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The purpose of this paper is to examine how God and Moses are depicted in three 

contemporary American film adaptions of The Exodus story. The films I have analyzed are: 

The Ten Commandments (2006), The Bible: Exodus (2013) and Exodus: Gods and Kings 

(2014). For this, I have used a content analysis and Bruce Lincoln’s theory of religious 

maximalism and minimalism. This study has shown that the first two films are characterized 

by an almighty God who helps Moses from the very first step, while the third gives a more 

scientific explanation of e.g. the ten pledges and the crossing of the Red Sea. While God in 

The Bible: Exodus (2014) is also portrayed as a god who acts out of love and compassion for 

his people, this is not the case in the other two films which instead portray him in a much 

more negative light. My conclusion is therefore that these three films do not only differ in 

how God and Moses are depicted but that they provide us with different messages about God 

and religion in general. 

 

Keywords: God, Moses, contemporary film, content analysis, religious maximalism, religious 

minimalism, mediatization of religion 
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1.	INTRODUKTIONSKAPITEL	

1.1.	Inledning	

När Ridley Scotts omtalade film Exodus: Gods and Kings (2014) nådde biosalongerna möttes 

den av minst sagt blandade reaktioner.1 En av dem som inte sparade på krutet var 

filmrecensenten Richard Corliss på den amerikanska nyhetsjätten Times Magazine. Corliss 

inleder sin recension med rubriken ”Don’t Let Your People Go se Exodus: Gods and Kings” 

och fortsätter med: 

 

[T]his Exodus is a solid mess, bleakly laughable without being an entertaining hoot like De Mille’s 

[sic] camp classic. On the plus side there are some vividly depicted plagues – alligators turning the 

Nile red, locusts, hailstones, a toad torrent (the frog of war), boils for the soulless, helpless 

Egyptians – and, in the parting of the Red Sea, the snazziest “enormous wall of water” since… 

well, since Interstellar last month. On the minus side is everything else.2  

 

Corliss var inte heller helt nöjd med Scotts val av att låta en elvaårig brittisk pojke (Isaac 

Andrews) spela rollen som Gud,3 en uppgift som av förståeliga anledningar inte kan vara den 

lättaste. Scott svarar emellertid på kritiken och säger i en intervju till The Hollywood Reporter 

att ”Sacred texts give no specific depiction of God, so for centuries artists and filmmakers 

have had to choose their own visual depiction.”.4 Jag finner det oerhört fascinerande att 

människor kan ha så pass starka åsikter om hur Gud och andra bibliska hjältar framställs i 

populärkulturen och kommer därför att ägna denna uppsats åt att undersöka det. 

	

1.2.	Problemformulering	och	syftesbeskrivning	

Intresset för att på ett vetenskapligt plan diskutera populärkultur inom religionsvetenskap och 

teologi har ökat lavinartat under de senaste tio åren.5 Forskningsfältet är långt ifrån nytt men 

																																																													
1	Reaktioner	på	Exodus:	Gods	and	Kings	(2014)	Wikipedia	–	
https://en.wikipedia.org/wiki/Exodus:_Gods_and_Kings#Critical_response	(hämtad	2017-02-12)	
2	Filmrecension	av	Exodus:	Gods	and	Kings	(2014)	–	http://time.com/3632659/exodus-gods-and-kings-review/	
(hämtad	2017-02-12)	
3	Ibid.	
4	Intervju	med	Ridley	Scott	1	–	http://www.hollywoodreporter.com/news/exodus-how-ridley-scott-chose-
748373	(hämtad	2017-02-12)	
5	Wright,	Melanie	Jane,	Religion	and	film:	an	introduction,	I.B.	Tauris,	London,	2007,	s.	11.	
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har av flera orsaker inte kommit att slå igenom förrän först nu. Anledningen är att det länge 

har setts ner på inom akademin och från de religiösa specialisternas sida. Pierre Wiktorin, 

universitetslektor inom institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, som länge 

intresserat sig för hur religion används inom populärkultur skriver att motståndet inte bara är 

riktat mot populärkulturen i sig utan egentligen mot all form av kultur som har haft oturen att 

hamna utanför ramarna för vad som ansetts vara ’god kultur’. Wiktorin skriver även att 

forskare som valt att ägna sig åt fenomen som anses vara i tiden ofta får utstå anklagelser som 

populism och ”akademisk prostitution” samtidigt som t.ex. studiet av religiösa urkunder och 

avlägsna riter är högt respekterade forskningsområden. Det här har i sin tur resulterat i att 

populärkultur som religionsförmedlare har fått väldigt låg status.6  

Men religionsförmedlare är den, oavsett hög status eller inte. Wiktorin hänvisar 

exempelvis till en dansk undersökning genomförd av Kristelig Dagblad som pekar på att 50 

procent av de danskar som läst Dan Browns roman Da Vinci-koden (2003) är mer benägna att 

tro på Browns skildring av Jesu liv än vad de sedan barnsben har fått lära sig både i skolan 

och kyrkan.7 Samma undersökning visar också att många av de danskar som inte regelbundet 

går i kyrkan får sin enda närkontakt med religion (och i det här fallet kristendom) genom just 

läsning av populärkulturella verk.8 Med detta sagt menar Wiktorin att studiet av populärkultur 

är väl befogat, för att inte säga nödvändigt, för att fullt kunna förstå religionens betydelse för 

individen och samhället.9 

Populärkulturens akademiska uppsving har gjort att många religionsvetare på senare år 

har intresserat sig för film inom den religiösa genren. Men vad jag har kunnat urskilja är det 

relativt få som valt att göra en mer omfattande undersökning som fokuserat på skildringar av 

exodusberättelsen. Med tanke på att det är en så pass omtyckt, och ganska ofta filmatiserad, 

berättelse känner jag att det här finns ett visst akademiskt tomrum att fylla. Syftet med den här 

uppsatsen kan konkretiseras med dessa tre frågeställningar:  

 

1. Hur framställs Gud och Moses i materialet? 

2. Hur ser relationen ut mellan Gud och Moses? 

3. Vad kan det finnas för tänkbara förklaringar bakom eventuella likheter och/eller 

olikheter på ovanstående frågor? 

																																																													
6	Wiktorin,	Pierre,	Religion	och	populärkultur	[Elektronisk	resurs]	:	från	Harry	Potter	till	Left	Behind,	Sekel,	Lund,	
2011,	ss.	24-25.	
7	Ibid.,	ss.	28-29.	
8	Ibid.,	s.	29.	
9	Ibid.,	s.	32.	
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2.	MATERIAL	OCH	METOD	

2.1.	Materialbeskrivning	

Det källmaterial som jag använder mig av i den här uppsatsen består av sammanlagt av två 

stycken ’nutida’ Hollywoodfilmer och en tv-serie: 

De tio budorden (2006) är en långfilm producerad av RHI Entertainment (nuvarande 

Sonar Entertainment) för ABC Television.10 Filmen är regisserad av den österrikiske 

regissören och producenten Robert Dornhelm som bl.a. också är känd för tv-produktionerna 

av Spartacus (2004) och Anne Frank: The Whole Story (2001).11 

The Bible (2013) är en tv-serie som över tio avsnitt (48 min vardera) skildrar händelser 

fr.o.m. Första Moseboken t.o.m. Uppenbarelseboken. Den uppmärksammade tv-serien är 

producerad av makarna Mark Burnett och Roma Downey (LightWorkers Media) för tv-

kanalen History.12 Första avsnittet lockade hissnande 13,1 miljoner tittar och baserat på den 

första veckans försäljningssiffror skulle den samma år komma att räknas som den mest sålda 

tv-produktionen genom tiderna på Blu-Ray, Digital HD, och DVD.13 Jag använder mig 

uteslutande av avsnitt nummer två, fortsättningsvis kallad för The Bible: Exodus (2013). 

Avsnittet är regisserat av Crispin Rice som sammanlagt har regisserat fyra av avsnitten i tv-

serien.14 

Exodus: Gods and Kings (2014) är en långfilm regisserad av den prisbelönte brittiske 

regissören Ridley Scott som också är känd för titlar som t.ex. Blade Runner (1982), Gladiator 

(2000) och The Martian (2015) för att nämna några.15 Produktionsbolagen bakom filmen är 

dels Scotts eget bolag Scott Free Production, dels Chernin Entertainment. Filmen distribueras 

av 20th Century Fox.16 

 

																																																													
10	De	tio	budorden	(2006)	Wikipedia	–	https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(miniseries)	
(hämtad	2017-02-01)	
11	Roberts,	Jerry,	Encyclopedia	of	television	film	directors,	Scarecrow	Press,	Lanham,	Md.,	2009,	ss.	139-140.		
12	The	Bible	(2013)	Wikipedia	–	https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_(miniseries)	(hämtad	2017-02-01);	The	
Bible	(2013)	IMDb	–	http://www.imdb.com/title/tt2245988/?ref_=nv_sr_1	(hämtad	2017-02-01)	
13	Försäljningssiffror	för	The	Bible	(2013)	–	http://www.hollywoodjesus.com/the-bible-11/	(hämtad	2017-02-01)	
14	The	Bible:	Exodus	(2013)	IMDb	–	http://www.imdb.com/title/tt2274824/?ref_=ttep_ep2	(hämtad	2017-02-11)	
15	Ridley	Scott	Wikipedia	–	https://en.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott	(hämtad	2017-02-01)	
16	Exodus:	Gods	and	Kings	(2014)	Wikipedia	–	https://en.wikipedia.org/wiki/Exodus:_Gods_and_Kings#cite_note-
LINE-23	(hämtad	2017-02-01)	
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2.2.	Avgränsningar	

Jag har varit tvungen att göra en del avgränsningar framförallt i fråga om materialets omfång 

men också vad gäller mina frågeställningar. Bibliska berättelser har ända sedan filmens 

födelse varit ett oerhört populärt motiv att filmatisera och exodusberättelsen är inget 

undantag.17 Det här har gjort att det idag finns en hel uppsjö av olika versioner som behandlar 

ämnet och med allt från stumfilm, svartvitt, färg, 2D och 3D. Ur ett vetenskapligt perspektiv 

hade det naturligtvis varit väldigt intressant att göra en heltäckande undersökning och 

undersöka allihopa men av tidsmässiga skäl har jag valt att begränsa mig till endast tre 

stycken. Anledningen till varför jag har valt tre ’nutida’ produktioner är för att ett omfång på 

två filmer och en tv-serie är i minsta laget för att kunna kartlägga någon historisk utveckling. 

Då anser jag det mer givande att titta på hur tre mer eller mindre samtida material skiljer sig 

från varandra. 

De avgränsningar jag gjort gällande frågeställningar har mestadels handlat om vad som 

har undersökts i materialet. Jag kommer att berätta mer om det under kapitlet 7.6 Förslag till 

fortsatt forskning.   

	

2.3.	Val	av	metoder	

När det kommer till att välja en lämplig metod för sin uppsats gäller det att utgå ifrån vad 

syftet med uppsatsen är och vad man ämnar undersöka med de givna frågeställningarna. 

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur och varför mitt källmaterial ser ut 

snarare än att räkna eller mäta olika kvantiteter kommer jag att använda mig av en kvalitativ, 

’tolkande’ metod. 

 

2.3.1.	Textanalys	

Helge Østbye m.fl. skriver i boken: Metodbok för medievetenskap (2004) att textanalys är ett 

samlingsbegrepp för att kvalitativt närma sig en text.18 Text i den här bemärkelsen syftar på 

olika slags meningsbärande teckensystem som t.ex. skriftliga texter, bilder, filmer och 

allehanda kulturprodukter.19 De menar att det som många idag lite löst kallar för ’textanalys’ 

																																																													
17	Wright,	Melanie	Jane,	Moses	in	America	[Elektronisk	resurs]	The	Cultural	Uses	of	Biblical	Narrative,	Oxford	
University	Press,	New	York,	2002,	s.	115.	
18	Østbye,	Helge,	Metodbok	för	medievetenskap,	1.	uppl.,	Liber	ekonomi,	Malmö,	2004,	s.	62.	
19	Bergström,	Göran	&	Boréus,	Kristina,	”Samhällsvetenskaplig	text-	och	diskursanalys”.	I	Textens	menig	och	
makt:	metodbok	i	samhällsvetenskaplig	text-	och	diskursanalys,	3.,	[utök.]	uppl.,	Bergström,	Göran	&	Boréus,	
Kristina	(red.),	ss.	13-48.	Studentlitteratur,	Lund,	2012.,	s.	21.	
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egentligen är en rad olika analysmetoder som härstammar från flera olika teoritraditioner som 

t.ex. semiotik, narratologi, genreteori, hermeneutik, feministisk teori, psykoanalytisk teori, 

diskursteori och retorik. Den gemensamma nämnaren för alla former av textanalyser är att 

forskaren ställer en mängd frågor till sitt material och som grundar sig i en önskan att ta reda 

på något om en viss text eller olika sorters texter. För att kunna besvara frågorna så 

fullständigt som möjligt krävs det emellertid någon form av analytisk procedur.20  

	

2.3.1.1	Innehållsanalys		

Den brittiske medieforskaren Roger Silverstone menar att om man vill förstå hur medierna 

fungerar, dvs. ”vad de erbjuder oss och hur de gör det”, är det vettigt att börja med att 

analysera texterna och deras påståenden.21 Det kan man göra genom en s.k. innehållsanalys. 

Østbye m.fl. skriver att det finns två olika varianter av innehållsanalys: kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvantitativa innehållsanalysen härstammar ur samhällsvetenskaplig 

masskommunikationsforskning från 1950-talet och är en analysmodell som särskilt lämpar sig 

för att studera sådant som antingen går att mäta eller räkna, som t.ex. förekomsten av ett 

begrepp eller fenomen i en text.22 Det fanns dock forskare redan då som menade att den 

kvantitativa innehållsanalysen hade sina begränsningar. De menade att man inte bara behövde 

studera det manifesta innehållet av en text, dvs. det ’synliga’ eller direkt uppenbara utan även 

dess latenta innehåll, dvs. det ’dolda’ eller inte fullt så utsagda. Det här gav upphov till den 

analysmetod man idag kallat för kvalitativ innehållsanalys, vilken syftar till att fånga, eller 

förstå, en texts underliggande budskap.23 Den kvalitativa innehållsanalysen ligger av 

förståeliga skäl väldigt nära hermeneutiken, dvs. läran om läsning och tolkning, som utgår 

från att meningen i en text inte alltid är helt entydig. För att kunna fastställa vad en text 

verkligen säger så måste den tolkas.24 I denna uppsats använder jag mig helt och hållet av den 

kvalitativa innehållsanalysen.  

	

2.3.2.	Att	studera	produktion,	reception	eller	både	och	

Teologen Gordon Lynch skriver att det finns tre huvudsakliga sätt att studera populärkultur:  

																																																													
20	Østbye,	Helge,	Metodbok	för	medievetenskap,	1.	uppl.,	Liber	ekonomi,	Malmö,	2004,	ss.	62-63.	
21	Silverstone,	Roger,	Why	study	the	media?,	SAGE,	London,	1999,	s.	29.	
22	Østbye,	Helge,	Metodbok	för	medievetenskap,	1.	uppl.,	Liber	ekonomi,	Malmö,	2004,	s.	64.	
23	Ibid.,	s.	64.	
24	Ibid.,	ss.	64-65.	
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Det första är att intressera sig för upphovsmänniskan som t.ex. konstnären, regissören 

eller författaren. Lynch menar att det finns en tradition långt tillbaka inom västerländsk kultur 

där man lägger stor vikt vid en upphovsmänniskas kreativa förmågor och anser att texten bör 

uppfattas som dennes sätt att uttrycka och förmedla sina egna tankar, känslor och intressen.25 

Ett sådant förhållningssätt förutsätter att man som forskare kan få en klarare bild av en texts 

betydelse genom att fördjupa sig i upphovsmänniskans bakgrund, status, personlighet, 

intentioner etc. Ju bättre man ’känner’ upphovsmänniskan desto tydligare framstår innebörden 

av dennes text.26 

Det andra sättet är att studera själva produkten. Detta är ett mer text-baserat 

förhållningssätt där man inte fokuserar på upphovsmänniskan utan istället försöker urskilja en 

texts betydelse genom att tolka dess sammansättning av meningsbyggande tecken, dvs. de 

symboler, ljud och bilder en produkt består av.27 Lynch är dock noga med att påpeka att det 

inte finns något som ’en’ mening med en text utan att textens innebörd kan variera beroende 

av vem det är som står för tolkningen samt vilken kontext han eller hon befinner sig i.28 

Det tredje och sista sättet att studera populärkultur är att genomföra olika former av 

receptionsstudier. Lynch skriver att även om de två föregående sätten kan ge forskaren 

värdefulla insikter om hur man kan tolka och finna betydelsen i en text säger de 

förhållandevis lite om hur texten faktiskt uppfattas av en publik och vilken mening den har för 

grupper och individer i vardagen.29 Det är med andra ord inte säkert att en publik uppfattar en 

text på samma sätt som en forskare gjort eller i linje med vad textens upphovsmänniska 

egentligen velat.30 

 

2.4.	Genomförande	

Uppsatsens undersökningsmetod har följt ramarna för en kvalitativ innehållsanalys och med 

ett särskilt fokus på den text-baserade metoden som Lynch ovan nämner när han diskuterar 

olika sätt att studera populärkultur. Genomförandet har gått till som så att jag: 

 

1. Först valde ut de olika analysenheterna, dvs. det material som jag ville studera. 

																																																													
25	Lynch,	Gordon,	Understanding	theology	and	popular	culture,	Blackwell	Pub.,	Malden,	MA,	2005,	s.	117.	
26	Ibid.,	s.	118.	
27	Ibid.,	ss.	136-137.	
28	Ibid.,	s.	138.	
29	Ibid.,	s.	162.	
30	Ibid.,	ss.	163-164.	
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2. Därefter bearbetade jag materialet genom att titta på de båda filmerna och tv-serien ett 

flertal gånger samtidigt som jag sorterade ut de kodningsenheter, dvs. särskilda ord, 

scener, dialoger etc. som kändes relevanta för min frågeställning. Vid det här skedet 

koncentrerade jag mig enbart på materialets manifesta innehåll. 

3. När materialet väl var bearbetat sammanställde jag ett resultat för att sedan övergå till 

själva tolkningen av materialets latenta innehåll. 

	

2.5.	Kritisk	reflektion	över	metodvalen	

Vad som alltid kan vara problematiskt med en kvalitativ metod är att det rör sig om just 

tolkningar. Wiktorin skriver att upphovsmänniskans intention med ett verk inte behöver vara 

direkt relaterat till hur det faktiskt uppfattas.31 Det här gäller såväl ’lekfolk’ som forskare, och 

därför vore det föga troligt att jag har lyckats med att pricka in en heltäckande tolkning som är 

representativ för alla människor. De tolkningar jag har gjort har också medvetet, eller 

omedvetet kommit att påverkas av den samtid och samhälleliga kontext jag befinner mig i. 

Wiktorin hävdar också att den ”mening” man tillskriver ett populärkulturellt verk har få 

begränsningar och han liknar därför bruket av populärkultur med deltagandet i vissa tysta 

religiösa riter, dvs. riter där individen inte regelbundet behöver redogöra för sina tolkningar. 

Det här innebär att det ”först är [när] man förväntas dela med sig av sina tolkningar som 

samförstånd eller meningsskiljaktigheter uppenbaras.”. 32  Den här uppsatsen bör därför anses 

som mitt bidrag, och tolkning, till den vetenskapliga debatten kring religion och 

populärkultur. 

 

3.	Teoretiska	perspektiv	

3.1.	Bruce	Lincolns	teori	om	religiös	maximalism	och	minimalism	

Religionshistorikern Bruce Lincoln skriver i sin bok Holy terrors: thinking about religion 

after September 11 (2006) om relationerna mellan religion och kultur i samhället och hävdar 

att kultur (som här bör förstås som den huvudsakliga källan till olika gruppers kollektiva 

identiteter) består av tre olika komponenter. De första två är estetik och etik som tillsammans 

																																																													
31	Wiktorin,	Pierre,	Religion	och	populärkultur	[Elektronisk	resurs]	:	från	Harry	Potter	till	Left	Behind,	Sekel,	Lund,	
2011,	s.	8.	
32	Ibid.,	ss.	18-19.	
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är det som utgör grunden för en grupps värderingar.33 Lincoln menar emellertid att om estetik 

och etik vore de enda komponenterna av en kultur så skulle vad som anses vara ’gott’ komma 

att framstå som väldigt tvetydigt och ständigt vara under debatt. Därför, skriver Lincoln, 

brukar det finnas en tredje komponent vars uppgift är att stabilisera de andra två, en 

komponent som ofta har varit (och som idag fortfarande är) religion.34 Lincoln skriver att 

skiftet från det estetiska eller etiska till en religiös diskurs är av stor kvalitativ betydelse och 

att de praktiker och preferenser i ett samhälle som omgärdas av en religiös diskurs upplevs 

som ’större’ eller viktigare av dess medlemmar än andra ’vanliga’ saker.35 Detta betyder att ju 

större del av ett samhälle som omfattas av en religiös diskurs desto stabilare framstår det.36 

Denna övertygelse om att religion borde genomsyra alla aspekter av social och mänsklig 

existens kallar han för religiös maximalism.37  

Det här var en verklighet i Västeuropa innan reformationen och religionskrigen skakade 

om kristenheten under 1500- och 1600-talet. Det stora uppbrottet skulle däremot ske ca: 100 

år senare under upplysningstiden då religion, som många av den tidens lärde avvisade som ren 

vidskepelse, fick ta ett stort steg tillbaka till förmån för naturvetenskapen och förnuftet.38 Ur 

detta förändrade samhällsklimat uppstod sedermera den sekulära nationen/staten som hämtat 

sin legitimitet ifrån folket istället för Gud. Religionen skulle nu få en allt mer marginaliserad 

roll i samhället och många av kyrkans tidigare uppgifter övertogs av staten, en trend som bara 

skulle öka under de kommande seklerna.39 Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) hade 

förhoppningar om att filosofin skulle vara det som fyllde ut det tomrum som religionen 

lämnat efter sig men så blev det inte. Lincoln skriver istället att ’marknaden’ har blivit den 

centrala komponenten i det moderna/postmoderna samhället, och marknaden är långt ifrån 

stabiliserande. Denna kulturform som infördes i Europa efter upplysningstiden kallar han för 

religiös minimalism.40 

Lincoln skriver att införandet av en minimalistisk modell har haft vida konsekvenser för 

bl.a. Europa, Nordamerika och Japan, konsekvenser som visat sig i form av större av 

ekonomiskt välstånd, starkare statsmakter och ökad industriell teknologi främjat av minskade 

																																																													
33	Lincoln,	Bruce,	Holy	terrors:	thinking	about	religion	after	September	11,	2.	ed.,	Univ.	of	Chicago	Press,	Chicago,	
2006,	s.	54.	
34	Ibid.,	ss.	54-55.	
35	Ibid.,	ss.	55-56.	
36	Ibid.,	s.	56.	
37	Ibid.,	s.	5.	
38	Ibid.,	s.	57.	
39	Ibid.,	ss.	57-58.	
40	Ibid.,	s.	5.	
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religiösa restriktioner. Denna övergång från religiös maximalism till religiös minimalism var 

också en av de bidragande faktorer till varför de europeiska statsmakterna kunde erövra resten 

av världen under kolonialtiden. När det var dags att dra sig tillbaka från kolonierna försökte 

kolonialmakterna i så lång utsträckning som möjligt att lämna över ansvaret till grupper som 

var vänligt inställda till det minimalistiskt religiösa systemet.41 Detta har inte setts med blida 

ögon och Lincoln hävdar därför att de grupper av människor vars estetiska och etiska 

praktiker och preferenser fortfarande stabiliseras av religion ofta har sett (och ser) den 

religiösa minimalismen som rester av en nergången, korrupt och okontrollerad utländsk 

ordning utan några som helst heliga sanningar och auktoriteter. För många av dessa 

människor, menar Lincoln, finns det ingen annan utväg än att försöka störta denna ordning. 

Det kan ske t.ex. via terrorattacker eller televangelism, metoderna är olika med ändamålet 

detsamma, dvs. att återinföra sin religions dominerande position i samhället.42   

 

Lincoln har skissat upp två modeller på de olika religiösa systemen43 som jag har översatt och 

bifogat här nedan: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologen Robert K. Johnston skriver att forskare kan studera filmer för att ’känna av’ 

religiösa strömningar i samhället.44 Det här borde således innebära att attityder som 

																																																													
41	Lincoln,	Bruce,	Holy	terrors:	thinking	about	religion	after	September	11,	2.	ed.,	Univ.	of	Chicago	Press,	Chicago,	
2006,	s.	60.	
42	Ibid.,	ss.	60-61.	
43	Ibid.,	s.	59.	
44	Johnston,	Robert	K.,	Reel	Spirituality:	Theology	and	Film	in	Dialogue,	Baker	Book	House	Company,	Grand	
Rapids,	2000,	s.	64.	

Maximalism 

Religion utgör den stabiliserande 
komponenten i kulturen och är djup 
involverad i de etiska och estetiska 
praktiker som är grundläggande för 
samhället. 

Kulturella preferenser utgörs i stort 
sett av moral som är stabiliserad av 
religion. 

Religiösa auktoriteter säkerställer den 
sammanhängande ordningen. 

Minimalistiska system upplevs som 
mäktiga och hotfulla frestelser som är 
farliga för alla. 

 

Minimalism 

Marknaden är den centrala domänen 
för kulturen. Religion är förpassat till 
den privata sfären och metafysiska 
angelägenheter. 

Kulturella preferenser utgörs av mode 
och är öppen för marknadens 
svängningar. 

Kapitalistisk dynamik åstadkommer 
snabb expansion av rikedom och makt. 

Maximalistiska system upplevs på två 
sätt: en gammalmodig och förförisk 
avledning för somliga, och en 
förbittrad atavism kapabla till 
reaktionära motattacker. 
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framkommer till religion i filmer inte nödvändigtvis är skilda från attityder i det verkliga livet. 

Därför kommer jag kunna använda mig av Lincolns teori för att urskilja maximalistiska och 

minimalistiska tendenser i mitt material. 

	

4.	Tidigare	forskning	

4.1.	Media	som	agenter	för	religiös	förändring	(Stig	Hjarvard)	

Stig Hjarvard, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid universitetet i 

Köpenhamn, har skrivit artikeln ”The mediatization of religion: A theory of the media as 

agents of religious change” (2008) där han diskuterar medias ökade betydelse för människors 

uppfattning- och användande av religion i det moderna samhället. Hjarvard skriver att 

vidskepelse och övernaturliga inslag har blivit allt mer framskjutande i danska medier under 

de senaste årtiondena, och att detsamma även gäller för institutionaliserade religioner som 

t.ex. kristendom och islam. Denna ökade närvaro hade kunnat tala mot mediernas betydande 

roll för samhällens sekularisering- och moderniseringsprocess men Hjarvard menar istället att 

studier av religion och media kan visa på tendenser som verkar både för sekularisering och 

sakralisering.45 Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. 

Ett centralt begrepp i Hjarvards artikel är ’mediatization’ och som syftar på hur media 

har gått från att tjäna under andra institutioner (som t.ex. Katolska kyrkan) till att bli en egen 

fristående institution som andra institutioner nu har blivit beroende av för att kunna 

kommunicera sociala- och kulturella aktiviteter med varandra och samhället i stort. Hjarvard 

skriver att mediatization främst är ett västerländskt fenomen men att mediernas roll kan 

variera även i västerlandet.46  

Fortsättningsvis hävdar Hjarvard att det finns tre sätt att se på hur religion påverkas av 

media. Det första sättet kallar han för media as conduits vilket utgår från att media är ett 

verktyg för att skicka olika symboler och meddelanden mellan avsändare och mottagare. 

Media är distributörer av religiösa representationer. Hjarvard skriver emellertid att det är en 

förhållandevis liten del av den religion som presenteras i media som kommer direkt från 

institutionaliserade religioner utan att det mesta är producerat av medierna själva.47  

																																																													
45	Hjarvard,	Stig,	“The	Mediatization	of	religion:	A	theory	of	the	media	as	agents	of	religious	change”,	Northern	
Lights:	Film	&	Media	Studies	Yearbook.	Vol.	6	Issue	1	(2008),	s.	10.	
46	Ibid.,	s.	11.	
47	Ibid.,	s.	12.	
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Det andra sättet är media as languages som syftar på vilket format media använder för 

att paketera sina meddelanden. Några vanliga format är t.ex. tidningar, film och datorspel. 

Förr hade institutionaliserade religioner större kontroll över vilken bild av religion som 

presenterades i media men Hjarvard skriver att dagens lösare restriktioner har gjort att den 

religion vi ofta ser i bl.a. populärkulturen är av rent underhållningssyfte.48 Det sista sättet är 

media as environments som koncentrerar sig på hur media främjar och strukturerar mänsklig 

interaktion och kommunikation. Hjarvard skriver att media under mitten av 1900-talet hade en 

tydlig ’en-till-många-kommunikation’ medan den idag, främst tack vare internet, är av en mer 

’multidirektionell’ art. Familjen, skolan och kyrkan var tidigare viktiga för spridning av 

information, traditioner och moralisk orientering men idag har media övertagit en stor del av 

detta ansvar.49 

Hjarvard skriver att religionsforskare måste ta i beaktning att individuell tro och 

kollektiva religiösa uppfattningar både kan skapas och upprätthållas genom saker som inte är 

direkt kopplade till institutionell religion. Detta kallar han för ’banal religion’ och kan vara 

allt från vampyrer till tomtar och troll.50 Hjarvard menar att man kan se en stor ökning av 

mindre organiserade religioner och tendenser på att världen håller på att ’avsekulariseras’ och 

sakraliseras. En sakraliseringsprocess som media i högsta grad är bidragande till. Anledningen 

är att media har gått från att bara vara förmedlare av religiösa uppfattningar till att själva bli 

producenter.51  

Hjarvard har även genomfört en enkätundersökning som undersöker hur danskar 

engagerar sig i andliga frågor. Diskussioner med familj och vänner var det alternativ med flest 

procentenheter (30,7) följt av att se på olika tv-program (25,7). Någonstans i mitten ser man 

att läsa noveller på samma resultat som att gå i kyrkan (10,5) och näst sist hamnade att läsa 

bibeln eller annan religiös litteratur (5,2). Samma studie visar också att film var det medium 

som överlägset påverkade flest när det kom till moralisk orientering (41,1) samtidigt som 

religiösa böcker och texter även här fick väldigt lågt resultat (5.5).52 

	

																																																													
48	Hjarvard,	Stig,	“The	Mediatization	of	religion:	A	theory	of	the	media	as	agents	of	religious	change”,	Northern	
Lights:	Film	&	Media	Studies	Yearbook.	Vol.	6	Issue	1	(2008),	ss.	12-13.	
49	Ibid.,	s.	13.	
50	Ibid.,	ss.	15-16.	
51	Ibid.,	ss.	17-18.	
52	Ibid.,	ss.	20-21.	
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4.2.	Moses	i	populärkulturen	(Melanie	J.	Wright)	

Den brittiske religion- och medieforskaren Melanie J. Wright har skrivit boken Moses in 

America: The Cultural Uses of Biblical Narrative (2004) där hon undersöker tre 1900-tals 

verk som på ett eller annat sätt används sig av exodusberättelsen: Lincoln Stefens Moses in 

Red (1926), Zora Neale Hurstons Moses, Man of the Mountain (1939) och Cecil B. DeMilles 

The Ten Commandments (1956).53 Wrights intresse har legat i att undersöka hur 

upphovsmänniskorna har använt sig av Moses för att kunna förmedla särskilda budskap. Det 

har resulterat i en rejäl djupdykning av upphovsmänniskorna privatliv men också den 

religiösa och politiska kontext som verken har uppkommit ur. Wright har även, fast i mindre 

utsträckning, tittat på hur verken har mottagits av dess samtida recensenter.54 

Wright skriver att Moses in Red (1926) var Steffens bidrag till den debatt som rådde 

kring USA:s framtid under 1920-talet. Steffens uppfattade berättelsen om Moses och 

israeliterna som en berättelse om revolution och förändring, något som även han yrkade på i 

dåtidens Amerika.55 Wright menar att Steffens bok egentligen handlar om revolutioner och 

deras bakomliggande faktorer. Men eftersom den uppenbart tagit mycket inspiration ifrån 

Vladimir Lenin (vilken Steffens uppfattade som den sovjetiske Moses) och den ryska 

revolutionen skulle den komma att uppfattas som sovjetisk propaganda, vilket också var den 

huvudsakliga anledningen till bokens minst sagt kyliga mottagande.56  

Hurstons Moses, Man of the Mountain (1939) måste, enligt Wright, förstås inom 

ramarna av en större afro-amerikansk tradition att använda sig av bibliska texter, en tradition 

som omfattar såväl slaveriet som Martin Luther King Jr.57 Boken behandlar samtidens 

aktuella samhällsproblem så som rasism, antisemitism, kvinnors underlägsna ställning, krig 

samt ledarskap och strömmar inom den afro-amerikanska gemenskapen.58 Moses är här en 

voodoo-trollkarl vars ’ras’ eller hudfärg beskrivs medvetet tvetydigt och Wright menar att 

Moses per exellence återspeglar Hurstons motvilja av att dela in människor i olika rasliga 

kategorier.59 Wright skriver att även om stora delar av boken kan uppfattas som referenser till 

den dåliga behandling den svarta befolkningen har fått utså i USA så behandlar den även den 

																																																													
53	Wright,	Melanie	Jane,	Moses	in	America:	The	Cultural	Uses	of	Biblical	Narrative,	Oxford	University	Press,	New	
York,	2002,	s.	3.	
54	Ibid.,	ss.	6-7.	
55	Ibid.,	s.	14;	Ibid.,	s.	18.	
56	Ibid.,	ss.	33-34;	Ibid.,	s.	36.	
57	Ibid.,	s.	45.	
58	Ibid.,	s.	59.	
59	Ibid.,	s.	56;	Ibid.,	s.	64.	
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’inom-rasliga’ rasismen och som tar sig uttryck framförallt i händelserna när Mirijam och 

Aaron kritiserar Moses för hans ’utom-rasliga’ fru.60 

Wright skriver att DeMilles The Ten Commandments (1956) var starkt påverkad av dess 

politiska kontext i form av den spända stämning som rådde i världen under kalla kriget.61 

Filmindustrin hade tidigare under 1930- och 1940-talet varit en väloljad maskin som stöttat 

den amerikanska krigsapparaten och så var det även nu.62 Wright menar att det under den här 

perioden var många filmskapare (DeMille inkluderat) som såg det som sin yttersta uppgift att 

sprida amerikanska värderingar med filmen som medium. De som inte var av samma 

inställning hamnade genast under granskning HUAC (House Un-American Activities 

Committee) med senator McCarthy i spetsen.63 DeMille själv, skriver Wright, ska ha 

beskrivits som en hängiven bokstavstroende protestantisk kristen som såg det som sin roll att 

göra Bibeln attraktiv för massorna.64 Det är därför inte särskilt oväntat att DeMilles Moses är 

en gudstorgen förkämpe för frihet och ska representera USA medan den ateistiska tyrannen 

Ramses får ikläda sig rollen som Sovjetunionen.65 Det finns även ett tydligt tema av 

samhörighet mellan ’bokens folk’, vilket Wright menar var en anspelning på att judar, kristna 

och muslimer var tvungna att stå enade mot den gemensamma fiende som fanns i form av den 

religionslösa kommunismen.66 Wright menar också att DeMille genom sin film tar tydligt 

avstånd från rasism.67 Avslutningsvis gör Wright en jämförelse och skriver att om Steffens 

ville använda sin bok för att argumentera för revolution så använder DeMille sin för att 

förespråka amerikansk ortodoxi i termer av tro och frihet samtidigt som han ville hålla sig 

själv, och filmen som medium, om ryggen i tider av granskning.68  

	

4.3.	Framställningar	av	Jesus	på	film	(Tomas	Axelsson)	

Tomas Axelsson, universitetslektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan 

Dalarna, har skrivit artikeln ”Jesus på vita duken. Mel Gibson och andra regissörer projicerar 

Jesus på film” (2004) som delvis är en kartläggning på hur Jesus har framställts i förhållande 

																																																													
60	Wright,	Melanie	Jane,	Moses	in	America:	The	Cultural	Uses	of	Biblical	Narrative,	Oxford	University	Press,	New	
York,	2002,	s.	61.	
61	Ibid.,	s.	91.	
62	Ibid.,	s.	105.	
63	Ibid.,	s.	105;	Ibid.,	s.	91.	
64	Ibid.,	s.	92.	
65	Ibid.,	s.	106.	
66	Ibid.,	s.	114.	
67	Ibid.,	s.	112.	
68	Ibid.,	s.	117.	
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till kontext i en rad olika filmer under 1900-talet men också en undersökning kring vad det är 

som skiljer Mel Gibsons Jesus i filmen The Passion of the Christ (2004) från de tidigare 

filmatiseringarna.  

Axelsson inleder med att skriva att det finns två former av filmer som behandlar Jesus, å ena 

sidan de som uttalat handlar om Jesus som biblisk figur, å andra sidan de filmer vars hjälte 

inte omedelbart identifieras som en kristusgestalt men där berättarstruktur och tematik följer 

ett tydligt kristologiskt mönster.69 Den senare formen, menar Axelsson, finns med i flera av 

filmhistoriens största ekonomiska kioskvältare medan den förre har haft det betydligt svårare. 

Något som delvis skulle komma att ändras i och med Mel Gibsons ekonomiska succé till 

Jesusfilm.70 Axelsson skriver även att varje Jesusfilmatisering är kvarlämningar från sin egen 

tid och bör tolkas därefter, men också att de bär olika teologiska grundperspektiv vad gäller 

Jesu väsen och att filmernas kristologiska accent har kommit att variera från en tid till en 

annan.71 De filmer som Axelsson har undersökt är: The King of Kings (1927), King of Kings 

(1961), Matteusevangeliet (1964), The Greatest Story Ever Told (1965), The Last Temptation 

of Christ (1988) och The Passion of the Christ (2004).  

Axelsson skriver att Cecil B. DeMilles Jesus från 1927 är av en tydlig gudomlig 

karaktär och att filmen med dess känsla för de moraliska preferenserna hos den 

genomsnittlige kristne amerikanen skulle bli en oerhörd succé vilket gjorde att det skulle dröja 

närmare 30 år innan det gjordes en ny film om Jesus.72 

Nicholas Rays film från 1961 hade en helt annan framställning av Jesus som nu såg ut 

som en ”blandning av en långhårig hippie och svärmorsdröm med pigga blå ögon och en käck 

trubbnäsa”.73 Jesus är här i högsta grad mänsklig och mycket emotionell och känslomässigt 

expressiv. Filmen hade en väldigt anti-imperialistisk vinkel men fick dock det en kyligt 

mottagande av den amerikanska publiken. Något som Axelsson menar kan ha att göra med det 

tidiga 60-talets spända världspolitiska läge.74  

Den italienske filmregissören Pier Paolo Pasolini har i likhet med Ray framställt en 

mycket mänsklig Jesus i sin film från 1964. Axelsson skriver att Pasolinis Jesus är ovanligt 

																																																													
69	Axelsson,	Tomas.	”Jesus	på	vita	duken:	Mel	Gibson	och	andra	regissörer	projicerar	Jesus	på	film”,	I	Årsbok	för	
kristen	humanism	och	samhällssyn,	Förbundet	för	Kristen	Humanism	och	Samhällssyn	–	KHS,	Uppsala,	2004,	s.	2.	
70	Ibid.,	s.	4.	
71	Ibid.	
72	Ibid.,	s.	5.	
73	Ibid.	
74	Ibid.,	ss.	5-6.	
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upprörd och mycket pådrivande vilket gör att han avviker från den mer harmoniska 

framställningen som är det typiska i de amerikanska Hollywoodfilmerna.75 

George Stevens Jesus från 1965 framstår återigen som en gudomlig gestalt vilket 

Axelsson menar framgår från första scen då man ser hur Jesus tittar ner över oss från himlen. 

Mottagandet var inte särskilt bra och har fått utstå mycket kritik. En vit, blond och blåögd 

Jesus som bjuder till vördnad inför Gud var inte särskilt populärt i det splittrade 60-talets USA 

med medborgarrättsrörelsen och Vietnamkriget som bakgrund.76 

Martin Scorseses Jesus från 1988 skulle komma att uppfattas som kontroversiell inom 

vissa kristna grupper då han framförallt har mänskliga drag så som osäkerhet, psykisk 

förvirring, känslomässig ambivalens och sårbarhet. Mest uppmärksammat var Jesus imaginära 

sexuella aktivitet. Jesus har vissa gudomliga drag som växer fram allt eftersom men det är 

hans mänskliga sida som betonas. Axelsson skriver att filmen inte lockade någon direkt 

storpublik kanske främst för att den inte liknade andra filmer amerikanska filmer under 1980-

talet.77 

Axelsson skriver att Mel Gibsons Jesus har en tydlig gudomlig skepnad men det som 

framförallt skiljer den från sina föregångare är att Gibson utger sig för att leverera ett troget 

evangeliskt porträtt av Jesus, samtidigt som han använder sig av ett bildspråk hämtat ur 

våldsamma action-filmer vilket gör att Jesus intar nästan superhjälte-liknande former. På så 

sätt, skriver Axelsson, har Gibsons Jesus lyckats med att tilltala både den kristna publiken 

såväl som den mer ’sekulära’.78  

 

Det jag framförallt kommer att använda mig av ur Axelssons artikel kommer att vara hans 

uppdelning mellan gudomlig- och icke-gudomlig accent. Eftersom det fungerar så bra med 

Jesus ser jag ingen anledning till varför det inte skulle göra det med Moses. 

	

																																																													
75	Axelsson,	Tomas.	”Jesus	på	vita	duken:	Mel	Gibson	och	andra	regissörer	projicerar	Jesus	på	film”,	I	Årsbok	för	
kristen	humanism	och	samhällssyn,	Förbundet	för	Kristen	Humanism	och	Samhällssyn	–	KHS,	Uppsala,	2004,	ss.	
6-7.	
76	Ibid.,	ss.	7-8.	
77	Ibid.,	ss.	8-10.	
78	Ibid.,	ss.	10-12.	
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5.	BAKGRUND	

5.1.	Religion	och	populärkultur	

Den kanske viktigaste uppdelningen när man inom akademin studerar religion och 

populärkultur är att skilja mellan: 1) populärkultur i religionens tjänst och, 2) religion i 

populärkulturens tjänst. Wiktorin skriver att den första kategorin kännetecknas av att den 

innehåller ett tydligt religiöst budskap.79 Vanligast är att det är religiösa organisationer och 

specialister som står som upphovsmänniskor, även om det i mindre utsträckning förekommer 

att lekfolk också ägnar sig åt populärkultur i religionens tjänst. Anledningen till varför de 

vänder sig till populärkulturen för att sprida sina religiösa budskap har att göra med 

populärkulturens stora spridningsförmåga.80 Med populärkulturens hjälp blir det enklare att nå 

ut till den stora massan av människor som normalt sätt kanske inte närvarar vid deras 

gudstjänster eller läser teologisk litteratur. Wiktorin listar bl.a. filmerna Luther (2003), Da 

Vinci-koden (2006), The Passion of the Christ (2004) och romanserien Left Behind (1995-

2007) som några kända exempel på populärkultur som har använts i religionens tjänst.81 

Materialet som undersöks i denna uppsats är således populärkultur i religionens tjänst.  

När det kommer till religion i populärkulturens tjänst är det däremot inte lika givet att 

det är ett religiöst budskap som förmedlas.82 De religiösa organisationerna och specialisterna 

har här fått stiga åt sidan för upphovsmänniskor som istället använder sig av religiösa teman, 

symboler och praktiker i ett underhållningssyfte. Wiktorin skriver att skaparna för sådana verk 

spelar på vårt intresse för det onaturliga och leker med ”religiös rekvisita” för att få sitt verk 

att framstå mer lockande. Några exempel på verk där religion har använts i populärkulturens 

tjänst är filmerna om Matrix (1999-2003), Harry Potter (2001-2011), Sagan om Ringen 

(2001-2003) och Jesus Christ Superstar (1973).83 Detta, skriver Wiktorin, är alla verk där 

upphovsmänniskan har använt sig av berättartekniker som skulle kunna härledas till 

kristendomen men som nödvändigtvis inte behöver tolkas på detta sätt.84 

	

																																																													
79	Wiktorin,	Pierre,	Religion	och	populärkultur	[Elektronisk	resurs]	:	från	Harry	Potter	till	Left	Behind,	Sekel,	Lund,	
2011,	s.	49.	
80	Wiktorin.	Pierre,	”Populärkultur”,	I	Människor	och	makter	2.0:	en	introduktion	till	religionsvetenskap,	2.	uppl.,	
Svensson,	Jonas	&	Arvidsson,	Stefan	(red.),	ss.	170-173.	Högskolan	i	Halmstad,	Halmstad,	2010,	s.	170.	
81	Wiktorin,	Pierre,	Religion	och	populärkultur	[Elektronisk	resurs]	:	från	Harry	Potter	till	Left	Behind,	Sekel,	Lund,	
2011,	s.	49.	
82	Ibid.,	s.	50.	
83	Ibid.		
84	Wiktorin.	Pierre,	”Populärkultur”,	I	Människor	och	makter	2.0:	en	introduktion	till	religionsvetenskap,	2.	uppl.,	
Svensson,	Jonas	&	Arvidsson,	Stefan	(red.),	ss.	170-173.	Högskolan	i	Halmstad,	Halmstad,	2010,	s.	171.	
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6.	FILMANALYS	

6.1.	De	tio	budorden	(2006)	

6.1.1.	Moses	är	prins	av	Egypten	

Moses (Dougray Scott) och hans fosterbror Menerith (Naveen Andrews) går och samtalar på 

en byggarbetsplats. Menerith säger åt Moses att han skulle må bra av att följa med på ett 

fälttåg ute i öknen eftersom livet i staden har gjort honom slapp. Moses svarar att han inte alls 

har något intresse av att törsta och svälta för att sedan dö en långsam död ute i någon öken.85 I 

en senare scen ser man hur Moses blir ertappad för mordet på en egyptisk förman och 

bestämmer sig för att fly ut i öknen. Menerith menar att det är en dum idé eftersom Moses inte 

skulle överleva där ute. Moses beger sig av utan varken mat eller vatten, det enda som ser ut 

att finnas i öknen är sand och sten. När Moses väl tuppar av (efter vad som har sett ut att vara 

flera dagar i öknen) ser man hur en oas uppenbarar sig framför honom.86 

 

Moses ger sig trots alla varningar upp för det heliga berget. Där uppe finner han en buske. Det 

börjar mullra lite i bakgrunden och plötsligt fattar busken eld. Man hör hur en väsande 

stämma talar till Moses och säger att ”Jag är dina förfäders gud.”. Moses frågar om Gud har 

ett namn och rösten svarar ”Jag är den jag är.”. Moses är rädd för att ingen kommer att tro 

honom och Gud ber Moses att kasta sin stav på marken, staven förvandlas genast till en 

fräsande kobra. Staven återfår sin vanliga form när Moses plockar upp den och kort därefter 

försvinner både Guds röst och lågorna som tidigare slickat buskens grenar.87 

 

6.1.2.	Moses	återvänder	från	exilen	

Moses har återvänt till Egypten och försöker övertala sin biologiska bror Aaron (Linus 

Roache) att hjälpa honom med sitt uppdrag: 

 
- Bara galningar tror att de talar med Gud. (Aaron) 

- Han talade till mig och jag resonerade med honom. (Moses) 

- Med Gud?! (Aaron) 

- Han kan vara krävande. Han blir arg och är oberäknelig. Han är oerhört mäktig och ändå måste han 

vända sig till en som jag för att göra saker å hans vägnar. Det gör honom lite lättretlig ibland… (Moses) 

- Du talar som om han vore en människa. (Aaron) 

																																																													
85	De	tio	budorden,	film,	Robert	Dornhelm,	ABC	Television,	USA	(2006).	00.17.10-00.17.40	
86	Ibid.	00.18.50-00.22.30	
87	Ibid.	00.29.00-00.32.00	
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- Det är han! För mig… Trots att han är min gud. (Moses) 

- Du är galen. (Aaron)88 

 

Moses och Aaron står nere vid vattenbrynet. Moses räcker över sin stav till Aaron och säger 

att tiden är inne. Aaron går fram till kanten och doppar den i vattnet och direkt ser man hur 

det kommer ut blod ur staven och hela Nilen blir alldeles röd. Blodet finns även i alla brunnar, 

fontäner, lerkärl som människorna burit på osv. Prästen vid Ramses hov använder sig av ett 

experiment för att försöka visa att det inte alls är blod utan rött slam som förorenat vattnet. 

Det är uppenbart att experimentet misslyckas och Ramses blir rasande.89  

En berättarröst säger att egyptierna drabbades av plåga efter plåga men att israeliterna 

klarade sig undan. I samma veva ser man hur Ramses vaknar upp helt täckt av grodor, 

boskapen dör, svärmar av gräshoppor som äter upp alla skördar, eld och blixtar regnar ner 

från himlen, samt att solen försvinner bakom molnen.90 Den sista plågan är en mystisk dimma 

som sveper in och dödar ett stort antal människor varav både vuxna och barn.91 

Menerith, nu bärandes på sin döde son, söker upp Moses och säger: 

 
- Min son dog också. (Menerith) 

- Jag sörjer med dig. (Moses) 

- Sörjer du? Var det inte ditt verk? (Menerith) 

- Det var Guds. (Moses) 

- Det var din vilja. Nu ger Ramses er frihet. Din gud vann. Er gud är en grym gud. (Menerith) 

- En gång skickade Farao ut sina soldater för att döda våra barn. (Aaron) 

- Jag var inte bland dem! Min son var inte där. Varför ska vi straffas? (Menerith) 

- Jag gör det Gud ber mig att göra. (Moses) 

- Om han bad dig döda mig, skulle du göra det då? (Menerith) 

 

Moses undviker att svara den sista frågan och vänder bort blicken.92 

	

6.1.3.	Moses	och	israeliterna	lämnar	Egypten		

Moses och israeliterna vandrar i öknen med siktet på det förlovade landet. Några börjar dock 

bli otåliga på Moses och frågar vilket håll de ska gå. Moses blickar ut mot öknen och en 

																																																													
88	De	tio	budorden,	film,	Robert	Dornhelm,	ABC	Television,	USA	(2006).	00.38.50-00.39.20	
89	Ibid.	00.53.10-00.55.00	
90	Ibid.	00.55.00-00.59.40	
91	Ibid.	01.07.50-01.09.10	
92	Ibid.	01.09.15-01.11.15	
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sandtornado uppenbarar sig och visar vägen, senare ser man hur sandtornadon istället blir av 

eld.93 

Allt tycks förlorat när Moses och israeliterna är fångade mitt emellan havet och de 

egyptiska soldaterna. Gud talar till Moses och en ny tornado uppenbarar sig och sveper in 

över soldaterna och håller dem på avstånd. Moses reser sin stav över huvudet och blundar. Ett 

vulkanutbrott utbryter nere på havsbottnen och plötsligt ser man hur havet delar sig mitt 

framför deras ögon. Israeliterna springer över till den andra sidan, konstant påhejade av 

Mirjam och Moses som hela tiden ropar att de ska behålla tron och lita på Gud. Väl över på 

den andra sidan sänker Moses sin stav och i samband med det försvinner passagen som 

funnits i vattnet och soldaterna dränks/spolas bort.94 

Moses verkar inte ha någon direkt plan om vad de ska göra nu när de är i säkerhet. När 

Aaron frågar honom svarar han bara ”Vi håller ihop och väntar på att Gud ska visa oss vårt 

land.”.95 

Det är vattenbrist och israeliterna är törstiga. De hittar en oas men vattnet är förorenat. 

Moses hämtar en kvist från ett träd och plaskar runt lite med den i vattnet, sakta men säkert 

ser man hur vattnet blir alldeles kristallklart och drickbart.96 Lite längre in i filmen ser man 

hur folket svälter. När det nästan är ute med dem så uppenbarar sig högar med vad som ser ut 

att vara brödsmulor helt ifrån tomma intet. Moses säger att ”Gud kommer att skicka det ni 

behöver varje dag. Varken mer eller mindre. […] Tro på honom! Det är allt ni behöver göra. 

Om ni tror på honom tar han hand om er. Ni slipper hungra och törsta.”.97 

 

Israeliterna blir gång på gång attackerade av amalekiter och det dröjer inte länge innan Moses 

har förvandlat deras läger till ett ’boot camp’. De bestämmer sig för att slå tillbaka mot sina 

plågoandar och innan den nalkande striden håller Moses ett tal där han säger ”Det sker inga 

mirakel idag. Idag prövar han oss. […] Amalekiterna slåss för rov och slavar. Vi kämpar för 

rätten att leva som fria människor. Vår sak är den viktigaste. Och Gud är med oss.”.98 Efter 

striden ser man hur Moses sitter mitt bland ett hav av döda fiender, med en uppgiven blick 

frågar han Gud ”Har vi behagat dig? Har vi bestått provet? Hur många fler prövningar som 

																																																													
93	De	tio	budorden,	film,	Robert	Dornhelm,	ABC	Television,	USA	(2006).	01.16.00-01.20.00	
94	Ibid.	01.22.00-01.31.00	
95	Ibid.	01.32.50-01.23.15	
96	Ibid.	01.39.35-01.41.40	
97	Ibid.	01.44.00-01.46.30	
98	Ibid.	01.52.50-01.54.00	
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denna måste vi utstå? Vi stred och vann idag. Måste vi fortsätta strida och vinna för att visa 

oss dig värdiga? Hur många fler slag måste vi utkämpa för att bevisa det?”.99  

 

Moses, Aaron och Jared (Silas Carson) går in i ett gammal övergivet egyptiskt tempel och 

Moses minns ett samtal han haft med en egyptisk präst någon gång i sin barndom. Prästen 

berättade att det funnits en Farao som trott att det bara fanns en enda gud, en allsmäktig sådan. 

Men om folk börjat tvivla på vad de trott sedan tidernas begynnelse så skulle de kanske börja 

tvivla på andra saker också. Prästen avfärdade denna tanke och menade att det var bättre att 

alla hade varsin gud, om inte annat för att hålla prästerna i arbete. Moses återgår från sina 

dagdrömmar och utbrister ”Om det bara finns en gud och han skapade världen, solen, månen 

och stjärnorna så skulle han finnas överallt, inte sant? Då skulle han vara öknens, städernas 

och bergens gud också, Han skulle finnas i vinden och lågorna. Och i era hjärtan. Man 

behöver ingen staty att tillbe, för han finns överallt. […] Och om man frågade vad han hette så 

skulle han svara så. Han behöver inget namn. Han bara är det han är. En gud. Inte en bland 

många, en.”. 100 

 

Moses har begett sig upp på berget. En kraftfull blixt slår ner i klippväggen bredvid honom. 

Moses faller till marken och när han tittar upp så ser han hur två glödande stentavlor med de 

tio budorden inpräntade på ligger framför honom. När Moses kommer ner från berget 

upptäcker han att israeliterna har byggt en guldkalv som de offrat till. Upprorsmakarna 

utmanar Moses och säger att det inte vill ha något att göra med varken honom eller hans Gud. 

En rasande Moses frågar folket vilka som står på Guds sida, därefter utbryter en kamp på liv 

och död mellan de båda sidorna. Moses sida vinner och de sista överlevande på den andra 

sidan omringas. Aaron frågar vad de ska göra med fångarna och Moses svarar ”Ingen nåd. 

Döda dem alla. Det är Guds vilja.” Vad som händer därefter kan närmast liknas vid en 

blodsorgie där hundratals män, kvinnor och barn brutalt dödas av Moses anhängare.101 De 

kvarvarande israeliterna tillåts att förnya sitt löfte till Gud och Moses ger sig återigen upp på 

berget för att med blodiga händer hugga ut två nya stentavlor (de tidigare kastade han på 

guldkalven). När han kommer tillbaka till israeliterna så läser han upp budorden ett efter ett, 

samtidigt ser man tillbakablickar från filmen som exemplifierar varje budord. Till sist säger 

																																																													
99	De	tio	budorden,	film,	Robert	Dornhelm,	ABC	Television,	USA	(2006).	01.59.50-02.00.50	
100	Ibid.	02.18.20-02.19.30	
101	Ibid.	02.32.30-02.41.50	
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han ”Gå inte med på dessa lagar utan vidare. Ni har sett Guds makt. Säger ni ja och bryter 

lagen så straffar han inte bara er. Han straffar era barn och barns barn.”.102 

	

6.2.	The	Bible:	Exodus	(2013)	

6.2.1.	Moses	är	prins	av	Egypten	

Avsnittet börjar med en text där det står att ”Serien bygger på bibelns historier. Vi eftersträvar 

att följa skriftens anda.”.103 

 

Unge Moses (Joe Forte) får berättat för sig att han egentligen är en israelit och hans mor säger 

”Ditt folk är därute, Moses. Våra slavar. Israeliterna. Du hade en bror, Aaron. Och en syster 

Miriam. Men de är inte som oss. De dyrkar Abrahams gud. Och han har övergivit dem.”.104 

 

40 år senare ser man hur Moses (William Houston) befinner sig på berget Sinai i full gång 

med att sätta upp ett tält. Det blåser och regnar. Moses sitter inne i tältet, det mullrar till och 

vinden avtar, plötsligt ser man ett starkt ljus och hör hur en röst kallar på honom. Moses 

lämnar tältet och utanför ser han ett stort skimrande ljus (nästan utomjordiskt, eller som den 

färgsprakande effekten av fyrverkerier) omkring en buske. Rösten säger: 

 
- Jag är Abrahams gud, och Isaks och Jacobs. (Gud) 

- Är du verklig? (Moses) 

- Det är jag. Jag har sett mitt folks lidande. Nu sänder jag dig till Farao för att föra dem ut ur Egypten. 

(Gud) 

- Men hur ska jag befria dem? (Moses) 

- Jag är med dig. (Gud) 

 

Ljusskimret försvinner upp i himlen och Moses lämnas ensam kvar. Därefter säger han ”Med 

din makt… befriar jag mitt folk.”.105 

	

6.2.2.	Moses	återvänder	från	exilen	

Moses har återvänt till Egypten och begär att få tala med israeliternas äldste. Han säger att 

Gud inte har glömt dem men folksamlingen ser skeptiska ut varpå Moses frågar ”Vem 

																																																													
102	De	tio	budorden,	film,	Robert	Dornhelm,	ABC	Television,	USA	(2006).	02.42.25-02.45.20	
103	The	Bible:	Exodus,	tv-serie,	Crispin	Reece,	History	Channel,	USA	(2013)	00.00.00-00.00.20	
104	Ibid.	00.05.20-00.07.00	
105	Ibid.	00.09.35-00.11.10	
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skapade jorden… havet… himlen? Vem skapade dig? Farao… eller Gud?”. En av de äldste, 

Ira (Ken Bones), avfärdar detta och säger att Moses inte är riktigt klok. Då kommer Aaron 

(Louis Hilyer) och säger att Gud har uppenbarat sig i en dröm för honom och sagt att Moses 

skulle återvända. Folket nickar instämmande.106 

 

Farao Ramesses (Stewart Scudamore) ligger och badar i Nilen och en bit bort ser man hur 

Moses med en grupp följeslagare spionerar på honom. Moses ber allihop att lita på Gud. 

Därefter säger han åt Aaron att sätta sin stav i vattnet. Aaron gör som Moses säger och så fort 

staven vidrör vattenytan ser man hur vattnet färgas rött av blod. Panik utbryter i Faraos läger 

och Moses säger ”Du är inte en gud utan bara en man. Och du ska släppa mitt folk.”. Folket i 

Moses följe är helt betagna av Guds kraft och Moses menar att detta bara är början.107 

En berättarröst säger att ”Vår Herre sänder tio plågor för att få Farao att ändra sig.”. I samma 

veva ser man flera snabba klipp som visar grodor, gräshoppor, larver, flugor, döda djur, en 

människa med någon forma av böldpest, blixtar och is-hagel.108 

Moses kommer tillbaka till israeliternas läger och berättar om den sista plågan och att 

Gud inte kommer att ge upp förrän Farao ger med sig. Nära till tårar berättar han att Dödens 

ängel är på väg dit för att döda alla förstfödda söner. Israeliternas söner kan dock räddas men 

bara om de gör exakt som Gud säger åt dem.109 Den natten ser man hur ett tjutande rökmoln 

närmar sig Egypten. Inne i ett av husen sitter Moses tillsammans med bl.a. Aaron, Miriam och 

Joshua. Moses stänger fönstret och ber Gud visa barmhärtighet. Joshua (Sean Knopp) säger 

att ”Farao har inte lyssnat. Det som händer med hans folk ligger nu på hans axlar.”, Moses 

svarar ”Det var en gång mitt folk, Joshua. Vår frihet har ett pris.”. Berättarrösten säger att 

”Dödens ängel finner att alla israeliternas hus är målade med blod… och går förbi.”, samtidigt 

ser man hur röken tar sig in i Faraos palats och dödar hans son. I nästa scen står Moses och 

Aaron återigen inför Farao. Farao som nu är helt förtvivlad efter sin sons död beordrar dem att 

lämna hans land och att de tar sin fasansfulle gud med sig.110 

	

6.2.3.	Moses	och	israeliterna	lämnar	Egypten	

Israeliterna vandrar genom öknen. Man ser en konversation mellan Ira, Aaron och Joshua: 
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- Jag kan knappt tro att Farao lät oss gå. (Ira) 

- Men det gjorde han. (Aaron) 

- Gud krävde det. (Joshua) 

- Endast en galning skulle gå emot Guds vilja efter det han har gjort. (Aaron)111  

 

Moses och israeliterna har nått fram till Röda havet. Aaron frågar vad som händer nu och 

Moses svarar att Gud kommer visa dem ett sätt. Bakom dom ser man hur Farao och hans armé 

gör sig redo för ett anfall. Kalabalik utbryter bland israeliterna. Moses är lugn och vänder sig 

om för att gå ner till strandkanten och att tala till Gud. Ett oväder börjar dra in och Moses 

vadar ut i havet och sträcker sina armar mot himlen. Moses stöter med staven i vattnet som 

omedelbart delar sig framför honom. Israeliterna klarar sig säkert över ditt den andra sidan. 

Moses faller på knä och säger ”Du är inte en gud Farao. Det finns bara en Gud. Och han är 

här… med oss.”, i nästa ögonblick ser man hur den passage som uppstått i vattnet försvinner 

och Faraos män slukas av havet. Ovädret försvinner och solen tittar fram. Israeliterna firar och 

Moses säger att Gud har befriat dem ur slaveriet.112 

 

Berättarrösten säger att Moses ledde folket till berget Sinai där Gud först talade med honom 

genom den brinnande busken. Man ser hur Moses trotsar en storm för att ta sig upp på berget. 

Det blixtrar till och en bit av berget lossnar, under döljer sig de tio budorden nedskrivna på 

två stentavlor. Moses tar sig ner för berget och träffar Joshua. Han visar honom stentavlorna 

och säger att Gud har förnyat det löfte han gav till Abraham.113  

	

6.3.	Exodus:	Gods	and	Kings	(2014)	

6.3.1.	Moses	är	prins	av	Egypten	

Filmen inleds med texten: 1300 BCE (f.v.t).114 

 

Moses (Christian Bale) och Ramses (Joel Edgerton) står och lyssnar på den egyptiske 

översteprästinnan som försöker att sia om utkomsten av det nalkande slaget. Moses skrattar 

lite hånfullt, och säger ”Då borde inälvorna också berätta att vi övergett vårt sunda förnuft och 

följer omen.”.115 
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Moses har visat sig vara en formidabel ledare och Farao Seti (John Turturro) sitter och 

beklagar sig över att det är Ramses, och inte Moses som är hans tronarvinge eftersom han tror 

att Moses skulle göra ett bättre jobb.116 

 

I ett samtal mellan Moses och vicekungen (Ben Mandelsohn) berättar den senare att ’israelit’ 

betyder ”Den som kämpar med Gud.” på hebreiska, Moses korrigerar honom och säger ”Den 

som brottas med Gud. Det är en viss skillnad.”. 117 

Moses har sammankallat alla av israeliternas ’äldste’ och frågar vad de ber för, en av 

dem, Nun (Ben Kingsley), svarar: 

 
- Vi ber att vi ska få se Kanaan igen. (Nun) 

- Se Kanaan igen? Ni har aldrig sett det. Jag har sett Kanaan. Det är befolkat av stammar våldsammare än 

Egyptens militär. Så ni kommer inte att återvända dit, eller om ni gör det, från det. (Moses) 

- Gud säger det. (Nun) 

- Vilken gud? Er Gud? Abrahams Gud? Guden som säger att ni är speciella? Att ni är utvalda? […] Han 

har fel. Du är inte övertygad och det är ett problem. För efter orealistisk tro följer fanatism, därefter 

upprorsanda och sen revolution. Och allt börjat med de äldste. (Moses) 118 

 

Innan Moses beger sig hem till huvudstaden blir han kallad till ett hemligt möte med Nun. 

Moses får där höra om en profetia och att han egentligen skulle vara en hebré. Förnärmad 

reser sig Moses och gör sig redo att lämna mötet samtidigt som han säger ”Sanningen är att 

det inte ens är en så värst bra historia. Och jag trodde att ert folk skulle vara… bra 

historieberättare.”.119 

 

Moses blir skickad i exil ut i vildmarken, men han behöver inte resa tomhänt. Med sig får han 

både en häst och ett svärd. Mat verkar inte heller vara något problem, för under resans gång 

får man både se hur Moses sitter och äter bladet från en Aloe Vera-växt (vilket det ser ut att 

växa gott om) samt en kanin som han lyckats skjuta med en pilbåge som han tagit från sina 

tilltänkta mördare.120 

 

																																																													
116	Exodus:	Gods	and	Kings,	film,	Ridley	Scott,	20th	Century	Fox,	USA/UK/SPANIEN	(2014).	00.12.20-00.13.30	
117	Ibid.	00.17.50-00.18.30	
118	Ibid.	00.19.30-00.20.25	
119	Ibid.	00.22.50-00.25.55	
120	Ibid.	00.40.00-00.44.50	
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Moses och sonen Gershom (Hal Hewetson) står och kastar sten mot en vattenho, under tiden 

ser man hur Moses stannar till och blickar upp mot ett berg varpå Gershom frågar honom: 

 
- Har du någonsin varit högst upp? (Gershom) 

- Nej. Vill du försöka? (Moses) 

- Mor säger att det är förbjudet. (Gershom) 

- Av vem? (Moses) 

- Vår Gud. (Gershom) 

- Hindrar vår Gud oss från att klättra i berg? (Moses) 

- Inte alla berg. Bara det där. Det är Guds berg. (Gershom) 

 

I nästa scen ser man hur Zipporah (Maria Valverde) kritiserar Moses för att han förvirrar 

deras son: 

 
- Du förvirrar honom. (Zipporah) 

- Det försöker jag inte göra. (Moses) 

- Är det bra för vår pojke att växa upp utan att tro på någonting? (Zipporah) 

- Är det fel att växa upp och tro på sig själv? (Moses) 

 

Zipporah avslutar samtalet med att säga att Gershom kan välja vad han vill tro på när han blir 

äldre, precis som Moses gjort.121 

Moses följer efter ett par förrymda får som begett sig upp för berget. Det är en 

stormfylld natt och regnet öser ner, i bakgrunden både hör och ser man hur det mullrar och 

blixtrar. Moses träffas i skallen av en sten från ett kraftigt stenras och tuppar av. När han 

vaknar upp är han helt täckt i lera (bara ansiktet syns) och framför honom ser man den 

brinnande busken. In i bild kommer sedan en ung pojke (Isaac Andrews) som säger åt Moses 

att han borde bege sig hem till Egypten för att se vad som händer med israeliterna. När Moses 

frågar vem det är han talar med svarar pojken bara ”Jag är”, i klippet därefter är pojken 

försvunnen. Moses ansikte sjunker ner i leran och bilden blir svart. 122  

När Moses vaknar upp ur sitt avsvimmade tillstånd befinner han sig i sitt hem, han är 

skadad, och Zipporah sitter lutad över honom och säger: 

 
- Du blev träffad i huvudet. Det du såg eller tror att du såg efteråt, var en effekt av det. (Zipporah) 

																																																													
121	Exodus:	Gods	and	Kings,	film,	Ridley	Scott,	20th	Century	Fox,	USA/UK/SPANIEN	(2014).	00.52.40-00.54.10	
122	Ibid.	00.54.10-00.57.30	
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- Stormen… Stormen startade innan jag fick slaget mot huvudet. Det var ingen storm. Det var någonting. 

Det var någonting annat. (Moses) 

- Visst. Visst. Stormen var någonting. (Zipporah) 

- Den var annorlunda. (Moses) 

- Men pojken fanns bara i ditt huvud. (Zipporah) 

- Hur vet du det? (Moses) 

- För Gud är ingen pojke! (Zipporah) 

- Hur ser han ut, då? Beskriv honom. Beskriv honom för någon som mig. (Moses) 

- Vet du hur du låter? (Zipporah) 

- Ja… Jag låter förvirrad. (Moses)123 

	

6.3.2.	Moses	återvänder	från	exilen	

Moses smyger ut från rebellernas läger under natten för att tala med pojken: 

 
- Var har du varit? (Moses) 

- Sett på när du misslyckats. (Malak) 

- Utmattningskrig tar tid. (Moses) 

- Med den här farten så tar det år. En hel generation. (Malak) 

- Jag är beredd att strida så länge. (Moses) 

- Inte jag. (Malak) 

- Jag trodde att vi gjorde framsteg. Men nu är du otålig. Efter 400 års slaveri. (Moses) 

- Är det bara jag som inte har gjort något åt det förrän nu? (Malak) 

- Jag vet en del om militära handlingar. Om du inte tänker lyssna på mig, varför tog du då mig från min 

familj? (Moses) 

- Det gjorde jag inte. Du gjorde det. (Malak) 

- Du behöver inte mig. (Moses) 

- Kanske inte. (Malak) 

- Så vad ska jag göra? Ingenting? (Moses) 

- För tillfället… kan du titta på. (Malak) 

 

Samtidigt ser man hur Joshua (Aaron Paul) har följt efter Moses för att se vad han gör. 

Förvånat upptäcker han att Moses står och talar med sig själv.124  

Efter Moses samtal med pojken ser man hur en krokodilattack ser till att färga Nilen 

alldeles röd av blod. Blodet gör så att egyptiernas skördar blir förstörda, även fiskarna dör. 

Grodorna kravlar sig upp på torra land och dör de också. Larver och flugor drar sig till 

																																																													
123	Exodus:	Gods	and	Kings,	film,	Ridley	Scott,	20th	Century	Fox,	USA/UK/SPANIEN	(2014).	00.57.30-00.58.30	
124	Ibid.	01.20.00-01.21.20	
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grodornas ruttnande kadaver, olika sjukdomar drabbar både djur och människor.125 Experten 

vid Farao Ramses hov förklarar händelserna som en olycklig, men fullt naturlig, kedjereaktion 

som orsakats av att Nilen fört med sig ovanligt stora mängder lera under året som sedan 

sparkades upp av krokodilerna och förorenade vattnet.126 

Moses står återigen och pratar med sig själv (pojken syns inte till), och säger ”Jag var 

imponerad först. Inte nu längre. Det här påverkar alla. Vem straffar du?”. Kort därefter ser 

man hur Egypten drabbas av is-hagelstormar och tromber. Moses frustration växer och han 

vrålar ut sitt missnöje ”Är du klar? För det är jag. Försöker du säga något med din frånvaro!? 

Ska det göra mig ödmjuk? För det gör det inte.”.127 

Svärmar av gräshoppor drar in över landet och äter upp enorma mängder av grödor och 

spannmål. Farao Ramses hotar med att dränka alla israelitiska barn som ännu inte kan gå om 

en enda mer plåga drabbar Egypten.128 Slutligen uppenbarar sig pojken för Moses. Pojken 

menar att de måste gå hårdare åt egyptierna men Moses, som nu lider med folket, är inte av 

samma uppfattning utan menar att allt annat vore hämnd. Då brister det för pojken som 

skriker:  

 
- Hämnd? Efter 400 år av brutalt underkuvande? Faraonerna som tror att de är levande gudar, är bara kött 

och blod. Jag vill se dem på sina knän och tigga om att det ska sluta! (Malak) 

- Jag är trött på att prata med en budbärare! (Moses) 

- General! Jag har hört Ramses sista hot. Låt mig berätta vad som kommer att hända nu. (Malak) 

- Nej. Nej. Du kan inte göra så. Jag vill inte vara en del av det här. (Moses) 

 

När Moses vänder sig om och går ser man hur pojken stirrar efter honom samtidigt som natt 

plötsligt övergår till dag. Joshua, som återigen har spionerat på Moses, ser inte pojken men 

han ser förvånat förändringen på himlen.129 

Moses försöker att varna Ramses att något hemskt kommer att hända om han inte väljer 

att släppa israeliterna.130 Ramses lyssnar inte och under natten ser man hur ett stort mörker 

drar in över Egypten och dödar alla egyptiska pojkar.131 Därefter ser man hur Ramses ger 

																																																													
125	Exodus:	Gods	and	Kings,	film,	Ridley	Scott,	20th	Century	Fox,	USA/UK/SPANIEN	(2014).	01.21.20-01.26.00	
126	Ibid.	01.26.00-01.27.00	
127	Ibid.	01.28.50-01.32.40	
128	Ibid.	01.32.40-01.37.20	
129	Ibid.	01.37.20-01.39.20	
130	Ibid.	01.40.20-01.41.40	
131	Ibid.	01.43.30-01.46.50	
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efter för Moses krav, samtidigt som han frågar: ”Är det här din gud? En barnamördare? Vilka 

fanatiker tillber en sådan gud?”.132 

	

6.3.3.	Moses	och	israeliterna	lämnar	Egypten	

Moses och israeliterna befinner sig vid ett vägskäl. Moses är den enda som vet om att de gått 

vilse går åt sidan för att be Gud om hjälp. Gud svarar inte och Moses väljer att ta en 

chansning. Väl framme vid Röda havet upptäcker han att de inte alls har kommit till sundet 

utan är på fel plats, vattnet går inte att korsa.133 Under natten ser man hur Moses ligger och 

blickar upp mot himlen. En meteorit slår ner någonstans i havet. När de vaknar på morgonen 

har vattennivån sjunkit så pass att de kan ta sig över till andra sidan.134  

Ramses och hans soldater har följt efter Moses och israeliterna och är dem snart hack i 

häl. Det stormar borta vid horisonten och man ser hur vattnet kommer mot dem i form av en 

jättelik tsunami, israeliterna klarar sig med nöd och näppe över till andra sidan medan Moses 

och egyptierna spolas bort av vågen.135 

 

Moses beger sig upp för ett berg. Däruppe möts han av pojken som ser väldigt besviken ut, 

nedanför ser man hur israeliterna har börjat med att dyrka guldkalven. I scenen därefter sitter 

Moses inne i en grotta och arbetar med att mejsla ut stentavlorna. Pojken frågar: 

 
- Vad tycker du om det här? (Malak) 

- Jag skulle inte göra det om jag inte höll med. (Moses) 

- Det är sant. Jag har lagt märke till det hos dig. Du håller inte alltid med mig. (Malak) 

- Inte du heller. (Moses) 

- Ändå står vi här och pratar med varandra. Men inte så länge till. En ledare kan vackla, men sten består. 

De här lagarna vägleder dem istället för dig. Om du inte håller med så borde du lägga ner hammaren. 

(Malak) 

 

Moses funderar ett par ögonblick och fortsätter sedan med sitt arbete. I nästa bild är pojken 

borta.136 

	

																																																													
132	Exodus:	Gods	and	Kings,	film,	Ridley	Scott,	20th	Century	Fox,	USA/UK/SPANIEN	(2014).	01.46.50-01.48.00	
133	Ibid.	01.55.00-01.58.20	
134	Ibid.	02.00.00-02.04.30	
135	Ibid.	02.08.00-02.13.40	
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7.	RESULTAT	OCH	DISKUSSION	

7.1.	De	tio	budorden	(2006)	

7.1.1.	Framställningen	av	Gud	

Gud har en stor närvaro i filmen och första gången man kommer i kontakt med honom är när 

Moses upptäcker den brinnande busken. Gud presenterar sig som ”Jag är den jag är.” och ger 

sedan ett smakprov på sina övermänskliga krafter genom att förvandla Moses stav till en 

kobra. Förutom scenen med den brinnande busken så finns det två andra tillfällen som skulle 

kunna ge oss en klarare bild av Guds väsen. Det ena är när Moses säger till Aaron att Gud är 

en människa, eller mer troligt att han kan vara krävande, arg och oberäknelig precis som en 

människa. Det andra är när de befinner sig i det övergivna templet och Moses kommer till 

insikten att Gud är den ende guden och skapare av världen, samt att han finns precis överallt. 

När det kommer till Guds karaktär visar Gud upp två olika sidor: en god och en ond. Å 

ena sidan framstår Gud som en omtänksam gud som sänder en befriare till israeliterna och 

som värnar om deras välmående. Det framgår klart att det är han som har skickat plågorna. 

Han skickar även en tornado av eld för att visa dem vägen och ger dem högar av brödsmulor 

när de håller på att dö av svält. Jag tolkar det också som att Gud slåss på israeliternas sida när 

han använder en sandstorm för att blåsa bort de attackerande soldaterna. Moses säger att Gud 

kommer ta hand om dem så länge de bara tror på honom (att inte göra det kommer emellertid 

att visa sig få förödande konsekvenser). Å andra sidan, ser man hur Gud kan vara både väldigt 

grym, avundsjuk och rent ut sagt blodtörstande. Första gången man kommer i kontakt med 

denna sida är när Menerith står med tårarna rinnande ner för sina kinder, bärandes på sin döde 

son, och undrar frågande vad det är för slags ondskefull gud som kan döda oskyldiga barn. 

Det här är en oerhört känslosam scen som gör det svårt för i alla fall mig att inte hålla med 

honom. Det faktum att Menerith sett Moses som sin bror och hjälpt honom (och indirekt 

israeliterna) ur flera knipor genom filmen gör det hela bara ännu grymmare. Ett annat 

exempel är när Gud bestämmer sig för att pröva israeliterna genom att låta dem döda 

amalekiterna och bränna ner deras by. Visserligen är det så att man aldrig får se eller höra att 

Gud själv ger ordern men det framgår på Moses att det är vad Gud vill. Detsamma gäller i 

scenen där Moses säger att alla israeliterna som inte längre vill följa Gud måste dödas. 

Israeliterna tillåts att förnya sitt löfte till Gud men utifrån vad jag kan se så har de egentligen 

inte något annat val om de inte vill gå samma väg tillmötes som sina tidigare bröder och 

systrar. 
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7.1.2.	Framställningen	av	Moses	

När det kommer till framställningen av Moses så skulle jag vilja använda mig av Axelssons 

uppdelning mellan gudomlig- och icke-gudomlig accent.137 Moses i De tio budorden (2006) 

är utan minsta tvivel av gudomlig accent vilket man kan se utifrån hans övermänskliga 

förmågor. Exempel på dessa förmågor ser man bl.a. när han delar på havet och renar vattnet i 

källan. Det är också Moses stav som förvandlar vattnet i Egypten till blod (vilket expertens 

misslyckade experiment bekräftar). Det är emellertid sant att han mirakulöst överlever 

vandringen genom öknen innan han träffar Gud men som jag tolkar det är han redan då under 

gudomligt inflytande.  

Om vi istället fokuserar på relationen mellan Gud och Moses tycker jag det är intressant 

att Moses i samtalet med Aaron verkar tro att han kan resonera med Gud och att denne skulle 

vara beroende av honom. Detta är dock en rejäl överdrift eftersom Dornhelms tappning inte 

på något sätt visar på att Moses skulle kunna påverka Guds beslut. Jag skulle därför vilja likna 

Moses vid ett redskap som Gud använder för att föra israeliterna ut ur Egypten och för att ge 

dem budorden. Moses håller emellertid inte alltid med Gud, vilket framgår t.ex. efter striden 

med amalekiterna, men det hindrar honom ändå inte från att utföra alla hemskheter som Gud 

ber honom om. 

	

7.2.	The	Bible:	Exodus	(2013)	

7.2.1.	Framställningen	av	Gud	

Framställningen av Guds väsen både börjar och slutar med scenen där Gud talar till Moses 

genom den brinnande/skimrande busken. I samma scen får man även veta att det är densamma 

gud som för Moses förfäder Abraham, Isak och Jacob. Moses behöver inte övertalas utan 

accepterar direkt att det är självaste Gud som talar med honom. Denna självklarhet angående 

Guds existens genomsyrar även resten av avsnittet vilket man t.ex. kan se i scenen där 

israeliterna snabbt börjar nicka instämmande när Moses och Aarons ska försöka övertala 

israeliternas äldste att Moses är sänd från Gud. I samma scen får man även veta att Gud har 

övermänskliga krafter och att han är skapare av världen och människan. Det sägs också 

uttryckligen av berättaren att det är Gud som skickar plågorna. Jag tolkar det också som att 

Gud slåss på israeliternas sida eftersom Moses säger ”Det finns bara en Gud. Och han är 

här… med oss.” efter att vågen slukat soldaterna. 

																																																													
137	Axelsson,	Tomas.	”Jesus	på	vita	duken:	Mel	Gibson	och	andra	regissörer	projicerar	Jesus	på	film”,	I	Årsbok	för	
kristen	humanism	och	samhällssyn,	Förbundet	för	Kristen	Humanism	och	Samhällssyn	–	KHS,	Uppsala,	2004,	s.	4.	
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Gud framställs som helt genomgod i hela avsnittet. Visserligen får man ser hur Dödens 

ängel kommer för att döda de egyptiska barnen. Men då Joshua säger att Farao själv bär 

ansvaret för vad som komma skall (och att det sen bara är Faraos son man ser dö) får jag 

istället uppfattningen att Gud bara är ’hård mot de hårda’. Det är Gud som ger Moses 

stentavlorna. Dyrkandet av guldkalven och den efterkommande bestraffningen finns inte alls 

med. Gud tvingar dem inte heller att begå några blodiga prövningar. Något som i högsta grad 

påverkar den bild man får av Gud. 

	

7.2.2.	Framställningen	av	Moses	

Moses har övermänskliga förmågor och har därmed en gudomlig accent. Det blir tydligt 

eftersom det är Moses stav som förvandlar Nilens vatten till blod (även om det för stunden är 

Aaron som håller i den) och han som delar på havet. När Moses säger ”Med din makt… 

befriar jag mitt folk” förstår man dock att det är Gud och inte Moses som sitter på den 

verkliga makten. När Moses och israeliterna har korsat havet säger han också att det är Guds 

förtjänst att de äntligen har blivit fria. Detta gör att Moses insats i avsnittet förminskas till att 

bli ett redskap. När Dödens ängel är på väg ber Moses Gud att visa barmhärtighet mot 

egyptierna men det verkar ändå som att han ser det hela som ett nödvändigt ont.  

	

7.3.	Exodus:	Gods	and	Kings	(2013)	

7.3.1.Framställningen	av	Gud	

Moses möter aldrig Gud i filmen utan får istället nöja sig med en budbärare i form av en ung 

pojke. Vad pojken heter eller vem han är framstår som ett mysterium men vid ett tillfälle hör 

man honom säga ”Jag är.”. I filmens extramaterial får man emellertid veta att pojken går 

under namnet Malak (som fortsättningsvis betyder Guds ängel på hebreiska).138 Vad som är 

väldigt intressant i filmen är frågan om Malaks existens. Om man går tillbaka till scenen 

innan Moses träffar Malak ser man hur han får motta en kraftig smäll mot huvudet. Det skulle 

därför kunna vara fullt möjligt att Moses bara inbillar sig mötet med Malak. Detta blir extra 

tydligt när man i scenen därefter ser hur Zipporah kommer till samma slutsats. En annan sak 

som skulle kunna tala för att Malak bara existerar inuti Moses huvud är att ingen annan 

förutom han själv kan se Malak. Det faktum att Joshua inte kan se honom förstärker 

ytterligare känslan av att allt inte står riktigt rätt till. Att Joshua ser hur natt blir till dag skulle 

																																																													
138	Exodus:	Gods	and	Kings,	film	(extramaterial),	Ridley	Scott,	20th	Century	Fox,	USA/UK/SPANIEN	(2014).	
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kunna tala emot min teori men jag uppfattar det istället som ett uppenbart försök från Scotts 

sida att bibehålla mystiken kring Malaks ’vara eller icke-vara’.  

Samma tvetydighet ser man även när det gäller Malaks övernaturliga krafter. Vid en 

första anblick ser det ut som att det är Malak som skickar plågorna men efteråt hör man hur 

Ramses expert säger att det finns en vetenskaplig förklaring till alltihop. Detsamma gäller vid 

delandet av havet som i filmen beror på att en meteorit slår ner någonstans ute i havet vilket i 

sin tur orsakar en tsunami (det är ett vanligt förekommande inför en tsunami att vattnet först 

drar sig undan innan det slår tillbaka). Det finns säkert många som skulle säga att plågorna 

och vattnets försvinnande är antingen Gud eller Malaks verk (vilket det kanske också är), men 

faktum kvarstår att Scott återigen öppnar upp för att det skulle kunna finnas en naturlig 

förklaring och att det bara rör sig om tillfälligheter och naturens nycker. Det är tydligt att 

Scott leker med Max Webers tankar om ’världens avförtrollning’, dvs. att ”Människoliv, natur 

och samhälle förklaras och omtalas rationellt, och inte såsom resultat av gudomliga krafters 

verksamhet.”.139 Vad som däremot inte kan förklaras med hjälp av vetenskapen är mörkret 

som dödar de egyptiska barnen. Jag har tidigare föreslagit att Scott använder sig av det 

övernaturliga för att bevara mystiken i filmen. Detta för att kunna tilltala både en sekulär- och 

en religiös publik (en publik som annars hade försvunnit). Nästan som Mel Gibson försökt att 

göra med The Passion of the Christ (2004) fast tvärt om.140  

Hur som helst. Dödandet av barnen för mig in på frågan om Malaks karaktär. Jag 

uppfattar Malak som både hatiskt, avundsjuk och lite barnslig, dvs. precis som en ung pojke 

kan vara. Särskilt tydligt blir det i scenen där han vill se Ramses m.fl. bönandes på sina bara 

knän eftersom de har utgett sig för att vara gudar. Dyrkandet av guldkalven finns med men 

bara som kortast och man får inte alls se någon bestraffning. 

	

7.3.2.	Framställningen	av	Moses	

Moses är av en mänsklig accent och har därför inga övermänskliga förmågor. Om man som 

jag leker med tanken att Malak inte existerar betyder det att Moses får klara sig själv utan 

någon gudomlig assistans. Det går dock rätt bra och man får t.ex. se hur han överlever i 

vildmarken genom att jaga och äta växter. Moses lyckas också träna upp en liten gerillaarmé 

som hjälper honom i hans kamp mot Ramses. Malak lyser även med sin frånvaro när de 

																																																													
139	Furseth,	Inger	&	Repstad,	Pål,	Religionssociologi:	en	introduktion,	1.	uppl.,	Liber,	Malmö,	2005,	s.	109.	
140	Axelsson,	Tomas.	”Jesus	på	vita	duken:	Mel	Gibson	och	andra	regissörer	projicerar	Jesus	på	film”,	I	Årsbok	för	
kristen	humanism	och	samhällssyn,	Förbundet	för	Kristen	Humanism	och	Samhällssyn	–	KHS,	Uppsala,	2004,	ss.	
10-12.	
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kommer till vägskälet. Det är också Moses, och inte Malak, som hugger ut stentavlorna med 

budorden och det framgår tydligt att han inte skulle ha gjort det om han inte trodde på det. Vid 

ett tillfälle säger Moses att Malak inte behöver honom varav Malak svarar ”Kanske inte.”. Jag 

skulle däremot vilja påstå att det är Moses som kanske inte behöver Malak och att den 

huvudsakliga anledningen till varför det över huvud taget blir ett exodus är tack vare Moses 

goda ledarförmågor. 

Moses är till en början väldigt skeptiskt till det övernaturliga. Man ser t.ex. hur han gör 

narr av översteprästinnan och talar med de äldste om de dåliga konsekvenserna som följer 

”orealistisk tro”. Samma sak när han frågar Zipporah om det är fel att växa upp och tro på sig 

själv (istället för att tro på en gud). Moses kommer emellertid att bli övertygad om Malaks 

existens men det betyder inte att han alltid kommer att dra jämt med honom. Tvärt om ser 

man hur Moses gång på gång sätter sig emot Malaks beslut, varav det allra tydligaste är när 

han får höra den sista plågan och direkt ger sig av för att försöka varna Ramses. Moses egna 

vilja gör att jag inte uppfattar honom som ett redskap. 

	

7.4.	Summering	av	materialet	

I De tio budorden (2006) och The Bible: Exodus (2013) ser man att Gud är väldigt närvarande 

och betydelsefull för berättelsen, medan det i Exodus: Gods and Kings (2014) inte ens är 

säkert om Malak existerar. Istället är det vetenskapen som står i fokus. Skillnader finns också 

vad gäller Moses som i de två tidigare materialen är av gudomlig accent medan han i den 

senare filmen så symboliskt har bytt ut sin magiska stav mot ett svärd och uppfattas som är 

helt och hållet mänsklig. Med detta sagt menar jag att De tio budorden (2006) och The Bible: 

Exodus (2013) presenterar en berättelse fullt präglas av religiös maximalism medan Exodus: 

Gods and Kings (2014) mer lutar mot religiös minimalism. 

	

7.5.	Förklaringar	till	varför	materialet	ser	ut	som	det	gör	

För att förankra mina tolkningar kommer jag nu i korta drag att undersöka 

upphovsmänniskorna bakom varje material. Det här kommer också att bidra till en tydligare 

bild av de budskap som finns i materialet. 

 

När det kommer till De tio budorden (2006) är det svårt att avgöra om regissören Robert 

Dornhelm har några egna budskap som han vill förmedla med filmen. Det här eftersom det 

finns näst intill inget skrivet om varken hans bakgrund eller religiösa uppfattning. Det 
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närmaste jag har kunnat hitta är en kort intervju där Dornhelm säger att han velat göra en ärlig 

framställning av berättelsen eftersom så många amerikaner tror att Cecil B. DeMilles film 

från 1956 är en korrekt återgivning av Bibeln.141 Det här betyder emellertid inte att filmen 

saknar ett budskap. Som jag uppfattar det är Guds grymhet ett centralt tema genom hela 

filmen. Man skulle kunna tolka det som en moralisk läxa för tittarna men jag finner det mer 

troligt att det i Dornhelms fall istället handlar om religionskritik. Scenen med Menerith som 

jag nämnde ovan uppfattar jag som en bildlig omskrivning av teodicéproblemet, dvs. ’hur kan 

Gud vara både fullkomligt god och allsmäktig när det finns så mycket ondska i världen?’. 

Ännu tydligare blir det när Naveen Andrews som spelar Menerith avslutar en intervju med att 

fråga ”Vem är den här Jehova som kan beordra sitt folk till att begå massmord? Vem är den 

här elaka, avundsjuka och ganska hätska Jehova? Vad är det för gud? Är han värd att 

följa?”.142 

 

I likhet med Dornhelm finns det inget av värde skrivet om The Bible: Exodus (2013) 

regissören Crispin Reece. Desto mer finns det istället om producenterna Mark Burnett och 

Roma Downey. Makarna är båda praktiserande katoliker och Downey säger i en intervju att 

det var Gud som placerade idén till tv-serien i hennes hjärta.143 De båda uppfattar tv-

produktionen som ett andligt kall och hoppas att den ska göra så att fler människor kan ta del 

av de bibliska berättelserna som de själva menar ligger till grund för deras kristna tro.144 Att 

tv-serien till stor del riktar sig till människor som redan delar deras tro förstår man inte minst 

när berättaren använder sig av ord som ”Vår Herre”. Men den riktar sig inte bara till kristna 

utan även till andra människor och Burnett menar att alla oavsett om man är intresserade av 

att gå i kyrkan eller inte borde veta om dessa berättelser.145 När makarna kom till USA blev 

de chockade över att barn i landet inte får lära sig Bibeln i den allmänna skolgången och de 

önskar att tv-serien ska kunna fungera som en introduktion till Bibeln.146 Det framgår här 

tydligt att de uppfattar den religiösa minimalismen i USA som en nedgång av samhället och 

att de hoppas att deras tv-serie kommer kunna ändra på det. De visar en önskan att sprida 

																																																													
141	De	tio	budorden,	film	(extramaterial),	Robert	Dornhelm,	ABC	Television,	USA	(2006).	00.03.00-00.03.40	
142	Ibid.	00.17.10-00.17.40	
143	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	1	–	http://www.cbsnews.com/news/the-bible-how-a-hit-tv-
miniseries-was-born/	(hämtad	2017-02-12)	
144	Ibid.;	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	2	–	http://religion.blogs.cnn.com/2013/03/02/the-
reality-of-the-bringing-the-bible-to-life/	(hämtad	2017-02-12)	
145	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	1	–	http://www.cbsnews.com/news/the-bible-how-a-hit-tv-
miniseries-was-born/	(hämtad	2017-02-12)	
146	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	2	–	http://religion.blogs.cnn.com/2013/03/02/the-reality-of-
the-bringing-the-bible-to-life/	(hämtad	2017-02-12)	
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Bibelns budskap till massorna precis som Wright skriver att DeMille ville göra nästan 60 år 

tidigare.147 Vad är det då för budskap de vill förmedla med tv-serien? Som jag uppfattar det är 

det mest centrala i The Bible: Exodus (2013) att Gud är väldigt god. Något som i sin tur 

stämmer bra överens med hur Burnett och Downey uttrycker sig i ett blogginlägg där de 

skriver att de med tv-serien velat visa att Bibeln inte bara är en samling med löst sammansatta 

berättelser utan ”one sweeping story with one grand, overriding message: God loves each one 

of us as if we were the only person in all the world of love.”.148 En stor orsak till att det är just 

en god bild av Gud man får i avsnittet är för att hans onda sidor är så pass nedtonade som de 

är.  

Avsnittet börjar med en text som säger att tv-serien eftersträvar skriftens anda, något 

som Burnett och Downey menar varit väldigt viktigt, och för att säkerställa det har de under 

produktionens gång kommit att rådfråga över 40 stycken bibelforskare och teologer, varav en 

är deras nära vän, televangelisten, Joel Osteen.149 Osteen har flera gånger talat väldigt gott om 

tv-serien i sitt eget tv-program säger i en intervju att han tror att den kommer att ha en 

bestående inverkan på kyrkor under flera generationer, och att han själv kommer att använda 

delar av tv-serien för att förtydliga vissa saker i sina egna predikningar.150 Det här är ett 

tydligt exempel på mediatization och hur religiösa institutioner använder sig av media för att 

kunna förmedla ett visst budskap.  

 

Om man är medveten om att regissören bakom Exodus: Gods and Kings (2014), Ridley Scott, 

sedan länge är en uttalad agnostiker förefaller inte skillnaderna i framställning av Gud och 

Moses så underliga som de kanske annars gjort. Då ser man istället tydligt hur filmens 

handling fullkomligt genomsyras av Scotts agnosticism. I de inledande sekunderna ser man 

t.ex. den sekulära benämningen ”BCE” (Before Common Era) istället för det mer kristliga BC 

(Before Christ) och redan då kan man ana vad som väntar. I Scotts film lurar vetenskapen runt 

varje hörn och han vänder sig bara till det övernaturliga när han verkligen måste.  

																																																													
147	Wright,	Melanie	Jane,	Moses	in	America:	The	Cultural	Uses	of	Biblical	Narrative,	Oxford	University	Press,	New	
York,	2002,	s.	92.	
148	Blogginlägg	av	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	–	http://www.huffingtonpost.com/roma-downey-and-mark-
burnett/making-the-bible-series_b_2782643.html	(hämtad	2017-02-12)	
149	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	1	–	http://www.cbsnews.com/news/the-bible-how-a-hit-tv-
miniseries-was-born/	(hämtad	2017-02-12);	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	2	–	
http://religion.blogs.cnn.com/2013/03/02/the-reality-of-the-bringing-the-bible-to-life/	(hämtad	2017-02-12)	
150	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	1	–	http://www.cbsnews.com/news/the-bible-how-a-hit-tv-
miniseries-was-born/	(hämtad	2017-02-12);	Intervju	med	Mark	Burnett	och	Roma	Downey	2	–	
http://religion.blogs.cnn.com/2013/03/02/the-reality-of-the-bringing-the-bible-to-life/	(hämtad	2017-02-12)	
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Scott säger i en intervju att han alltid försöker att se sig själv i huvudpersonens skor,151 

och jag finner det därför högst troligt att vi flera gånger kan se hur Scotts egna tankar och 

funderingar lyser igenom i det som Moses och andra huvudrollsinnehavare säger i filmen. Ett 

av de tydligaste exemplen men som jag inte har tagit upp tidigare i diskussionen är när Moses 

och vicekungen diskuterar innebörden av ordet israelit. Moses menar att det inte handlar om 

att kämpa med Gud utan att brottas med honom. Något som Scott bevisligen måste göra med 

sin agnosticism. Ett annat exempel är när Moses förkastar Nuns profetia och säger ”Och jag 

som trodde att ert folk skulle vara… bra historieberättare” vilket får det hela att låta som om 

det handlar om sagor för barn och inte en religiös profetia. I likhet med Dornhelm är Scott 

också inne och snuddar på teodicéproblemet vilket märks när Ramses frågar vad det är för 

fanatiker som kan dyrka en Gud som mördar oskyldiga barn. Scott säger aldrig rakt ut att Gud 

inte existerar men han lämnar definitivt frågan hängande.  

 

Jag kan här med konstatera att dessa tre material inte bara skiljer sig i framställningen av Gud 

och Moses, utan även förmedlar varsitt budskap om religion i allmänhet. Den här studien 

bekräftar även Hjarvards tanke om att dagens populärkultur kan visa upp tendenser som både 

verkar för sekularisering och sakralisering.152 Min förhoppning är att den här uppsatsen har 

kunnat bidra till att den vetenskapliga debatten om filmers funktion som religiösa agenter för 

religionsförmedling, men också varför det är så pass viktigt att studera populärkultur om man 

vill veta mer om hur människor kommer i kontakt med religion i vardagen. 

Uppsatsen är därmed också relevant för min framtida yrkesroll som ämneslärare i 

gymnasieskolan och kan på flera sätt användas i undervisningssammanhang. I 

styrdokumenten för religionskunskap 1 står det under det centrala innehållet att 

undervisningen bl.a. ska behandla ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i 

förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 

historia och nutida händelser.”.153 Eftersom ungdomar generellt sett är stora mottagare och 

brukare av populärkultur tror jag att det med största sannolikhet skulle finnas ett stort intresse 

från elevernas sida för att analysera olika populärkulturella verk och reflektera över vad det är 

																																																													
151	Intervju	med	Ridley	Scott	2	–	http://variety.com/2014/film/news/ridley-scott-exodus-gods-and-kings-
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152	Hjarvard,	Stig,	“The	Mediatization	of	religion:	A	theory	of	the	media	as	agents	of	religious	change”,	Northern	
Lights:	Film	&	Media	Studies	Yearbook.	Vol.	6	Issue	1	(2008),	s.	10.	
153	Skolverket,	ämnesplan	religionskunskap	1	–	http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?subjectCode=REL&lang=sv&tos=gy	(hämtad	2017-02-23)	
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för budskap som upphovsmänniskan vill förmedla samt hur populärkulturen kan ha inflytande 

över både deras egna, såväl som andra människors religiösa identitetsskapande.  

	

7.6.	Förslag	på	fortsatt	forskning	

För att fullända min studie hade det fortsättningsvis varit intressant att genomföra någon form 

av receptionsstudie som undersöker hur en större publik tolkat materialet och om det har 

påverkat deras religiösa uppfattning till det ena eller andra. Det här hade också kunnat visa på 

om mina tolkningar varit korrekta. Vad som också är intressant är att om man utgår ifrån det 

betyg som de båda filmerna och tv-serien har fått på recensionsjätten IMDb (Internet Movie 

Database) kan man se att The Bible: Exodus (2013) är den som fått högst betyg med 7.5 av 10 

medan Exodus: Gods and Kings (2014) har 6 av 10 och sist De tio budorden (2006) med 5.3 

av 10.154 Det är med andra ord en klar favör för det material som visat en väldigt positiv sida 

av Gud gentemot de som visat en negativ. En receptionsstudie hade därför kunnat säga något 

om människor har fått en positivare inställning till religion under de senaste åren och kanske 

t.o.m. visa på tendenser för en åter-sakralisering av samhället. 

	

8.	SAMMANFATTNING	

Denna uppsats undersöker hur Gud och Moses har framställts i tre filmadaptioner av 

exodusberättelsen. Frågeställningarna som används är: 1) Hur framställs Gud och Moses i 

materialet? 2) Hur ser relationen ut mellan Gud och Moses? 3) Vad kan det finnas för 

tänkbara förklaringar bakom eventuella likheter och/eller olikheter på ovanstående frågor?  

Det material som behandlas är två stycken ’nutida’ amerikanska Hollywoodfilmer och 

en tv-serie: De tio budorden (2006), The Bible: Exodus (2013) och Exodus: Gods and Kings 

(2014). Metoden jag använder mig av är en kvalitativ innehållsanalys som går ut på att jag 

först studerar materialens manifesta innehåll (det direkt uppenbara i en text) för att sedan 

övergå till att göra tolkningar av dess latenta innehåll (det inte fullt utsagda). Jag gör också en 

kortare analys av upphovsmänniskornas bakgrund, intressen, religiösa agendor etc. för att 

förstärka mitt resonemang. Vad som kan vara problematiskt med en sådan här metod är att det 

rör sig om kvalitativa tolkningar. Det går med andra ord inte att fastställa att mina tolkningar 

																																																													
154	The	Bible:	Exodus	(2013)	IMDb	–	http://www.imdb.com/title/tt2274824/?ref_=ttep_ep2	(hämtad	2017-02-
11);	Exodus:	Gods	and	Kings	(2014)	IMDb	–	http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=nv_sr_3	(hämtad	
2017-02-11);	De	tio	budorden	(2006)	IMDb	–	http://www.imdb.com/title/tt0443412/?ref_=nv_sr_8	(hämtad	
2017-02-11)	
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på något sätt är representativa för alla människor. Undersökningen tar avstamp i 

religionshistorikern Bruce Lincolns teori om religiös maximalism (religion genomsyrar alla 

aspekter av social- och mänsklig existens) och minimalism (religion har en marginaliserad 

roll i samhället i förmån för naturvetenskapen och det rationella tänkandet). 

Det jag har kommit fram till är att materialen inte bara skiljer sig i framställningen av 

Gud och Moses utan även att de förmedlar helt olika budskap om religion i allmänhet. I De tio 

budorden (2006) och The Bible: Exodus (2013) kan man se att Gud är väldigt närvarande och 

betydelsefull för berättelsen medan det i Exodus: Gods and Kings (2014) inte ens är säkert om 

Malak (Guds budbärare) existerar annat än inuti Moses huvud. I de tidigare materialen 

framgår det tydligt att Gud är helt och hållet ansvarig för allt från de tio plågorna till delandet 

av havet, medan det i den senare filmen istället är naturvetenskapliga förklaringar som står i 

fokus. Fortsättningsvis är det en väldigt positiv bild av Gud som presenteras i The Bible: 

Exodus (2013) medan De tio budorden (2006) och Exodus: Gods and Kings (2014) har en 

betydligt mer negativ, vilket skulle kunna uppfattas som en form av religionskritik. Även 

framställningen av Moses är annorlunda och i de två tidigare materialen kan man se hur 

Moses är av gudomlig accent (har övermänskliga förmågor) samtidigt som han helt och hållet 

är beroende av Guds övermänskliga krafter för att klara sig genom berättelsen. Moses i 

Exodus: Gods and Kings (2014) förefaller istället helt och hållet mänsklig och får klara sig 

utan gudomlig assistans. Detta visar i sin tur på att De tio budorden (2006) och The Bible: 

Exodus (2014) är präglade av religiös maximalism medan den Exodus: Gods and Kings 

(2014) istället är av minimalistisk karaktär. Denna uppsats visar att filmer och tv-serier kan 

fungera som religiösa agenter för religionsförmedling, men också varför det är viktigt att 

studera populärkultur om man vill veta mer om hur människor kommer i kontakt med religion 

i vardagen. 
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