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Ernesto Che Guevara förknippas med mystik, frihet och politik. Ernesto Che Guevara (i 

fortsättningen kallad endast Guevara) är idag för många ett prydligt ansikte som associeras med 

rock’n’roll och frispråkighet. Historiskt är han en kommunistisk gerillaledare som inte lät något 

eller någon komma i hans väg. Den populärkulturella bilden av honom ser något annorlunda ut 

från den historiska. Hur har människor använt sig utav historia och till vilket syfte? Studien 

undersöker vilka bilder av Guevara som framställs i olika populärkulturella arenor och till vilket 

syfte.  

 

Studiens titeln, ¡Hasta Siempre Comandante!, är titel till en låt skriven av den kubanska kompositören 

Carlos Puebla. Låttexten är en av de mest kända som handlar om Guevara och har kommit att ha 

stor betydelse för hans anhängare. Låten diskuteras vidare under studiens resultatdel.  
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1. Inledning 

I läroplanen för historia läggs stor vikt på förmågor, bland annat på att koda hur historia kan 

användas för att skapa eller stärka gemenskaper och hur historia kan användas för att skapa eller 

stärka nationella identiteter.1 Den information elever möter i skolan samt under deras fritid är 

därför viktigt att kunna koda, sortera och förhålla sig källkritiskt till, för att göra detta måste elever 

ges möjlighet att studera begrepp som historiebruk och hur detta används i det som står dem 

närmast, det populärkulturella. Idag ges populärkulturen lite, om något, utrymme i 

historieundervisningen. Populärkulturen bör vara högst aktuell för historieundervisningen då 

eleverna möter den ständigt i sin vardag och därmed behöver studera hur populärkulturella verk 

använder sig utav historia och till vilket syfte. Termen historiebruk handlar ofta om hur olika 

grupper tolkar historien för att passa ett visst syfte, ofta för att skapa enighet inom den egna 

gruppen och/eller att verka som moraliskt föredöme.2 Detta är en studie som undersöker hur en 

historisk persons minne används och framställs i populärkulturen. Ernesto Guevara är en person 

vars ansikte jag stött på under hela min ungdom. Klasskompisar bar hans ansikte på T-shirts och 

under marknader syntes hans ansikte på allt ifrån klädesplagg och toalettartiklar till flaggor och 

filmomslag. Guevaras ansikte är ett många mött i kommersiella sammanhang men få vet vad det 

faktiskt symboliserar. Från hans död fram till idag har Ernesto Guevara varit i fokus för ett brett 

spektrum av historiska rekonstruktioner med varierade grader av fiktiva avstånd från biografisk 

historicitet. Framför allt har han upprepande gånger dykt upp som en fiktiv karaktär, baserad ibland 

endast vid biografi, i ett antal romaner.3 Guevara är idag världens mest spridda symbol.  

 

Historiker Anders Dybelius beskriver i sin avhandling om hur Carl von Döbeln som symbol har 

överträffat hans verkliga liv när historia konstrueras i olika historiebruk. Dybelius gör paralleller 

mellan Döbeln och Robin Hood, som stod som symbol för den medeltida bonden i klasskampen 

mot adeln i England.4 Hood är en social hämnare som bryter mot lagar för att uppnå sitt syfte.5 

Guevara har, likt Hood och delvis Döbeln, använts som symbol för kommunism mot den rådande 

samhällssituationen, kapitalismens konsumtion och klassamhälle. Den här studien syftar i att 

undersöka i vilket syfte populärkulturella verk använder sig utav Guevaras minne. 

                                                      
1 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Stockholm: Skolverket s. 
200 
2 Florén, A & Ågren, H. (2009). Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 
Malmö: Studentlitteratur AB s. 142-143 
3 Rowlandson, W. (2011). Hero, lover, demon, fool: fictional appropriations of Che Guevara. Journal of Romance 
Studies, 11(2), 61-74 s. 61 
4 Dybelius, A. (2012) Ett hållbart minne? – historiebruk kring Georg Carl Von Döbeln 1848-2009. Jönköping s. 6 
5 Ibid s. 171 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att granska historiebruket av Ernesto Guevara och vad han har för symbol i 

det populärkulturella. Syftet är även att undersöka vem som använder sig av Guevaras minne och 

till vilket syfte. Detta görs genom att undersöka frågeställningarna:  

 

- Vilka olika historiebruk kan identifieras kring olika artefakter i populärkulturen? 

- Vilka förändringar kan vi urskilja i framställningen av Guevara allteftersom tiden 

har gått? 

- Vad ligger bakom kommersialiseringen av Ernesto Che Guevara? 

 

 

Material och metod  

De källor jag har använt mig av för att se hur Guevaras minne används i populärkulturen är 

recensioner om litteratur skriven om Guevara, utdrag från Guevaras egna dagböcker, 

filmrecensioner om två filmer som handlar om Guevaras liv, ett handplock av tidningsartiklar samt 

två musik texter. Studien undersöker främst recensioner utav råmaterialet, en recension är en 

kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.  

 

En deduktiv metod har använts för att formulera studiens syfte och frågeställningar, utifrån ett 

allmänt antagande, Che används ofta som hjälte och symbol. Källmaterialet kommer att sorteras 

och kategoriseras efter populärfilm, populärpress, populärlitteratur och populärmusik. Studien undersöker 

två tidsperioder för att se hur användandet av Guevaras minne har förändrats genom tid. Den 

första tidsperioden är från 1958 fram till 60-talets slut. Den andra tidsperioden är mellan årtalen 

1997 till 2017. Materialet kommer därefter att undersökas utifrån olika perspektiv, främst utifrån 

ett samhälleligt och ideologiskt perspektiv.6 Det empiriska materialet och undersökningen har 

induktivt gått tillväga med en dels deduktiv process där fakta tolkats och dragits slutsats om dem.7 

Denna studie använder sig dels av en komparativ metod där undersökningen jämför olika 

framställningar av Guevara. Utifrån olika typologier av historiebruk kommer resultatet att 

kompareras för att dra slutsatser om hur minnet av Guevara har använts och till vilket syfte. 

 

 

                                                      
6 Hur samhället i helhet påverkats utav Guevara. Även hur Guevaras politiska idéer lyfts fram respektive inte 
lyfts fram.  
7 Florén (2009) s. 49 



 6 

Avgränsningar 

Ernesto Guevara är en mycket omskriven person, därav är avgränsningar nödvändigt. Studien 

undersöker främst svenska artefakter men även amerikanska för att få en bredare bild. Urvalet av 

artefakter strävar efter att få en bred bild utav användningen av Guevara i populärkulturen. Nära 

populärkulturen ligger utbildningskultur och minneskultur. I läroplanen för grundskolan har 

Guevaras påverkan på historien en nästintill obefintlig roll, i svenska läroböcker är han helt 

utesluten. Studien kommer därav inte undersöka varken utbildnings- eller minneskultur då dessa 

typologier inte bedöms som relevanta för frågeställningarna. 

 

Det finns idag tusentals artiklar som handlar om Guevara, för att begränsa detta kommer artiklar 

främst att plockas från konservativa Svenska Dagbladet (SvD). SvD grundades 1884 och är en av 

Sveriges största dagstidningar.8 Studien använder sig utav SvD av främst två anledningar. Den första 

är att dagstidningen har en konservativ anda och är därav intressant för undersökningen då 

Guevaras ideologi härstammar från socialismen och i teorin bör dagstidningen ställa sig kritiskt 

mot honom. Den andra anledningen är att SvD har stort digitalt arkiv där alla utgåvor finns 

arkiverade och tillgängliga för allmänheten. Studien undersöker artiklar från SvD:s digitala arkiv 

utifrån två tidsperioder. Den ena tidsperioden som undersöks är Guevaras levnadsår, 1958–1967, 

och den andra är modern tid, från 1997 fram till 2017.  

 

 

Forskningsläge  

I Ulf Zanders verk Clio på bio undersöker han hur historia förmedlats på vita duken. Zander menar 

att film är den mest inflytelserika förmedlaren av historia. Historia på film väcker frågor om vilka 

’’vi’’ och ’’de andra’’ är och hur samhörigheter och motsättningar uppstått, vidmakthållits och 

förändrats.9 På så vis kan vi i högsta grad se hur etnicitet, nationell identitet och genus skildras i 

populärkulturella produktioner. Zander argumenterar för hur populärkultur, film i detta 

sammanhang, i högsta grad är aktuell som underlag för historieforskningen.  

 

Anders Dybelius har gjort en forskning i historiebruk där han undersöker Carl von Döbeln i sitt 

verk Ett hållbart minne?: Historiebruk kring Carl von Döbeln 1848-2009.10 Syftet med studien är att 

                                                      
8 Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet.  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet 
9 Zander, U. (2006). Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska media s. 14 
10 Dybelius (2012) 
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analysera hur minnet av den jämförelsevis okända symbolgestalten Döbeln har använts och vilka 

uppgifter han tilldelades i den svenska historiekulturen. Forskningen undersöker tre olika arenor; 

utbildning-, populär- och minneskultur. Populärkulturen, enligt Dybelius, är den kategori/arena 

som behandlar material som är tänkt att stimulera fantasi och som vill förmedla känslor och 

upplevelser. Den är därmed sällan objektiv.11 Studien undersöker hur kultur och arv är kopplat till 

plats. Dybelius undersöker olika platsers betydelse för symbolgestalten och platsernas förhållande 

till Döbelns minne.12 Det övergripande historiebruket är det politiskt-pedagogiska och det 

nationellt-ideologiska, av vilka det sista användes fram till Andra världskrigets slut. Syftet var alltid 

att visa på enighet, lojalitet, sammanhållning och solidaritet. Samma egenskaper bekräftas och 

auktoriseras i både vetenskapliga studier och läroböcker. I populärkulturen förs Döbelns 

egenskaper vidare. Han blir symbolgestalt, fylld av fosterländska värden. Döbeln var helt 

okontroversiell. Han har aldrig använts som symbol av utmanande politiska grupperingar. Såväl 

liberaler, konservativa och socialister som kommunister och pronazister kunde förenas i sin 

uppskattning av Döbeln. På ett symboliskt plan fylls Döbeln alltid med ursvenska dygder, bland 

annat, som rakryggad hederlighet, stolthet, heroisk kraftfullhet, kamp för idealen, patriotisk, 

yrkesskicklig, karaktärsstyrka, envishet, värdighet, genialitet, storsinne, fysiskt och moraliskt mod, 

auktoritet och rättframhet.13 Användarna av symbolgestalten Döbeln hade i syfte att förena och 

inte i syfte att utmana makten.14 Undersökningen visar att historikerna aldrig har haft ensamrätt på 

att uttolka historien. Alltefter behov producerar andra aktörer historiska framställningar, vare sig 

yrkeshistorikerna ger sitt godkännande eller inte. Om sedan inte heller de akademiska historikerna 

framställer honom som sakligt eller kritiskt, som i fallet med Döbeln, auktoriseras och till och med 

förstärks, symbolgestaltningens mytologiska drag i såväl läroböcker som inom populär- och 

minneskulturen. Undersökningen visar hur symbolgestalten Döbeln föddes i Runebergs epos 

Fänrik Ståls sägner, auktoriseras i utbildningskulturen, spreds i populärkulturen och manifesterades 

i minneskulturen.15 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Dybelius (2012) s. 10–11 
12 Ibid s. 18 
13 Ibid s. 118 
14 Ibid s 170 
15 Ibid 
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Teoretiska utgångspunkter  

Studien är främst en forskning inom historiebruk men även inom historiemedvetande och 

historiekultur. Den historiografiska forskningen sysslar traditionellt med den vetenskapliga 

historieskrivningens historia.16 Begreppet historiemedvetande används för att undersöka historiens 

betydelse för individen och dennes identitetsbildning.17  

 

Historiekultur  

Historiekultur är ett begrepp som inom forskningen sätter historiens samhälleliga roll och 

ställningen i centrum. Historiekultur omfattar alla de sätt som det förflutna kommer till uttryck på 

i form av symboler, minnen, litteratur, arkivdokument, byggnader, monument, etc.18 Peter 

Aronsson, professor i historia, menar att historiekultur är de källor, ritualer, artefakter som syftar 

till att koppla ihop dåtid, nutid och framtid.19 Historiebruk är en process där olika delar av 

historiekulturen aktiver för att särskilt ändamål.20 Dybelius har skapat ett sorteringsverktyg för 

teoribyggen i historiekultur. Verktyget grundar sig på Jörn Rüsens trefaldiga tematisering av 

historiekulturen. Rüsens indelning har olika kulturella funktioner som inte heller kan tänkas utan 

varandra. Indelningen består av den kognitiva, estetiska och politiska historiekulturen.21 Dybelius 

har förenklat och bytt ut Rüsens termer mot mer allmänna benämningar; Utbildningskultur 

(kognitiv), populärkultur (estetisk) och minneskultur (politisk). Utbildningskultur syftar till material 

som eftersträvar att fastslå en sanning. Populärkulturen syftar till att stimulera fantasin och 

förmedla känsloupplevelser. I minneskulturen sker ofta en politisk vinklig och ger möjligheten till 

analys av manifestering.22  

 

Utifrån Dybelius teori om de tre indelningarna undersöker studien hur bilden av Guevara har 

förändrats genom tid i populärkulturen. Teorin inför studien är att bilden av Guevara har fläckats 

allteftersom tiden har gått. De populärkulturella artefakterna analyseras och kompareras för att få 

fram hur, var och när minnet av Guevara används och vad detta minne används till.23 

 

 

 

                                                      
16 Dybelius (2012) s. 7 
17 Ibid s. 8 
18 Ibid 
19 Aronsson, P. (2005). Historiebruk – Att använda det förflutna. Lund s. 17 
20 Ibid 
21 Dybelius (2012) s. 9 
22 Ibid s. 10–11 
23 Ibid 
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Historiebruk 

Historiebrukets framväxt inom forskning har sin grund i Friedrich Nietzsches skrift Om historiens 

nytta och skada (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben).24 Nietzsche menar att historia som 

vetenskap endast kan existera i samspel med livet, vilket inte mer abstrakta vetenskaper som 

matematik kräver. Han hävdar att historia tjänstgör mänskliga behov, kulturer och folk.25 Enligt 

Nietzsche är historia inte en egen forskningsgren utan används och samspelar med människan och 

samhället till nytta eller skada för denne.26 Nietzsche kategoriserar olika sorters historia efter tre 

bruk; antikvariskt, kritiskt och monumentalt bruk. 27 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander har 

tillsammans förfinat dessa och fått fram sju stycken olika typer av historiebruk. Anders Dybelius 

som forskat i hur Carl von Döbeln använts och karaktäriserats i svensk historiekultur, har använt 

sig av dessa sju historiebruk och även bidragit med ett nyskott till historiebruksforskningen.28 

Nedan beskrivs de sju historiebruken och Dybelius nytillskott kortfattat: 

 

Vetenskapligt historiebruk har främst till syfte att förnya och rekonstruera. 29 I Guevaras fall används 

detta historiebruk i form av källkritik. Studien undersöker hur populärkulturen gjort tolkningar av 

det förflutna. 

 

Existentiellt historiebruk handlar om det kollektiva minnet kring en historisk händelse, plats eller 

person som knyter den lilla människan till den stora historien.30 Ett exempel på hur historia använts 

för att förstärka en identitet och nationstillhörighet kan vara de minnesstatyer som satts upp i 

Guevaras minne och representerar kommunism och vänstern.  

 

I Moraliskt historiebruk är huvudtanken att upptäcka förtryckta gruppers historia.31 Även här är 

tanken att granska och ställa sig kritiskt till vissa versioner av historia och varför man valt att belysa 

andra.  

 

                                                      
24 Nietzsche, F. (2005). Om historiens nytta och skada för livet. Stockholm. 
25 Ibid s. 79f. 
26 Ibid 
27 Ibid s. 90 
28 Dybelius (2012) s. 7 
29 Ibid s. 12 
30 Ibid s. 12-13 
31 Ibid s. 13 
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Ideologiskt historiebruk visar på hur något blir bättre eller sämre av en förändringsfaktor.32 

Historiebruket går ut på att lyfta fram historia som stärker den ideologi man själv står för. Här 

används Guevara som en representant för kommunism och hjälte i kampen mot kapitalism.  

 

Icke-bruk innebär att det finns en medveten bortplockad del av historien.33 Man väljer att inte 

använda delar av historia för att stärka sitt samhälle och ideologi. Exempel kan vara att inte berätta 

om Guevaras extrema metoder och avrättande av människor för att nå sitt mål när man förespråkar 

för kommunism.  

 

Kommersiellt historiebruk innebär att man vill få ekonomisk vinning genom att använda historia. Här 

används Guevara flitigt, man försöker få ekonomiska fördelar på historiska händelser och personer. 

 

Politiskt-pedagogiskt historiebruk används för att visa skillnader på då och nu.34 I Guevaras fall är 

detta historiebruk inte relevant då Guevara inte anges i läroböcker och kan därmed tänkas inte får 

något utrymme i klassrummen. 

 

Lokal-ideologiskt historiebruk, Dybelius konstruktion, används för att stärka eller knyta ihop ett 

mindre samhälle eller bygd.35 I Guevaras fall används minnet av honom i hans hemstad i syfte att 

skapa samhörighet bland folket. 

 

Florén menar att Historiebruk handlar om ett medvetande om att historia inte bara är ett oskyldigt 

forskande och berättande om det förflutna utan också alltid har en ideologisk och politisk roll i 

samtiden. Termen historiebruk används för att täcka frågor om hur historia, i betydelse återgivning 

av det förflutna, påverkar och präglas av nutiden i kulturella och politiska avseenden.36 Släktskapet 

mellan historiebruk och historiografi är väldigt nära. Klassisk historiografi handlar nästan 

uteslutande den akademiska historieforskningen, medan historiebruksforskning gärna studerar 

populärhistoriska verk. Eva Östberg menar att ’’historia är vår kollektiva förmåga att minnas’’ men 

också ’’lika mycket vår kollektiva förmåga att glömma’’. Östberg understryker ’’att minnas vissa 

processer, människor och händelser och att glömma andra’’, handlar om att fylla mänskliga behov.37 

I detta fall undersöker studien vidare det kollektiva valt att minnas eller glömma delar av Guevaras 

                                                      
32 Dybelius (2012) s. 13 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Florén (2009) s. 142 
37 Dybelius (2012) s. 11 
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minne. Teorin för undersökning är att Guevara används främst utav ett existentiellt- och 

kommersiellt historiebruk. I samband med dessa även ett icke-bruk utav historien.  

 

 

Bakgrund 

Idag finns det generellt två aspekter av Guevara, den ena där han är en väldigt beundrad person 

och idag blivit en posterboy för kommunism och socialism. Den andra aspekten av honom är att 

han var en mördare som inte lät någon eller något stå i vägen för hans ideal.  

 

Vem var Ernesto Che Guevara? 

Ernesto Guevara föddes 14 juli 1928 i Argentina. Guevara kom från en medelklass familj och läste 

medicin på Buenos Aires universitet. Som ung fick Guevara bevittna ett stort förtryck och 

fattigdom i stora delar av Amerika. Hans resor genom Central- och Sydamerika gjorde Guevara 

övertygad om att den ända lösningen ur denna kris är en beväpnad arme. 1954 begav sig Guevara 

mot Mexiko och året därpå mötte han den kubanska revolutionären Fidel Castro. Guevara kom att 

bli en stor motståndare till imperialism och kapitalism, hans hat mot den amerikanska kapitalismen 

var stort. Guevara gick med i Castros rörelse juli 1955 och fick en huvudroll i vinsterna av deras 

gerillakrig mot den Kubiska diktatorn Fulgencio Batista. 38 Mellan åren 1959–1961 var Guevara 

ordförande i Kubas nationalbank och efter det blev han industriminister år 1961. I hans position 

som industriminister kunde han resa som ambassadör för Kuba världen runt. I mitten av 1960-

talet spenderade Guevara mycket tid i Afrika, där han försökte utbilda rebellstyrkor i gerillakriget. 

Dock misslyckades hans ansträngningar. Efter hans misslyckande begav han sig tillbaka till Kuba 

1966 och därefter till Bolivia för att leda styrkor i uppror mot regeringen. Med hjälp av USA fångade 

den bolivianska armén Guevara och arresterade hans soldater. Den 9 oktober 1967 avrättades 

Ernesto Guevara i en boliviansk by och hans kropp blev begravd på en hemlig plats. 30 år senare, 

år 1997, hittades hans kvarlevor och han fick återvända till Kuba, där han nu är begravd.39 Ett 

minnesmärke har byggts upp i Santa Clara i centrala Kuba, där han hade vunnit en stor militär strid 

under det revolutionära kriget.40  

 

Till en början var Che snarare ett filosofiskt hot än ett militärt, han skrev flertalet böcker om 

revolutioner som innehöll bland annat inspirerande råd. Che blev en militär fara först när han satte 

                                                      
38 Guevara, E. (2009). Che: The Diaries of Ernesto Che Guevara. New York: Ocean Press. S. 9 
39 BBC History UK. Hämtad 17 september, 2016, från 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/guevara_che.shtml 
40 Guevara (2009) s. 9 



 12 

sikte på Bolivia. Han själv menade att han ville starta ett, två eller tre Vietnam i Latinamerika och i 

slutändan få USA på sina knän.41 Guevara förespråkade kommunistiska ideal och våldsanvändning. 

Den kommunistiska ideologin härstammar från socialismen där idéerna grundar sig i en stark 

statsmakt som ska bestämma och kontrollera för att få ett så rättvist samhälle som möjligt. 

Socialismen valde tidigt att kapa band med kommunister, då kommunism, i flesta fall, förespråkar 

en våldsam lösning. Guevara dödade de människor som han ansåg vara kommunismens fiende. 

Han ville att världen skulle få en ny socialistisk ordning och var villig att offra vad och vem som 

helst för hans egna ideologiska uppfattning.  

 

Idag känner världen till Ernesto Guevara främst som Che eller Che Guevara. Che är ett smeknamn 

Guevara fått under hans tid som revolutionär. Det finns olika teorier kring hur hans smeknamn 

Che kom till. Den första teorin grunnar sig i att ’’Che’’ är en populär adressform i hans hemland 

Argentina och därmed gav hans kubanska vänner honom det smeknamnet. Denna teori skrivs det 

om i en biografi om Guevara. 42  Time Magazine hävdar att hans smeknamn är väl passande just 

Guevara då ordet härstammar från Argentina och där används som en salutatory titel utan hänsyn 

till rang eller kön. Time Magazine menar att Guevara hade en gåva att prioritera andra över jaget 

och därmed fick smeknamnet. Den tredje teorin menar att ordet översatt till engelska och svenskan 

betyder ’’Hej!’’ eller ’’Hörrudu!’’ och används som ett slanguttryck i Argentina. Det sägs att Guevara 

använde sig mycket av just detta ord och därmed smeknamnet Che. 43  Smeknamnets faktiska orsak 

svarar inte denna studie på, bortsett från att det finns flera teorier, däremot kommer studien 

fortsättningsvis använda sig av namnet Che Guevara då han är främst känd som det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Thompson, M. (2013). Hunting Down Che Guevara. Time. Hämtad 26 december, 2017, från 
http://nation.time.com/2013/07/08/hunting-down-che-guevara/ 
42 Guevara (2009) s. 7 
43 Aronsson, C. (2007). ’’Che Guevara får nytt liv i Argentina’’. Sydsvenskan. Hämtad 19 september, 2016, från 
http://www.sydsvenskan.se/2007-10-07/che-guevara-far-nytt-liv-i-argentina 

http://nation.time.com/2013/07/08/hunting-down-che-guevara/
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2. Resultat 

Populärkultur är ett samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält och är ett relativt vagt begrepp. 

Studien använder sig av följande populärkulturella arenor och även resultatet är kategoriserat efter 

dessa; Populärfilm, Populärpress, Populärlitteratur och Populärmusik.  

 

 

2.1 Populärfilm 

Det finns ett flertal filmer ute på marknaden som på ett eller annat sätt använder sig av Guevaras 

minne. Två av de mer omtalade produktionerna är The Motorcycle Diaries (2004) och Che – 

Gerillaledaren (2008). 

 

Film: The Motorcycle Diaries 

The Motorcyckle Diaries, eller Dagbok från en motorcykel är baserad på Guevaras liv. Filmen är regisserad 

av Walter Salles och är baserad på Guevaras dagböcker. Skribent Peter Bradshaw skriver för The 

Guardian att The Motercycle Diaries handlar om den ambitiösa resa Guevara och hans vän Alberto 

Granado tog från Argentina, genom Anderna, Chile, till peruanska Amazonas och Machu Picchu 

och till slutmålet Venezuela. I filmen visas Guevaras förrevolutionära existens, i sitt ursprungliga 

tillstånd av idealism, passion och ren levande ungdom.44 Filmen ger en ganska positiv bild till 

Guevara. Filmen ritar upp Guevara som en ung hjälte där han under hans resor genom fattigdom 

kämpar med sin astma som behandlas med adrenalin. Bradshaw menar att de våldsamma metoder, 

osköna sidor av Guevaras personlighet och revolutionära temperament som han ska ha fått under 

dessa resor, är ganska frånvarande från denna film.  

 

Inför filmen The Motorcycle Diaries hoppades skribent Magnus Linton att filmen skulle återföda Che 

som människa och inte som Jesus. Linton menar att man med Salles film hämtar hem Che till 

jorden, man fokuserar inte på Che som revolution utan som människa. Filmen slutar innan Che 

ens hinner att bli kommunist. I filmen framställs han därför som mannen som blev ett offer för 

rövarkapitalismen och inte som Jesus.45  Journalist Jeanette Gentele beskriver filmen The Motorcycle 

Diaries följande: 

 

                                                      
44 Bradshaw, P. (2004). The Motercycle Diaries. The Guardian. Hämtad 20 december, 2017, från 
https://www.theguardian.com/film/News_Story/Critic_Review/Guardian_Film_of_the_week/0,,1291408,00.
html 
45 Linton, M. (2004). Guevare oss för chekulten. Expressen. Hämtad 20 december 2017, från 
https://www.expressen.se/kultur/guevare-oss-for-chekulten/ 

https://www.theguardian.com/film/News_Story/Critic_Review/Guardian_Film_of_the_week/0,,1291408,00.html
https://www.theguardian.com/film/News_Story/Critic_Review/Guardian_Film_of_the_week/0,,1291408,00.html
https://www.expressen.se/kultur/guevare-oss-for-chekulten/
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Det hade kunnat bli en romantisk hjältesaga om politiskt uppvaknande i ett storslaget landskap. 

Med regissören Walter Salles har valt den motsatta vägen, tonat ned och markförankrat den 23-

årige Che Guevaras mytomspunna Latinamerikas 1952 med ett nästintill dokumentärt foto. (..) De 

ser fram emot flickor och fester som vilka unga backpackers som helst. Till en början snarare 

utnyttjar de än tjänar folket. Resan blir också mycket mera strapatsrik än de hade kunnat föreställa 

sig i och med att pengarna tar slut.46 

 

Gentele beskriver Guevara som en osäker och blyg person där sexigheten är medvetet nedskruvad. 

Lång bit in i filmen presenteras Guevara som en ung man av övre medelklass vars mål är ett 

spetälskesjukhus i San Pablo vid Amazonas för att arbeta som doktor.  

 

Det dröjer en bra bit in i filmen innan de möter den verklighet som ska ge deras liv en annan 

vändning. Och när den väl gör det smyger den sig på dem. En verklighet bestående av fattiga 

jordbrukare som väntar på ett påhugg i livsfarliga dagbrott, indiankvinnor som säljer hantverk på 

gatan för att livnära sig, spetälska, som tvingas leva isolerade under kyrkans bud. Walter Salles gör 

inga stora gester, det handlar inte om omvändelse. Han visar hur dessa fattiga människors ansikten, 

genom att långsamt låta dem övergår i svartvitt, etsar sig fast i Alberto och Ernesto.47 

 

De tre recensionerna visar tydligt att den temperament fulla sidan av Guevara inte synliggjorts i 

filmen. Bradshaw problematiserar detta något, varför lyser Guevaras mörka sidor med sin 

frånvaro? Är detta medvetet bortplockat av regissör Walter Salles för att skapa en poetiskt och 

romantisk film eller vill han sända ett budskap? Skribent Gentele beskriver filmens slut enligt 

följande: 

 

När filmen lämnar Alberto och Ernesto vet de ännu inte vad de ska göra av sina nya åsikter. Så blir 

’’Dagbok från en motorcykel’’ inte bara ett stycke modern historia utan även en uppmaning till 

förändring av dagens verklighet.48  

 

Studien drar slutsatsen att Salles vill skicka med tittarna ett budskap, en uppmaning till att förändra 

dagens verklighet. Studien kan däremot inte svara för vidare Salles syfte med budskapet var för att 

han vill uppmuntra en mer kommunistisk anda eller en tanke om en mer jämställd värld. Är denna 

film, som baserats på Guevaras liv, en skildring av honom och hans historia och därmed objektiv, 

eller film där Salles vill skicka med sina egna värderingar och använder de delar av historian som 

                                                      
46 Gentele, J. (2004). Nedtonat och jordnära om en ung Che på drift. Svenska Dagbladet. Hämtad 20 december 
2017, från https://www.svd.se/nedtonat-och-jordnara-om-en-ung-che-pa-drift 
47 Ibid 
48 Ibid 

https://www.svd.se/nedtonat-och-jordnara-om-en-ung-che-pa-drift
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passar just hans syfte kan studien inte heller svara på. Linton menar att filmen framställer Guevara 

som ett offer för rövarkapitalismen och inte som Jesus. Jesus i detta fallet symboliserar en hjälte 

som försöker att rädda världen, med andra ord hyllas inte Guevaras handlingar i filmen utan tittaren 

får en förståelse för vad som väcktes inom honom under hans resor. Det finns en möjlig tanke om 

att filmen i den bemärkelsen legitimerar Guevaras metoder.  

 

Film: Che – Gerillaledaren 

Che – Gerillaledaren handlar om den kraft som låg bakom den kubanska revolutionen. I filmen får 

man följa Guevara från det att han möter Fidel Castro fram till att de störtar Batista. Denna film 

är långsam och faktarik, den är stundvis mycket tung att ta sig igenom. Skribent Lina Jokelainen 

har recenserat filmen för hemsidan Moviezine. Jokelainen menar att filmen är skickligt illustrerad 

men både plågsam och tröttsam att ta sig igenom. Hon tar däremot upp att detta är regissören 

Steven Soderberghs syfte, en dubbelföreställning om Che där filmen fängslar tittarna först efteråt, 

än den typen av film som fängslar i stunden.49 Jokelainen diskuterar även kort vilken slags bild 

Soderbergh vill förmedla av revolutionären, hon nämner att vissa gärna tillskriver Guevara en 

hjältestatus.  

 

Av filmen framgår det att Che knappt fick något stöd alls i Bolivia, varken från landets eget 

kommunistparti eller från bönderna, snarare tvärtom. Detta struntar han dock blankt i, vilket ju är 

föga smickrande. Med Soderberghs porträtt av Che blir alldeles för snäv eftersom den utelämnar 

vissa sidor, som exempelvis vilka metoder (läs: avrättningar) Che var beredd att använda för att 

uppnå sina mål, medan den i stor utsträckning inkluderar andra sidor, som hans omsorg av 

människor. Här har Soderbergh i mitt tycke gjort ett märkligt val som inte alls överensstämmer 

med filmens annars objektiva ton.50  

 

Jokelainen menar att det är ett märkligt val att inte ha med Guevaras metoder då filmen inte 

fokuserar på karaktärens relationer, varken till sig själv eller sin omgivning, utan fokuserar på 

faktiska händelser.51 Filmen försöker alltså inte förstå motiven bakom Guevaras handlande.  

 

Skribent Jan Söderqvist har för Svenska dagbladet skrivit en recension om Che – gerillaledaren. 

Söderqvist menar att regissören Soderbergh, som annars är extremt begåvad, i detta fall inte har 

något omdöme och inte är någon pålitlig kompass.  

                                                      
49 Jokelainen, L. (2009). Che- Gerillaledaren. Moviezine. Hämtad 20 december 2017, från  
https://www.moviezine.se/movies/che-gerillaledaren 
50 Ibid  
51 Ibid 
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Som filmupplevelse betraktad är detta en oändlig sittning med ett envetet gnuggande sandpapper 

mot näthinnan.52  

 

Söderqvist menar att varje scen har en pedagogisk funktion men är ett klassiskt skolexempel på hur 

man segrar ihjäl sig. Just i denna film och i den följande filmen (del 2), presenteras både Che och 

övriga karaktärer som livlösa och brist på intelligens.53 

 

Che – Gerillaledaren har inte fått bra betyg av varken Jokelainen eller Söderqvist, filmen har heller 

inte fått mycket stöd från nätet. Filmen beskrivs av flertalet som tråkig, svår och lång. Utifrån 

Jokelainens recension ifrågasätts även objektiviteten i framställningen av Guevara. Återigen har en 

regissör valt att ta bort relevanta delar av historien i okänt syfte. Att regissören valt att inte vara 

objektiv genomgående är ett märkligt val enligt Jokelainen då filmen inte fokuserar på Guevaras 

relationer utan fokuserar på faktiska händelser. Beslutet blir märkligt då Guevaras metoder och 

mörka sidor har satt spår i historian och utan dem hade historien inte utspelat sig som den gjorde. 

 

Delsammanfattning 

The Motorcyckle Diaries framställer en relativt positiv bild av Guevara. Filmen ritar upp Guevara som 

en ung hjälte där han under hans resor får se kollektiv fattigdom samtidigt som han kämpar med 

sitt egna hälsotillstånd. Filmen visar inga spår av Guevaras våldsamma och extrema metoder, men 

detta är inte märkligt då filmen slutar innan Guevara ens hinner att bli kommunist. The Motorcyckle 

Diaries utspelar sig under början av 1950-talet och framhäver de känslor som för Guevara 

resulterade i kommunism. Che – Gerillaledaren utspelar sig från 50-talets mitt till 60-talets slut och 

handlar om den kraft som låg bakom den kubanska revolutionen. De både filmerna tar upp olika 

delar av Guevaras liv, den första handlar om en ung läkare vars äventyr vi får följa och den andra 

är snarare en långsam historisk film som visar en bild av en gerillaledare. Trots att Che – Gerillaledaren 

liknar något mer av en dokumentär än spelfilm ifrågasätts objektiviteten då de mörka sidorna av 

Guevara plockats bort. I de båda filmernas har regissörerna tillgett Guevara en hjältestatus. Det 

presenteras en bild av Guevara där han inte bär på några mörka sidor eller tendenser till att använda 

sig utav fruktansvärda metoder. Detta ger tittarna en orättvis bild av historien och är ett klassiskt 

exempel på när människor använder sig utav ett icke-bruk av historia. Varför regissörerna valt att 

                                                      
52 Söderqvist, J. (2009). Livlös Che även i del två. Svenska dagbladet. Hämtad 20 december 2017, från 
https://www.svd.se/livlos-che-aven-i-del-tva/om/kultur:film 
53 Ibid 

 

https://www.svd.se/livlos-che-aven-i-del-tva/om/kultur:film
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plocka bort dessa delar går inte att svara på, i rent spekulativt syfte kan det bero på tre anledningar. 

Den första anledningen kan vara att regissören vill sprida ett budskap eller legitimera sin egna 

ideologi och endast valt de delar som framhäver den. Den andra anledningen kan vara att regissören 

vill skapa gemenskap i en grupp och därmed valt bort de delar som gruppen inte identifierar sig 

med. Den tredje och mest troliga anledningen är att man valt bort delar i ett kommersiellt syfte. 

Guevaras namn och ansikte har varit känt sedan tidigare och regissören har inte velat skada den 

framställning som redan finns och riskera en mindre vinst av produktionen. Det kan vara så att en 

film som handlar om en blyg, mystiskt, poetisk och sexig man får större efterfrågan än om en som 

har våldsamma metoder och är skoningslös. Mest troligt har Guevaras minne, i populärfilm, 

använts för kommersiellt och/eller ideologiskt bruk. 

 

 

2.2 Populärpress 

Det finns tusentals artiklar som berör Guevara, Castro och det politiska läget i Kuba under mitten 

och fram till 2000-talet. Materialet sorteras därför upp i två underkategorier, artiklar från hans 

levnadsår (fram till slutet av 1967) och artiklar från moderntid (från 1997 fram till 2017). 

 

Del 1. Svenska Dagbladet - Från 1958 till slutet av 1967 

Ernesto Guevara, eller Dr. Ernesto Guevara, beskrevs av Svenska Dagbladet under 1960-talet som 

Fidel Castros närmaste man och en general med en kommunistisk ideologi. Guevara själv nekade 

till att vara medlem av det kommunistiska partiet och han, tillsammans med Castro, respekterar alla 

ideologier.54 SvD har rapporterat om Guevara i flertalet artiklar och det som nämns om honom 

berör hans handelsresor och samarbeten med Sovjetunionen. Den 11 december 1960 bjöds 

Guevara in som hedersgäst i Moskva på en rysk-kubansk vänskapsafton. Guevara hälsades med 

stående minutlånga ovationer, i hans flammande tal tog han upp problematiken kring de 

amerikanska flygplan som var fyllda med vapen och skickades till Kubas kontrarevolutionärer. Han 

förespråkade även det socialistiska lägret och att det inte är i deras makt att undvika krig.55 Drygt 

tre månader senare rapporteras det i SvD att Guevara blir Kubas nya industriminister och att han 

personligen är ansvarig för landets industrialisering. Detta ska Guevara göra genom att sätta upp 

nya industrier, bygga om äldre verk och omgruppera de statsägda industrierna efter behov. Det 

                                                      
54 (1960, 24 januari). Svenska Dagbladet. Hämtad från http://www.svd.se/ s. 8 
55 (1960, 11 december). Kuba köper ryska plan för socker. Svenska Dagbladet.  
Hämtad från http://www.svd.se/ s. 9  
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skulle även skapas tre nya departement som skulle kontrollera hela näringslivet.56 Bara tre dagar 

senare skriver SvD: 

 

Kubas nyutnämnde finansminister Ernesto ’’Che’’ Guevara utsattes på måndagen för ett misslyckat 

mordförsök, uppges det på inofficiellt håll i Havanna. Två personer skall ha gripits av polisen. När 

Guevara lämnade sitt hem i Havanna på måndagsmorgonen öppnade flera personer eld mot 

honom, uppger vittnen. Ministerns livvakt besvarade elden och grep två unga 

’’kontrarevolutionärer’’. Guevara undkom utan skador. På officiellt håll har ingenting meddelats 

om intermezzot.57 

 

Fram till 1967 beskrivs Guevara övergripande som en god man, prydlig och omtyckt. Väldigt fina 

ord används när journalister har skrivit om honom, bland annat används ord som prydlig, stark, 

doktor, hjälte och hedersgäst. I en annan artikel beskrivs Guevara som en kämpe för Latinamerikas 

och framförallt Kubas Befolkning. I ett tal har Guevara påpekat att man inte skulle kunna höja 

levnadsstandarden i Latinamerika till samma nivå som i de Förenta staterna under de närmaste 100 

åren.58 Sverige, troligtvis även Latinamerika och Sovjetunionen, fick fram till 1967 en väldigt god 

framställning av Guevara. Denna framställning i samband med information om att han utsatts för 

mordförsök har utan tvekan bidragit till den hjältestatus han fick och fortfarande har idag.  

 

1967 kryper de mörka sidorna av Guevara fram i svenska nyheter. Under ett par år, fram till 1967, 

hade Guevara mystiskt försvunnit. Världen visste inte om han levde eller var död och detta hade 

satt stora spår i Kuba. Guevara som i mitten av 1960-talet ansågs ha en lysande framtid hade 

meddelat Castro och övriga Kuba via ett brev att hans arbete var fullgjort. Han lämnade en gråtande 

hustru och ett chockat Kuba efter sig. Mystiken kring denna skäggiga person och hans 

försvinnande resulterar i en internationell Che-kult inom den radikala vänstern. I Latinamerika blev 

Guevara en frihetssymbol för de upproriska. För de makthavande blev symbolen av honom ett hot 

och priset för hans huvud högt.59 24 september 1967 skriver Svenska Dagbladet att Bolivia lägger 

fram bevis för att det är Che Guevara som leder revolten i Bolivia. Världen fick nu reda på att 

Guevara inte alls var död, utan var en gerillaledare.  

 

                                                      
56 (1961, 25 februari). Guevara tar hand om Kubas hela industri. Svenska Dagbladet. Hämtad från 
http://www.svd.se/ s. 8  
57 (1961, 28 februari). Attentat i Havanna. Svenska Dagbladet. Hämtad från http://www.svd.se/ 
58 (1961, 18 augusti). Kuba vägrar underteckna interamerikansk hjälpplan. Svenska Dagbladet. s. 6. Hämtad från 
http://www.svd.se/  
59 (1967, 24 september). Svenska Dagbladet. s. 8. Hämtad från http://www.svd.se/  
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Död eller inte död har Che Guevara redan haft ett stort inflytande på radikala element i Sydamerika. 

Den 39-åriga revolutionären är redan en myt och för dessa också en hjälte och hans dagbok i 

gerillakrig har blivit något av en bibel för dem.60 

 
 
För många var nyheten om Guevaras död förkrossande, en av dessa var författaren Peter Weiss. I 

en intervju med Dagens Nyheter tecknar han en helgonbild av den stupade revolutionsledaren 

Guevara, han förkunnar våldets nödvändighet och storhet. Delar av denna intervju debatteras det 

om i SvD. Weiss menar att människor världen över förrådde Guevara och är därmed skyldiga för 

hans död. Artikelns journalist, Leif Carlsson, menar att Weiss inte bekymrar sig över blodet och 

lidandet, stympningen och döden samtidigt som han förkunnar sin kärlek till medmänniskor. 

Carlsson skriver: 

 

Men det är trist att han inte ett ögonblick tycks på allvar fundera över om det verkligen är så, att 

det onda som mest upptar hans tankar, de svältande folkens misär kan undanröjas med de medel 

han förespråkar; det axiomet sättes aldrig i fråga.61 

 

Carlsson menar att grundsanningen i Guevaras handlingar och metoder aldrig ifrågasattes, det var 

inte på tal. Det här är första gången SvD nämner något i som berör den faktiska sanningen, eller 

den mörka sidan av Guevara rättare sagt. SvD har fram till 1967 använt sig utav ett vetenskapligt 

historiebruk. Visserligen är rapporteringarna om honom delvis sanna och det är mycket utav det 

faktiska händelseförloppet som inte har rapporterats om. I Sverige och övriga världen visste inte 

allmänheten om Guevara levde eller inte, det kan vara så att de inte visste om hans påverkan i det 

som pågick i de bolivianska skogarna. Hans namn kopplas i många sammanhang ihop med starka 

och positiva ord så som hjälte, kämpe, hedersgäst och så vidare. Artiklarna visar inga indikationer 

på att dagstidningen ville legitimera någon form av politiska, moraliska eller ideologiska åsikter. 

Det är heller inte troligt att han använts i någon form av kommersiellt syfte. Studien drar slutsatsen 

att han använts vetenskapligt där syftet var att rapportera nyheter från omvärlden.  

 

 

 

 

                                                      
60 Forslind, P. (1967, 11 oktober). Död Guevara ställs ut. Svenska Dagbladet. s. 15. Hämtad från 
http://www.svd.se/  
61 Carlsson, L. (1967, 25 november). Revolutionens försångare.  Svenska Dagbladet. S. 5. Hämtad från 
http://www.svd.se/  
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Delsammanfattning. 

I Svenska Dagbladet synliggörs två framställningar utav Guevara under 60-talet. Bland de upproriska 

blev Guevara en frihetssymbol och för de makthavande blev symbolen av honom ett hot och 

därmed priset för hans huvud högt. I Sverige fick människorna läsa om en man med hjältestatus 

som kämpade för de utsatta och jagades av de rika. Fram till slutet av 1967 nämns inte Guevaras 

metoder överhuvudtaget. Detta måste bidragit till den följande Messias-bilden av honom. I filmen 

Che – Gerillaledaren framställs Guevaras bolivianska stöd som obefintligt, bönder och politiker visste 

om Guevaras metoder. SvD rapporterade att en internationell Che-kult spreds inom den radikala 

vänstern. Det är möjligt att bönder och politiker i Bolivia inte ville förknippas med de extrema 

metoder Guevara använde sig utav. Internationellt tillgavs Guevara en hjälteroll, något likt Robin 

Hood som tog från de rika och gav till de fattiga. Spridningen av Che-kulten ledde till att Guevaras 

minne har fört samman människor och skapat en internationell samhörighet mellan olika grupper.  

 

Del 2. Från 1997 fram till 2017 

Den åttonde augusti 1960 hyllades Guevara av Time Magazine genom att sätta hans ansikte på 

tidningens omslag. Detta är inte alls märkligt då Guevara, som undersökningen visar i föregående 

rubrik, i början av 1960-talet var en mycket god samhällsmedborgare och framställdes som sådan 

i nyheter och artiklar. Guevaras grundtankar var goda, han ville hjälpa utsatta och få ett mer 

jämställt och rättvist samhälle. Den fjärde februari 2011 utmärktes Ernesto Che Guevara som en 

av topp 25 politiska ikoner av samma tidning, Time Magazine. Skribent Dan Fastenberg menar att 

Guevara inte bara ville ändra världens ekonomiska system, han ville även ändra vad det innebar att 

vara människa.62 Fastenberg skriver även att Guevara hade en förmåga att prioritera andra över sig 

själv. Vidare i artikeln skriver Fastenberg att vid minsta misstanke om illojalitet av sina anhängare 

valde Guevara att avrätta de berörda. Trots erkännandet av hans metoder väljer Time Magazine att 

hylla Guevara som en av topp 25 ikoniska politiker. Här väljer tidningen att bortse hans metoder 

om fängslande, torterande och dödande genom att ge honom, och därmed hans ideologi, utrymme 

i en så stor och populär tidning som Time Magazine.  

 

I Danmark har Aalborgs lokalpolitiker lyft frågan om Che och hans konstverk. Che var inte bara 

revolutionsledare utan även fotograf, dessa verk finns kvar än idag och hundra av hans bilder 

ställdes ut i augusti 2005. Bland dessa bilder skulle bland annat fotografier från Guevaras resor till 

                                                      
62 Fastenberg, D. (2011). Top 25 Political Icons: Ernesto ’’Che’’ Guevara. Time Magazine. Hämtad 18 september 
2016, från  
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2046285_2045996_2046090,00.html 
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Sovjet och Kina finnas. Kommunen hade bidragit med 300 000 kronor medan privata sponsorer 

bidragit med 700 000 kronor. Lokalpolitikerna hävdade att Guevara framställdes på ett alltför 

positivt sätt i utställningskatalogen och på så vis bidrar kommunen med att sprida kommunistisk 

propaganda. Tidningen Berlingske Tidene kommenterade utställningen på sin ledarsida: 

 

Man skulle inte ha en utställning med Adolf Hitlers målningar och beskriva honom som en sökande 

själ med en olycklig kärlek till konst.63 

 

Marco Evarisitti som var ansvarig för utställningen svarade på kommentaren att politiker inte ska 

blanda sig i konsten. Utställningen drevs inte av kommunen utan av Evarisitti, det är därmed oklart 

om kommunen hade någon tanke om bidragets syfte och eventuella budskap. Det är dock märkligt 

att lokalpolitikerna kritiserar hur Guevara framställts i utställningskatalogen då att få ens fotografier 

utställda är en hyllning och sällan något annat. Själva utställningen är alltså en hyllning i sig, oavsett 

vad man tycker om konstverken i sig. Det är oklart vad syftet med utställningen är, om Evarisitti 

är helt objektiv och är genuint intresserad utav Guevaras konst eller om han vill förmedla egna 

politiska, ideologiska eller moraliska åsikter. Det är även oklart huruvida utställningskatalogen 

bidrar till en eventuell ekonomiskvinning eller om det är kostnadsfritt för allmänheten.  

 

I Danmark ifrågasattes valet i att publicera och hedra Guevaras verk, detta är inte märkligt då 

Danmark varken är kommunistiskt eller har några speciella anknytningar till Guevara. I Guevaras 

hemland Argentina ser relationen till honom annorlunda ut. I Argentina är Che Guevara ständigt 

vid liv, vid utlopp, uppror och demonstrationer använder sig aktivisterna av Guevaras ansikte på 

tröjor och flaggor. Många gånger får Guevara skulden och hans anhängare vrider sig av obehag när 

förebilden dras i smutsen. Anhängare och Konstnjutaren Andres Zerneri är trötta på att Guevara 

får skulden samt kommersialiseringen av honom, de vill att man ska börja vårda minnet av 

revolutionären. För att ge förebilden och Argentina nytt liv, samt förena den argentinska vänstern 

har anhängare samlat in bronsnycklar som skall njutas till en mäktig staty vars byggnadsprocess ska 

representera det Guevara verkligen stod för. Konstnjutaren Andres Zerneri menar att ’’Che är 

rock’n’roll, en rebell, en Bob Marley, en James Dean för många’’.64 

 

Guevara skulle 40 år efter hans död åter få liv i Argentina genom en stor fyra meter hög gipsfigur 

föreställande honom själv. Statyn är en hyllning till Guevara och befinner sig i Guevaras födelseort 

                                                      
63 Danskt bråk om Che Guevara. (2005). Svenska Dagbladet. Hämtad 20 december 2017, från 
http://www.svd.se/danskt-brak-om-che-guevara 
64 Aronsson (2007) 
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Rosario. I Argentina har konstnjutaren Zerneri använt sig utav ett existentiellt historiebruk där han 

vill hylla det kollektiva minnet kring Guevara och binda det med hans hemstad Rosario. Syftet är 

att förstärka Guevaras identitet och skapa en nationstillhörighet. Zerneris användning utav 

Guevara går även under ett lokal-ideologiskt historiebruk där syftet är att knyta ihop samhället och 

skapa samhörighet bland folket. Det finns även spår utav ett ideologiskt historiebruk då Zerneri 

vill förena den argentinska vänstern och använder kommunisten Guevara för att göra detta.  

 

I en intervju med Ciro Bustos, en nära vän till Guevara, diskuterades vad Guevara har för betydelse 

för ungdomar i Argentina idag. 

 

Många vet inte vem det var, bara en tjusig person. Plus en politiserad bild, graffiti på väggarna, 

medan andra väl vet vem han var. Che var en person som sa det han tänkte och gjorde det han sa. 

Det är vad ungdomen säger i Argentina.65 

 

Bustos uppfattning på vad Guevara betyder för ungdomen i Argentina visar att det inte är Guevaras 

ideologi och metoder inom gerillakriget som ungdomar identifierar sig med, utan snarare med den 

rebelliska, coola och frispråkiga sidan av honom. Ungdomar tolkar och använder sig utav Guevara 

existentiellt där de känner samhörighet med honom genom hans ’’badboy’’ och rock’n’roll sida. 

Guevara blir identitetsskapande för unga och olika grupper. 

 

I en artikel från Dagens Nyheter menar man att Che idag är närmast en global industri. DN tar med 

ett citat från den skotske skribenten Sean O’Hagan där han uttryckt sig på följande vis: 

 

Che lever, men på ett sätt som han inte hade kunnat föreställa sig ens i sina värsta mardrömmar – 

han har blivit en global produkt.66 

 

Även hans vän Ciro Bustos, från samma artikel, menar att han känner sig sårad av det kommersiella 

utnyttjandet av Che.67 Che Guevara har, om någon, i modern tid blivit en legend. Överallt kan man 

finna hans skäggiga och Jesuliknande ansikte. Guevaras familj och hans trogna anhängare är trötta 

på användandet och utnyttjandet av ikonen Che. Svenska Dagbladet menar att Guevaras död i Bolivia 

var helt rätt för att Messiasbilden av honom skulle börja sitt segertåg över världen. Detta har 

däremot fallerat då den berömda bilden idag missbrukas, enligt revolutionshjältens familj på Kuba. 

                                                      
65 Hellberg, A. (2007). ’’Che sa det han tänkte och gjorde det han sa’’. Dagens Nyheter. Hämtad 19 september, 
2016, från http://www.dn.se/nyheter/varlden/che-sa-det-han-tankte-och-gjorde-det-han-sa/ 
66 Ibid 
67 Ibid 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/che-sa-det-han-tankte-och-gjorde-det-han-sa/
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Familjen berättar i en intervju att det tänker stämma utländska företag som använder Che i 

kommersiellt syfte och där han representerar den kapitalism som han faktiskt bekämpade.68  

 

Journalisten Ben Cosgrove diskuterar i en artikel att det finns tre olika inställningar till Guevara. 

För många människor runt om i världen är Guevara en förbild som frihetskämpen. Han var orädd, 

han var en osjälvisk försvarare av de förtryckta och han gav sitt liv för att befria hela Latinamerika 

från det amerikanska utnyttjandet. Enligt andra är han en glorifierad och fantasilös kommissarie 

som fängslade, torterade och dödade dem som inte höll med honom. Han gav sig även på de som 

var homosexuella, Jehovas vittnen eller visade andra antirevolutionära tendenser. Den tredje, och 

troligtvis största gruppen, är de som inte vet något om Guevara, Castro, Batista eller den kubanska 

revolutionen men som älskar att bära på t-shirts med Ches ansikte. Cosgrove menar att denna bild 

av Che, där han är älskad och hyllad för att han ser ut att vara en cool kille är sorligt.69 Cosgrove 

menar att hans minne och arv har en viss komplexitet, vilket det har beroende på vem som 

använder sig utav honom och vilka delar användaren väljer att lyfta. I modern populärpress 

används Guevara främst i existentiellt-, lokal-ideologiskt- och kommersiellt historiebruk. Möjligt 

använder sig även journalisterna utav ett icke-bruk av historia då de antingen tar upp de mörka 

sidorna av honom men ser förbi dem eller så nämns de inte alls. 40 år efter Guevaras död blossade 

en mängd med artiklar om Guevara upp i svensk dagspress. På flera håll blev han hyllad och 

uppmärksammad som en revolutionär hjälte. I år är det 50 år sedan Guevara dog och svensk 

dagspress är på hugget. Lennart Nilsson skriver i en artikel för Expressen att Che lever mer en förr, 

men att få egentligen vet vad han gjorde under sin livstid. Artikeln ger en allsidig bild utav Guevara 

och Nilsson problematiserar att få faktiskt vet om vad han gjorde och stod för.70 Nilsson har använt 

sig utav ett vetenskapligt historiebruk där han vill få fram en allsidig och mer korrekt bild utav 

Guevara. I liberala och mer konservativa länder används han främst i kommersiellt syfte där 

användaren använder sig utav ett medvetet icke-bruk. I mer socialistiska länder används han främst 

i existentiellt och ideologiskt syfte. 

 

 

 

 

                                                      
68 Forsberg, H. (2005). Arvingarna tar strid för Che. Svenska Dagbladet. Hämtad 20 november 2017, från 
https://www.svd.se/arvingarna-tar-strid-for-che-6Zge 
69 Cosgrove, B. (2014). Che Guevara: The Rorschach Revolutionary. Time. Hämtad 20 november 2017, från 
http://time.com/3502489/che-guevara-the-rorschach-revolutionary/ 
70 Nilsson, L. (2017). Historien bakom bilden – 50 år efter Che Guevara död. Expressen. Hämtad 20 november 
2017, från https://www.expressen.se/nyheter/historien-bakom-bilden-50-ar-efter-che-guevara-dod-/ 

http://time.com/3502489/che-guevara-the-rorschach-revolutionary/
https://www.expressen.se/nyheter/historien-bakom-bilden-50-ar-efter-che-guevara-dod-/
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Delsammanfattning 

I amerikanska och danska tidskrifter har Guevaras minne hyllats. Amerikanska tidningen Time 

Magazine hyllade Guevara som en av topp 25 politiska ikoner, vilket kanske är något ironiskt då 

tidningen har en konservativ vinkling. I Danmark har politiker gett ekonomiskt bidrag för en 

konstutställning där Guevaras fotografier ställts ut. Motiven bakom konstutställningen framgår 

inte, studien kan därmed inte svara på om konstutställaren hade ideologiska eller kommersiella 

syften. Till skillnad från Danmark har Argentina stor anknytning till Guevara då det är hans 

hemland. Här vill hans anhängare vårda revolutionärens minne och att skapa en nationstillhörighet. 

I Guevaras födelseort Rosario används hans minne i ett lokal-ideologiskt historiebruk. Från 1997 

och framåt har Guevara ett relativt stort utrymme i dagspress, bara i Sverige finns hans namn i 

tusentals artiklar. Jämfört med 60-talet får Guevara idag ett betydligt större utrymme i medier. Den 

Che-kult som myntades på 60-talet har idag blivit identitetsskapande för ungdomar världen över 

och en global handelsbransch.  

 

 

2.3 Populärlitteratur 

Hunting Che: How a U.S. Special Forces Team Helped Capture the World’s Most Famous Revolution ary, 

skriven av Mitch Weiss och Kevin Maurer. Hunting Che berättar den otaliga berättelsen om hur den 

ökände revolutionären fångades. Mark Thompson sammanfattar en intervju som författarna 

bakom Hunting Che haft med Battleland. Weiss berättar om Guevara i intervjun, han förklarar att 

Guevara trodde att USA var ansvarig för de flesta ekonomiska och sociala problem i tredje världen, 

särskilt i Latinamerika och därav ägnade sitt liv till revolutionen.71 Weiss fortsätter: 

 

You can understand Che’s Hollywood appeal: He was young, handsome and articulate. With his 

green fatigues, scraggly beard and ’’power to the people’’ message, Che was a rock star.72  

 

Författarna är väl medvetna om hur Guevara används idag, de menar att Guevara blivit en 

mytisk figur. Hans ansikte och basker syns i många sammanhang, bland annat på t-shirts och 

affischer. De talar även om att han har varit föremål för ett dussintals böcker och firats i 

filmer. Författarna tar även upp den andra sidan av Guevara:  

 

                                                      
71 Thompson (2013) 
72 Ibid 
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But there was a dark side of Che: he was ruthless. After the Cuban revolution, he was put in charge 

of La Cabana, an 18th Century prison in Havana, where hundreds of Cuban ’’war criminals’’ and 

’’political prisoners’’ were executed. Che, who had Castros’s ear, had a chance to unite Cuba. 

Instead, he helped push Cuba toward a Soviet-style government that brought the nation to the 

brink of disaster.73 

 

Guevara var skoningslös och brutal, författarna framställer sanningen som den är utan att försköna 

eller plocka bort delar. Vid frågan om vad det mest chockerande författaren upptäckt om Che 

svarade Weiss: 

 

That 40-plus years after his death, Che is celebrated in Bolivia, while the soldiers who captured him 

are largely forgotten. Wherever you go in Bolivia, you see T-shirts, posters and merchandise bought 

and sold by people who have no idea who Che was or what he stood for.74 

 

Författarna menar att de som använder sig av Guevara inte vet vad han stod för. Battleland lägger 

fram påståendet att Guevara har blivit en förebild för missnöjda eller fientliga ungdomar över hela 

världen och frågar författarna om detta är något bra, Maurer svarar: 

 

I am not sure it is good or bad because I think once you get below the surface, Che is complicated 

and arguably more sizzle than substance.75 

 

Författarna ställer sig objektiva till användandet av Guevara och hur historien har utspelat sig. 

Däremot blundar de inte för problematiken att de som faktiskt använder sig utav Guevara, inte vet 

vad han stod för och om hans metoder för att genomföra sin ideologi. Författarna bakom Hunting 

Che: How a U.S. Special Forces Team Helped Capture the World’s Most Famous Revolution ary använder sig 

utav ett vetenskapligt historiebruk där det vill få fram en korrekt bild utav Guevara. 

 

Franska författaren Jean-Paul Sartre besökte Kuba 1960 där de träffade Guevara och drabbades av 

hans personliga och politiska närvaro. Sartre prisade Guevara, då han såg Guevara som en förebild 

för existentiell frihet och beskrev honom som ’’vår tids fullständigaste människa’’.76 Studien Hero, 

lover, demon, fool: fictional approprations of Che Guevara skriven av William Rowlandson analyserar det 

ironiska förhållandet mellan Sartres lovord om Guevara som någon som helt och hållet har 

                                                      
73 Thompson (2013) 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Rowlandson (2011)  
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fiktionaliserat Guevara som en romantisk karaktär. Rowlandson tar upp problematiken kring att 

Guevara varit i fokus för ett stort antal historiska rekonstruktioner med varierande grad av fiktivt 

avstånd från biografisk historia. Rowlandsons artikel undersöker framställningen av Guevara 

genom romaner och om dessa är gynnsamma eller ogynnsamma i hans etiska eller ideologiska 

motiv. Efter Guevaras död 1967 cirkulerade otaligt med berättelser om honom jorden runt, dessa 

berättelser har producerat en egen identitet och bekräftar i varje fall en separat agenda. Guevaras 

död är nu statisk, han kan inte längre bli utan han är ett objekt och hans identitet kan han själv 

längre inte forma eller ändra. Därför kan människan idag sätta honom i otåliga kategorier av hur 

han var – en hjälte, ett helgon, en demon eller en skurk. I och med att han inte längre kan bli, då 

han är död, blir gränserna mellan fakta och fiktion – eller mellan historia och myt väldigt suddiga.77 

Hur hans historia och hur berättelserna om honom används beror därför på berättarens syfte och 

egna ideologi. I romaner väljer författaren själv om hen vill fokusera på Guevara som en hjälte och 

ikon, med ett dramatiskt och spännande liv, fyllt av blod och kulor och en kärlek vid sidan av. 

Genom att göra Guevara verklig, förse honom med sanna och verkliga mänskliga känslor, en man 

fylld med tvivel som älskar och bryr sig får läsaren medkänsla för honom.78 Författaren kan också 

välja att attackera honom för hans politik, ideologi och metoder. Framställa honom som en grym 

och sadistisk tyrann som mördade alla han ansåg stod i vägen för hans egna ideologi.79 Båda 

framställningarna utav honom är i ett fiktivt och kommersiellt syfte då författarna främst fokuserar 

på känslan som förmedlas till läsaren. Rowlandson menar att Guevara aldrig används för historisk 

grundning i romaner, författare använder alltså inte den historiska Guevara i sina verk. Rowlandson 

har sammanfattat och grupperat användningen av honom enligt fyra huvudteman; Guevara the knight 

errant, Sexual politics – eroticizing Che, Cold War villain – the conflict of historical biography och The posthumous 

presence of Che Guevara. 

 

As a key protagonist in the novels, however, Guevara is resolutely cast in a variety of roles, and is 

thus objectified by the authors for particular aims – even simply aesthetic ones.80 

 

Ämnet handlar inte om att främja vår förståelse av Guevara, den historiska mannen, utan av 

Guevara kulturfenomenet.  

 

                                                      
77 Rowlandson (2011) s. 64–65 
78 Ibid s. 65 
79 Ibid 
80 Ibid s. 71 
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Jon Lee Anderson, författare bakom Che Guevara: A Revolutionary Life, diskuterar i en artikel skriven 

av PBS News Hour Guevaras arv. 

 

Despite the official celebrations honoring its fallen hero, many experts believe that the Cuban 

government is more interested in promoting Che´s image than his actual ideas, many of which 

conflict with Cuba’s current state policies. But the Cuban government is not alone in the plundering 

of Che’s legacy: everyone from Hollywood to athletic equipment manufacturers are cashing in on 

the fallen revolutionary’s image, if not his principles.81 

 

Anderson menar att Guevaras bild har blivit ett formidabelt markandsföringsverktyg då hans 

ansikte blivit en popikon av mytiska proportioner.  

 

Che is the last unplundered icon of the ’60’s in popular culture, and now can be looted for 

commercial use in our entertainment culture.82 

 

 

Artikeln diskuterar varför Guevara som predikade djupet av kallblodigt hat som ett 

revolutionsvapen fick en sådan uppmärksamhet först 30 år efter hans död. Anderson menar att 

bortsett från det kommersiella syftet dolde aldrig Guevara sin tro och svängde aldrig från den 

kursen. Guevara förrådde aldrig sin tro i den marxistiska revolutionen och talade alltid ärligt om 

målen, detta är något Guevara krediteras för av många kubaner.  

 

I think that Che does transcend his era, in that he serves as a visible reminder that history is full of 

surprises, and that many of its most dramatic episodes have been spawned by individuals who, like 

him, looked around them, did not like what they saw, and thereafter dedicated their lives in efforts 

to change things. In this sense, too, Che perhaps represents the perennial ‘idealism of youth’ and 

it is undoubtedly the reason why he remains an international figure of mythological dimensions, 

especially amongst the young. Like Icarus — who tried to fly to the sun and died, inevitably, in his 

effort – Che stands out as a latter-day mythological hero, admired for his daring and his faith — 

and some would say his innocence – in trying to achieve the impossible.83 

 

Anderson menar att Guevara möjligen representerar den ständiga ungdomsidealismen och därav 

förblir han en internationell figur av mytologiska dimensioner. Guevara utmärker sig som en 

mytologisk hjälte då han blev beundrad för sitt mod och sin tro, där hans mål senare visade sig vara 

                                                      
81 The leagacy of Ernesto Che Guevara. (1997). PBS News Hour. Hämtad 20 november 2017, från 
https://www.pbs.org/newshour/politics/latin_america-july-dec97-guevara_11-20 
82 Ibid 

83 Ibid 
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omöjligt att nå. Anderssons resonemang ger en sannolik förklaring till Guevaras popularitet i 

romaner, men även övrig populärkultur. Resonemanget innebär att författare av romaner använder 

sig utav ett kommersiellt historiebruk, där syftet är främst ekonomisk vinning. 

 

Delsammanfattning 

Inom populärlitteratur används Guevaras minne i två olika syften, den ena är i biografiskt och 

vetenskapligt syfte och den andra är i rent kommersiellt syfte. Författarna bakom Hunting Che: How 

a U.S. Special Forces Team Helped Capture the World’s Most Famous Revolution ary sätter det vetenskapliga 

perspektivet i första hand och strävar efter att få fram en så sannhelig bild av historien som möjligt. 

Författarna hävdar att de som använder sig utav Guevaras minne idag inte vet vad han stod för. 

Författaren Jon Lee Anderson styrker detta något, Anderson menar att även den kubanska 

regeringen har börjat använda sig utav Guevaras image snarare än hans faktiska idéer. Andersons 

teori om att Guevara representerar den ständiga ungdomsidealismen, och blir identitetsskapande 

för ungdomar som identifierar sig med den revolutionerande rebellen, ligger i ett existentiellt 

historiebruk av Guevara. När det kommer till romaner används Guevaras minne uteslutande i 

kommersiellt syfte. William Rowlandson har undersökt hur minnet av Guevara använts i romaner 

och menar att användningen beror helt på berättarens syfte och egna ideologi. Enligt Rowlandson 

används Guevaras minne alltid för att förmedla någon form av känsla hos läsaren och aldrig för 

historisk grundning. Berättaren kan alltså framställa Guevara som hjälte, ikon och förebild men 

också som en tyrann och mördare. Guevaras minne har fört samman grupper som både ser honom 

som den gode, men även fört samman grupper som ser honom som den onde. 

 

 

2.4 Populärmusik  

Det finns ett flertal låttexter som hyllar Guevara och minnet utav honom, en av de mer kända är 

Hasta Siempre Comandante. Låttexten är skriven av den kubanska kompositören Carlos Puebla, men 

har framförts utav flertalet artister. Det finns olika variationer av låten och alla är på spanska. 

Nedanför presenteras engelsk översättning till den vanligaste variationen:  

  

We learned to love you since the historical height where the sun of your bravery laid siede to death.  

Here remains the white, the beloved clearness, of your dear presence, Commander Che Guevara. 

Your hand, glorious and strong, shoots over history when all of Santa Clara wakes up to see you.  

You come burning the breeze with suns of the spring to plant the flag with the light of your smile. 

Your revolutionary love drives you to a new enterprise where they wait for the firmness of your 

liberating arm. 
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We will continue forward, as we continue together with you, and Fidel we tell you: ’’Farewell, 

Commander!’’ 

 

Originaltexten är ett svar till Guevaras avskedsbrev som han lämnade till Kuba där han förklarade 

att han lämnade ön för att främja upprör på andra håll i världen. Texten berättar även om Che’s 

bidrag till den kubanska revolutionen i de mest upphöjda termerna innan man bjuder farväl.84 Hasta 

Siempre Comandante används i syfte att hylla Guevara och för känna samhörighet i en grupp, ett 

existentiellt historiebruk. 

 

Rage Against the Machine RATM är ett amerikanskt metalband från USA. Bandet är känt för deras 

aggressiva och politiska texter där låttexterna generellt handlar om social frihet, rättvisa och 

jämställdhet.85 Rowlandson hänvisar till bandet i sin artikel, han skriver att i musikens värld har det 

mycket politiska rockbandet Rage Against the Machine lagt Ches bild på allt från albumomslag till 

T-shirts.86 1991 släppte RATM albumet Bombtrack där Guevaras ansikte både pryder fram- och 

baksidan. Albumet innehåller låtar som Guerilla Radio, Killing In The Name, Bullet In The Head, How I 

Could Just Kill A Man och Freedom. Guevara som person nämns inte i någon utav låttexterna. Det är 

oklart om Guevara nämns mellan raderna eller i någon form av andemening. Det är däremot tydligt 

att låttexterna har starka politiska åsikter där de bland annat motsätter sig rasism och Klu Klux 

Klan. RATM använder sig utav ett moraliskt och ideologiskt historiebruk. 

 

The Clap, ett australiskt punkband, vill med låten Che Guevara T-Shirt Wearer lyfta att människor 

som bär hans ansikte faktiskt inte vet vad han står för och symboliserar. Texten anfaller människor 

som bär t-shirts med Guevaras ansikte men inte känner till historien, låttexten tilltalar vänstern som 

hatar trendiga aktivister och högerkämpar som tycker att alla Che-loving-aktivister är ovetande 

likar.87 Utdrag från låttexten: 

 

You are a Che Guevara T-Shirt wearer and you have no idea of who he is,  

You are a Che Guevara T-Shirt wearer and you have no idea of what he did,  

Your not interested in politics and you have no Cuban friends,  

You Saw him on a jumper when you was just in Year 10,  

You didn't know that he wasn't a singer in a political rock band. 

                                                      
84 Roman, G. (2017). The 10 Best Guevara Songs 50 Years After His Death. Ocweekly. Hämtad 20 november 
2017, från http://www.ocweekly.com/music/ten-best-che-tribute-songs-8481496 
85 Rage Against The Machine. Genius. Hämtad 10 november 2017, från https://genius.com/artists/Rage-against-
the-machine  
86 Rowlandson (2011) 
87 Roman (2017) 

http://www.ocweekly.com/music/ten-best-che-tribute-songs-8481496
https://genius.com/artists/Rage-against-the-machine
https://genius.com/artists/Rage-against-the-machine
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Under en konsert spelad av The Clap där bandet framförde låten Che Guevara T-Shirt Wearer hade 

bandmedlemmarna på sig t-shirts med Guevaras ansikte tryckt på framsidan. T-shirten användes i 

ironisk mening i detta fall, och inte i syfte att hylla Guevara. Guevara har av flertalet kända artister 

myntats mindre diskret och i skrymmande texter, bland annat av amerikanske rapparen Jay-Z.88 

Bortsett från de större artisterna har Guevara dessutom använts i svensk ungdomsmusik. I 

ungdomshuset Flamman på Kroksbäck år 2007 var ungdomarna Husko Chahrour, Milot Zeqiri 

och bröderna Delshad och Jwan Kogi trötta på det kommersiella utnyttjandet av Guevara. Istället 

för att sitta hemma och skriva på MSN valde killarna att höja sin röst genom musik.89 Killarna har 

gjort en egen Che Guevara-låt och i musikvideon går de ner för illgröna kullar i rebellröda tröjor 

och rappar om sin respekt för argentinaren.90 Husko Chahrour menar att de med låten vill säga att 

han inte bara är ett ansikte på strumpor och underkläder, han var också en frihetskämpe som alltid 

kommer att finnas kvar. I en intervju med Expressen menar killarna att de inte uppträder för 

kändisskapet, utan för att de älskar musik och får uttrycka sig via den då de inte är med i regeringen. 

De fyra killarna är pålästa om deras förebild och menar att trots att de delar hans politiska vädringar 

skulle de inte kalla sig för kommunister.91 Rakel Chukri, journalist för Sydsvenskan, frågar killarna 

vid en intervju om vad de tycker om kritiken mot Che och att han avrättaded folk. Chahrour svarar: 

 

Den som är rädd för att dela med sig, det är den som tycker så. Han var ingen terrorist som 

mördade folk för ingenting.  

 

Det är otydligt vad i Guevaras ideologi som killarna ställer sig bakom, men det är klart att de inte 

motsätter sig hans metoder. Ungdomarna från Flamman använder sig dels av ett existentiellt 

historiebruk och dels av ett moraliskt historiebruk. Ungdomarna identifierar sig med idolen och 

känner en samhörighet, de väljer även att bortse från allvaret i hans handlingar för att framhäva 

frihetskämpen. Inom musikens värld är det tydligt att musiker och fans bildar en samhörighet med 

och genom Guevara. Antingen identifierar man sig med honom, eller också är man emot honom 

och det han stod för. I all form av populärmusik finns även en möjlig tanke att artister använder 

sig utav ett kommersiellt historiebruk då artister i flesta fall vill kunna försörja sig med hjälp av 

musiken. 

                                                      
88 Roman (2017) 
89 Philipson, L. (2007). Kroksbäcks stjärna rappar på festivalen. Expressen. Hämtad 20 november 2017, från 
https://www.expressen.se/kvallsposten/kroksbacks-stjarna-rappar-pa-festivalen/ 
90 Chukri, R. (2007). Che – från revolutionär till varumärke. Sydsvenskan. Hämtad 20 november 2017, från 
https://www.sydsvenskan.se/2007-10-13/che--fran-revolutionar-till-varumarke 
91 Ibid 

https://www.expressen.se/kvallsposten/kroksbacks-stjarna-rappar-pa-festivalen/
https://www.sydsvenskan.se/2007-10-13/che--fran-revolutionar-till-varumarke
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3. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka historiebruket kring Ernesto Che Guevara i populärkulturen.  

Frågeställningar:  

- Vilka olika historiebruk kan identifieras kring olika artefakter i populärkulturen? 

- Vilka förändringar kan vi urskilja i framställningen av Guevara allteftersom tiden har gått? 

- Vad ligger bakom kommersialiseringen av Ernesto Che Guevara? 

De populärkulturella arenor studien undersökt är populärfilm, populärpress, populärlitteratur och 

populärmusik. Artefakterna har analyserats och komparerats för att få fram olika bruk i 

användningen av Guevaras minne.  Studien har även undersökt hur användningen av Guevaras 

minne har förändrats genom tid. Inför studien var hypotesen att Guevara ofta används som hjälte, 

hypotesen har bekräftats och det är även tydligt att allt eftersom tiden har gått har Guevaras minne 

solkats.  

De historiebruk studien identifierat är följande; vetenskapligt-, existentiellt-, ideologiskt, icke-bruk, 

kommersiellt- och lokal-ideologiskt historiebruk. Det existentiella och kommersiella historiebruket 

är de mest genomgående. I samband med det existentiella och kommersiella historiebruket används 

även ett icke-bruk av historia då användaren valt att plocka bort vissa delar av historien och 

framhävt andra.  

Historiebruk 

Det existentiella historiebruket handlar om hur historia används för att förstärka en identitet och 

nationstillhörighet. Studien visar att det finns två perspektiv utav Guevaras minne som är 

identitetsskapande. Den ena är där han är en cool, fri, skäggig och mystik person som representerar 

ständig ungdom och rock’n’roll. Den andra är där man identifierar sig med hans ideologi och 

tillgångavägssätt. Vi kallar dessa två perspektiv för den historiska och den populärkulturella 

Guevara. För de som identifierar sig med den populärkulturella Guevara är hans image en trend 

och för de som identifierar sig med den historiska är hans dagböcker något att likna en Bibel. I 

Argentina har konstnjutaren Zerneri använt sig utav ett existentiellt historiebruk där han vill öka 

det kollektiva minnet kring Guevara och binda det med hans hemstad Rosario. Syftet är att 

förstärka Guevaras identitet och skapa en nationstillhörighet. Vidare visar studien att ungdomarna 

i Argentina har lite koll på vad Guevara stod för, ungdomarna identifierar sig med den symboliska 

och populärkulturella Guevara och inte den historiska.  
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Det ideologiska historiebruket kan misstänkas på många håll inom populärkulturen men inte 

säkerställas. Detta då de olika artefakterna inte klargör användarens egna ideologi och syfte. Det 

ideologiska historiebruket kan endast spekuleras om i denna studie. Framtida forskning skulle 

kunna studera en fördjupning och undersöka de personer som använder sig utav Guevara.  

Lokal-ideologiskt historiebruk syns allra tydligast inom populärpress där det rapporteras om 

Guevaras födelseort Rosario och anknytningarna till honom. I Rosario vill man förena den 

argentinska vänstern och använder Guevaras minne som medel.  

Kommersialiseringen av Guevara är given, populärkulturen har byggt fram en Messiasbild av 

honom där han blivit allas hjälte. Han tog från de rika och gav till de fattiga – vi har fått oss en 

verklig Robin Hood. Det är överhuvudtaget inte märkligt att Guevaras minne blivit ett sådant 

marknadsföringsverktyg, det är däremot väldigt ironiskt. Guevara stod för kommunism och 

fullkomligt avskydde kapitalismen, idag tjänar företag miljoner på hans minne. Guevaras minne 

och arv har alltså fläckats allt eftersom tiden har gått. Ju längre vi kommer från 60-talet ju mer ser 

vi av honom. I media har till och med Guevaras familj bett och hotat företag att sluta använda 

honom på marknaden. Kommersialiseringen av Guevara diskuteras flitigt i flera populärkulturella 

arenor. Både Guevaras familj och hans anhängare är trötta på det kommersiella utnyttjandet utav 

honom. I romaner, filmer, konst och tidningsartiklar används Guevaras minne för ekonomisk 

vinning och representerar den kapitalism han faktiskt bekämpade.  

I samband med det existentiella-, moraliska-, ideologiska och kommersiella historiebruket används 

i många fall även ett icke-bruk av historia. Icke-bruk innebär att man väljer att inte använda delar 

av historia för att stärka sitt egna samhälle och/eller ideologi. Icke-bruk är synligt inom alla 

populärkulturella arenor bortsett från där journalister objektivt granskar historien. Genomgående 

framställs en relativt positiv bild av Guevara där han inte bär på några mörka sidor.  

Allt efter att tiden har gått har den populärkulturella Guevara växt fram. Guevara har gått från att 

vara en socialistisk gerillaledare till en posterboy för kapitalism. Hans arv, minne och värderingar 

har plundrats med årens gång. I studien framgår det att alltifrån hans anhängare och motståndare 

till kooperativa företag och den kubanska regering står skyldiga för plundringen. Studien visar att 

forskning i populärkultur och historiebruk är högst aktuell då den visar hur människor använder 

sig utav historia. I detta fall har människor plockat de delar av historia som passar deras syfte. 

Guevara som hjälte tjänar fler syften än Guevara som kallblodig mördare. I Dybelius avhandling, 

Ett hållbart minne?: Historiebruk kring Carl von Döbeln 1848-2009, blir Döbeln i populärkulturen en 

symbolgestalt, fylld utav fosterländska värden. Döbeln är helt okontroversiell och har aldrig 
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använts som symbol av utmanande politiska grupperingar. Likt Döbeln är Guevara en 

symbolgestalt i populärkulturen som fyllts med fosterländska värden. Den symboliska Guevara 

fylls med dygder som heroisk, kamp för idealen, yrkesskicklig, fysiskt och moraliskt mod. 

Användarna utav symbolgestalten Döbeln hade i syfte att förena och inte i syfte att utmana makten. 

Guevara, likt Döbeln, används i främsta syfte att förena, och sällan i syfte att utmana. Till skillnad 

från Döbeln har Guevara inte gjort sig förtjänt över de fosterländska värden som han förknippas 

med. Som läkare svor Guevara en ed om att inte skada människor, något han senare i livet kom att 

göra i grov bemärkelse. Studien visar att Guevara utan tvekan är världens mest spridda 

symbolgestalt.  
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