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Abstract 

På senare tid har det framkommit vad man skulle kunna benämna som komplexa 

karaktärsrepresentationer i tv-serier relaterade till brott och illegala handlingar. Exempel på 

dessa syns i tv-serier som Dexter (2006) vars handling bygger på en huvudkaraktär som utför 

seriemord. Andra exempel går att hämta ur den samtida populärkulturen, det går inte att 

bortse från de allt fler tv-serier som ställer vad man konventionellt skulle kalla skurken och 

hans handlingar i fokus. En löpande produktion av tv-serier pågår ständigt och tv-tittandet 

individualiseras allt mer till följd av streaming-tjänster som Netflix, vilket lämnar utrymme 

för allt fler mångfacetterade bilder av vad man tidigare såg som tvådimensionella karaktärer. 

Ett sätt att framställa ondska och immoralism som en mänsklig egenskap, genom att ge 

tittaren en inblick i skurkens liv, kan spegla den sociala verklighet vi lever inom där 

individen har makt över sina egna handlingar och där lag och konventioner kring moral och 

etik går att vrida och vända på, beroende på perspektiv 

Med ambition att undersöka det nämnda forskningsområdet har denna studie som syfte att att 

undersöka hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos (2015) och hur detta uppfattas av 

tittaren. Detta med hjälp av forskningsfrågorna: Hur representeras kriminella aktiviteter och 

kriminella i tv-serien Narcos? Hur upplever tittarna de kriminella aktiviteter och kriminalitet 

i tv-serien Narcos? Med brist på forskning inom området ur ett svenskt perspektiv, ämnar 

studien att fokusera på den målgrupp som främst exponeras för dessa typer av tv-serier: 

svenska ungdomar. Studien utfördes således utifrån en triangulering av en innehållsanalys 

och fokusgrupp, bestående av 8 ungdomar mellan åldrarna 18-26 från Stockholmsområdet. 

Resultaten från innehållsanalysen och fokusgrupperna visade på att kriminella i tv-

serien representeras som karaktärer med lägre klasstillhörighet, med en fattig bakgrund som 

via kriminella medel vunnit till sig makt och en förmögenhet. Kriminella aktiviteter som 

mord, mutor och narkotikahandel är en del av vardagen och betraktas som norm. De värderar 

familj och relationer högt men förhåller sig till omoraliska handlingar. Kriminalitet upplevs 

som ett medel med vilka individer i tv-serien tjänar sina pengar och kan betraktas som en typ 

av vardagligt jobb. Då detta tillhör de kriminellas vardag och sätt att leva, ses inte detta som 

avvikande från hur en kriminell karaktär inom serien ska bete sig. Såväl kriminella som 

politiker och polis, som står som någon sorts motsättning till kriminella aktiviteter och 

kriminalitet i tv-serien, utför immoraliska aktiviteter. Dessa immoraliska aktiviteter förstärks 

av kampen om pengar, vilka samtliga deltagare håller med om är ursprunget till immoralitet.  
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1. Introduktion 
Följande avsnitt inleds med en bakgrundsbeskrivning av forskningsområdet, komplexa 

karaktärsrepresentaitoner i tv-serier och populärkulturella tv-serier med fokus på 

kriminalitet. Detta följs av en problemformulering som resonerar kring behovet av forskning 

ur ett svenskt perspektiv och en forskningsmetod som även fokuserar på den målgrupp som 

exponeras av tv-serierna. Vidare definieras syftet och frågeställningarna, följt av de 

avgränsningar studien stått inför.    

 

På senare tid har det framkommit vad man skulle kunna benämna som komplexa 

karaktärsrepresentationer i tv-serier relaterade till brott och illegala handlingar. Exempel på 

dessa syns i tv-serier som Dexter (2006) vars handling bygger på en huvudkaraktär som utför 

seriemord eller maffiabossen Tony i Sopranos (1996), vars karaktär framställer sympati och 

uppskattning hos tittare trots de grymma brott man ser honom utföra under seriens gång. 

Andra exempel går att hämta ur den samtida populärkulturen: Sons of Anarchy (2008), 

Boardwalk Empire (2010), Breaking Bad (2008) – det går inte att bortse från de allt fler tv-

serier som ställer vad man konventionellt skulle kalla skurken och hans handlingar i fokus. 

Detta skulle på ett vis även vara ett hjälpmedel för tittaren att rationalisera de kriminella 

aktiviteterna skurkarna utför, eller gå så långt som att få tittaren att identifiera sig med 

skurken. Det handlar inte enbart om en komplexitet kring karaktärernas personligheter men 

även den splittrade bild av moralitet som uppstår inom dessa sammanhang: vad kan ses som 

rätt eller fel? Illegalt eller lagligt? A.W. Eaton (2012) menar att denna mångfacetterade bild 

av moral, som lämnar tittaren förundrad, står för tv-seriernas estetiska dragningskraft. Detta 

skulle kunna förklara den popularitet och genomslagskraft ovannämnda serier haft i såväl 

USA som Sverige. Det skulle även kunna ge oss en ledtråd om vad det är för kulturellt klimat 

vi för närvarande befinner oss i. En framställning av karaktärer och handlingar som tidigare 

stämplats som enbart goda eller onda inom tv-serier kan spegla den digitaliserade miljö vi 

idag förhåller oss till. En löpande produktion av tv-serier pågår ständigt och tv-tittandet 

individualiseras allt mer till följd av streaming-tjänster som Netflix, vilket lämnar utrymme 

för allt fler mångfacetterade bilder av vad man tidigare såg som tvådimensionella karaktärer. 

Ett sätt att framställa ondska och immoralism som en mänsklig egenskap, genom att ge 

tittaren en inblick i skurkens liv, kan spegla den sociala verklighet vi lever inom där 

individen har makt över sina egna handlingar och där lag och konventioner kring moral och 

etik går att vrida och vända på, beroende på perspektiv. Detta kan komma att spegla en kultur 
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med fokus på individualism och individens förmåga att göra egna val, men även tv-tittarens 

förmåga att dra egna slutsatser kring vad som kan anses som rätt och fel, oetiskt och etiskt 

beteende och således vilka karaktärer som kan anses som skurkar och bovar.  

1.2 Problemformulering & syfte 

För att kunna undersöka dessa antaganden och de mekanismer med vilka tittare skapar åsikter 

och meningar kring koncept som legalitet/illegalitet, moralism och immoralism inom tv-

serier där den konventionella gränsdragningen mellan dessa koncept inte är lika självklar, 

ämnar denna uppsats att undersöka hur konventionellt illegala handlingar framställs i en 

aktuell populärkulturell tv-serie. Då tidigare studier främst fokuserat på innehållsanalytiska 

metoder inom USA och Storbritannien, finns det ett behov av forskning som kan appliceras 

inom en svensk kontext, med en forskningsmetod som även fokuserar på den målgrupp som 

främst exponeras för dessa typer av tv-serier. Syftet är således som följer: 

 

Att undersöka hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos och hur detta uppfattas av tittaren. 

 

Vidare är det därför av vikt att studera följande frågor:   

 

Hur representeras kriminella aktiviteter och kriminella i tv-serien Narcos? 

 

Hur upplever tittarna de kriminella aktiviteter och kriminella i tv-serien Narcos? 

 

Studien utgörs av en triangulering av en innehållsanalys och en fokusgruppsdiskussion. I 

fokusgruppsdiskussionen står tittarens uppfattning och tolkning kring innehållet i fokus 

medan innehållsanalysen är utformad som en mer subjektiv analys av teman i serien som kan 

kopplas till de angivna forskningsfrågorna. 

 Valet av just Narcos bygger på seriens aktualitet, då den hade premiär under 

sensommaren 2015. Även tillgängligheten är angelägen, då hela första säsongen redan fanns 

tillgänglig på Netflix från och med premiären. Denna tillgänglighet gjorde det även lättare att 

hitta studiedeltagare, då deltagarna skulle ha sett hela serien och hänvisat till dess kontext i 

fokusgruppsdiskussionen. Att urvalet bestod av ungdomar byggde främst på målgruppens 

internetvanor och frekvens av serie-tittande, vilket utvecklas ytterligare under avsnittet 

Bakgrund och tidigare forskning. 
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1.3 Avgränsning 

Då studien är designad utifrån en kvalitativ utgångspunkt ämnar den inte att utforska någon 

typ av generaliserbar data som ska besvara de aktuella frågeställningarna. Istället är studien 

menad att generera subjektiv, kvalitativ data med syfte att få en heltäckande bild av 

fenomenet kriminalitet i Narcos (Bryman 1997:58). Det är även just innehållet i Narcos som 

utforskas i följande studie, inte något större samhällsfenomen i sig. Det är därför angeläget att 

utmärka att de framställda resultaten enbart reflekterar just denna tv-series innehåll och är 

inte menad att dra några slutsatser kring andra, liknande serier.  

Detta diskuteras vidare under avsnittet Förslag till framtida forskning.  
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2. Bakgrund & tidigare forskning 
Inledningsvis presenteras den information som användes kring valet av målgrupp för studien. 

Detta följs av tidigare forskning i form av två artiklar skrivna av A.W Eaton och Donnely, 

som bygger på innehållsanalyser kring tv-serierna Sopranos och Dexter.  

2.1 Målgruppen - bakgrund 

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2014 (Findahl) är det framför allt åldersgruppen 20-

45 år som använder sig av internet för underhållning, där bl.a. streamingtjänster som Netflix 

inkluderas. Detta belyser relevansen av att utforska hur just denna målgrupp tar till sig 

information från innehåll inom streaming-tjänsterna. En annan viktig aspekt av detta är att det 

finns en påtaglig skillnad mellan generationer, då unga verkar värdera internet och dess 

tjänster högre än vad den äldre generationen gör (ibid.). Detta kan ha sin förklaring i att 

ungdomar sedan länge vant sig vid den ständiga teknologiska utveckling de stått inför, enda 

sedan Web 2.0s uppkomst och att de därför har lättare att anpassa sig till nya teknologiska 

tjänster som Netflix, med mera. Även Harrie (2007:10) menar att ungdomar är de flitigaste 

användarna av internettjänster och menar att detta inte är något märkvärdigt då internet ingår 

i deras livsstilar (Harrie 2007:10). Att undersöka just ungdomars attityder och åsikter anser 

Sjöberg (2004:29) vara av vikt eftersom de befinner sig i en period i livet som kännetecknas 

av ständiga förändringar såväl kognitivt, fysiskt som socialt. 

2.2 Rough heroes – om hur kriminalitet urskiljs i tv-serien Sopranos 

I sin artikel från 2012 undersöker A.W. Eaton varför tittare sympatiserar med karaktärer som 

associeras med kriminella och negativa aktiviteter. Hon nämner tv-serien Sopranos som 

exempel och indikerar att trots att huvudkaraktären Tony är “en mördare, en lögnare, en tjuv, 

en utpressare, och en kvinnokarl; han är patologiskt känslokall, självisk, trångsynt, rasistisk, 

homofobisk och självcentrerad” (A.W. Eaton 2012:281), finner hon hans karaktär tilltalande. 

Hon benämner dessa karaktärer som rough heroes, och hänvisar till andra populärkulturella 

exempel som pedofilen Humbert Humbert i Vladimir Nabokovs Lolita (1955) och Hannibal 

Lecter i När Lammen Tystnar (1991). Hon ser dessa karaktärer som klandervärda men finner 

ändå att hon kan hysa viss beundran för dem. Hon anser att detta fenomen har att göra med 

det populärkulturella verket i sig och argumenterar att ett verks förmåga att få en publik att 

känna och eftersträva känslor som inte står i linje med deras övervägda åsikter och principer 

är en typ av estetiskt åstadkommande (ibid.). Eaton menar att ett (konst)verk utgörs av två 

aspekter: dess estetiska och etiska värderingar. Den estetiska värderingen utgörs av verkets 
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kvalitet, utformningen och övergripande tilltal i sig medan den etiska värderingen utgör 

verkets innehåll (A.W. Eaton 2012:282). Ett verks moral-värde utgörs av dess påverkan på 

publiken, konstnärens intentioner med verket eller de förutsättningarna som verket skapades 

inom (ibid.). I exemplet Sopranos menar man att protagonisten Tony framställs som smart, 

karismatisk, djärv, modig och bestämd, serien utformar ett accepterat perspektiv av sin 

karaktär, trots att han står för avskyvärda kriminella aktiviteter (ibid). Eaton menar på att det 

är detta perspektiv i sig som står för det konstnärliga värdet och att bortse från en karaktärs 

sympatiska drag i kombination med hans/hennes etiska brister är att missa hela konstverkets 

poäng (A.W. Eaton 2012:282).         

 Vidare benämner A.W. Eaton rough heroes som bristfälliga protagonister som oftast 

är sociopater, sadister, mördare, med mera (A.W. Eaton 2012:282-283). Den råa hjälten visar 

ingen ånger för de brott och förbrytelser han begår och publikens förlåtelse och sympati är 

inte given, menar A.W. Eaton, då protagonistens handlingar ges föga ursäkter förutom att han 

just är en sociopat, sadist eller mördare (ibid.). En typ av rough hero, bland andra, är ”den 

glorifierade kriminelle” som oftast framställs som gangster, cowboy, bankrånare och 

knarklangare (A.W. Eaton 2012:284). Här tar Eaton upp exempel som Bonnie och Clyde 

(Arthur Penn, 1967), Michael Corleone från Gudfadern-trilogin (Francis Ford Coppola, 1972, 

1974, 1990) och Gus Fring från AMC- serien Breaking Bad. 

2.3 Anti-hjälten i TV-serien Dexter 

Donnely (2012) undersöker tv-serien Dexter, vars huvudrollsinnehavare presenteras som en 

sympatisk anti-heroisk seriemördare, som hon menar är ett av flera exempel av 

framställningen av komplex moralitet i Amerikansk television (Donnely 2012:16). Hon 

menar dock att skillnaden mellan Dexter och andra etiskt komplexa karaktärer, som Tony i 

Sopranos, är att Dexter inte utmanar den moral som står som ideal. Istället gör Dexter en klar 

distinktion mellan ”ont” och ”gott” våld (ibid.), genom att enbart döda andra mördare. 

Donnely menar att denna typ av karaktär även kan ses som en romantisering av de andra och 

onormala, till skillnad från den distinkta separationen mellan det normala och de avvikande 

andra i televiserade representationer av anti-hjälten från 1980-1990-talet (ibid.).  

Donnely (2012:17) menar att det finns kulturella uppfattningar kring rätt och fel, bra och 

dåligt då de flesta människor exempelvis bedömer mord som fel och abnormt. Här sker 

separationen mellan vad som betraktas som normalt och avvikande, vilket resulterar i att 

människor rubricerar seriemördare som Other, menar Donnely (2012:18). Vidare påpekas att 

denna uppdelning mellan gott och ont, vi och de andra, återspeglas i populärkulturella 
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representationer av förövare och kriminella, som en förstärkning av ideologin. När då lagen 

segrar över mördaren eller monstret på tvn förstärks tittarens känsla av trygghet och 

konceptet kring rätt och fel (ibid.).   

 Ett sätt att få publiken att sympatisera med anti-hjälten är att visa varför exempelvis 

seriemördaren började mörda, som för att rationalisera det oetiska beteendet (Donnely 

2012:21). I de flesta fall rationaliseras seriemördares beteende via exempelvis vanvård under 

barndomen eller psykisk ohälsa, vilket är ännu en strategi för tittare att distansera sig från 

anti-hjältarna (Donnely 2012:22). I fallet Dexter får tittaren ta del av hans tragiska barndom, 

där modern mördas brutalt och Dexter blir adopterad av en polisman som lär honom rätt från 

fel, vilket Donnely menar, får tittarna att känna sig mer bekväma med karaktären. Detta 

innebär dock inte att man kan identifiera sig med karaktären, då han fortfarande markeras 

som Other vilket är den rationella anledningen till varför han mördar (Donnely 2012:23), 

enligt tittaren. 
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3. Teori 
Då första frågeställningen är menad att besvaras med hjälp utav en innehållsanalys bygger 

mycket av teorin på semiotiska begrepp och modeller. För att belysa de enskilda 

tolkningarna kring seriens innehåll följs avsnittet av tolkningens individuella natur, med en 

beskrivning av begreppen konnotation och denotation samt encoding-decoding- modellen. 

Därefter följer en beskrivning av televisionens koder med bland annat en redogörelse av 

Fiskes tre nivåer av koder. Detta leder in på ideologi inom tv-mediet samt myter. 

3.1. Tolkningens individuella natur 

Beteckning är den mekanism med vilken mening produceras och cirkulerar, menar Storey 

(1997:120). Det var just denna mekanism som den franske forskaren Roland Barthes förhöll 

sig till när han studerade franska populärkulturella texter i sin bok Mythologies (1973). 

Barthes menade att populärkulturella texter innehöll ideologiska strukturer som allt för ofta 

antogs som naturliga och verklighetsbaserade (Storey 1997:120). För att komma bort från 

detta antagande utformade han en semiologisk modell för att läsa populärkultur, med 

Saussures modell kring betecknande/betecknade som bas (ibid.).  

Enligt Saussure finns det ingen direkt, naturlig koppling mellan det betecknande och 

det betecknade, den mening som skapas av ett visst tecken är istället konventionellt bestämt 

(Storey 1997: 113). Detta innebär att olika tecken kan ha olika betydelser beroende på vilken 

kultur de är aktiva inom, vilket även gäller tecken som inte är skriftliga. Även inom vilket 

sammanhang ett tecken uppstår, vilken relation den har till andra tecken och hur den skiljer 

sig från dessa tecken kan ha stor betydelse för tecknets mening (Storey 1997:114-115). Som 

en förlängning av Saussures semiologiska modell, lade då Barthes till ytterligare en nivå till 

beteckningen. Han menade att beteckning sker på två nivåer: denotation och konnotation 

(Storey 1997:121). Denotation, den första nivån, är den del av modellen som Saussure 

utformade, nämligen relationen mellan det betecknande och betecknade. Barthes benämnde 

första nivån av beteckning som tecknets förnuftiga och uppenbara betydelse (Fiske 

1990:118). Konnotation är det samspel som sker mellan betraktaren och texten, nämligen hur 

individens bakgrund och kulturella kontext spelar en roll i hur tecknet eller uppsättningen av 

tecken uppfattas (ibid). På samma vis är valet av skådespelare, dialog, musik och miljö i en 

tv-serie den konnotativa, mänskliga faktorn i hur mening skapas (Fiske 1990:118-119).  
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3.2.1 Encoding-decoding 

Som ett sätt att begreppsliggöra den process med vilken ideologi och värderingar förs vidare i 

representationer i tv utformade Stuart Hall Encoding- decoding-modellen. Denna modell 

utreder konceptet kring att medierade händelser, verkliga som fiktiva, ges mening eller kodas 

av sändaren, men kan avkodas av tittaren på ett sätt som inte nödvändigtvis står i linje med 

sändarens initiala budskap (Thornham & Purvis: 2005:77). Barker (1999:111) menar att 

produktion av mening inte innebär konsumtion av samma mening, då tittare är beroende av 

bl.a. sina sociala kontexter och bakgrunder i sina tolkningar. En annan aspekt i tolkningen är 

att den sammansättning av tecken som televiserade meddelanden är konstruerade av är 

mångfacetterade i sig (ibid.). Om den som kodar meddelandet tillhör samma kultur som den 

som avkodar det, kommer avkodningen att stå i linje med den initiala kodningen - detta 

benämns som den dominanta läsningen. Är publiken istället en del av en annan kultur än vad 

producenterna är, kan avkodningen bli olika (ibid). Detta belyser hur olika tv-program 

innehåller varierande betydelser samtidigt som de också kan tolkas på olika sätt av olika 

personer.  

3.3 Televisionens koder 

En kod är en samling tecken med vilka regler och konventioner är delade av medlemmar av 

en och samma kultur. Det är via reproducering av dessa koder i bl.a. tv som skapar mening 

för och inom kulturen (Fiske 1987:4). Vad gäller televisionens koder menar Fiske (1987:5) 

att det rör sig om tre nivåer av koder: reality, representation och ideology. Reality står för de 

sociala koder som kan avläsas av samhällsmedlemmar, dessa inkluderar utseende, make-up, 

omgivning, tal, uttryck, etc. Nivå två, representation, är vad Fiske kallar för de tekniska 

koderna som elektroniskt kodar in de koderna inom den första nivån. Här ingår exempelvis 

kameravinklar, ljussättning, klippning, musik och ljud (ibid.). Den tredje nivån står för de 

konventioner som innehåll i en tv-serie kan ha, vilka inkluderar individualism, patriarkat, 

klass, materialism, etc. Fiske menar att dessa koder lätt smälter in i varandra och att det i 

verkligheten är svårt att sära på dem i form av nivåer (Fiske 1987:4). Att förstå samhället och 

televisionens roll inom det är att förflytta sig mellan de olika nivåerna (Fiske 1987:6). Den 

ideologiska nivån inom televisionens koder kan synas i exempelvis dialogen mellan två 

karaktärer (Fiske 1987:6), där vissa åsikter eller föreställningar om världen kan utläsas. Även 

handlingar i en scen kan stå som representationer för en typ av ideologi, Fiske nämner 

exempelvis stöld av privat egendom som en spegling av kapitalism (ibid.). Man menar att 

handlingar mellan olika karaktärer kan stå som metaforer för maktförhållandena i samhället, 
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vilket styrker idén om television som ett medium med vilket samhälleliga ideologier och 

normer förstärks (Fiske 1987:9). En analys av tv, menar Fiske, förklarar att alla koder inom 

televisionen egentligen speglar en ideologisk konstruktion (Fiske 1987:6). Exempelvis är 

rollbesättning en viktig del av en sådan analys, då skådespelare och deras utseende redan är 

inkodade via sociala konventioner (Fiske 1987:8). Gerbner (1970:77) anger till exempel att 

man oftast väljer attraktiva skådespelare som ska spela hjälten, medan mindre attraktiva 

skådespelare får anta roller som skurk.  

3.4 Ideologi inom tv-mediet 

De delade meningar och värderingar med vilka ett samhälle förstår sina egna strukturer och 

processer i relation till den materiella världen är vad man benämner som ideologi (Thornham 

& Purvis 2005:74). Man menar att dessa värderingar cirkulerar runt inom olika institutioner i 

samhället, där bl.a. media och television ingår. Det är dessa institutioner som både sprider 

vidare dessa värderingar men också bekräftar dem, vilket resulterar i att de till följd av detta 

betraktas som common sense eller norm (ibid.). Thornham och Purvis menar att ideologi och 

de maktstrukturer de underhåller, förkroppsligas i de representationer som finns inom tv-

mediet (2005:75). Detta belyser vikten av ideologi när man studerar representation inom tv-

serier och hur dessa kan komma att påverka hur individen själv förstår sig själv och världen 

kring sig (Woodward 1997:14). Detta kopplar vidare till filosofen Louis Althussers definition 

av ideologi som den imaginära relationen mellan individen och individens faktiska 

levnadsförhållanden (1984:36). Althusser menar att värderingar och uppfattningar kring 

individens förutsättningar i samhället konstrueras och upprätthålls av olika institutioner. Han 

utvecklar vidare att det är press, radio och television som har kommit att bli de mäktigaste 

institutionerna i samhället (Althusser 1984:25). Detta står i linje med Stuart Halls analys av 

mediernas makt i samhället i relation till just ideologi. Han utvecklar därmed tre former av 

ideologiska verk som televisionen står för i samhället. Den första formen rör sig kring 

televisionens uppgift att förse tittare med representationer och bilder av sociala grupper som 

är främmande för tittaren. Den andra formen menar att skapa kategoriseringar och 

klassificeringar av dessa grupper i samhället för att på så sätt skapa förståelse. Den sista och 

tredje formen menar att skapa en form av social ordning där det sker en typ av konsensus 

kring dessa klassificeringar av sociala grupper i samhället, vilket gynnar den givna ideologin 

(Hall 1977:340-342). Detta är viktigt att när man analyserar de representationer som syns i 

tv-dramatiseringar av karaktärer och dess värderingar. Trots att det rör sig om just 

dramatiseringar, menar Thornham och Purvis (2005:76) att Althussers och Halls reflektioner 
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kring ideologi kan förklara hur tittare tar till sig information från televiserat drama och vad 

detta ger för konsekvenser. 

3.4.1 Myter 

Barthes trycker på att populärkulturella texter innehåller myter - ideologiska framställningar 

med vilka de dominerande grupperna inom ett samhälle sprider och fastställer sina 

värderingar och maktpositioner (Storey 1997:121). Fiske (1990:121) menar att myter är 

kulturens sätt att tänka om någonting, att förhålla sig till och begreppsliggöra verkligheten. 

Han tar upp primitiva myter som handlar om livet och döden, människor och gudar och gott 

och ont, samt sofistikerade myter som förhåller sig till manligt och kvinnligt, familjen, 

framgång, etc. (ibid.). Myter, som Barthes definierar det, är således föreställningar om olika 

fenomen i samhället, man har exempelvis sedan tidigare, via sin kulturella bakgrund, en idé 

om vad som är naturligt respektive onaturligt, acceptabelt eller oacceptabelt. Ett exempel på 

en myt skulle kunna vara myten om knarkkungen som en framgångsrik och respekterad 

individ som lever lyxliv. Här är det dock viktigt att belysa teckens polyteistiska attribut, 

vilket förutsätter dess potential att beteckna fler olika betydelser (Storey 1997:121) i 

kombination med den kulturella bakgrund och subjektivitet varje individ/läsare förhåller sig 

till. Detta innebär att myten om knarklangaren också kan ses som någonting negativt: en 

person som inte följer lagen och är kriminell.  
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4. Metod & material 
Detta avsnitt ger en utförlig beskrivning av den triangulering med vilken denna studie är 

baserad på. Avsnittet är uppdelat i en del som beskriver innehållsanalysen, varpå metoden 

bakom fokusgruppen följer. En kort beskrivning av serien Narcos återfinns, detta för att ge 

läsaren en tydlig inblick i den serie som undersöks. Detta följs av en vidare beskrivning av 

den population som utmynnades och till slut blev forskningsmaterialet för studien samt den 

analysmetod med vilken innehållsanalysen utfördes. Fokusgruppens studiedesign följer, samt 

en utförlig beskrivning av urvalet för studien, det stimulusmaterial och den intervjumanual 

som användes i studien. Etik och övrigt hänsynstagande beskriver bland annat den fokus om 

anonymitet i studien. Detta följs av åtaganden kring reliabilitet och validitet samt studiens 

begränsningar.   

 

Utifrån det nämnda syftet och med ambition att besvara frågeställningarna designades studien 

utifrån en kvalitativ utgångspunkt, med triangulering i form av en innehållsanalys och 

fokusgrupp som forskningsmetod. Då syftet med studien är att undersöka såväl innehållet i 

Narcos som den tolkning som det kan ge upphov till anses en kombination av två kvalitativa 

metoder som innehållsanalysen och fokusgruppen vara ett sätt att upprätthålla det syftet. 

Forskaren bidrar till en teoretisk utgångspunkt via sin innehållsanalys medan deltagarna i 

fokusgrupperna står för de naturliga reflektionerna, reaktionerna och attityderna som uppstår 

i en normal tittar-situation. Data som sedan utvanns i såväl innehållsanalysen som 

fokusgrupperna ställdes inför varandra med syfte att komplettera information, men även 

utvärdera de applicerade teorierna. 

4.1 Innehållsanalys: bakgrund 

I denna del av studien utgörs metoden av en innehållsanalys av ett tv-program. Enligt Bignell 

(2004:211) utförs en innehållsanalys genom 5 steg: Urval, definiering av kategorier att 

analysera, utvärdering och kodning av data, analysering av data och slutsatser. Det program 

som analyseras görs i linje med det underliggande temat i syfte: i detta fall representation 

kriminalitet. En mer genomgående innehållsanalys av ett tv-program involverar en s.k. 

population (ibid.), vilket är ett urval av program som visats inom en och samma kontext. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara ett urval av nyckelscener under en tv-series säsong som 

relaterar till de angivna frågeställningarna i studien. 
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 Även den handling och dialog som utspelas i Narcos kan tolkas som en medietext, där 

en typ av visuell textanalys kan genomföras. Björkvall (2012:307) menar att analysen av 

texter är viktig för att förstå vissa samhällsaspekter där även de visuella faktorerna är av vikt 

för tolkningen. Björkvall menar att en multimodal analys av en text, som innefattar såväl 

språk som visuella element, men även kameravinklar och andra stilistiska aspekter, är 

betydelsefull för en textanalys (Björkvall 2012:310-311). Bednarek (2010:17-18) menar att 

multimodalitet inom tv- och filmmediet står för de olika semiotiska drag en tv-serie kan 

innehålla som i sin tur utgör den övergripande bilden av exempelvis karaktärer eller 

atmosfären i en scen. För Esslin (2002:20) innebär detta att kommunikation i tv-serier utgörs 

av ”buntade kluster av data som bombarderar sinnena”, vilket belyser den vikt en multimodal 

analys utgör i en innehållsanalys av denna sort. Man kan exempelvis i den visuella 

representationen av karaktärer i serier utläsa vem som är en del av den sociala gemenskapen 

och vem som är utanför den (Björkvall 2012:311), men även på ett liknande sätt utläsa vilka 

attityder karaktärerna har till varandra eller olika fenomen. Björkvall menar att man tar en 

närmare titt på de aktiviteter och processer som syns mellan deltagare i texten; Vem gör vad 

mot vem? Vad har de avbildade personerna för relation till varandra? Det rör sig 

sammantaget om hur olika världar representeras i olika typer av texter, alltså tar man en 

närmar titt på det perspektiv som presenteras. Detta, menar Björkvall, kopplas till den 

multimodala diskursanalysens konstruktivistiska drag, som bygger på att medietexter 

konstruerar ett sätt att se på världen, mer än vad de visar på hur världen egentligen ser ut 

(Björkvall 2012:323).  

4.1.1 Narcos 
Narcos är en serie som hade premiär på streamingtjänsten Netflix den 28 augusti 2015 

(IMDB) och har hittills haft en fullständig säsong vars alla avsnitt kunde ses på Netflix efter 

seriens lansering. Seriens handling rör sig kring den sanna historien om den Colombianska 

knarkkungen Pablo Escobar och den våldsamma och mäktiga drogkartell han ledde i 

Colombia (Netflix). Protagonisten och den berättarröst som följer tittaren under seriens gång 

är den av Drug Enforcement Agency-agenten Steve Murphy som flyttar från USA till 

Colombia för att sätta stopp för Escobar och hans knarkvälde. En viktig aspekt som gör 

denna serie unik i sitt slag är att den, med sitt fiktiva anlag kombineras med dokumentära 

bilder från bl.a. drograzzior och sammandrabbningar mellan polis och karteller. Man kan på 

så vis utläsa serien som en typ av biografisk skildring av framför allt Pablo Escobar och 

agenten Paul Muprhy.  
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4.1.2 Population 

Forskaren tittade på hela första säsongen av Narcos och tog anteckningar för att kunna notera 

vanligt förekommande kategorier och ämnen inom serien. Hänsyn till action, dialog och 

ideologiska koder, som Fiske benämner det (Fiske 1986:11) stod som fokus under analysen. 

Action, som vidare kommer att benämnas som handling i denna studie menade att analysera 

såväl handling och narrativ, som de ansiktsuttryck och emotionella uttryck som kunde utläsas 

i karaktärerna. Även den symboliska interaktionen (Björkvall 2012:311) kan utläsas i 

handlingen vilket står för exempelvis hur karaktärer beter sig med varandra vilket indikerar 

vad de har för relation till varandra. Dialog stod för de repliker mellan karaktärer som kunde 

utläsas som relevanta för studiesyftet, medan ideologiska koder var mer övergripande 

representationer av olika attityder och åsikter som karaktärerna uttryckte, se även Bednarek 

(2010:180).  

4.1.3 Analysmetod 

Andersen (2012:213) menar att analys och tolkning ständigt pågår vid kvalitativ metod, då 

forskarens idéer modifieras och prövas för att sedan om-modifieras och omprövas. 

Analysarbetet i kvalitativ forskning handlar om att i efterhand hitta mönster och 

överensstämmelser i data som analyserats (ibid.). Den analysmetod som ansågs som passande 

för att hitta mönster och överensstämmelser i materialet var kodning, där materialet delades 

upp efter teman och mönster (Ekström & Larsson 2010:84). I detta fall tittade forskaren på 

materialet och antecknade de vanligt förekommande ideologiska uttryck i form av dialog och 

handling som relaterade till attityder och föreställningar.  

Lévi-Strauss fokus kring språkets paradigmatiska dimension togs i beaktande under 

analys-momentet, då han talar för att skapandet av begreppsmässiga kategorier inom ett 

system är själva grunden för att förstå sig på någonting (Fiske 1990:157). Med bakgrund som 

“den fundamentala, allmängiltiga förståelseprocessen” (Fiske 1990:158), stod de binära 

motsatsförhållandena som grund för analysens helhet.  Efter att anteckningar noterats 

punktvis kunde forskaren koda anteckningarna i olika färger med relevans till de kategorier 

som utvanns under tittandet. Exempelvis markerades kategorin Good guys/Bad guys i serien 

med blå bakgrundsfärg för att på så vis kunna utläsa vilka avsnitt/scener som var relevanta 

som material för både innehållsanalysen och gruppintervjun. Den population som valdes ut 

som stimulusmaterial i fokusgrupperna baserades på huruvida en viss färgkod förekom ett 

flertal gånger inom nyckelscenerna. 
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 Med hänsyn till den mängd material som analyserades valdes de estetiska 

kategorierna som Fiske nämner (1987:5) bort då det ansågs som överflödigt att ta hänsyn till 

stilistiska aspekter som exempelvis kameravinklar och musik. Dock togs aspekter som 

omgivning och miljö till hänsyn, om ett stort hus med pool exempelvis var en viktig indikator 

på rikedom, ansågs detta relevant att ta med i analysen.  

4.2 Fokusgrupp: bakgrund 

Enligt Andersen (2012:183) utgörs en fokusgrupp i en fokusgruppsintervju vanligtvis av 8-12 

personer vilka styrs av en moderator med ändamålet att leda in grupper på rätt ämne och 

därmed göra dialogen fruktbar för studiens syfte. En fokusgruppsintervju kan vara i upp till 

tre timmar och samtalet bör därför bandas och spelas in för att försäkra om att all data 

registreras (ibid). Att samla människor i en grupp och diskutera ett ämne gör att deltagarna 

kan påverkas och inspireras av varandras upplysningar, attityder och synpunkter (Andersen 

2012:184) vilket gör det fruktbart för studier med ett liknande syfte som denna. Detta kan 

också påverka deltagarna på så sätt att det belyser olika aspekter av studieobjektet. Flick 

(2009:203) menar att det rör sig om en interaktiv metod där deltagarna, till hjälp av varandras 

funderingar och reflektioner, inspireras till samtal som annars inte skulle kunna uppnås i till 

exempel i enskilda intervjuer. Även Andersen menar (2012:184) att det är just interaktionen 

inom gruppen som stimulerar till samtal och reflektioner, vilket också ger mer nyanserade 

och djupgående svar i kontrast till individuella intervjuer.  

Fokusgruppsintervjun som forskningsmetod har sina fördelar i att det presenterar ett 

billigt och snabbt sätt att samla in data från deltagare på en detaljerad nivå (Andersen 

2012:184). En annan fördel kan vara att deltagarna kan känna sig mer inspirerade till samtal 

och uppleva intervjun som mer intressant än andra former av intervjuer (ibid.). Detta bidrar 

också till den mångfald av svar en fokusgruppsintervju kan bidra till då det är flera 

människor, i olika åldrar och med olika bakgrunder som bidrar till samtalet (Flick 2009:204).  

Nackdelar med forskningsmetoden är att man måste förhålla sig till enbart vissa teman och 

inriktningar med tanke på att fokusgruppen kan vara så stor samt att det som moderator kan 

tyckas svårt att styra samtalet om exempelvis konflikter inom gruppen uppstår (Andersen 

2012:184). Flick menar att det i vissa fall kan vara svårt att se till att alla medlemmar i 

gruppen kommer till tals (Flick 2009:205). I dessa fall får moderatorn agera som vägledare 

och be de personerna som inte hörs lika mycket att föra fram sin talan. Det är även svårt att 

prata om privata och känsliga ämnen i fokusgrupper, då vissa personer kan ha svårt att 

utelämna sig själva (Andersen 2012:184).  
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Eftersom syftet med denna studie är att just utvärdera tittares uppfattning kring 

representation i Narcos, anses fokusgruppsintervjun vara passande för att just stimulera 

reflektion och samtal. Då ämnet narkotika kan vara av känslig natur försäkrades deltagarna 

om sin anonymitet och gavs möjligheten att lyssna på det inspelade samtalet i efterhand. Mer 

om de etiska hänsynstagandena i studien under avsnitt 4.4.3. 

4.2.1 Studiedesign 

Fokusgruppsintervjun delades in i följande tre faser: 

1. Informationsblad skickades ut till de 8 deltagarna. 

2. Deltagarna möttes upp efter en vecka i en hemmamiljö där de fick titta på utvalda 

nyckelscener från Narcos. Detta varade i totalt 45 minuter. 

3. Deltagarna fick fritt föra en diskussion kring det som hade visats. Moderator fick 

bidra med följdfrågor vid behov. Diskussionen varade i totalt ca 2 timmar, exklusive 

10 minuter paus. 

 

De klipp som hade behandlats i innehållsanalysen samt de kategorier som återgavs under 

analysens gång användes som material för fokusgrupperna. Med kategorierna som 

utgångspunkt kunde forskaren, som agerade som moderator under 

fokusgruppsdiskussionerna, leda in diskussionerna på de kategorierna som erhölls från 

innehållsanalysen.  

I den inledande fasen av fokusgruppsintervjun togs Andersens (2012) riktlinjer kring 

intervjuer till hänsyn. Han nämner bl.a. att det är viktigt att i ett inledande stadium tala om för 

deltagarna vem man är, försäkra dem absolut anonymitet samt ge tillräckligt med information 

så att den intervjuade kan avgöra om han eller hon vill medverka eller inte (Andersen 

2012:186). Detta gjordes via informerat samtycke (Ekström & Larsson 2010:74) i ett 

informationsblad som skickades till deltagarna via mail en vecka innan fokusgruppsintervjun 

(se 6.1 Bilaga). 

Här ingick även information kring inspelning och transkribering av studien, ett förtydligande 

om att diskussionen var i forskningssyfte samt ungefär hur lång tid det skulle ta att utföra. 

Det som uteblev i informationsbladet var information kring studiens syfte, vilket Andersen 

också nämner i sina riktlinjer. Detta ansågs var en faktor som skulle komma att påverka 

studiens reliabilitet, då syftet var att samla in information om deltagarnas uppfattning kring 

kriminalitet i serien. Då scenerna i förtid var utvalda baserat på syfte och frågeställningar 

ansågs det inte heller nödvändigt att vidare informera deltagare kring syftet.  
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Vidare talar Andersen (2012) för att det är viktigt för moderatorn att lyssna på vad de 

intervjuade säger under intervjun för att på så sätt kunna upptäcka och utreda oklarheter om 

det som blivit sagt. Moderatorn fick i detta fall be deltagarna att antingen upprepa eller låta 

andra deltagare reflektera kring missförståelser eller oklarheter som uppstod. Uppstod det 

oklarheter eller förhinder i samtalet som deltagarna inte kunde komma ifrån ombads de att 

hoppa över frågan och fortsätta samtalet med ett nytt ämne. Moderatorn hade under intervjun 

tillgång till en intervjumanual (se 6.2 Bilaga) som skulle rikta in deltagarna på de ämnen som 

var relevanta för studien och se till att deltagarna inte spenderade allt för mycket tid på 

ämnen som var irrelevanta för studien då tiden var begränsad. För att moderatorn inte skulle 

styra samtalet allt för mycket ställdes inga frågor eller riktlinjer till deltagarna då 

diskussionen pågick inom syftets och frågeställningarnas ramar. 

4.2.2. Urval 

Enligt Ekström och Larsson (2010:61) handlar urvalsprocessen om att framställa en 

ändamålsenlig grupp intervjupersoner som tillhör det fenomen man ska studera. I detta fall 

rörde det sig om specifikt ungdomar som hade sett säsong 1 av Narcos och hade god vetskap 

om dess innehåll. Som ett sätt att komma närmare målgruppen och med hänsyn till 

begränsningen av tid och andra resurser, valdes urvalsmetoden snöbollsurval. Snöbollsurval 

innebär att man börjar med en person med vars hjälp nästa person lokaliseras (Ekström & 

Larsson 2010:63). Detta urval är passande när det rör sig om tids- och resursbrist och när 

forskaren själv inte har möjlighet att resa runt och intervjua personer (ibid.). Det var även 

viktigt för forskaren att personerna på något vis kände varandra och var del en redan befintlig 

grupp (Ekström & Larsson 2010:82), detta för att diskussionen skulle kunna flöda fritt med 

bekvämlighet. Med hjälp av Facebook kunde forskaren ta fram ett urval på 20 personer via 

en öppen ansökan (ibid.) som sedan, vid en kortare utfrågning gällande tittarvanor av serien, 

kunde minskas till en grupp på 8 personer, i linje med Andersens (2012:183) 

rekommendationer. Vidare följer en kort beskrivning av varje enskild gruppmedlem: 

 

Elsa: Kvinna, 25 år. Arbetande, revisor. 

Lisa: Kvinna, 24 år. Arbetande, högstadielärare. 

Vera: Kvinna 18 år. Studerande, universitet. 

Karin: Kvinna, 24 år. Arbetande, kommunikatör 

Erik: Man, 24 år. Arbetande, programmerare. 

Viktor: Man, 26 år. Arbetande, cafébiträde. 
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Sebastian: Man, 23 år. Arbetande, kock. 

Tor: Man, 25 år. Arbetande, konsult. 

 

I analysen benämns deltagarna efter namn och ålder, för att vid behov lättare kunna 

undersöka skillnad i kön och ålder.  

Samtliga personer var från Stockholms-området, vilket noterades. Uppdelningen av 4 

kvinnor och 4 män var medvetet med hänsyn till representation då skillnader mellan män och 

kvinnor kunde uppstå. Genus var dock inte ett område som lades mycket fokus på, dock var 

det viktigt för forskaren att kunna dra paralleller mellan om någon skillnad uppstod i den data 

som samlats in. Även arbetstitel noterades, även om detta inte ansågs som en ledande faktor i 

studien. Med hänsyn till vikten av individens sociala kontext i denna typ av forskning, fann 

man det viktigt att notera även dessa faktorer. Då exempelvis Morley (1980) fann fog för att 

tolkning kan se annorlunda ut inom en och samma kulturella kontext ansågs det viktigt att 

även notera individuella skillnader inom urvalet. 

4.2.3 Stimulusmaterial 

Ekström och Larsson (2010:80) menar att man i fokusgruppsdiskussioner kan använda sig av 

s.k. stimulusmaterial i form av bild, film eller text som ett sätt att bygga diskussionen på. I 

detta fall bestod stimulusmaterialet av sedan innan utvalda nyckelscener från Narcos. De 

nyckelscener som valdes av forskaren baserades på de kategorier som framkom under 

innehållsanalysen. Totalt var stimulusmaterialet 45 minuter långt och bestod av scener från 

avsnitt 1-8 från första säsongen. Då samtliga deltagare hade sett hela säsongen tidigare 

användes materialet som en typ av överblick och påminnelse kring vad serien handlar om, 

istället för ett specifikt fokus på ett antal scener. Med ambition att hitta de övergripande 

värderingar och attityder som fanns i serien ansågs det därför viktigt att presentera 

diskussionen som ett samtal kring hela säsongen, med ett antal frågor som vägledning. Enligt 

Ekström och Larsson (ibid.) ska materialet väcka frågor och diskussion och är inte menat att 

skapa argumentation och ge svar. 

4.2.4 Intervjumanual 

Då gruppdiskussionen var utformad utifrån en semi-strukturerad ansats, utformades en 

intervjumanual med ett begränsat antal frågeområden, enligt Ekströms och Larssons 

(2010:83) inrådan. Intervjumanualen/frågeformuläret utformades utifrån Wibecks (2010) 

frågebatteri med fem frågor. Manualen inleddes med en öppningsfråga med syfte att göra 

deltagarna bekanta med varandra, följt av en introduktionsfråga som presenterade det 
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övergripande temat. Övergångsfrågorna hade som syfte att leda deltagarna närmare det större 

perspektivet och fördjupa diskussionen. Större delen av diskussionen ägnas åt nyckelfrågorna 

som berör de kategorier som syntes i innehållsanalysen och avslutas med en avslutningsfråga.  

4.2.5 Etik & övrigt hänsynstagande 

Med hänsyn till intervjupersonernas integritet och säkerhet försäkrades de i början av 

intervjun om anonymitet och att den information som spelades in och antecknades enbart var 

i forsknings-syfte. Det har tidigare nämnts att fokusgruppsdeltagarna fick ta del av ett 

informationsblad en vecka innan studien. En uppföljning av detta var att deltagarna ännu en 

gång fick informationsbladet uppläst av moderatorn inför gruppintervjun, detta för att öka ett 

gemensamt förtroende i samtalet (Ekström & Larsson 2010:73) samt för att få respondenterna 

att känna att undersökningen sköttes seriöst och etiskt (ibid.).   

 En annan aspekt som ansågs viktigt för deltagarnas integritet var att låta dem läsa 

igenom de genomarbetade citaten som skulle finnas med i studien. Då känsliga ämnen togs 

upp under diskussionen ansågs denna aspekt vara av vikt. Samtliga deltagare godkände 

citaten.  

4.2.6 Analysmetod 

Det material som samlades in under diskussionerna via inspelningen, transkriberades av 

forskaren och färg-kodades på ett liknande sätt som under innehållsanalysen. Diskussionerna 

ska skrivas ut in extenso, enligt Ekström och Larsson (2010:69), med alla ord och 

upprepningar, kroppsspråk och övriga uttryck i form av exempelvis skratt. Det är även viktigt 

att transkription av material sker så fort som möjligt efter att det spelas in, då forskaren kan 

återkoppla idéer och tankar som hon själv upplevt under samtalet. Om ett svar från en 

respondent exempelvis sas med ironi och inte kan höras på inspelningen, kan forskaren själv 

notera detta (ibid.). Ekström och Larsson anger ett antal riktlinjer i analysen av material och 

menar att det framförallt handlar om att kategorisera materialet, söka mönster, och notera 

relationer (Ekström & Larsson 2010:71). Det viktigaste är dock att analysen inte blir större än 

dess kontext och får en så kallad ”ohållbar generell kraft” (ibid.), då det enbart rör sig om 

analys det givna materialet, i detta fall första säsongen av Narcos. 

Fanns det citat som kunde stödja kategorierna från innehållsanalysen markerades 

detta, även övriga citat och nya kategorier togs till hänsyn. Enligt Ekström och Larsson 

(2010:84) går analysen ut på att identifiera kontexter och mönster bakom diskussionen, 

jämföra olika åsikter och utforska uttalanden som leder till oenigheter eller samstämmigheter. 
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Att materialet är inspelat innebär också att man kan ta hänsyn till olika ljud som, suckan och 

långa tystnader, där anteckningar och film-material kan komplettera kroppsspråk, etc.(ibid.).   

4.3 Reliabilitet & validitet 

Som en försäkring på att denna studie har undersökt det som ämnats studeras och att detta har 

gjorts på ett forskningsmässigt sätt (Ekström & Larsson 2010:76-77) har studien gång tagit 

hänsyn till följande aspekter: 

En fokusgruppstudie med olika deltagare ger en nyanserad bild av forskningsområdet 

i fråga och bidrar till en studie med ett flertal perspektiv, medan innehållsanalysen ger en 

subjektiv bild utav fenomenet som studeras. En fördel med trianguleringen av metoder är att 

den ena metoden kan komplettera data som den andra metoden inte hade möjlighet att 

framföra. 

För att undvika att de frågor som moderatorn ställde stödjer egna antaganden eller är 

självuppfyllande på något sätt, ställdes enbart frågor då konversation mellan deltagarna 

upphörde. Ändamålet med fokusgruppsdiskussionerna var att ge deltagarna möjligheten att 

självständigt analysera och dra slutsatser kring materialet för att på så sätt belysa tolkningens 

olika perspektiv. Moderatorns uppgift var här att ställa sig neutralt inför det ämne som 

diskuterades och enbart ingripa då diskussionen ledde in på ämnen som inte var relevanta, 

detta för att inte påverka studiens reliabilitet. För att undvika att hamna i en situation där 

forskaren började driva sina personliga meningar (Ekström & Larsson 2010:74), agerade 

moderatorn enbart som observatör under diskussionen.  

I fråga om insamling av tillräckligt fylligt material, som Ekström och Larsson 

(2010:77) uttrycker det, ansågs det viktigt att samla in så mycket material som möjligt, för att 

sen bedöma vad som ansågs som relevant för studien. Därför prioriterades självständig 

diskussion mellan deltagarna för att på så sätt nå autencitet och djup i deltagarnas utsagor 

(ibid.). Även Layder (1993:122) menar att ju kompaktare ens empiriska material är, desto 

säkrare kan man vara om att ens fynd kommer att vara valida. Ett sätt att säkerställa om att 

det material som erhölls var av vikt för studien var att avbryta sessionen när nytt material 

slutade framkomma i gruppdiskussionerna.  

För att försäkra om att de citat som togs med i materialet var valida och korrekta, 

kunde respondenterna, då de läst igenom citaten (läs ovan, under Etik & andra 

hänsynstaganden) ange om det hade uppstått några fel-citat eller om forskaren hade uppfattat 

en utsaga på ett felaktigt sätt. Ekström och Larsson (2010:79) menar att denna typ av 

respondentvalidering ökar studiens kvalitet .  
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4.4 Studiens begränsningar 

Då studien är av kvalitativt karaktär går det inte att dra generella slutsatser kring innehållet i 

Narcos och dess koppling till andra samhälleliga fenomen. Syftet pekar istället på att 

undersöka olika tolkningar och meningar kring innehållet. Vad studien däremot kan göra är 

ge vägledning i andra liknande situationer, till exempel vid analys av liknande tv-serier 

(Ekström & Larsson 2010:76) eller annan framtida forskning. Då det enbart rör sig om en 

fokusgrupp med 8 personer anses denna studie inte tillräcklig för att uttala sig generellt om 

representation i populärkulturella tv-serier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   Senka	  Hasanovic	  

	   24	  

5. Resultat & analys 
Avsnittet är uppdelat i två delar: den första delen står för innehållsanalysens resultat och den 

andra för fokusgruppens. Innehållsanalysens resultat presenteras i form av utdrag från 

scener i serien som stöds av de angivna kategorierna. I vissa fall används fetstil i citaten, 

detta för att belysa de angivna kategorierna i analysen. Citaten är numrerade och avslutas 

med avsnittets nummer, vilken säsong det tillhör och vad avsnittet heter. Fokusgruppens 

resultat presenteras i form av utdrag från fokusgruppsdiskussionen, som stöds av de angivna 

kategorierna. Citat från deltagare presenteras i kursiv text, följt av deltagarnas namn och 

ålder. Text inom parentes inom citaten är skrivet av forskaren själv, detta för att tydliggöra 

kontext. I fallen där det återfinns fetstil i citaten, vill forskaren belysa den hänvisning till 

kategorin i deltagarnas uttalanden.  

 

5.1 Innehållsanalys 

Vidare följer en genomgång av de kategorier som framkom i innehållsanalysen och hur dessa 

behandlades. 

5.1.1 Bad guys/Good guys 

Mycket av innehållet i serien tyder på en kamp mellan de primitiva myterna (Fiske 1990) om 

oppositionerna gott och ont, något som syns i ett flertal citat från säsongen: 

 

(1) 

MURPHY: I wouldn’t care if they held me responsible for this blood bath. But 

don’t call me a bad guy just yet. 

 

(2) 

MURPHY:   But sometimes bad guys do good things. 

 

(3) 

MUPRHY: Life is more complicated than you think. Good and bad, they’re 

relative concepts. In the world of drug dealers, you do what you think 

is right and hope for the best. 

(1.1, Decenso) 



	   Senka	  Hasanovic	  

	   25	  

 

(4) 

PEÑA:   Sometimes you’ve got to do bad things to catch bad people. 

 

MURPHY:  And sometimes bad people help you do good things. 

(1.4, The Palace in Flames) 

 

Det var därför viktigt att analysera såväl citat som situationer där olika aktörer behandlades 

som goda, respektive onda karaktärer. Framförallt kunde man se både poliser och politiker 

representeras som onda, respektive goda. I detta fall var det viktigt att reflektera kring de 

ideologiska strukturerna som rådde inom de två motståndsgrupperna: poliser och politiker vs. 

narcos (knark-kartellen).  

5.1.2 Politiker och polis som bad guys 

Som Thornham & Purvis nämner (2005:75) står bl.a. tv-mediet som förkroppsligandet av de 

maktstrukturer som finns i samhället. I fallet Narcos ser man en representation av denna 

maktstruktur i form av poliser och politiker som styr samhället och landet Colombia i stort. 

Historien i serien håller sig till framförallt det politiska läget i Bogotá och Medellín, 

samhället där Pablo Escobar växte upp i, men även USA. Som en inledning presenteras 

tittaren inför den makt som amerikanska politiker och auktoriteter utövar. Här ingår såväl 

DEA som den amerikanska presidenten under den tiden, Richard Nixon. Denna maktstruktur 

tydliggörs exempelvis genom dokumentära bilder från nyhetsinslag och presskonferenser från 

Vita Huset. Då Storey (1997:120) menar att ideologiska strukturer inom populärkultur oftast 

ses som naturliga och verklighetsbaserade, kan dessa dokumentära bilder tyda på en ambition 

att koppla innehållet i Narcos med verkligheten.  

En annan aspekt står för den Colombianska maktstrukturen: Colombias insatsstyrka, 

polis och politiker. En tydlig gränsdragning mellan kriminella (narcos), makten (politiker) 

och de som vaktar samhället (polisen) dras initialt mellan de olika aktörerna, då Murphy 

inleder den första scenen i avsnitt 1 med att hans uppgift som polis var att ta fast bad guys. 

Detta kan kopplas tillbaka till Stuart Halls andra ideologiska verk, där tv-mediet skapar 

klassificeringar av grupper i samhället för att på så sätt skapa förståelse (Hall 1977:340-342). 

Dock utgörs i stort sett hela serien av en ideologisk dragkamp mellan vem som är god och 

ond av aktörerna, vem som ska ha tillgång till pengar och makt i samhället -om det är folket 

eller politikerna. Initialt presenteras politiker som opålitliga och som bad guys: 
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(5) 

MURPHY: Take Richard Nixon, for instance. People forget that 47 million 

Americans  voted for Nixon. We thought he was one of the good guys. 

And Nixon thought Chilean general  Pinochet was a good guy because 

he hated the Commies. So we helped Pinochet seeze power. Then 

Pinochet turned around and killed thousands of people. Maybe not 

such a good guy after all. 

 

(1.1, Decenso) 

 

Men även Murphy verkar reflektera kring sin egen roll som en bad guy, något som kan ses i 

Citat 4. Det är även av vikt att påpeka att det är Steve Murphy som står för berättandet och att 

det därmed är hans åsikter och attityd kring politiker som reflekteras. Huruvida detta avkodas 

av tittaren på samma sätt är av fråga och kopplar till tittarens egen reflektion och åsikter kring 

politiker och makthavare inom seriens kontext. Även huruvida tittaren förstår den historiska 

kontexten bakom Nixon och Pinochet är viktigt som en referens för Murphys attityd.  

5.1.2.1 Korruption 

I andra fall kan man se poliser och politiker mutas av narcos för att Escobar senare ska kunna 

vinna ett politiskt val, få information om polisen eller personer som har förrått honom. Detta 

är en tydlig markering av hur polis och makthavare är lika måna om att bryta reglerna som de 

kriminella.  

 

(6) 

MURPHY: He beat us because he was willing to do what we weren’t, bad guys 

don’t play by the rules. That’s what makes them bad. Maybe that’s 

what lets them win. 

 

(1. 8, La Gran Mentira) 

 

I senare avsnitt kan man se Murphy delta i hot och misshandel mot människor, vilket under 

tidigare avsnitt under säsongen enbart förknippades med narcos. Även andra polismän deltar i 

mutor och mord för att komma åt Escobar. Detta kan ses som en övergång av polisen 
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representerad som de goda väktarna i samhället till näst intill lika med Escobar och hans män. 

I en scen från avsnitt 8 dödar en av poliserna Escobars närmaste man och kusin genom att, 

med hjälp av ett flertal män, misshandla honom till döds. Som en indikation på att 

polismannen bryter mot de lagar och konventioner som gäller inom samhället inom Narcos 

ber han sina män skjuta Gustavo med ett flertal skott för att få det att se ut som att han blev 

dödad i en skottlossning med polisen. Med koppling till Fiskes notering kring ideologi (Fiske 

1987:6) kan denna handling stå som en motsättning kring den konsensus om lag och rätt och 

fel som finns inom det samhälle som representeras i Narcos. På en ytterligare nivå, där 

auktoritära aktörer som polisen står emot sina egna regler, kan detta innebära en kritik kring 

den ideologi som råder inom seriens kontext. Då Fiske menar att handlingar mellan olika 

karaktärer kan stå som metaforer för maktförhållandena i samhället (Fiske 1987:9 ), kan 

polisens makt i denna specifika scen spegla det lagliga vakuum som råder i Colombia, där 

polis såväl som kriminella agerar till egen vinning. 

5.1.3 Narcos som bad guys 

Trots att det ges många indikationer på att polis och politiker kan vara onda, verkar 

representationen av narcos som bad guys framställas mer frekvent. Det är framförallt det 

hänsynslösa dödandet som narcos står för i relation till polisen och politikerna. I många fall 

är det Escobar som beordrar människor att döda åt honom och i andra fall gör han det själv. 

Dödandet är inte någonting allvarligt eller ovanligt för Escobar, vilket kan speglas i en scen 

från avsnitt 5, där Escobar spelar fotboll med sin son samtidigt som han beställer ett mord 

över telefon.  

 

(7) 

MURPHY:  He would die for the love of his wife. But did she know how easily he 

orded his men to kill? 

 

(1.5, There Will Be a Future) 

 

Man skulle kunna se det på så vis att dödande inom den kriminella världen där Escobar 

förhåller sig är något som inte avviker från normen, istället råder det förväntningar kring att 

man dödar eller blir dödad om man motsätter sig knarkkartellen. Att Escobar och hans män 

sällan ställs inför rättsliga konsekvenser för sina aktiviteter, gör att detta beteende fortskrider 

under hela säsongen. Detta står i motsättning till den värld Murphy rör sig inom, vilket kan 
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kopplas till Halls (1977:340-342) första ideologiska verk: nämligen att televisionens uppgift 

är att förse tittaren med representationer och sociala grupper som är främmande för tittaren. 

Tittaren får ta del av Murphys perspektiv, samtidigt som hon/han kan bilda egna 

uppfattningar via scener där man får ta del av Escobar och hans knarkkartells vardag. Vidare 

kan man utläsa Murphys (och polisens) attityd kring Escobar: 

 

(8) 

MURPHY: Terrorist, drug dealer and a murderer, surrendering to a greatful nation 

who gave him everything he asked for. It was the closest we ever came 

to him, and we’d never felt further away. 

 

(1. 8, La Gran Mentira) 

 

Detta leder in på de sociala koderna terrorist, knarklangare och mördare och vad de står för. 

Att dessa ord skulle avkodas som något positivt i sammanhanget, finns det lite belägg för. Att 

Murphy vill tydliggöra vem som är ond inom seriens kontext går inte att bortse ifrån, då 

dessa tre benämningar utger negativa associationer. En dominant läsning, alltså där tittaren 

tillhör samma kultur som karaktären Murphy (Barker 1999:111), skulle ge Escobar stämpeln 

som ond. 

5.1.4 Polisen som good guy 

Det finns många indikationer på att det i den binära oppositionen mellan ont och gott, är 

Murphy som betraktas som hjälte. Med referens till Gerbner (1970:77), har man valt en 

attraktiv skådespelare att spela Murphy, vilket är ett vanligt casting-val för någon som ska 

spela hjälte. Detta menar Fiske (1984) tillhör koden reality inom televisionens koder, som 

speglar det ideologiska tänket bakom produktionen. Trots att denna analys inte fokuserar på 

produktion bakom serien är det viktigt att benämna vilken typ av avkodning som kan uppstå 

när tittare avkodar produktionens meddelanden. Ett sätt för karaktären Murphy att framstå 

som sympatisk och mänsklig är att visa honom i situationer där han träffar sin fru för första 

gången (avsnitt 1), eller när han och hans fru väljer att adoptera en övergiven Colombiansk 

bebis (avsnitt 7). Som ett sätt att indikera på att han står emot de onda och betraktas som 

hjälte, blir barnet föräldralöst efter att Escobars män dödat föräldrarna.  

Som en kontrast mellan Murphys moral och Escobars moral, är Murphy inte otrogen 

mot sin fru medan Escobar har en otrohetsaffär med en annan kvinna under tiden han är gift. 
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En dominant avkodning, då otrohet står för omoral, skulle beteckna Escobar som oetisk och 

Murphy som en karaktär med god moral. Detta kan även bygga vidare på myten om 

polismannen som moralens väktare som alltid gör rätt i laglig och etisk mening. 

5.1.5 Narcos som good guys 

Trots att knarkkartellen och Escobar i majoriteten av fallen kan betraktas som onda i relation 

till de kriminella aktiviteter de förhåller sig till, finns det indikationer på att även dessa 

karaktärer besitter positiva egenskaper i form av familjevärderingar och den fattiga bakgrund 

de kommer ifrån.  

5.1.5.1 Familjen 

Under hela säsongen finns det starka tecken på att familjen och familje-relationer står i 

centrum för de grundvärderingar som framför allt Escobar förhåller sig till. Exempel på 

sådana scener syns redan i avsnitt 1 där Escobars mamma syr en jacka med fickor som ska 

användas som lönnfack för att smuggla in kokain till USA. Även i denna scen presenteras 

Escobars fru som han hyser stor respekt och kärlek för, vilket framförs i citat 7 ovan.  

Ett flertal scener där Escobar sitter och äter lunch eller middag med sin familj, spelar fotboll 

med sin son eller är på plats vid sin dotters födelse är betydande för en typ av 

förmänskligande av karaktären. En representation av den sofistikerade myten (Fiske 

1990:121) om kärnfamiljen kan även konnotera det mänskliga attribut som vi alla, oavsett om 

vi betraktas som goda eller onda, delar. En annan aspekt gällande värderingar om familjen 

kan ha att göra med en form av identifikation med tittaren, då karaktären Escobars kriminella 

handlingar och illdåd i annat fall orsakar lite sympati för karaktären. Som ett sätt för tittaren 

att närma sig förståelse kring karaktärens handlingar och för att Escobar inte allt för mycket 

ska identifieras som Other, som Donnely (2012) benämner det, får man även ta del av scener 

med karaktären där han agerar mänskligt som en son, make, eller familjefar. På det sättet 

distanseras också karaktären från de tidigare benämningarna terrorist, knarklangare och 

kriminell (se citat 8), som står som en sorts opposition till son, make och familjefar.  

5.1.5.2 Fattigdom och rikedom 

Ett annat sätt att komma närmare rationalisering kring den karaktär Escobar kommit att bli 

(Donnely 2012) är att ständigt nämna och återvända till den fattiga uppväxt han kommer 

ifrån. Ideligen påminns man om att Escobar växte upp under tuffa omständigheter i den 

fattiga delen av Colombia och att han p.g.a. detta till slut hamnat i kriminella kretsar. Detta är 

även ett sätt att rationalisera det hat han hyser för poliser och andra auktoritära karaktärer i 
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serien. Ett flertal gånger liknas han vid Robin Hood, då han ger pengar till de fattiga och 

bygger upp skolor och nya bostäder i det fattiga kvarter han bodde i som ung. Nämnvärt är att 

referensen till Robin Hood även förutsätter att tittaren delar samma kultur som serien kodats 

inom (Fiske 1987:4) och kan koppla de positiva attribut som Robin Hood har till karaktären 

Pablo Escobar. 

 

(9) 

ELISA:   Escobar gives money to the poor. He is a man of the people. 

 

(1.2,  The Sword of Simon Bolivar) 

 

(10) 

PABLO ESCOBAR:  I am not a rich person. I am a poor person with money. 

 

(11) 

PABLO ESCOBAR:   I want to sincerely help the poor people of this country. 

 

(12) 

PABLO ESCOBAR: I was going to do marvelous things for this country. If I have 

made myself into a monster, like you say, thas is the fault of 

people like your father and those politicians of ‘always’. Those 

oligarchs and those people were never going to tolerate that 

little paisa from Medellin who had more money and was more 

intelligent than all of them. 

(1.3, The Men of Always) 

 

En antydan om att människor från lägre klasser blir rika med hjälp av kriminella medel ligger 

som en underton under hela säsongen. Detta kan man se reflekteras i Pablos rikedom jämfört 

med andra karaktärer som Murphy och resten av poliserna. Skillnaden i de tekniska koderna 

(Fiske 1987:4) i form av de miljöer karaktärerna vistas inom indikerar att det enbart är de 

högt uppsatta politikerna (Colombias president och USAs ambassadör) och knarkkungarna 

(bl.a. Pablo, Gacha och Pacho) som kan betraktas som förmögna. Det är framförallt 

knarkkungarnas rikedomar som urskiljs, när de sitter i närheten av stora bassänger framför 

sina hus och serveras av hembiträden eller beställer in mängder av humrar i det fängelse 
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Pablo Escobar själv bygger upp i avsnitt 9 och 10. Detta speglar den ideologiska struktur som 

Barthes anser att populärkulturella texter innehåller (Storey 1997:120), men även Fiskes 

(1984) tredje nivå av koder, nämligen konventioner. Det råder ständigt, under seriens gång en 

uppdelning mellan makt och rikedom, fattigdom och maktlöshet. Det finns en underliggande 

antydan om att exempelvis Colombias president besitter en makt som han har förtjänat av 

folket, då han valdes som president. Kriminella som Pablo, däremot, vinner enbart makt 

genom illegala aktiviteter som att muta eller mörda andra. Då Fiske menar att tv-program har 

som uppgift att reproducera och bekräfta kulturella konventioner (Fiske 1987), kan dessa 

exempel kopplas till uppdelningen mellan rika och fattiga i samhället, hur människor med 

olika klasstillhörigheter är berättigade en viss mängd makt. Detta, menar Althusser är ett sätt 

att upprätthålla individers uppfattning kring vilken typ av förutsättningar de har i samhället 

(Althusser 1984:25) men bygger även vidare på myten om den lägre klassen som kriminella, 

vilket Storey (1997:121) menar är ett sätt att rationalisera de dominerade gruppernas 

maktpositioner. Även Fiske (1987:6) menar att handlingar mellan olika karaktärer kan stå 

som metaforer för maktförhållanden i samhället, vilket är av relevans för innehållet i Narcos 

då det ständigt pågår en maktkamp mellan kriminella, polis och politiker. 

5.2 Fokusgruppen 

Nedan följer en analys av de kategorier som framkom under fokusgruppsdiskussionen. I vissa 

fall finns det stöd för de kategorier som utforskades i innehållsanalysen, i andra fall framställs 

nya kategorier. 

5.2.1 Kriminalitet som ett jobb 

I flera fall beskrev deltagare i fokusgruppen den verksamhet narkotikahandlarna höll på med i 

serien som något som liknade vid en normal arbetar-situation, alltså ett lagligt sätt för 

människor att tjäna pengar på. Trots att man i flera fall likställde narkotikaverksamheten med 

kriminalitet och som en opposition till den rådande lagen och moralen, kunde man ändå dra 

paralleller till ord oftast förknippade med arbetslivet som: handelsman, konsumenter, 

efterfrågan och handelsvara. 

 

Det (knarket) är en handelsvara, precis som allt annat. 

  

Erik, 24 
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Precis och att… han tjänar ju enorma pengar på det. Det är ingenting som 

politikerna säljer och så men det är folk som brukar det så att det finns ju, vad säger 

man… 

           Viktor, 26 

Ett begär. 

          Erik, 24 

Konsumenter. 

          Viktor, 26 

 

Det finns en efterfrågan. Och jag menar, det handlar ju om pengar allting egentligen. 

Sen, drogerna är egentligen bara den “merchandise” som ger Pablo pengar. Eller 

snor pengar från USA eller vilken “government” det nu är. Det skulle lika gärna 

kunna vara sprit eller stulna tv-apparater.  

          Erik, 24 

 

Trots detta kunde deltagarna påpeka skillnaden mellan vad som kunde anses som lagligt och 

olagligt. Detta kan kopplas till de sociala konventioner och uppfattningar som deltagarna 

delar, då de tillhör samma kultur (Fiskes 1987:5). Vad som är 

oetiskt/omoralist/lagligt/olagligt behöver inte nämnas på förhand eller inom serien då tittarna 

själva har en uppfattning om vilka lagar och regler som råder inom den kultur de själva 

tillhör. 

Man kunde påpeka den paradox mellan familjeliv och den kriminella verksamheten 

som Pablo och hans kartell tillhör. En deltagare påpekar den alldagliga attityd kring Pablos 

droghandel som hans mamma verkar ha i serien då hon hjälper honom sy en jacka som han 

ska smuggla in knark i USA med. Som tidigare nämnt i innehållsanalysen kan detta antyda en 

binär opposition mellan familjeliv och kriminellt liv, ett sätt att belysa dess oppositionella 

attribut ifråga om moral. Dock kan även en kombination av dem båda förklara den 

problematik i att definiera kriminalitet utifrån olika perspektiv. Att deltagarna ansåg denna 

scen som besynnerlig kan antyda en skillnad i vad de själva anser som den konventionella 

myten av en moder (Fiske 1984) och den bild av den moder som framställs i Narcos. 

 

Alltså, jag tänker mest på, jag tänker på typ den här scenen när mamman, alltså hon 

bara syr en jacka till sin son, helt så här insatt i hur verksamheten funkar. Som att det 

vore det mest vanliga liksom. Som att putsa någons skor på väg till första dagen på 
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jobbet liksom. Han får en jacka som kan ta 5kg knark i sig. Typ som vilken 

handelsman som helst.        Elsa, 25 

 

Ja, alltså det är deras levebröd typ.  

          Lisa, 24 

 

Att man formulerar en kriminell aktivitet som en form av levebröd för Pablo är ett sätt för 

deltagarna att rationalisera de kriminella aktiviteterna i serien (Donnely 2012:21) genom att 

hänvisa till ett begrepp som relaterar till överlevnad. Exempelvis väljer följande deltagare att 

utveckla själva konceptet kring kriminalitet och att det kan röra sig om en definitionsfråga. 

 

“Money talks”, alltså. Men det är väl också den branschen, nu vet jag inte riktigt. Det 

är väl den bransch som är, just för att den är illegal där det… liksom flest mord och 

flest brott är förknippade med. Men, alltså jag kan tänka mig att det är ganska likt 

bara att det är under-cover i andra branscher. Säg att det är olje-branschen eller 

någonting. Alltså, konkurrenter har väl sina knep och slåss med varandra. Men det 

här är ju mer…”raw”.  

        

Elsa, 25 

 

Liknande reflektioner utvecklades ifråga om vad som kunde anses som ett vanligt jobb som 

deltagarna själva höll på med och den kriminella verksamheten som Pablo höll på med i 

serien. Nämnvärt är teckens polyteistiska attribut (Storey 1997:121) och att de aktiviteter som 

knarkkartellen förhåller sig till och som kan definieras som kriminellt i vissa sammanhang, 

kan rationaliseras i andra.  Precis som i exemplet ovan valde deltagarna att rationalisera de 

kriminella aktiviteterna genom att jämföra med sina egna erfarenheter inom arbetslivet. Detta 

kan vara ett sätt för deltagarna att distansera sig från de handlingar som Pablo utför genom att 

karaktärisera dem som olagliga men också ett sätt att relatera till karaktären genom att dra 

paralleller och hitta liknelser mellan illegala aktiviteter inom serien och legala inom sitt eget 

arbetsliv. 

 

Det är väl för att det finns pengar i det. Alltså ja, jo att det är olagligt gör ju att… jag 

menar, om du redan är “in business” som är olaglig, då har du ju lättare att göra 
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andra olagliga saker. Det är inte som att till exempel vi på jobbet, om vi förlorar ett 

kontrakt… då går vi och skjuter den, den som liksom vann den upphandlingen. Det är 

ju inte så. Men är man en stor “drug-king pin” och förlorar en stor kund, alltså i stor 

skala, då blir det väl lättare för dig som “drug lord” att bara gå till den personen, 

hota den med vapen… 

         Sebastian, 23 

De är laglösa. 

          Tor, 25 

Precis man är redan på andra sidan lagen. 

          Erik, 24 

5.2.2 Myten om den kriminelle 

Här framförs även myten om drug-king pin, som kan liknas vid A.W Eatons (2012:284) 

glorifierade kriminelle. Deltagaren talar för karaktären Pablo utanför seriens kontext och 

rationaliserar karaktärens kriminella beteende med hjälp av tidigare uppfattningar om hur 

knarkkungar beter sig och vad de har för värderingar. Då Fiske (1987) menar att tv-program 

har som uppgift att reproducera och bekräfta kulturella konventioner, kan Narcos 

framställning av en knarkkung stämma med de tidigare populärkulturella framställningarna 

av knarkkungar i andra, liknande sammanhang. Detta baseras på faktumet att ovannämnda 

deltagare finner Pablo Escobars beteende att vara enligt konventionerna för kriminella utan 

någon vidare invändning. Med relevans till Stuart Halls reflektioner kring de tre ideologiska 

verken, kan man se att det skett en typ av konsensus kring myten om knarkkungen och de 

värderingar han står för. Hall menar bl.a. att televisionen skapar en form av social ordning 

och konsensus kring klassificeringar av människor i samhället (1977:340-342), vilket 

stämmer med de reflektioner som kan ses i diskussionerna. 

5.2.3 Boven i dramat 

Samtliga deltagare höll med om att de aktiviteter som porträtterades från Pablos sida, i form 

av droghandel och mord med mera, kunde betraktas som omoraliska och illegala. Detta stod 

alltså för den dominanta läsningen (Barker 199:111). Dock fanns det lite stöd för att den 

oppositionen, i form av polisen och politiker kunde ses som moraliska eller som en binär 

motsättning till Pablo och kartellens kriminella aktiviteter. Deltagarna fann istället påtagliga 

likheter mellan de kriminella aktiviteterna som genererade pengar och politiska aktiviteter. 

Man kunde inte hitta någon moralisk eller legal måttstock från politikernas sida utan ansåg 

istället att även deras aktiviteter kunde antyda på en immoralitet som stod i linje med 
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knarkkartellens illegala verksamhet. Detta är av vikt då till exempel. Barthes anser att 

skillnaden mellan olika tecken (som mellan polis och kriminella) är av vikt för hur tecknet 

kommer att definieras (Storey 1997:114-115) och hur innehållet i serien, till följd av detta 

struktureras. 

 

Det är därför jag reagerar på det här i slutet när de (Nancy Reagan) bara,“Say no to 

drugs” för att det förstör en. Men jag tror inte att man… alltså... 

          Vera, 18 

Bryr sig. 

Lisa, 24  

 

Ja, alltså man vill visa till folket att man (politikerna) bryr sig om hälsan men jag tror 

att det i grund och botten handlar ju om att det inte har den här skatten… eller kan ta, 

alltså… vinna på det. 

          Vera, 18 

 

Jag tror inte att det är helt… Droger är skadligt, ja, men alla vill ju ha sin bit av 

kakan. Här har de (politikerna) ingen kontroll över det, det kommer in och ut, folk 

brukar det, de vinner ingenting på det. Och de (politikerna) kan inte ta sig in på den 

marknaden heller.  

          

Elsa, 25 

Det blir ju dubbelmoral. 

          Karin, 24 

 

Ja, alltså de som är korrupta, du vet som sitter på högre positioner som ansiktet utåt 

för landet, om man kan muta dem, då är ju de bovarna i dramat egentligen.  

 

Tor, 25 

 

Fast jag tycker att det är båda som är boven, alltså. Man kan inte säga att en är 

boven, jag tycker att båda är det.  

         Sebastian, 24 
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Ja, men… de (politikerna) gör ju ingenting. 

Lisa, 24 

 

En intressant observation är att deltagarna ofta identifierade politikerna som dem, vilket 

lämnar spår av den ideologi som urskiljs i serien, nämligen att Pablos och DEA-agenten 

Murphys perspektiv står i handlingens förgrund. Det är deras åsikter och värderingar som 

urskiljs i serien då de är protagonisterna. Då Thornham och Purvis (2005:75) anser att 

maktstrukturer förkroppsligas inom tv-mediet, kan man urskilja den maktstruktur som råder 

inom Narcos som immoralisk i sig, vilket på ett vis får politikernas aktiviteter att framstå som 

i likhet med knarkkartellens. Deltagarna fann det därför svårt att resonera kring vilka av 

parterna som kunde anses ha moraliskt rätt i konflikten som uppstod mellan dem: 

 

För den här, han bryr sig inte om, alltså den här ledaren för knark-langningen, han 

bryr sig inte om det är farligt att ta knark, han vill bara ha sina pengar. Och de andra 

(politikerna) vill också ha pengar så de är så här… så båda är ju… Det är jättemånga 

mord som sker på grund av att poliserna, inte bara poliserna men alltså själva 

organisationen försöker att, alltså... det eskalerar typ.  

         Sebastian, 23 

 

Som tidigare nämnt var det dock underförstått att deltagarna såg den skada den kriminella 

verksamheten som Pablo förhöll sig till kunde orsaka.  

 

Och det som, för när han (Pablo Escobar) sålde det i USA så tog han ju det till 

Colombia och han gjorde väl mycket gott i Medín, vilket gjorde att han hade folket på 

sin sida. Men han hade ju inte det amerikanska folket för det var ju där folk dog av 

hans varor liksom.           

Viktor, 26 

5.2.4 Pengar som immoralitet 

Det fanns ingen antydan på att det Escobar och hans kartell gjorde var rätt, dock fann 

deltagarna liknelser mellan kriminella aktiviteter och immoraliska aktiviteter genom att 

antyda att det som drev de kriminella handlingarna var pengar. 
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Man menade att alla parter; politiker och polis, såväl som knarkkartellerna var ute efter att 

dra ekonomisk fördel utav de kriminella handlingarna, detta ansågs som common sense 

(Thornham & Purvis 2005:74) vad beträffar fokusgruppsdiskussionen. I följande uttalanden 

kan man se resonemang från deltagare i fokusgruppen som visar att pengar är en betydande 

faktor för handlingen i Narcos:   

 

Det som jag tänker mig man ser i Narcos är att det är… det finns pengar. Det finns 

tillräckligt mycket pengar att tjäna så att man kan starta typ krig, inbördeskrig med 

de pengarna som har tjänats…  

Sebastian, 23 

 

Eller ge ut de där pengarna till de fattiga som bara ställer sig på rad och han (Pablo 

Escobar) bara gav dem… Det är det jag tror också blir den övergripande bilden, att 

det är inte drogerna som blir problemet det är ju makten… maktspelet mellan olika 

liksom. 

           Karin, 24 

 

Och jag menar, det handlar ju om pengar allting egentligen. 

          Erik, 23 

 

Det (knarket) är väl typ en symbol för pengarna också. Alltså… för det är ju det 

liksom... Det är pengar, det drar in alltså.  

     

          Vera, 18 

För de (politikerna) ser en vinst där, de lägger alltid näsan i blöt när de hittar… en 

källa till pengar. 

          Lisa, 24 
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6. Slutsatser & diskussion 
Sammanfattningen och slutsatsen presenterar de fynd som utvanns ur resultaten och 

analysen. Syftet och frågeställningarna återfinns, vars svar presenteras mer utförligt. Därpå 

följer en kort sammanfattning kring studiens svagheter och de åtgärder som följde p.g.a. 

dessa, följt utav förslag till framtida forskning kring liknande ämnen. Detta avslutas med ett 

mer allmänt resonemang kring populärkulturens påverkan. 

6.1 Sammanfattning & slutsats 

I föreliggande studie utfördes en innehållsanalys såväl som fokusgruppsintervju i syfte att 

undersöka hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos och hur detta uppfattas av tittaren. 

De övergripande fynden visade att kriminalitet i Narcos ses som ett medel med vilket 

karaktärerna når ekonomisk vinning. Detta gäller karaktärer som skildras som kriminella, 

men även karaktärer som konventionellt står för upprätthållare utav lagen, som polis och 

politiker. Vad som inte är lika tydligt är huruvida de kriminella aktiviteterna i serien kan 

likställas med omoraliska handlingar. I innehållsanalysen framkom kategorier som antydde 

om olika perspektiv kring vilka karaktärer och handlingar som kunde betraktas som goda, 

respektive onda. Beträffande kriminalitet fanns det tydliga indikationer på vad som kunde 

anses som kriminellt och legalt, då tecken på kriminalitet i serien kan betraktas som common 

sense (Thornham & Purvis 2005:74). Detta framkom i såväl innehållsanalysen som i 

fokusgruppsdiskussionen. Det fanns skillnader i hur deltagarna i fokusgruppen bedömde 

moralitet ifråga om olika karaktärers handlingar, vilket tydde på tolkningens subjektiva 

karaktär.  

Varför just moral kommer på fråga gällande representation av kriminalitet i denna tv-

serie kan ha att göra med att kriminalitet konventionellt står för handlingar associerade med 

abnormitet Donnely (2012:17). I en ansats att rationalisera ett verks förmåga att få tittaren att 

känna och eftersträva känslor som inte står i linje med deras övervägda åsikter och principer 

(A.W. Eaton 2012:281), väljer tittaren att se på huruvida kriminalitet är moraliskt klandervärt 

inom seriens kontext. I detta fall visade diskussionen inom fokusgruppen att pengar var den 

drivkraften bakom de kriminella aktiviteterna karaktärerna i serien utövade, vilket kunde 

förklara varför kriminella och immoraliska handlingar utfördes av såväl kriminella som polis 

och politiker.  

 

De inledande studiefrågorna besvaras mer utförligt härnäst: 
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Hur representeras kriminella aktiviteter och kriminella i tv-serien Narcos? 

Kriminella i tv-serien Narcos representeras som karaktärer som via kriminella medel vunnit 

till sig makt och en förmögenhet, från att tidigare ha kommit från fattiga omständigheter. De 

värderar familjerelationer högt men utför omoraliska handlingar som otrohet.  De lever inom 

en kontext där kriminella aktiviteter som mord, mutor och narkotikahandel är en del av 

vardagen och betraktas som norm. Dessa aktiviteter blir sällan objekt för rättsliga 

konsekvenser, vilket gör att de fortskrider under seriens gång. Kriminalitet är inte enbart 

associerade med kriminella karaktärer utan utförs av såväl kriminella (Pablo Escobar) 

laglydiga karaktärer (polis och politiker).  

 

Hur upplever tittarna de kriminella aktiviteter och kriminalitet i tv-serien Narcos? 

Kriminalitet upplevs som ett medel med vilka individer i tv-serien tjänar sina pengar och kan 

betraktas som en typ av vardagligt jobb. Kriminella aktiviteter involverar mord, mutor och 

narkotikahandel. Då detta tillhör de kriminellas vardag och sätt att leva, betraktas inte 

kriminalitet som något avvikande. Såväl kriminella som politiker och polis utför immoraliska 

aktiviteter. Drivkraften bakom dessa immoraliska handlingar är pengar.  

 

6.2 Diskussion & förslag till framtida forskning 

Sammantaget tillförde forskningsmetoden tillräckligt med data för att kunna uppfylla 

studiens syfte. Dock kunde djupintervjuer med enskilda personer potentiellt fört fram mer 

personliga resonemang, för att på så sett skapa en djupare förståelse för individuella 

tolkningar. Man hade med en sådan metod kunnat påvisa tydligare skillnader och liknelser 

mellan individuella resonemang, något en mer övergripande fokusgruppsdiskussion inte har 

möjlighet att producera. Djupgående intervjuer skulle även kunna ge deltagarna chansen att 

reflektera kring sina resonemang ytterligare, vilket begränsades av framför allt tidsbrist.  

 En styrka med fokusgruppsdiskussionen är att den ger upphov till samtal och 

åsiktsutbyte, då exempelvis en deltagares resonemang kan inspirera en annan att föra sin 

talan. Studien visar att fokusgruppen mycket väl lyckades utvinna de huvudsakliga teman 

som förekommer inom tv-serien, vilket ger en bra grund för ytterligare forskning inom ämnet 

gällande individuell tolkning. Även innehållsanalysen ger en utförlig bild utav de teman och 

kategorier som förekommer i denna typ av populärkulturell tv-serie, något som kan inspirera 

till framtida studier. 
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Att inkludera mer än en fokusgrupp i studien skulle självfallet öka potential till fylligare 

material (Ekström & Larsson 2010:77) samt skapa förutsättningar för att kunna granska 

skillnader och likheter mellan grupperna. Man skulle exempelvis kunna dela upp grupper i 

olika kategorier som kön och ålder för att påvisa skillnader. Dock ansågs inte detta relevant 

för studiens syfte, men skulle kunna utvecklas vidare för framtida undersökningar. Med 

triangulering av två metoder som grund ansågs innehållsanalysen och 

fokusgruppsdiskussionen samla in den mängd data för en omfattande analys av serien.  

 Att studera flera tv-serier som Narcos ifråga om representation av kriminalitet skulle 

ge en tydligare bild av huruvida liknande framställningar förekommer i dagens populärkultur. 

Då denna studie undersöker hur kriminalitet framställs i serier som Narcos, återstår att 

undersöka varför just dessa typer av serier vinner så stor genomslagskraft. Vad är det som 

gör bovens perspektiv intressant för tittaren? Att ytterligare undersöka vilka mekanismer det 

är som styr huruvida vi definierar karaktärer som bovar eller hjältar skulle också vara av 

intresse för att gå djupare in på denna fråga. Då populärkultur sägs spegla det samhället vi 

lever inom och vice versa, återstår det att undersöka huruvida den angivna representationen 

av moral och kriminalitet i Narcos och liknande tv-serier speglar en kultur där den 

konventionella gränsen mellan rätt och fel, moralitet och immoralitet samt kriminalitet och 

laglighet håller på att bli allt otydligare. 
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7. Bilagor 
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7.1	  Bilaga:	  Informationsblad	  
 

Hej! Tack för att du har valt att delta i denna studie. Här kommer lite information om vad 
som komma skall, ifall några frågor skulle uppstå innan studien. Känner du att du ändå har 
några funderingar, besvarar jag gärna dina frågor på mail: senkahas@gmail.com 

Vem är jag? 

Mitt namn är Senka Hasanovic och jag är för närvarande studerande på JMK, Instutionen för 
mediestudier på Stockholms universitet. 

Vad går studien ut på? 

Som tidigare nämnt är denna studie en del av mitt examensarbete och kommer enbart att 
användas i forskningssyfte. All information som kommer in är anonym, vilket innebär att 
allt som sägs under diskussionen inte kommer att kunna kopplas till enskilda individer. 
Detta är för att försäkra Dig om din säkerhet och bekvämlighet. 

Vad kommer att hända? 

Du och 7 till personer kommer att få se på en 30 min samling klipp från serien Narcos, som 
du sedan tidigare är bekant med. Ni får under tiden tala fritt eller diskutera med varandra om 
ni så önskar, det finns inget krav på tystnad under tiden klippen spelas upp. Efter 
klippvisningen kommer ni att få möjlighet att diskutera innehållet med varandra, vad ni sett, 
vad ni har för funderingar och tankar, osv. Ordet är helt enkelt fritt fram! Jag kommer att sitta 
vid sidan av och ställa frågor vid behov, ni kommer dock inte ha möjlighet att ställa frågor till 
mig under samtalet utan får istället vända er till varandra. Samtalet kommer att spelas in och 
filmas, för att sedan transkriberas till uppsatsen. Ljud- och filmklippen kommer alltså inte att 
visas upp för någon förutom mig och är enbart i syfte att dokumentera det samtal som pågår.  

Samtalet och klipp-tittandet bör inte ta mer än 2-3 timmar och känner du för att ta en paus är 
det bara att säga till så löser vi det! Det bjuds även på kaffe och fika, om en möjlighet att få 
se på Narcos inte är lockande nog. 

 

Vad förväntas av mig? 

Var dig själv och var inte rädd för att uttrycka dig fritt, inget annat begärs! 

För att försäkra dig om din anonymitet och se till att du förstått allt som står på detta 
informationsblad ber jag dig underteckna detta papper och ta med det till mötet nästa vecka: 

 

Namnteckning:________________________________________ 

Datum:_____________________ 

Tack! Vi ses J / Senka 
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7.2	  Bilaga:	  Intervjumanual	  
	  
Intervjumanualen framställdes i syfte att vägleda moderatorn/forskaren i samtalet samt 

avgränsa samtalet till att hålla sig till syfte och frågeställningar. Manualen är utformad 

utifrån den kronologiska ordningen: Öppningsfråga, introduktionsfråga, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor och avslutningsfråga. 

 

Syfte: Att undersöka hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos och hur detta uppfattas av 

tittaren. 

 
Frågeställningar: 

Hur representeras kriminella aktiviteter och kriminella i tv-serien Narcos? 

Hur upplever tittarna de kriminella aktiviteter och kriminella i tv-serien Narcos? 

 

Preliminära frågor 

1. Öppningsfråga: Ni känner väl igen scenerna vi nyss fick se? Någon som kan sammanfatta 

kort vad vi fick se? Vad handlar serien om? 

2. Introduktionsfråga: Vem är huvudrollen eller rollerna? Ur vems perspektiv får vi se 

historien? Vem berättar historien? 

3. Övergångsfrågor: Vad är narcos roll i serien? Vad är polisens roll i serien? Vad är 

politikernas roll i serien? 

4.  Nyckelfrågor: Vad är det för skillnad mellan narcos och polisen? Vad är det för skillnad 

mellan narcos och politikerna? Vad är det för skillnad mellan Murphy och Pablo? Vem är 

hjälten? Vem är skurken? Vem är kriminell? Vad gör den/de personerna kriminell/a? 

5. Avslutningsfråga: Några fler funderingar? Är det något specifikt ni har tänkt på, något ni 

vill belysa? Något ni vill fråga? 

Att tänka på 

- Låta deltagarna tala till punkt 
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- Låta samtliga deltagare säga något 

- Ställa frågor till deltagare som sagt minst 

- Enbart ställa frågor när det är tyst 

- Avbryta när diskussionen leder in på andra ämnen 

- Fokusera på syfte och frågeställningar 

- Anteckna ljud/kroppsspråk  
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