja som består av orden; ansvarsfull och trygg, medan i samma diskurs kan ordet 
rebell få en motsatt identitet till exempel farlig, vild, inte ansvarsfull med mera. Bara för att en 
individ tillskrivs olika identiteter behöver det inte stå i ett antagonistiskt förhållande till varandra 
utan det är när de två identiteterna hindrar varandras handlingar som konflikten uppstår.43

 
 

Subjektspositioner 
I diskurser finns det alltid angivet vilka positioner som ett subjekt kan inta. Till positioner knyts 
en viss identitet där det finns förväntningar om hur subjektet ska bete sig.44 För att tydliggöra kan 
vi ta ett exempel, subjektspositionen far i en familj har vissa förväntningar på hur han ska 
uppträda, men samtidigt kan subjektspositionen far ha mer auktoritet än ett barn. Det kan då bli 
problematiskt om barnet till exempel försöker bestämma över fadern, för då överskrider barnet 
sin positions befogenheter. Eftersom subjektet formas av olika diskurser kan en individ på så sätt 
ha flera olika subjektspositioner i olika diskurser, till exempel kan barnet vara, son, vän och elev.45 
Dessa olika subjektspositioner kan också leda till konflikter i samma diskurs. 
 
 

                                                 
41 Winther Jørgensen & Philips, s.33 ff. 
42 Ibid. s. 51. 
43 Ibid. s. 55. 
44Ibid. s. 48. 
45Winther Jørgensen & Philips, s. 49. 
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Analys 
I detta avsnitt kommer jag att ta fram de rådande diskurserna i mina artiklar. Jag ska även försöka 
visa vad för påverkan de olika diskurserna har på hur det skrivs om Che Guevara samt vilken 
identitet han får. För att påminna läsaren kommer jag även studera hur vissa utsagor om Che 
Guevara blir accepterade som självklarheter. 
 
 

Påminnelse om texterna 
Texterna och artiklarna jag har använt mig av har alla skrivits utifrån olika syften. En del av 
texterna är svar på frågor som skribenterna har utgått ifrån, andra kommer från politiskt 
inspirerade hemsidor. Gemensamt för texterna är att de alla försöker måla upp en bild om vem 
Che Guevara var och vilken roll han har i dagens samhälle. Ett återkommande tema som präglar 
de flesta texter är att det finns en anknytning till Jesus när det skrivs om Che Guevara.  Detta 
syns tydligt då Che Guevaras liv återberättas med ord som ofta knyts an i kristna kontexter. 
 
 

Talet om Che Guevara 
I alla texter förekommer det mer eller mindre en bakgrundsinformation om vem Che Guevara 
var och vad han försökte åstadkomma. Däremot skiljer sig texterna åt angående hur Che Guevara 
beskrivs. Che Guevara är den rådande nodalpunkten i alla texter och artiklar, men eftersom det 
finns flera konkurrerande sätt att uppfatta honom på blir nodalpunkten ett element. Just på grund 
av att namnet Che Guevara är så mångtydligt ändras även hans identitet så snart man sätter det i 
relation till andra ord i en konkret artikulation.46 Artikulation är alltså varje praktik som skapar en 
relation mellan element så att dess identitet förändras. Exempelvis om man säger ”Che Guevara 
och hans Messianska framtoning” sätts namnet Che Guevara i en kristendiskurs, eller ”Bilden 
och märket Che Guevara” sätts det i en varumärkesdiskurs.47  
 
 

Hyllande texter 
De texter/artiklar som går under rubriken hyllande texter är alltså texter/artiklar som har en 
karaktär som anses vara hyllande mot Che Guevara 
 
 

                                                 
46 Ibid. s. 36-37 
47Ibid. s.35. 
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Text 1 48

Text ett är en hyllning till Che Guevara, där han beskrivs som en person som frivilligt sa ifrån sig 
sin status som läkare. Han ansågs vara en äkta marxist med uppfattningen om att revolution 
endast kunde genomföras med beväpnande styrkor.  
 

1956 invaderade de Kuba och Che följde med, först som doktor och sedan som 
”commendante” över den revolutionära armén. Han var den mest aggressiva, smarta och 
framgångsrika bland guerillaofficerarna. Han var även en obarmhärtigt disciplinfast guerillo 
som tveklöst sköt kontrarevolutionärer, vilket senare gav honom dåligt rykte som grym och 
kallblodig vid massavrättningarna av Batistas anhängare. 

Tillbaka på Kuba skrev han under ett handelsavtal med USSR vilket frigjorde Kubas 
sockerindustri från beroendet av USA: s marknad. 

 

I och med att Che Guevara inte tvekade för att skjuta sina motståndare fick han som citatet 
menar ett dåligt rykte som en kallblodig mördare. Dock tolkar jag citatet som att Che Guevaras 
bedrifter vägde mer än vad han behövde göra för att nå sitt mål. Det faktum att USA ansågs vara 
den ultimata fienden gör att Che Guevara framställs som en hjälte, då han lyckades befriade Kuba 
från USA. I citatet används ordet frigjort, att frigöra tycker jag indikerar att bli av med ett beroende 
man inte vill ha och Che Guevara ville inte att Kuba skulle vara beroende av ett kapitalistiskt land 
som USA. Che Guevara som hjälte lyckades med olika bedrifter som många människor 
antagligen trodde var omöjliga och därför fick hans handlingar förmodligen extra 
genomslagskraft. 

 

Om Che hade fått hållas hade han kanske frigjort hela Latinamerika ifrån USA:s imperialistiska 
järngrepp, vilket hade fått förödande konsekvenser för hela det kapitalistiska styret som är 
grundsten i Förenta Staterna.  

 

I citatet ser jag att det finns ett hopp när det talas om Che Guevara. Citatet börjar med ordet om 
och just det ordet tycker jag lyfter upp hoppet och önskan om att människor hoppades på att Che 
Guevara skulle kunna använda sina talanger och kunskaper för att rädda hela Latinamerika. Om 
det var någon som skulle klara av att rädda Latinamerika var det Che Guevara eftersom han var 
en framgångsrik guerillaofficer och disciplinfast guerilla. 

 

 

                                                 
48 Texterna 1-6 kommer alla från hemsidan: http://homepage.mac.com/hakan_danielsson/chetext.html 06.04.03 
Dessa texter kommer finnas både under rubriken hyllande och analytiska texter. 

http://homepage.mac.com/hakan_danielsson/chetext.html
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Artikeln hämtad från vänster.nu:s hemsida49

Hemsidan vänster.nu är ideell och som jag uppfattar det oberoende partipolitisk organisation för 
vänsterorienterade. Deras mål med sidan är att vara en mötesplats och informationscentral för 
människor till vänster. I artikeln hittat på sidan beskrivs Che Guevara som en hjälte, exempelvis 
skrivs det om honom så här: 
 

[…] är Che en av dessa heroiska personligheter som dog i strid med geväret i hand, och som 
har blivit framtidens frön, planterade i den latinamerikanska marken, stjärnor av hopp på 
folkets himmel av längtan och önskningar, glödande kol under den gråa askan av besvikelse 
och illusioner. 

Che var inte bara en hjältemodig person, utan även en revolutionärtänkare med ett politiskt 
och moraliskt projekt och ett system av idéer och värden för vilket han kämpade och offrade 
sitt liv för. Den filosofi som gav hans politiska och ideologiska val dess sammanhang, färg och 
smak var en djup revolutionär humanism. För Che, den sanne kommunisten, var en 
revolutionär en som kände att alla stora problem för mänskligheten var sitt eget problem. 

 
Skribenten beskriver Che Guevara som framtidens hopp, en källa till 2000-talets revolutioner. 
Genom att säga att Che Guevara har blivit framtidens frö tolkar jag det som att Che Guevara 
uppfyller ett ideal som människor vill att kanske nästa generation ska leva upp till. Han blir en 
förebild, en person som ger hopp och kraft när människorna som mest behöver den. Che 
Guevara blev avrättad och dog varken i strid eller med geväret i handen, men han dog för sin 
kamp och det är det som jag tror skribenten vill tydliggöra. Jag uppfattar det också viktigt att i en 
hyllande text som denna ta fram Che Guevaras känsla för humanism. Che Guevara ville inte 
enbart utrota kapitalismen utan han ville ta hand om alla problem rörande mänskligheten då han 
såg det som sitt eget problem. Det var problem som Che Guevara antagligen kände han kunde 
göra något åt, problem som människorna trodde att han var den rätta mannen för. Han var 
personen som också kunde bidra till en positiv förändring. Artikeln handlar mycket att Ches 
budskap fortfarande lever vidare. Jag tycker också att skribenten hyllar Che Guevara genom det 
romantiserade sättet det skrivs om Che Guevaras tankar och handlingar som revolutionär och 
kommunist.  
 

Citat ur Jon Lee Anderssons biografi om Che Guevara50

Jon Lee Andersson är mannen bakom biografin om Che Guevara. Det har tagit honom fem års 
forskning att skriva biografin där han bland annat gjort intervjuer med Che Guevaras släktingar 
och vänner. Med hjälp av dessa människor och Anderssons hängivenhet har biografin blivit det 

                                                 
49 www.vanster.nu Löwy, Michael, ”Che Guevara: den odödliga lågan”, 06.04.03 
50 Andersson,Lee, Jon, ”Che Guevara”, Leopard Förlag, (Stockholm, 2002)  

http://www.vanster.nu/
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mest omfattande och genomarbetade verk om Che Guevara. Biografin redogör en detaljrik 
skildring om Che Guevaras liv samt Latinamerikas moderna historia. 
 

Vad var det hos Che som drog dem till sig? Han kunde knappast ha varit mer olik flertalet av 
dem. Han var utlänningen, intellektuell, akademiker och han läste böcker som de inte förstod. 
Som ledare för dem var han krävande och sträng och beryktat hård när det gällde 
bestraffningar – i synnerhet mot dem som han hade utsett till ”sanna revolutionärer” 51

Che var en man som var både hård och ovanligt sentimental.52

 

Jag tolkar Che Guevara som en principfast person vilket kan vara till ens fördel som ledare. Jesus 
var också en ledare och det tror jag är drag som människor vill att deras förebilder ska ha. 
Människor vill att deras förebilder ska kunna vägleda dem i livet, att de är strikta och sympatiska 
när det väl behövs. 
 

Visst var comandante Che Guevara en av det mest omtalade männen på Kuba, en legendarisk 
modig gerillaledare […]53

Che kanske redan var en välkänd gestalt för läsare i utlandet men den litterära tillägnan av 
Guillén – en jämlike till Federico García Lorca, Pablo Neruda och Rafael Alberti – placerade 
honom bland Latinamerikas mest vördade historiska hjältar. Han var inte mer än trettio år och 
jämfördes med ”befriaren” José de San Martín.54

Sartre för sin del var utomordentligt imponerad och, efter Guevaras död gav han honom den 
allra förnämsta hyllning man kan tänka sig. För Sartre var Che ”inte bara en intellektuell utan 
också den mest fullkomliga människan i vår tidsålder”55

Det är svårt att inte bli imponerad över Che Guevaras umgängeskrets. Han fick en litterär 
tillägnan av en stor spansk författare som var jämlike till andra stora spanska och chilenska 
författare och poeter. Che Guevara jämfördes med José de San Martín som var en argentinsk 
militär, statsman och frihetshjälte och hans kontakt med Sartre tycker jag säger en hel del om Che 
Guevaras intresse av intellektuella konversationer. Che Guevara var en aktad person med ett 
enormt stort ansvar på sina axlar. Dessutom fick han en sådan ärofull hyllning av denna franska 
filosof, vilket är precis som citatet säger den allra förnämsta hyllningen en människa kan tänka 
sig. Det är inte många människor som har blivit jämförda med sådana storslagna män som Che 
Guevara har blivit. Che Guevara framställdes som hjälte redan under tiden han levde vilket 

                                                 
51 Ibid. s.451. 
52 Ibid. s.452. 
53 Ibid.s.471. 
54 Ibid. s.520. 
55 Ibid. s.637. 
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enbart blev starkare den dagen han dog. Ordet legend är ett kraftfullt ord och ett ord som Che 
Guevara oftast associerades med. Han var alltså en man som det berättades fantastiska historier 
om. Ordet legend tycker jag är ett moment, det behöver inte fastställas en betydelse då själva 
ordet talar för sig själv.   
 
 

Citat tagna från artiklar från hemsidan che-lives.com 56

Hemsidan che-lives.com är en vänsterorienterad sida som är tillägnad kommunisten och 
revolutionären Che Guevara. Che Guevara kämpade enligt citaten mot orättvisa, förtryck och 
fattigdom. Han var en man som hyste empati gentemot människor, speciellt de fattiga som hade 
blivit av med sina grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter. Han var mannen som inte 
gav efter oavsett mångfalden av motgångar han stötte på under sin tid som gerillakrigare. Han 
beskrivs här som en kämpe och som en sällsynt person. Che Guevara var en frihetsmänniska som 
trodde på människan och hans stora kärlek till sina likar gjorde honom till världens mest hyllade 
och aktade revolutionär 
 

Perhaps Che's policies would have failed as well. We'll never know. But what is certain is that 
wherever he went, Che had faith in people. While Castro wants to be the godfather, the patron 
of the Cuban people, Che lived-- and died-- to be the servant of the people. He was a rare bird: 
a pragmatic idealist. He fought for a revolution where people find not merely the economic 
heaven-on-earth that Marxism promised, but the self-fulfillment, empowerment and humanity 
that struggling for control of one's destiny brings.57

In the unfinished history of this planet, of our peoples, Che Guevara was a beauty. Like 
Camus' Sisyphus, struggling vainly with the rock, showing that he is greater than the fate dealt 
to him, Che moved through his life seeking, and I suspect finding, his humanity in the struggle 
of liberating his fellow man. Vaya con dios, Che. No te nunca olvidaremos.58

El Che that I knew was a man of conscience, a crusader against injustice, oppression and 
misery. Ernesto was a man concerned for the poor, not a demagogue. He was a symbol of 
rebellion against hypocrisy, injustice, human suffering and a society without soul.59

Although he was called cold and inhuman by his enemies, Ernesto was warm and 
compassionate toward those people deprived of fundamental social and economic privileges. 
The latter was a dominant part of his life; the part that made him the world's most known 

                                                 
56 www.che-lives.com
57www.che-lives.com
direktlänk:http://www.che-lives.com/home/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10 06.04.22 
58 Ibid. 
59Ibid. Direktlänk: http://www.che-lives.com/home/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11 06.04.22 

http://www.che-lives.com/
http://www.che-lives.com/
http://www.che-lives.com/home/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
http://www.che-lives.com/home/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11
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insurrectionist. He was a man that trembled with indignation at the sight of any injustice 
committed against the poor.60  

 
Che Guevara beskrivs också som en man med hopp då han fortfarande skriver historia och som 
en man som inte är färdig med sitt mål. Han symboliserar en kamp som påminner människor om 
världens orättvisor och därför blir han inte historia så länge hans budskap når människorna. I ett 
av citaten står det på spanska ”Gå med gudarna Che, vi kommer aldrig glömma dig”. Här syns 
det en hängivelse från skribentens sida då det står att Che Guevara ska gå med gudarna, alltså att 
det mer eller mindre är självklart att han tillhör dem. Sedan står citatet på spanska som var Che 
Guevaras modersmål. När skribenten skriver på Che Guevaras modersmål blir hyllningen ännu 
starkare.  I ett annat citat står det att Che Guevara var en korsfarare, ett ord som också ger ett 
kristet intryck. Det är nästan oundvikligt att komma ifrån den kristna kopplingen när det skrivs 
om Che Guevara 
. 
 

Kommentar tagen från Muf: s hemsida61

Moderata ungdomsförbundet har en dubbel roll inom moderaterna. Muf vill engagera ungdomar 
för den moderata politiken och utbilda dem för att på så vis vara partiets politiska plantskola. De 
värvar även medlemmar. Den andra delen handlar om att stå för ett politiskt nytänkande och 
hjälpa partiet att befinna sig på den rätta vägen. Citatet nedan är en kommentar på en artikeln på 
hemsidan. 
 

Che Guevara var en stor lyriker och författare och kämpe. Som läkare och gerillakrigare drevs 
han av en romantisk passion för Latinamerikas fattiga, förtryckta. Han var intelligent, charmig, 
hjärtlig, beundransvärd och skarpsinnig. Som ledare var han karismatisk och energisk. 

Leve Che Guevara! 

Den som kommenterar vill ta bort den negativa stämpeln på Che Guevara som framställs på 
Muf:s hemsida. Che Guevara som lyriker är en sida som många förmodligen inte känner till. Che 
Guevara hade ett stort intresse för poesi och när skribenten skriver på så viss tolkar jag det som 
om att man vill ta fram Che Guevaras ”lugna” och ”harmoniska” sida. Han blir då en man som 
dividerade om meningen med livet, en man som offrade sitt liv. Hela hans liv går att skildra som 
poesi vilket är passande för en lyriker och poet. Citatet sluta med orden leve Che Guevara vilket 
tyder på att Che Guevara fortfarande lever hos människor som ser upp till honom och hans 
kamp lever vidare. Kampen som många av dessa artiklar talar och handlar om blir i de hyllade 
                                                 
60 Ibid. 
61Muf.:s hemsida, direktlänk http://www.muf.se/index.php?use=article&cmd=view&id=420&comments=1  
06.04.22 

http://www.muf.se/index.php?use=article&cmd=view&id=420&comments=1
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texter allt som Che Guevara lyckades med, medan i de kritiska texterna handlar kampen om all 
förödelse som han orsakade. Kampen blir alltså en flytande signifikant som får olika betydelse 
beroende på diskursen. 

 

 

Analytiska texter/artiklar 
Dessa texter/artiklar som kommer nedan är mer analyserande till sin karaktär då det bland annat 
analyserar Che Guevaras liv där det speciellt finns en liknelsen mellan Jesus och Che Guevara. 
 
 

Artikeln hämtad från Expressen 62

Artikeln påminner lite av en recension av filmen ”Dagbok från en motorcykel” samtidigt som den 
lyfter upp ikonen och symbolen Che Guevara. Det som jag finner intresseväckande är även sättet 
journalisten Magnus Linton skriver om honom: 
 

I ett t-shirtstånd på Los Angeles Venice beach kan man välja screentryck med Bob marley, Jimi 
Hendrix, Marilyn Monroe, Madonna – Che Guevara. 

Vart ska då obotliga ateister vända sig? Till Che. Som det konstateras i John Lee Anderssons 
Che-biografi visste Guevara mot slutet av sitt havererande Bolivia-projekt att han snart skulle 
dö och förberedde därför en föredömlig död, det vill säga en kristuslik: obeveklig in i döden, 
mycket medveten om martyrskapets kraft. 

 

Genom att läsa citatet ovan om Che Guevara syns det tydligt att den rådande diskursen är en 
kristendiskurs. Skribenten lyfter upp de aspekter som liknar Jesus liv. Precis som Jesus visste Che 
Guevara att han skulle dö och han skulle dö för något han kämpade för. Martyr blev han och i 
och med att han förberedde sig att dö tycker jag visar att Che Guevara besatt en enorm kraft och 
ett enormt mod, han mötte sanningen i vitögat. Detta framställer Che Guevara som mäktig och 
legitimerar hans martyrstämpel.  Även om Che Guevara är död så kommer han alltid att finnas i 
människors liv då han fortfarande symboliserar en kamp och ses som förebild av många unga 
människor. Jag ser det som en självklarhet att journalisten tycker att Che Guevara alltid kommer 
vara en av stjärnorna bland t-shirts trycken.  
 

                                                 
62 Expressens hemsida, direktlänk http://expressen.se/index.jsp?a=197910 06.04.22 

http://expressen.se/index.jsp?a=197910
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Samtidigt som Linton liknar Che Guevara med Jesus tar han även upp hans fiender som var CIA 
och kapitalisterna. Dessa kan lätt associeras med djävulen då de ville hindra Guds son Che 
Guevara från att lyckas med sin revolution: 
 

För att stävja Ches kultstatus högg de av hans händer för att försäkra världen att det verkligen 
var tidernas största revolutionär som de hade haft ihjäl. Men korsfästelsen fick motsatt verkan; 
när nyheten om Ches död gick ut blev det också ett tidlöst löfte om återuppståndelse, inte i 
person – men i världsrevolution. I Ernesto Che Guevara får även de trolösa sitt jesusdrama. 

 

Genom att använda kristna ord som korsfästelse och återuppståndelse som var speciellt tydligt 
för Jesus liv blir liknelsen ännu tydligare när journalisten använder dessa ord för att beskriva Che 
Guevaras liv. I Andersson biografi om Che Guevara tar han upp att Che Guevara i ett brev till 
sin mor skriver att han inte var Kristus eller någon filantrop. Han skriver att han var raka 
motsatsen till en Kristus.63 Kanske hade Che Guevara under tiden han levde fått Jesusstämpel 
över sig och av den anledningen var tvungen att dementera det i ett brev till sin mor. Dock är det 
tydligt att artikeln influeras av Jesusliknelser och att Che Guevara har återuppstått starkare än vad 
han var när han levde. Exempelvis skrivs det att de trolösa söker sig till Che Guevara och på så 
sätt får sitt Jesusdrama. Detta tycker jag att explicerar på att många människor ser honom som 
någon att se upp till, en vision, en kamp att leva efter och en förebild. Uppenbarligen finns det ett 
behov att mänskliggöra Che Guevara från sin Jesusstämpel, speciellt i filmen ”Dagbok från en 
motorcykel”. Linton skriver följande: 

 

Med Salles film hämtas Che hem till jorden. Inte i form av revolution utan just som person. 
Blir människa. Gael García Bernal gör en så stillsam roll att allt plötsligt blir intressant igen. 
Rövarkapitalismen som födde Che är lika brutalt manifesterad i Latinamerika nu som då, och 
att Ches recept för förändring – kommunism – var värdelöst står idag klart för alla. Mannen 
som blev ett offer för dessa extremer är intressant. Inte som Jesus. Men som människa. 

 
Möjligtvis vill en del människor minska den messianska framtoningen på honom genom att visa 
att han var lika mänsklig som alla andra människor. Genom att ta ner honom till jorden blir Che 
Guevara dödlig igen och ses inte enbart som ett helgon eller som en större kraft som han 
tenderar att göra. Filmen visar bland annat att alla stora män en gång har varit unga pojkar som 
behövt finna meningen med livet. Jag uppfattar det som om att filmen försöker visa Che 
Guevaras mänskliga sida, detta tror jag också gör att fler människor identifierar sig med honom. 
 

                                                 
63 Andersson s.269. 
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Något som också är värt att påpeka i artikeln är att journalisten tar upp att radikalfeminister 
använder sexisten Che Guevara som piercingsmycke och att bögar har homofoben Che Guevara 
som bältesspänne. Här kolliderar två identiteter, radikalfeminist och sexist samt homosexuell och 
homofob.  Andersson tar i biografi upp likheterna mellan Fidel Castro och Che Guevara och 
fastställer även Che Guevara som sexist och som homofob: 
 

Båda var präglade av den latinamerikanska machismon. De trodde på kvinnors inneboende 
svaghet, föraktade homosexuella och beundrade modiga kraftkarlar. 64

 
 Man kan ju undra hur det kommer sig att en homosexuell och en radikalfeminist använder sig av 
prylar med en sexist och homofob på, kanske visar detta hur omedvetna människor är om 
personen bakom märket. Varumärket kanske suddar ut människors fördomar och principer i 
hopp om att varumärket ska bli den nya identiteten. 
 
 

Text 2 
Text två handlar om legenden Che Guevara och det skrivs om honom på följande sätt: 
 

Från tröjor och affischer tittar den skäggige revolutionären uppfodrande ned på mänskligheten 
och ger en rent messiansk framtoning där han i underläge förtvivlat kämpar för social och 
politiskt rättvisa i det så länge så sorliga eftersatta Latinamerika. 

 

Che Guevara som förtvivlad indikerar att hans kamp låg nära hans hjärta och var därmed något 
personligt. Nedan går det att se hur Che Guevaras bild och ideologi används som ett varumärke, 
en bild som används på olika prylar. I texten framkommer även skribentens inställning till Che 
Guevara: 
 

I den politiska debatten hör man faktiskt sällan någon fördöma Guevara. Man kan fördöma 
Marx, man kan fördöma Lenin, man kan till och med fördöma Fidel Castro, men Che har på 
något sätt blivit tabu. I så gott som all litteratur om honom finns det något, kanske motvilligt, 
beundrande. 

Jag uppfattar att skribenten menar att oavsett om man håller med Che Guevaras ideologi eller 
kamp kan människor inte låta bli att bli imponerad över vad han lyckades med. Precis som jag har 
nämnt tidigare är det inte många som har lyckats med allt som Che Guevara har gjort. Nedan 
lyfter skribenten upp hur han gestaltades och betraktades efter sin död: 
                                                 
64 Andersson, s.240. 
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Det var efter hans död som legenden om Che började göra sitt intåg. När bilderna på Guevaras 
döda kropp ut kablades ut över hela världen förvandlades han till något av ett sekulärt helgon 
för västerlandets ungdom. Han var mannen som inte nöjde sig med att bara verbalt fördöma se 
orättvisor han såg utan tog steget fullt ut och omsatte sina åsikter i handling. Även om hans 
ideal idag har omvärderats stod han för dem hela vägen ut och hade som den sanne idealisten 
massornas bästa för sina ögon. De socialistiska länderna hoppade snart på Guevaravågen och 
förvandlade honom, från att ha varit en nagel i ögat, till en lysande propagandasucce.  

 
Che Guevara blev efter sin död mer känd för sin kamp än när han levde och självklart passade 
vakna entreprenörer på att utnyttja tillfället. Idag finns Che Guevaras bild på en rad olika prylar. I 
texten framgår det bestämt att Che Guevara var en hjälte samt en sann revolutionär och efter 
hans död gjorde martyrskapet sin entré. Han är ungdomarnas förebild vilket passar alldeles 
utmärkt då han omsatte sina åsikter till handling. Ungdomarna brukar annars vara de som 
sprudlar av tankar och åsikter och Che Guevara som symbol och förebild uppmanar därför på så 
vis människor att göra detsamma det vill säga att göra uppror. 
 
Skribenten nämner också att Che Guevara var både en far och en make. Här kolliderar rollen 
som revolutionär och far då Che Guevara oftast var ute på uppdrag och enbart kunde vara 
hemma kortare perioder.  
 
 

Text 3 
Text två är en kritik från vänster, närmare bestämt från syndikalisterna. Här beskrivs Che 
Guevara i en varumärkesdiskurs, han ansågs vara en ikon för vänsterrörelsen. Skribenten skriver 
också att Che Guevara bland annat har blivit känd för den omtalade ”Korda” fotografiet: 
 

Messt känd är troligtvis Che Guevara för det synnerligen vackra bild den kubanska fotografen 
Alberto Díaz ”Korda” Gutiérrez tog av honom 1960. Jesusliknande spanar den unge 
uniformsklädde revolutionären ut mot den värld han ville erövra. Det är världens mest 
återgivna bild som över hela världen symboliserar ”kampen” (förutom på Kuba där den 
symboliserar diktaturens propaganda). Men ytterst få vet vad han verkligen stod för, vad det 
var för ”kampen” han förde. 

 

Varumärket och bilden av Che Guevara kör över personen bakom varumärket vilket gör att fåtal 
människor vet vad han verkligen stod för. Likväl är detta konsekvenserna av kommersialiseringen 
av en symbol som från början stod symboliserade en kamp men som nu associeras med ett 
varumärke. Bilden tagen av fotografen ”Korda” är troligtvis den associationen många har till Che 
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Guevara.  Just den bilden är också nog den mest använda fotografiet på Che Guevara, speciellt 
inom varumärkesdiskursen. 
 
 

Text 4 
Text fyra är högerkritik mot Che Guevara. Han beskrivs som en vänsterhjälte och som en person 
med ett hatiskt synsätt, en kall mördarmaskin:  
 

Free Cuba Foundation kämpar för att fria Kuba från Fidel Castro. 20 % av Kubas befolkning 
lever i exil, p g a av Fidel Castros styre, som inget mindre än Che Guevara hjälpte till att 
åstadkomma. Denna organisation kämpar för att återta sitt land. Dock vill man inte utgå från 
Che Guevaras hatiska synsätt, d v s att man ska dehumanisera sin fiende och låta sitt hat 
blomstra fritt för att kunna bli en kall mördarmaskin. 

Den här sortens våldromantisering som det innebär att göra Che Guevara till en hjälte är rätt 
typisk för vänsterns retorik och symbolik. 

 
När det skrivs negativt om Che Guevara tar de upp alla hans egenheter och dåliga egenskaper 
och i och med att det är högerkritik mot honom blir det därför automatiskt kritik mot vänstern.  
 
 

Text 5 
Text fem är också kritik mot Che Guevara. Där beskrivs han som en symbol för kommunismen: 
 

IN LIFE, Ernesto ”Che” Guevara was, after his success in helping Fidel Castro make the 
Cuban revolution, a failure. The other would- be revolutions embraced by this Argentine – 
born ideologue crumbled. But in death he blossomed as a symbol of youthful daring and 
utopian aspiration in a global movement - - communism - - that came to be completely 
discredited yet survives in Cuba and few other countries and in the minds of a diaspora of 
incurable romantics and unrepentant commissars 

For that latter role, he had just the right attributes, being glamorous, audacious, given to 
spouting idealistic slogans, self – sacrificing, young (39 when he died in 1967) and - - perhaps 
best of all - - dead and hence no threat to the ruling circles. 

He was also something else: a killer who executed “traitors” in his own ranks and boasted of 
winning peasants support by “planned terror”, a believer “in the revolution” who gave a gloss 
of intellectuality and social justice to pursuit of single – party power, and a man who hated his 
political enemies and thereby felt empowered to destroy them. 
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Indeed, his simultaneous success as a contemporary pop icon seems to be bestowing on him a 
good deal more than the fabled 15 minutes in the public eye. A pity, then he is not seen more 
widely and clearly for what he was; not the Marxist Robin Hood of myth but someone who did 
his country, and not only his country much harm. 

 
I citaten sägs det att Che Guevara bara åstadkom förödelse för Kubas medborgare, en man som 
avrättade sina motståndare. Efter hans död blev han en symbol för ungdomarnas önskan och 
kamp världen över. Som död var han heller inte längre ett hot utan enbart en man med 
fördelaktig utseende. Om Che Guevara ansågs vara ett hot anser jag att det erkänns att han var en 
man som var kapabel att få sin vilja fram oavsett vad. Han framställs alltså som en överväldigande 
person. 
 
 

Text 6  
Text sex sägs enligt skribenten vara en ironisk kritik mot Che. Han beskrivs bland annat som 
kommunistJesus och som en dålig gerillasoldat. En äventyrlig och rastlös person som luffade runt 
i Latinamerika på en motorcykel. Han beskrivs vara den snygga coola revolutionär som var 
revolutionär in i döden, en förebild åt alla rebeller världen över. Skribenten menar även att Ches 
död var det bästa som kunde hända revolutionen, då han blev den ultimata rebellikonen. 
Marxisten Che beskrivs ironiskt nog vara en kapitalistisk produkt: 
 

Det finns ett problem med hjältar. De sviker. Förr eller senare blir de gamla, fula och feta och 
säljer sig på något pinsamt sätt. Då står man där ensam och övergiven med sin revolution. Vid 
sådana tillfällen är det bra att ha någon som aldrig svek. Det finns nämligen några få sådana. 
Som aldrig sålde ut. Som dog unga och vackra och rebelliska som fan. Den ultimata 
rebellikonen är givetvis Che Guevara.  

 

Che Guevara själv sålde inte ut sig men efter hans död har hans bild blivit det ultimata 
varumärket. 
 
 

Artikeln hämtat från Smedjans hemsida 65

Smedjan.com är en idétidskrift som tar upp politik och kultur utifrån ett liberalt perspektiv. 
Tidskriften ges ut av det marknadsekonomiska institutet Timbro och finns enbart på nätet. I 
artikeln tagen från tidningen smedjan är skribenten verkligen kritisk mot Che Guevara. Han 

                                                 
65 http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=553 06.03.28 
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framställer honom som ett mode. Genom att skribenten framställer Che Guevara som ett mode 
uppfattar jag att han framställs som någon människor tycker om för tillfället: 
 

Che Guevara är inne igen, och föräras TV- dokumentärer och tröjtryck. Men den kubanske 
revolutionären är inget gott föredöme för ungdomen. Che ville sprida kommunismens diktatur 
med våld och hyllade hatet som gjorde människan ”till en effektiv, våldsam, selektiv och kall 
mördarmaskin”. Che kunde likgiltigt döda ett barn som stulit mat, och efter maktövertagandet 
ledde han utrensningen av de tidigare meningsfränder som ville ha demokrati. 

 

Precis som förut tar skribenterna fram Che Guevaras egenheter och dåliga sidor när de vill 
framföra en kritik mot honom. Che Guevara demoniseras av skribenten. Det låter till exempel 
inte troligt att Che Guevara skulle döda ett barn. När människor ogillar någon tas de dåliga 
egenskaperna upp och gärna till det yttersta. Che Guevara framställs alltså här som allt annat än 
en förebild. Skribenten fortsätter att beskriva Che Guevara som: 
 

Che blev världsproletariatets omslagspojke, revolutionens svar på James Dean. 

En sjukling med kronisk astma, en borgarbracka med täta akademiker till föräldrar. 

Men lika eldig som hans socialistiska passion, lika frostig var han som människa och de 
skojfriska, levnadsglada kubanerna hade svårt för Ches kyliga och beräknande personlighet. 

Fotografen Kordas klassiska bild av Che har gjort honom till kidsens följeslagare världen över. 
Ett affischnamn, en ikon för den vänsteridealistiska ungdomen.  

 
Skribenten beskriver Che Guvaras andra sida, han beskrivs som en man med oförmåga att känna 
empati och som en man som trots att han var riksbankschef inte hade någon förståelse för 
nationalekonomin. Skribenten skriver att Che Guevara också var en person som på inga villkor 
kunde ha vänner som inte delade hans åsikter. Skribenten tar även upp att Che Guevara har blivit 
ett affischnamn, en internationell playboy som umgicks med folkmördare. Han framställs också 
som en ambivalent person som kunde hysa starka känslor för något han trodde på men samtidigt 
vara frostig och kall som människa. 
 
 

Artikeln hämtat från Svenska dagbladets hemsida66

Artikeln här handlar om Che Guevaras anhörigas kamp mot kommersialiseringen av honom. I 
artikeln står det bland annat: 

                                                 
66 Svenska dagbladet, direktlänk: http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_10728586.asp 06.04.22 
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Che Guevaras död i Bolivia den 9 oktober 1967 var precis ”rätt” för att Messiasbilden av 
honom skulle börja sitt segertåg över världen. Men den berömda bilden missbrukas, anser 
revolutionshjältens familj på Kuba. Nu tänker de stämma utländska företag som gör pengar på 
alla Che- prylar och Che- kläder, representanter för den kapitalism som han själv bekämpade. 

 

Artikeln tar upp att Che Guevaras bild har gjort Che Guevara till en martyr och Messias för hela 
världens vänster. En ikon som gav imperialistiskt bränsle till studentrevolter. I artikeln kallar man 
Che Guevaras bild tagen av Korda för Messiasbilden. Med hjälp av den bilden ha flera företag 
satt Che Guevaras prägel på sina prylar. Bilden av Che Guevara finns på allt från Smirnoff vodka 
till klockor till bikinin. Che Guevaras anhöriga har sett människor framställa honom allt från en 
revolutionshjälte till enbart ett varumärke. 
 
 

Diskussion 
I analysen av mina texter/artiklar har det framkommit två typer av texter, en som beskriver 
hurdan Che Guevara var som person i en mer hyllande kontext och en där texterna är mer 
analytiska. I de analytiska texterna liknar skribenterna Che Guevara med Jesus men det 
förekommer även kritik mot honom. Det jag finner fascinerande är vilka subjektspositioner Che 
Guevara får. I och med att det finns en liknelse mellan Che Guevara och Jesus kan man anta att 
de negativa beskrivningarna av honom kan vara skildringarna på djävulen eller djävulens son. 
Framställningarna av Che Guevara beror självklart på om skribenten anser att det han gjorde var 
bra eller dåligt. Om skribenterna inte tycker om honom, beskrivs han oftast som en ond 
människa där fokuseringen ligger på hans dåliga sidor. De negativa texterna framställer honom i 
motsats till de hyllande texterna som allt annat än en förebild. Den uppfattningen som jag får av 
att läsa de negativa texterna är att skribenterna försöker ta bort Jesusstämpeln på Che Guevara. I 
ett citat står det att de högg av hans händer för att stävja hans kultstatus, dock lyckades de inte då 
det istället gjorde så att Che Guevara gestaltades som en martyr. I kritiken mot Che Guevara tas 
också människors okunskap upp, människor som bär t-shirtar med hans tryck på utan att veta 
vad han stod för. I de övriga texterna som har en mer hyllande inställning till honom, beskrivs 
han oftast med ord som hjälte och kämpe som ville komma åt de sociala och politiska orättvisorna. 
När det talas om honom finns det hoppfulla inslag om att hans budskap ska leva vidare. Den 
typiska identiteten som målas upp i de texter/artiklar jag har analyserat blir tydligt genom att 
studera de ekvivalenskedjor som finns. Bland annat framställs Che Guevara som: En vacker hjälte 
som hyste stor empati till sina medmänniskor, en revolutionär som kämpade mot sociala och 
politiska orättvisor, en man som förverkliggjorde sina åsikter i handlingar, en man som tog hand 
om sina vänner, en lyriker och en martyr som offrade sitt liv för det han trodde på. Därefter har vi 
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de negativa beskrivningarna; En kallblodig mördare som utan tveka avrättade sina fiender, en 
ambivalent man som inte kunde känna empati, ett hot, en kommunistjesus och vänsterungdomens 
ansikte utåt.  
 
För att fördjupa resonemanget kring bilden och talet om Che Guevara i de texter/artiklar jag har 
valt att analysera kan det vara praktiskt att studera subjektspositionerna mer ingående. Alltså olika 
positioner som subjektet intar beroende på diskursen. Jag har nämnt olika egenskaper som har 
tillskrivits Che Guevara. Che Guevara får följaktligen olika subjektspositioner beroende på vilken 
diskurs vi talar om. I till exempel den kristnadiskursen är han en man som liknas med Jesus, i 
varumärkesdiskursen är han en ikon, en snygg bild med politisk laddning.  I texterna/artiklarna 
som analyserats har Che Guevara inte enbart haft en rådande subjektsposition utan flera. Han var 
revolutionär, far, make, guerillaofficer på samma gång. Genom att läsa litteratur om honom och 
studera texterna/artiklarna framgår det tydligt att han inte alltid hann leva ut alla sina olika 
positioner. Hans roll som far och make kom många gånger i skymundan hans revolutionära liv. 
Möjligtvis finns det för många olika positioner för Che Guevara vilket gör att det inte finns plats 
för enbart en dominerande position. Ordet revolutionär och hjälte nämns flera gånger i 
materialet, vilket kan antas vara de rådande positionerna. Che Guevaras identitet som en förebild 
innehåller just orden kämpe, hjälte och martyr. Om vi nu studerar varför människor ser Che 
Guevara som förebild kan vi gå in mer ingående på det som Högberg har skrivit. Han menar att 
en förebild eller hjälte bland annat är en person som vågar göra uppror, en person som är lojal på 
vad han tror på, en person som vågar gå mot strömmen samt en person som är egensinnig och 
kan ha ett eget ansikte. Allt detta tycker jag stämmer överens med skribenternas positiva 
framställning av Che Guevara. Nu lyckades inte Jesus bli en god manlig förebild/hjälte i 
praktiken på grund av kyrkans framställning som Högberg påpekar, men det är inget som hindrar 
skribenterna att tycka att Che Guevara var en hjälte. Texterna/artiklarna lyfter upp honom som 
en hjälte, som någon att se upp. I de hyllande texterna till skillnad från de negativa texterna som 
demoniserar honom beskrivs Che Guevaras liv på ett romantiserat och glorifierat sätt och av den 
anledningen tycker jag att det inte förefaller märkvärdigt att många drar liknelser mellan Che 
Guevara och Jesus. Jesus och Che Guevara hade många likheter. De var både unga i ungefär 
samma ålder då de dog, de offrade sina liv för något de trodde på, de blev båda två förrådda, Che 
Guevara av de bolivianska bönderna och Jesus av hans lärjunge Judas, de båda hjälpte människor, 
Che Guevara som läkare och Jesus som en ”healer”. I både fallen förekommer också en 
mystiskjargong när det talas om dem. Che Guevara var också lik Jesus till utseendet och det är 
kanske därför många kallar ”Kordas” berömda bild för Messiasbilden.  Allt detta gör att det 
legitimerar ännu en gång Che Guevaras Jesusstämpel. Den kristna människosynen har också 
bidraget till liknelsen. Den kristna människosynen gör att personbegreppet relateras till 
gudsbegreppet och Kristus framstår då som den sanna människan. Eftersom Che Guevara många 
gånger framställs som den sanna människan, som ett sekulärt helgon som brann för 
mänskligheten och var en man som hyllades och som det berättades fantastiska historier om blir 
det förståeligt att han jämförs med Jesus.  
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I vårt sekulariserade samhälle har vi kanske bytt ut helgon och andra kristna förebilder till 
sekulariserade helgon som Che Guevara. Trots att vi i dagens Sverige inte längre tillämpar någon 
stark kristen tro anser jag inte att behovet av svar och hopp har försvunnit eller minskats. Vårt 
samhälle blir levande med hjälp av alla de symboler vi människor använder och kanske får då 
människor hopp och energi av att ha Che Guevara som förebild. Che Guevara kan bli en förebild 
som inte har en direkt koppling till något religiöst, som får obotliga ateister att vända sig till 
honom. Bilden av Che Guevara som Jesus kontra djävulen är dock däremot inte speciellt 
sekulariserat. Kanske håller kristendomen på att få starkare fäste igen, eller håller det på att bli 
allmänt erkänt att det finns en viss norm över hur Jesus var? Om någon liknar Jesus, eller levde 
ett någorlunda liknande liv som honom, kan det därför förklara varför kopplingen mellan Che 
Guevara och Jesus framställs som självklar. Che Guevara får alltså med andra ord en tillskriven 
identitet som Jesus, något som han själv inte höll med om. Jag kan tänka mig att liknelsen mellan 
Che Guevara och Jesus förekommer ännu mer och blir ännu starkare i de mer kristna länderna 
som de i Latinamerika där kristendomen är en del av vardagen än vad de gör i de mer 
sekulariserade länderna. Enligt socialkonstruktionismen kategoriserar vi för att förstå vår omvärld 
bättre och kanske förstår vi oss på Che Guevaras liv om vi kan likna honom med en annan man 
som gick samma öde till mötes. Eftersom det är via språkliga relationer som vi tillskriver 
människors identiteter blir det fascinerande att se att Che Guevara ofta hamnar i en 
kristendiskurs. Antagligen är vi i Sverige inte så pass sekulariserade som vi framstår oss vara. 
Oavsett diskurs får Che Guevara en stark personlighet som är svår att förneka. 
 
Framställningen av starka personligheter syns tydligt inom varumärkesbranschen. Starka 
identiteter behövs för att locka människor att konsumera varor, i det här fallet används Che 
Guevaras kända bild och namn som ett varumärke. Självklart anpassar sig varumärkesbranschen 
efter människor och när personer börjar dyrka en individ, blir det ett gyllene tillfälle för 
entreprenörerna att skapa möjligheter. Människor kan med hjälp av kläder och prylar med till 
exempel Che Guevaras bild på identifiera sig samt se upp till Che Guevara via märket. Che 
Guevara får därför en märkesidentitet. Idag blir det allt vanligare att människor skapar sin 
identitet med hjälp av varumärken vilket inte är egendomligt av den orsaken att logotyper och 
symboler finns överallt. Individerna blir därför ständigt påminda av om hur det bör tänkas leva 
sitt liv i bruset av alla varumärken. 
 
I artikeln i Svenska dagbladet är Che Guevaras anhöriga djupt förtvivlade och arga över att Che 
Guevara idag igenkänns mer med ett varumärke än med det liv han la ner för något han trodde 
på. Den förtvivlade känsla som Che Guevaras anhöriga känner är förståelig då Che Guevara 
kämpade hela sitt liv mot kapitalismens inflytande men har idag istället blivit en del av den 
kapitalism han föraktade. Det blir absurt och paradoxalt att en man som kämpade mot allt som 
hade med kapitalismen att göra associeras med ett varumärke. Che Guevara har blivit ett mode 
samt en förebild som personerna i varumärkesbranschen har varit snabba på att ta till sig. Idag 
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förekommer det att människor bär kläder med Che Guevara på utan att veta något om hans 
kamp vilket påvisar att personen bakom bilden glömts bort eller snarare blivit överkört av 
varumärket. Människor går runt i okunskap med varor som har Che Guevaras bild på, till 
exempel kan man tycka att homosexuella antagligen inte vill ha något med homofober att göra 
och trots går det ändå en del homosexuella med homofoben Che Guevara på sina bältesspännen. 
Detta tycker jag påvisar hur stor makt varumärkesbranschen kan ha. Människor vill vara moderna 
och på köpet tar de på sig saker som de egentligen inte vet något om bara för att passa in. I 
texterna/artiklarna framkommer det att olika organisationer använder honom som en ikon eller 
som ett ansikte utåt. Detta beror säkert på att organisationerna gillar vad Che Guevara stod för. 
När en person tillskrivs en identitet som kopplas ihop med ett rebelliskt liv fylld av äventyr, 
motgångar och ett evigt kämpade för en kamp, behöver man bara se på hans foto för att minnas 
hans passion och ungdom. Därför tror jag Che Guevaras bild används som en ikon. En bild säger 
mer än tusen ord. Dock kan detta få olika sorters bemötande beroende på ens personliga 
ställningstagande och kunskap om Che Guevara. I grund och botten tycker jag att det handlar om 
vilken ideologiskuppfattning man själv har då det inte går att förneka Che Guevaras både direkt 
och indirekt propagerar för en viss ideologi. Personligen har jag haft svårt att få en uppfattning av 
honom, men har däremot insett att Che Guevara alltid kommer vara ett hett samtalsämne där 
frågor om moral och rätt och fel kommer att dyka upp. Under uppsatsen gång har jag i alla fall 
blivit medveten om vilken makt en stark personlighet kan ha, en makt som kan användas både till 
ens fördel och nackdel, levande som död. 
 
 

Slutord 
Det som har framgått under min analys är att de två diskurserna, den kristnadiskursen och 
varumärkesdiskursen har bidragit till att på olika sätt skapa Che Guevaras identitet. Han har blivit 
dagens moderna Jesus samtidigt som han är ett varumärke. Texterna/artiklarna tillskriver Che 
Guevara olika identiteter vilket gör att han får olika subjektspositioner beroende på diskursen. 
Dessa två diskurser producerar och reproducerar därmed talet samt tillskrivelsen om den 
legendomspunna martyren Che Guevaras identitet. 
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