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Abstract 

The following study is a comparative analysis on the usage of history in Ridley Scott’s epic 

Kingdom of Heaven. Based on the thesis that this movie has a lot to say about contemporary 

political values, it compares the theatrical version from 2005 with the 45 minute extended Director’s 

Cut, which came out on DVD in 2006. Firmly based in the popular-cultural context I tried to 

evaluate whether these changes related in any way, to matters concerning the current gender 

debate and post-colonial theory. The comparison was made in order to try and determine 

whether the changes made in-between the two versions contained significant political hotspots, 

which in turn related to my scientific theories. In a contemporary context characterized by gender 

issues as well as religious warfare, secularism and multiculturalism, I found this movie particularly 

interesting to analyze.   

      Concerning the results of my analysis, I found the extended version to be containing a 

significant amount of political hotspots, which were cut out of the theatrical version. From a 

gender perspective I found the roles of gender to be problematized in the extended cut, especially 

when one takes into account that the movies female protagonist became more multifaceted than 

in the theatrical cut. Regarding the postcolonial, I found the extended version to be heavily 

influenced by contemporary values in the matter. The secular humanistic and multicultural-

affirming message which defined both versions was made more obvious in the Director’s Cut. 

Fundamentalism was heavily criticized regardless of the characters’ cultural origins. 
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I put no stock in religion. By the word religion I have seen the lunacy 

of fanatics of every denomination be called the will of God. I've seen 

too much religion in the eyes of too many murderers. Holiness is in 

right action, and courage on behalf of those who cannot defend 

themselves, and goodness. What God desires is here [the head] and 

here [the heart] and what you decide to do every day will make you a 

good man...or not. 

 

Hospitaller 
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1. Inledning 

År 2005 lanserade den globala filmindustrin ett nytt riddarepos vid namn Kingdom of Heaven. 

Regissören Ridley Scott bidrog därmed med ännu en i raden av storslagna historiska epos i 

klassisk Hollywoodtappning. Andra filmer som intog biograferna under första halvan av 2000-

talet var till exempel Troja (Wolfgang Petersen/2004), Alexander (Oliver Stone/2004), Gladiator 

(Ridley Scott/2000) med flera. Vad som framförallt särskilde Ridleys korsfararepos från de övriga 

historiska filmatiseringarna som tillkom vid denna tidpunkt var att den gjorde en förhållandevis 

liten ekonomisk förtjänst, men framförallt så förorsakade den en oerhörd kontrovers redan på ett 

produktionsstadium. Porträtterandet av korstågen under 1100-talet rörde upp heta stämningar. 

Såväl historiker som kritiker upprördes framförallt över de bägge religiösa fraktionernas 

(kristensdomens och islams) framställning i filmen. Filmen anklagades för både svartmålning och 

dålig historicitet. Religionsforskaren William L. Blizek skriver i sin bok Religion and Film att i stort 

sett alla religioner har ett påtagligt politiskt intresse i hur de framställs genom olika former av 

populärkulturella medier, detta till följd av att film som medium har blivit allt viktigare i den 

globaliserade verklighet som de flesta människor lever i.1 I detta hänseende blir filmen i fråga 

ytterst intressant att analysera i dess beståndsdelar. Speciellt i och med att en reviderad bioversion 

gjorde entré på biograferna år 2005, varpå regissörens personliga favorit släpptes året därpå, i en 

45 minuter längre tappning. 

      Historieprofessorn Thomas Asbridge vid University of London skriver i sin bok The Crusades 

om det arv som korstågen har lämnat efter sig, för det moderna samhället att begrunda och 

utforska. Till följd av terrordåden den 9/11 proklamerade George W. Bush att man gick på 

korståg i striden mot terrorism. Detta yttrande skulle komma att ägnas stor uppmärksamhet då 

det syftade tillbaka på den medeltida konflikten mellan just kristendom och islam, en konflikt 

som i och med detta uttalande aktualiserades i en nutida kontext. En division mellan öst och väst 

blev åter påtaglig i och med invasionen av Irak och kriget mot Al-Qaida. Som Asbridge 

sedermera påpekar har denna polemik visat få tecken på att avta.2  Bush terminologi satte åter 

politisk religion på agendan, och aldrig har debatten om just politik och religion (och dess 

fanatiska uttryck) varit så aktuell, ej heller den traditionella uppdelningen mellan väst och öst. 

Ridley Scott’s film Kingdom of Heaven, skall betraktas i ljuset av detta. 

                                                           
1 Blizek, William L. (2009) s.41. 
2 Asbridge, Thomas (2010) s.679 f. 
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Utöver filmens uppenbara samtidsrelevans så bottnar valet av uppsatsämne i ett intresse för 

diverse former utav populärkultur i allmänhet och mediet film i synnerhet. Jag har kommit att 

intressera mig för historiebruk, identitets- och meningsskapande samt filmens förmåga att skapa 

polemik mellan olika grupper. Detta är speciellt intressant i en tid där film har kommit att bli den 

otvivelaktigt största källan till historiekonsumtion bland allmänheten. Film- och historieintresset 

utgör drivande faktorer för de ämnen som denna uppsats kommer att behandla. Min fäbless för 

episka filmer gjorde att valet föll på en av Ridley Scotts skapelser. 

      När man talar om hur filmer, såväl som andra medier, fungerar meningsskapande och 

identitetsuppbyggande, blir genusfrågan aktuella. Detta är uppenbart ett ämne som blivit alltmer 

aktuellt på den populärkulturella radarn. Här talar man alltså om vad som framställs som 

stereotypt manligt och vad som framställs som stereotypt kvinnligt i populärkulturella medier. 

Detta är ytterligare en fråga som jag har intresserat mig för i relation till filmen Kingdom of Heaven. 

Utöver framställningen av väst och öst så porträtterar filmen även könsroller. Synen på genus 

förmedlas i en historisk rekonstruktion, men man kan förmoda att värderingarna om vad som är 

manligt och kvinnligt är förankrande i nutiden. 

      Uppsatsen är en komparativ historiebruksanalys av Kingdom of Heaven och dess tvenne 

versioner. Analysen behandlar såväl bioversionen som Director’s Cut (den ursprungliga versionen 

och tillika regissörens favorit). Analysen kommer inte att bottna i en analys av versionernas 

respektive historicitet. Istället kretsar analysen kring den populärkulturella kontexten. De 

teoretiska perspektiven är det genusteoretiska och det postkoloniala. Utifrån dessa teorier 

genomför jag en historiebruksanalys som refererar till såväl populärkulturella framställningar av 

genus, som det orientalistiska uppdelandet i ett ”vi” och ett ”dem”. Allt detta sker i ljuset av den 

debatt som eskalerat i och med 9/11, och den diskussion kring genus som blivit alltmer aktuell i 

vår samtid.  

1.1 Syfte, Problemformulering & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen blir att utifrån mina teoretiska ansatser göra ett försök att utröna vilka 

politiska brännpunkter som påverkade beslutet att korta ner den tre timmar långa Director’s Cut till 

en 45 minuter kortare bioversion; som sedermera den stora massan fick ta till sig. Resultatet blir 

oerhört intressant när man tar i beaktning den ursprungliga kritik som filmen fick motta och som 

byggde på den ursprungliga Director’s Cut-versionen. Vad var det som hade klippts bort 

egentligen? Vilken politisk sprängkraft fanns det i det borttagna materialet? Detta blir mitt mål 

och tillika mitt syfte att ta reda på. Jag utgår från att de två versionerna inte enbart är en längre 
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och en kortare version av filmen utan att de två versionerna uppvisar två olika bilder av korstågen 

med två olika politiska budskap om samtiden syn på kön och ”vi” och ”de andra”. 

      Vad som särskiljer min undersökning från andra analyser av filmen i fråga blir först och 

främst att uppsatsen tar ett tydligt avstamp i den populärkulturella kontexten snarare än den 

historiska, då filmens avspegling av dess tillkomstperiod redan är vetenskapligt fastslagen. 

Historiebruksanalysen kommer att tillämpas utifrån två olika teoretiska perspektiv. Den kommer 

att ha både en postkolonial och en genusinriktad ansats, vilka jag skall redogöra för vid ett senare 

skede i uppsatsen. Här skall jag således jämföra de bägge versionerna och se vilka politiska 

brännpunkter som kan ha legat till grund för filmens förkortning. Både i fråga om hur ”vi” och 

”de andra” framställs i enlighet med den postkoloniala teorin, men även vilka könsroller som 

framställs i filmen och hur dessa kan ha tänkts påverka revideringen av densamma. Denna ansats 

särskiljer min analys av filmen från tidigare dito som främst lagt fokus på filmens historicitet. Att 

filmen har något att säga om sin samtid är mer eller mindre bekräftat. Mig veterligen har 

emellertid ingen undersökning gjorts som konkret komparerar dessa bägge versioner utifrån just 

dessa teoretiska ansatser i förhållande till en populärkulturell kontext, och däri ligger min 

undersöknings särart. Tidigare forskning kring filmens i fråga redogör jag för på ett senare 

stadium i uppsatsen. 

      Resultatet som uppnås genom den komparation jag ämnar genomföra står sedermera att 

finna i de betydande förändringar som sker mellan de bägge versionerna, sett ur ett postkolonialt 

och ett genusteoretiskt perspektiv. Följande frågeställningar har jag för avsikt att ta avstamp 

utifrån i min kommande komparation av filmerna: 

o Vilka betydande förändringar sker i fråga om genus och könsroller i en komparation av Kingdom of 

Heaven’s bägge versioner? 

o Vilka betydande förändringar sker i fråga om hur ”vi” och ”de andra” framställs ur ett postkolonialt 

perspektiv, i en komparation av Kingdom of Heaven’s bägge versioner? 
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2. Metod och Teori 

Det vetenskapliga tillvägagångssätt jag ämnar tillämpa på mitt källmaterial (de bägge versionerna 

av Kingdom of Heaven) är en historiebruksanalys utifrån två olika teoretiska perspektiv, nämligen 

genusteori och postkolonialism. 

2.1 En historiebruksanalys 

För att belysa hur genus och det postkoloniala perspektivet kommer till uttryck, använder jag mig 

dels av komparation och dels av textanalys. I första hand handlar det om att jag skall tolka. Detta 

skall jag emellertid inte göra förutsättningslöst. Ett försanthållande jag gör är att filmen i fråga har 

påverkats av sin samtid. Dessutom har jag för avsikt att tolka filmen utifrån två teoretiska 

perspektiv, något som gör det problematiskt att ge min metod ett epitet som strikt induktiv, då 

den snarare är starkt präglad av deduktiva inslag. Här bör tilläggas att jag jobbar utifrån en 

hypotes om att det finns politisk sprängkraft i det material som tagits bort i skapandet av 

bioversionen. Tolkningen jag gör utifrån mina teoretiska perspektiv är emellertid inte 

försanthållande, utan enbart ett försök att sätta in en historisk populärkulturell representation i en 

samtida kontext. Utifrån mina teorier kommer generaliseringar att göras. De politiska 

brännpunkter jag finner i jämförelsen mellan bioversionen och Director’s Cut kommer att vara 

styrda av mina teoretiska perspektiv. Med andra teoretiska ansatser uppnås troligtvis ett annat 

resultat. 

      Undersökningen är uteslutande kvalitativ. Jag är inte ute efter att kvantifiera eller att göra 

beräkningar. Om en bild av, låt oss säga, hur en kvinna ska uppföra sig finns i endast ett fall i 

filmen, menar jag att det äger giltighet som förklaring, eftersom scenerna inte är gjorda av en 

slump utan planerade efter en viss ideologisk idé. Det är därför av mindre intresse om samma typ 

av beskrivning av kvinnans roll sker en eller tio gånger i filmen. Jag vill tolka och förstå, inte göra 

statistiska beräkningar. 

      Min analys sker i en komparation av två kvarlevor, mänskligt konstruerade artefakter (filmer i 

mitt fall). I Det förflutna är inte vad det en gång var skriver Knut Kjeldstadli att det rör sig om en 

systematisk jämförelse där målet i mitt fall blir att finna politiska brännpunkter som blir viktiga att 

ta fasta på utifrån mitt teoretiska ramverk. Jag vill emellertid åter påpeka att jag inte är helt rigid i 

min hållning. Jag komparerar för att finna en möjlig förklaring. Det rör sig inte om att verifiera 

mina teoretiska utgångspunkter.3 Mer precist härleder Knut Kjeldstadli min specifika metod till 

                                                           
3 Kjeldstadli, Knut (1998) s.250. 
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en viss John Stuart Mill. Metodiken i fråga beskrivs som den maximala skillnadens metod. Jag 

studerar två kvarlevor som i flera hänseenden är snarlika till utseende och innehåll. Syftet är att 

finna de ”maximala” avvikelserna.4 Som en motivering för detta val av metod hänvisar jag till 

John Tosh Historisk Teori och Metod. Han beskriver den komparativa historieforskningen som 

perspektivsvidgande. Den motverkar tunnelseende och isolering vid enskilda studieobjekt. Detta 

är ett förhållningssätt som Tosh menar i längden frånstöter det kritiska förhållningssättet 

gentemot källorna.5 

      Peter Aronsson skriver i sin Historiebruk – Att använda det förflutna några värdefulla saker i fråga 

om meningsskapande genom historiebruk. Han menar att det betydelsefulla historiebruket inger 

mening och legitimitet hos betraktaren. Det bidrar även storligen till vårt sätt att betrakta 

verkligheten runt oss. Som ett konkret exempel handlar meningsskapande historiebruk i många 

fall om att definiera ett ”vi” i förhållande till ”de andra”. Vi, alltså de man som betraktare är tänkt 

att sympatisera med, utgör referenspunkt för det goda och eftersträvansvärda, alltmedan de andra 

hamnar i kontrast till det som vi står för. De andra definieras utifrån vår egen självbild, per 

definition något att inte sträva efter.6 Detta resonemang för genast tankarna till den postkoloniala 

teorin och idén om ett upplyst ”väst” och ett bakåtsträvande ”öst”.    

      Meningsskapandet behöver emellertid inte fungera enbart i ett polemiserande och uteslutande 

syfte. Istället kan man se tillbaka på historiska händelser, i syfte att fördöma och ta lärdom av 

dessa. Aronsson tar upp ett konkret exempel då han nämner häxbränningarna som förekom 

under den spanska inkvisitionen. Ett ännu tydligare exempel är förintelsen. Här fungerar 

meningsskapandet, som synes, i ett helt annat syfte. Och det är i sådana här tankegångar som 

genusteorier och postkolonialism har växt fram. Man väljer att lyfta fram de marginaliserade 

gruppernas historia, alltmedan man kritiserar och granskar de strukturer som marginaliserade 

grupperna från första början, för att slutligen ta lärdom av de fel som begåtts i historien.7 

      Vidare kan historiebrukets förmåga att stimulera till historiemedvetande vara intressant att 

nämna i sammanhanget. Historiemedvetande kan kort sammanfattas som historiebrukets 

förmåga att säga något om både dåtiden, samtiden och framtiden. Historiemedvetandet är 

uppfattningen om hur dessa tre är relaterade till varandra.8 Denna process beskriver Ulf Zander 

ingående i sitt verk Clio på Bio. Han menar att dåtiden formas utifrån samtida behov vilket 

                                                           
4 Kjeldstadli, Knut (1998) s.252. 
5 Tosh, John (2011) s.177. 
6 Aronsson, Peter (2004) s.57 ff. 
7 Aronsson, Peter (2004) s.64 f. 
8 Aronsson, Peter (2004) s.68. 
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påverkar vår syn på framtiden.9 Det vill säga, Kingdom of Heaven är en förmedling av hur korstågen 

gick till som i sin tur formats av samtida ideologiska strömningar. Denna historieförmedling 

syftar till att skapa en viss bild av korstågen hos åskådaren, som denne sedermera formas och tar 

lärdom utav. 

2.1.1 Att analysera populärkultur 

Inledningsvis tänkte jag argumentera för varför populärkultur, och film i synnerhet, utgör 

intressanta och fruktbärande studieobjekt. De professionella historikerna har fått upp ögonen för 

mediet. Det är emellertid inte mediernas historiska sanningsanspråk som dragit forskarna till 

populärkulturen. Istället har man kommit till insikt om att filmernas historiska värde måste 

bedömas utifrån andra premisser. Den textuella tolkningsprocessen av diverse populärkulturella 

medier är ett av dessa. Vidare så har populärkulturen obestridligt större genomslagskraft än 

historievetenskapen. Förmågan att göra historia intressant tillskrivs nästan uteslutande 

populärkulturen i dagens samhälle, åtminstone när vi talar om de medier som den stora massan 

tar till sig. 10 

      Till följd av att mitt syfte bygger på att finna politiskt relevanta brännpunkter i min filmanalys 

blir samhällsperspektivet ofrånkomligt i denna motivering. Simon Lindgren skriver i sin 

Populärkultur – Teorier, metoder och analyser, om hur vår kunskap om världen till stora delar bygger på 

de representationer som ges till allmänheten genom populärkulturella medier. Populärkulturen 

påverkar samhället på alla plan, från musik och film till olika tv-program. Den genomsnittlige 

konsumenten av populärkultur tar så pass stort intryck av det som visas genom olika medier att 

denne formas av dess verklighetsrepresentationer. 11 Utifrån denna tes borde ett grundantagande 

kunna göras om att betraktaren formar delar av sin syn på korstågen, bara genom att se på 

Kingdom of Heaven. Filmen utgör en representation som blir till en del av betraktarens verklighet. 

      Pelle Snickars och Cecilia Trenter skriver i boken Det förflutnas som film och vice versa… Om 

medierande historiebruk några intressanta punkter. De är inne på Ulf Zanders spår om att television 

och film har ett gigantiskt övertag i fråga om konsumtion i förhållande till exempelvis litteraturen. 

Vad historia anbelangar så menar de att allmänhetens syn på historia faktiskt befästs genom de 

populärkulturella medierna.12 Filmens oöverträffade förmåga att förmedla en känsla av att faktiskt 

                                                           
9 Zander, Ulf (2006) s.15. 
10 Zander, Ulf (2006) s.22. 
11 Lindgren, Simon (2009) s.55 ff. 
12 Snickars, Pelle; Trenter, Cecilia (2004) s.9 f. 



Linnéuniversitetet 2013 
___________________________________________________________ 

 

10 
 

uppleva historia (att vara med och delta) poängteras.13 Dessa punkter torde tjäna som ett gott 

underlag för vikten av att analysera filmer och hur dessa påverkar, men även påverkas av 

samhället. 

      Simon Lindgren skriver om de olika nivåer på vilka populärkulturens myriad av medier kan 

analyseras. Han talar om en textuell, en kontextuell och en sociohistorisk nivå. På den textuella 

nivån är resonemanget förhållandevis enkelt. Avsändaren (alltså regissören i mitt fall) kodar en 

text (filmens innehåll) som jag i egenskap av konsument och mottagare avkodar. Jag tolkar 

avsändarens text. Innehållet i avsändarens populärkulturella medium säger sedermera något om 

mottagaren. Skaparen anpassar alltså sitt innehåll efter konsumentens önskemål. Detta sker till 

följd av både ekonomiska och politiska skäl.14 På innehållslig nivå är detta sättet jag kommer att 

betrakta och analysera Kingdom of Heaven. Min empiriska undersökning ser emellertid längre än 

blott det innehåll (den text) som tillhandahålles mig som betraktare. Texten (innehållet) måste ju 

sättas in i ett sammanhang. Härnedan skall jag fokusera på den kontextuella och framförallt den 

sociohistoriska nivån. Den sociohistoriska nivån kan betraktas som de huvudsakliga 

grundbultarna i mina teoretiska ansatser.  

      Den kontextuella nivån handlar om att sätta in en text (innehåll) i den vedertagna diskurs eller 

kontext som omgärdar ämnet i fråga. Kontexten är det som omgärdar kärnan (texten). Utanpå 

kontexten uppenbarar sig det skal som utgörs av den sociohistoriska nivån. Denna tredje 

analysnivå bedrivs genom att sätta in kontexten som omgärdar texten i ett sociohistoriskt 

sammanhang.15 För att återge ett konkret exempel på hur en sådan analys kan te sig så tar jag 

genus och könsroller som exempel. Ponera att en kvinna misshandlas svårt av sin man i en film 

som utspelar sig under medeltiden. Betraktaren tolkar omedelbart texten som kvinnomisshandel, 

sätter in det i en vidare kontext med tydliga könsordningar i hemmen under medeltiden - för att 

slutligen kategorisera händelsen som normal i ett vidare genusorienterat perspektiv. Detta har 

hänt och händer förmodligen fortfarande. Här har vi nått den sociohistoriska nivån. Och på ett 

liknande sätt kommer jag att analysera de bägge versionerna av Kingdom of Heaven utifrån mina 

bägge teoretiska perspektiv. Genom att först sätta in det innehållet jag avtolkar i en kontext 

(populärkultur) för att slutligen placera resultatet i ett vidare sociohistoriskt sammanhang. 

      Det metodiska tillvägagångssättet på en textuell nivå kommer i största grad att handla om en 

semiotisk analys. Semiotik handlar kort sagt om att tolka tecken i ett innehåll. Tecknen kan 

                                                           
13 Snickars, Pelle; Trenter, Cecilia (2004) s.14. 
14 Lindgren, Simon (2009) s.14 ff. 
15 Lindgren, Simon (2009) s.149 ff. 
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enklast uttryckas som det meningsbärande i innehållet. Det som får åskådaren att betrakta och 

värdera innehållet. De facto: Vad vill den här texten säga oss? Simon Lindgren refererar 

sedermera till tre distinkta teckentypiska innebörder. ”Tecken kommenterar inte bara världen, 

utan utgör i sig själva ting i världen, inte minst i den sociala världen[…] Tecken förmedlar inte 

bara betydelser, utan producerar dem[…] Tecken producerar flera olika betydelser, inte bara en 

betydelse per tecken. ” 16 I sammanhanget kan det vara värt att pointera att tecken och symbolik i 

många fall fungerar synonymt. Kortfattat rör det sig om en semiotisk historiebruksanalys av ett 

populärkulturellt medium, vars resultat jag ämnar sätta in två bredare sociohistoriska 

sammanhang som utgörs av genusteoretisk och postkolonial teoribildning. 

2.1.2 Ett källkritiskt förhållningssätt 

Fundamentala utgångspunkter i ett källkritiskt förhållningssätt handlar om att först fråga sig vad 

det är för typ av källa man står inför, och sedermera utröna vilket syfte källan i fråga har, och hur 

detta påverkats av tillkomstsituationen. När man har en bild av källan klar för sig kan man övergå 

i att tolka källans innehåll och vilka innebörder man finner i detta. Tar vi filmen jag ämnar 

analysera som exempel, så kategoriseras den som en normativt meddelande artefakt (en kvarleva 

rentutav) enligt Knut Kjeldstadlis klassificering i Det förflutna är inte vad det en gång var. Det rör sig 

om en källa vars innehåll upphovspersonen haft för avsikt att förmedla ett budskap med. Det rör 

sig alltså inte om ett beskrivande innehåll. Filmen i fråga är inte en dokumentation av medeltiden. 

Istället rör det sig om en normativ och samtidsrelevant skapelse som både värderar det förflutna, 

men även sätter upp program för framtiden.17 Intressant i detta sammanhang är Kjeldstadlis 

vidare resonemang; där han är mycket noga med att poängtera att det stora antalet meddelande 

källor påstår något om omvärlden. ”En bild visar en stad, den är inte en stad.” 18  Detta 

resonemang är fundamentalt för förståelsen av en historisk film. Filmen utgör enbart en 

representation av ett historiskt skeende, den är inte en autentisk återgivning.  

      Slutligen vill jag säga ett par saker angående vikten av att kontextualisera filmen i fråga, men 

även dess upphovsperson. Kjeldstadli menar att källan alltid bör kontextualiseras. Vad är 

signifikant för den tid som just mina källor tillkommer i? Hur påverkar detta innehållet? Detta är 

frågor man måste ställa sig. Kjeldstadli menar att upphovspersonen i de flesta fall ger uttryck 

både för egna värderingar, men även för diskurser och paradigm som är vedertagna vid 

tillkomsten. Förståelsen för kontexten är nyckeln till att förstå vad upphovspersonen vill ha sagt 

                                                           
16 Lindgren, Simon (2009) s.62 ff. 
17 Kjeldstadli, Knut (1998) s.163 f. 
18 Kjeldstadli, Knut (1998) s.166. 
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med sitt verk.19 Kingdom of Heaven bör alltså ses som ett uttryck för samtida diskurser och 

värderingar, både vad gäller genus och postkolonial teori. Dessa teoretiska ansatser skall jag 

behandla i följande avsnitt. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Jag tar min utgångspunkt för analysen av Kingdom of Heaven i en hypotes som Ulf Zander fastslår i 

sin bok Clio på Bio. Han menar att historiska filmer i de flesta fall har väldigt mycket att säga om 

den samtid som filmen i fråga tillkommer i. Utöver att den utgör en representation av en iscensatt 

dåtid så bör filmer i de flesta fall betraktas som en spegelbild av tillkomsttillfället.20 Denna 

utgångspunkt är fundamental i min analys av filmen som jag ämnar undersöka, och tillika ett sätt 

att bygga vidare på Knut Kjeldstadlis värdering av att kontextualisera sitt källmaterial. 

      Mina teorier kommer att fungera som hjälpmedel att tolka mitt material utifrån. Det rör sig 

alltså inte om att spekulera i vad Ridley Scott vill ha sagt med sin film. Istället ämnar jag granska 

mitt källmaterial utifrån två abstrakta men definierbara begrepp. Teorierna används för att kunna 

göra generaliseringar utifrån det material jag avtolkar. 

      Både genus och postkolonialism utgör relativt nya teoretiska begrepp, speciellt i förhållande 

till andra mer beprövade teoribildningar. Bägge gör anspråk på att berätta de marginaliserade 

gruppernas historia. I ena teoribildningen ligger fokus på de köns- och genusordningar som gjort 

sig gällande under lång tid i samhället. Den andra teoribildningen fokuserar på grupperna som 

benämns som ”de andra”, om man ponerar att västvärlden representerar utgångspunkten ”vi”.21 

Med dessa bägge teoretiska ansatser ämnar jag således betrakta och tolka vilka genusordningar 

och könsroller som förordas i Kingdom of Heaven, samt utröna hur ”vi” och ”de andra” utmålas ur 

det postkoloniala perspektiv jag ämnar redogöra för här nedan. 

2.2.1 Postkolonial teori 

Det postkoloniala perspektivet grundar sig i och studerar de rådande maktordningar som bygger 

på etnicitet, religion och kultur med mera. Enligt Simon Lindgren finns en tydlig dominans av 

inslag i ”västlig” populärkultur som reproducerar rasistiska stereotyper och ett ”vi” mot ”dom” -

tänk. I dessa maktordningar finns tydliga hierarkiska strukturer där ”väst” definierar sig själva 

som utgångspunkt för det eftersträvansvärda medans ”öst” representerar motsatsen. All kultur 

som än idag präglas av den imperialistiska process (om än mer latent) som pågått alltsedan 

                                                           
19 Kjeldstadli, Knut (1998) s.171 ff. 
20 Zander, Ulf (2006) s.38. 
21 Tosh, John (2011) s.284 ff. 
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Christopher Columbus steg i land i Karibien år 1492 räknas till det postkoloniala studiefältet. Här 

fungerar populärkulturella medier centralt som förmedlare av de kulturella texter som bidrar till 

att förstärka västvärldens hegemoni gentemot ”de andra”.22 

      Edward Said ses som en förgrundsfigur inom den postkoloniala teoribildningen, alltsedan 

hans berömda verk Orientalism utkom år 1978. Detta verk byggde till stora delar på studiet av 

västerländska historikers och författares framställning av mellanöstern. Han menade att 

västerländska historieskrivare framställde ”orienten” som en radikal motbild till sig själva, i 

negativ bemärkelse. Väst framstod som upplyst och progressivt medan öst representerade det 

som var bakåtsträvande och ociviliserat. Detta koloniala maktutövande var emellertid av diskursiv 

art till skillnad från den mer handgripliga varianten som förekom under den reella 

imperialismen.23 Denna teoretiska ansats bör ses som fundamental, i ljuset av att Kingdom of Heaven 

är just en västvärldsproduktion som iscensätter ett skådespel i just mellanöstern. 

      En synnerligen vanlig term som talas om inom den postkoloniala teoribildning är 

rasbegreppet, ett begrepp som myntades under imperialismen. Rasismen handlade om att 

tillskriva olika kulturer och etniciteter en rad attribut och egenskaper baserat på deras härkomst. I 

den rashierarki som etablerades ansåg sig den ”vite” mannen stå högst och över alla andra. Denna 

position användes för att legitimera imperialismen och dess marginalisering av andra kulturer. 

Postkoloniala teoretiker ifrågasätter i sin tur raspremissen och bedömer den som högst felaktig. 

Istället pekar man på att våra skillnader (olika kulturer och etniciteter emellan) i sätt att agera 

beror på kulturell anpassning.24  

      I Clio på Bio nämner Ulf Zander några intressanta aspekter i fråga om orientalism och hur 

detta har presenterats på vita duken under 1900-talet. Han menar att förekomsten av orientalism i 

västerländska filmer främst var i syfte att visa på kristendomens överhöghet gentemot främmande 

religioner och kulturer.25 Vidare tar han upp moderna exempel så som Sagan om Ringen och 

Oliver Stones representation av Alexander den Store för att visa på filmer vars tydliga tematik 

bygger på att ”väst” står för det upplysta och eftersträvansvärda, alltmedan öst framställs som 

antingen ondskefullt i det ena fallet eller barbariskt och ociviliserat i det andra. (Men of the West 

vs. Mordor, Alexander vs. Persien och Indien)26  

                                                           
22 Lindgren, Simon (2009) s.176 f. 
23 Tosh, John (2011) s.296 f. 
24 Tosh, John (2011) s.297 ff. 
25 Zander, Ulf (2006) s.221. 
26 Zander, Ulf (2006) s.245 f. 
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Vidare kan dock vara viktigt att bredda perspektivet. Som jag nämnde i min inledning så mottog 

filmen kritik från två religiösa läger. Det var muslimska kritiker som upprördes över det 

orientalistiska vis som araber och islam hade framställts på. På andra sidan fanns emellertid en 

västerländsk kritikerfalang som ogillade sättet kristna riddare framställdes på. William L. Blizek 

påpekar att kritiken mot katolicismen har blivit alltmer förestående i film och andra 

populärkulturella medier.27 

      Anledningen till detta bredda perspektiv syftar till att inte helt fastna i det vedertagna tänket 

om ett ”väst” som våldför sig på ett ”öst”. Istället vill jag ju se vilka det är meningen att vi som 

åskådare skall identifiera oss med. Vilka är ”vi”? Och sedermera även se till vilka som framställs 

som ”de andra”. Vilka är de som är bakåtsträvande? Vilka utgör det icke eftersträvansvärda? Här 

kommer jag att finna mitt resultat. Som redogjorts för är kritikerna oeniga i fråga om hur filmens 

representationer bör tolkas. Hursomhelst, här nedan följer en redogörelse för det genusteoretiska 

perspektivet, ett perspektiv som kommer att bredda och fördjupa min analys ytterligare. 

2.2.2 Genusteori 

Jag inleder detta avsnitt med att redogöra för en genusinriktad teoretisk ansats som tar sin 

utgångspunkt i studiet av populärkultur (något jag kommer redogöra för noggrannare i mitt 

bakgrundskapitel). Simon Lindgren skriver att stereotypa könsroller med tydliga genuskontraster 

är vanliga inom olika former av populärkulturell framställning, så även filmer. Dessa stereotyper 

är generaliserande bilder av könsbestämda färdigheter, intressen, beteenden och 

självuppfattningar. En vanligt förekommande stereotyp inom populärkultur är representationen 

av kvinnan som handlingssvag, sexobjekt, hemmafru etcetera, Allt detta i en tydligt 

marginaliserad roll i förhållande till mannen. Denna representation står då i stark kontrast till 

mannen som framställs som raka motsatsen. Handlingskraftig, beslutsam och dominant i 

förhållande till det motsatta könet. Kvinnan blir ett objekt medans mannen görs till subjekt.28  

     Vidare så refererar Lindgren till en teori om att de populärkulturella texterna generellt sett är 

anpassade för den manliga blicken. Kvinnan framställs oftast som ett objekt i den manlige 

betraktarens ögon. Hon ges föga handlingsutrymme, något som i sin tur befäster vad Lindgren 

kallar för den klassiska mansdominerade könsordningen. Mannen är oftast både betraktare av 

medier såväl som producent av dessa enligt Laura Mulvey; en kvinnlig forskare som myntade 

uttrycket ”the male gaze”, en företeelse som beskriver just detta. Det bör emellertid tilläggas att 

                                                           
27 Blizek, William L. (2009) s.43 ff. 
28 Lindgren, Simon (2009) s.170 f. 
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dessa stereotyper på senare år har luckrats upp något i och med att fokus på genusfrågor blivit 

större.29 

      Forskningen kring genus och könsroller i historieskrivandet har varit synnerligen föränderlig i 

sin framtoning. John Tosh menar att det till en början rörde sig om en vilja att avslöja de 

könsordningar som rådde i historieskrivningen. Man kritiserade den kvinnostereotyp som gjort 

sig gällande, samt de patriarkala strukturer som reproducerade stereotyperna. Dessa kritiker ville 

flytta fokus till den ”vanliga” kvinnans liv. Tidigare hade enbart framstående kvinnor lyfts fram i 

historieskrivningen (men sällan i positiva ordalag). De tidiga teoretikerna på detta område ville 

lyfta fram de marginaliserade kvinnornas historia. Det var en radikal feministisk rörelse. Det 

rörde sig alltså inte om någon genushistoria på detta stadie. Kvinnornas historia började lyftas 

fram på allvar under 1960 samt 70-talen, i samband med den då rådande vänstervågen. Under 

denna tid gavs ett allt större utrymme åt de marginaliserade grupperna som lyftes upp på agendan 

i allmänhet.30 

      Vidare från den rigida och kategoriska kvinnohistorian började fokus att flyttas från enbart 

kvinnan, man började istället tala om genusbegreppet. Genus blev (och är) ett sätt att försöka 

förklara de könsordningar och strukturer som råder i samhället. Det socialt konstruerade könet 

talar genusteoretiker om. Maskulinitet, femininitet, och de förväntningar som ställs på respektive 

kön, vilka i sin tur reproducerar de stereotypa könsroller man allt mer velat komma ifrån. 

Stereotypa genus kan definieras utifrån vad som är typiskt manligt och vad som är typiskt 

kvinnligt. Män förväntas dra åt ett håll medan kvinnor förväntas dra åt det motsatta i fråga om 

stil, smak, beteende etcetera. Det är viktigt att påpeka att genus ser olika ut inom olika kulturer. 

Klass, etnicitet och kultur är alla faktorer som påverkar genuset och könsrollerna. Genusstudiet är 

forskningen kring de strukturer som skapar dessa förväntningar på respektive kön, det som 

formar oss till det vi är.31 Dessa ordningar finner genusteoretikerna intressanta och fruktbärande 

att studera. Likväl är det en liknande analys jag skall göra på Kingdom of Heaven. Hur utmålas 

kvinnor och män i detta Hollywoodepos? Är det något politiskt sprängstoff som kan ha föranlett 

framställningen av genus i respektive version av filmen? Vad som framställs som manligt 

respektive kvinnligt torde till och med kunna kopplas till vilka som framställs som ”vi” och ”de 

andra” i en postkolonial analys. 

 
                                                           
29 Lindgren, Simon (2009) s.173 ff. 
30 Tosh, John (2011) s.284 f. 
31 Tosh, John (2011) s.286 ff. 
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3. Bakgrundsbeskrivning 

Följande bakgrundsbeskrivning tar sin utgångspunkt (som jag redogjort för på ett tidigare 

stadium) i den populärkulturella kontexten. Detta är inte en prövning av filmens historiska 

autencitet, utan istället en betraktelse av filmen som en produkt och kvarleva av de samtida 

populärkulturellt rådande strömningarna. Här i mitt bakgrundskapitel ämnar jag redogöra för den 

populärkulturella kontext som undersökningen i fråga förhåller sig till. Denna bakgrund kommer 

att bestå av en rad olika infallsvinklar på hur populärkultur brukas. Bakgrunden utgör en generell 

ram varifrån resultaten tolkas. Den tidigare forskningen kommer att vara mer specifikt inriktad på 

filmen jag ämnar analysera och anlägga en mer konkret kontext för just Kingdom of Heaven. 

3.1 Populärkultur 

Populärkultur kan enklast betraktas som de kulturella medier vars innehåll tilltalar den stora 

massan. Typexempel på sådana medier (i en samtida kontext) är film, musik, tv, mode, litteratur 

etcetera. Vad dessa har gemensamt är att de konsumeras av allmänheten. Givetvis är detta relativt 

hårddraget då flera av dessa medier har diverse undergenrer som står utanför det 

populärkulturella.32 I mitt fall rör det sig emellertid om en dyr Hollywood-produktion med 

uppenbara Blockbusterambitioner. Därmed lämpar sig denna definition mer än väl. 

      Simon Lindgren hänvisar till fyra olika kategorier i fråga om vad kultur och i synnerhet 

populärkultur är. Två av dessa lägger han extra tyngd vid, då dessa anses vara mest lämpade att 

applicera på störst mängd människor. Det rör sig i ena fallet om kultur som ett meningsbärande 

uttryck. I detta fall hänvisar han till diverse konstformer så som film, musik, konst etc. Denna 

definition handlar enkelt uttryck om att kultur är något som produceras och kodas för att 

sedermera konsumeras och avkodas. En andra definition är den levda kulturen. Ens kultur är per 

definition ens livsstil, på både ett materiellt och ett intellektuellt plan. Denna definition rör sig 

således utanför den konventionella ramen för olika konstuttryck. Denna form av kultur är tillika 

den som Lindgren anser är den mest vanligt förekommande hos allmänheten. I min uppsats 

utgör emellertid de meningsskapande populärkulturella medierna, ur den första definitionen, mitt 

primära intresse. Att tolka tecknen i den meningsskapande konsumtionskulturen anser Lindgren 

vara av särskilt vetenskapligt intresse. 33 

                                                           
32 Lindgren, Simon (2009) s.17. 
33 Lindgren, Simon (2009) s.27 f. 
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3.1.1 Den politiska populärkulturen 

Vad min uppsats anbelangar så rör det sig om att finna politiska tecken i en tolkning av det 

populärkulturella mediet film (mer precis; en komparation av två filmversioner). I Det förflutna som 

film och vice versa skriver Ulf Zander ett kapitel om politiskt historiebruk på film som kan vara 

lämpligt att redogöra för i sammanhanget. Hans exempel är från det kommunistiska Sovjet, men 

är ändå fullgott att applicera på en nutida kontext. Vederbörande menar att politisk propaganda 

genomsyrade den Sovjetiska populärkulturen. Ofta i syfte att fördöma forna samhällsgiganter så 

som tsarstyret och prästerskapet.34  

      Politisk propaganda genomsyrade såväl skolväsendet som de olika kulturella medierna. Idealet 

var att bibehålla ”de rätta” värderingarna samtidigt som man kunde tilltala en stor och bred 

publik. På detta vis skulle största möjliga antal påverkas av det som sades på vita duken. Ulf 

Zander refererar till den legendariske sovjetiske regissören Sergej Eisenstein i följande citat: ”[…] 

film är ett vapen då det gäller kollisionen med en fientlig ideologi och den är framförallt ett 

verktyg när den används så som det är meningen – till att verka och förändra[…]”35  Denna form 

av politisk mediering var långt överlägsen den som framkom i talarstolen.  

      Ulf Zander menar att nästintill alla historiska filmer skildrar direkt eller indirekt sin egen 

samtid. Som exempel menar han att en stor mängd anakronismer gjorde sig gällande i Eisensteins 

filmer. Han aktualiserade dåvarande konflikter i en historisk kontext. Tyska ordensriddare från 

medeltiden förvandlades till Hitler-trogna SS-soldater. Kunde åskådaren relatera till sin samtid, 

var de lättare för densamme att urskilja det goda från det onda. Zander menar då att dessa drag 

av stark samtidsorientering var ideligen förekommande.36 

3.1.2 Mediering i ljuset av 9/11 

För att ytterligare närma mig mitt eget forskningsområde så finns det stort värde i att se det 

politiska historiebruket ur ett mer samtida perspektiv, exempelvis hur populärkulturella 

framställningar påverkats av terrordåden 9/11. Jeff Birkenstein, Anna Froula och Karen Randell 

skriver i sin uppsatssammansättning Reframing 9/11- film, popular culture and the war on terror från 

2010; att den amerikanska retoriken i ett post 9/11-sammanhang har givit en bild av USA som en 

kristen nation på korståg, med en självbild som påtalar global överhöghet. Denna självbild menar 

                                                           
34 Zander, Ulf (2004) s.167 f. 
35 Zander, Ulf (2004) s.174 ff. 
36 Zander, Ulf (2004) s.177 ff. 
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författarna har varit oerhört problematisk, då den lett till en ökad konflikt som kanske mer än 

något annat utkämpas i populärkulturella medier så som tv, film och musik.37 

      Vad anbelangar de konflikter som aktualiserades i och med George W. Bush ”korstågs-

diskurs” så rör det sig om en polemik mellan västvärlden och mellanöstern i synnerhet. Utöver 

denna primära konfliktbild rör det sig enligt författarna om en kapitalistisk stormakt gentemot 

oprivilegierade och utsugna folk. Därtill (och kanske även den mest intressanta i denna uppsats 

hänseende) rör det sig om en polemik mellan sekulär humanism och religiös fundamentalism.38 

Sociologen David L. Altheide vid Arizona State University menar att terrordåden 9/11 

presenterades i medial och populärkulturell diskurs som en attack på hela den västerländska 

civilisationen. Han påpekar vidare att araber i och med detta marginaliserades ytterligare och 

utmålades som ”den andre”, ett hot mot västerländsk trygghet och säkerhet. Syftet enligt 

vederbörande var att man skulle rädas den främmande araben.39   

      Sjöfarareposet Master and Commander från 2003 (även den en Ridley Scott-produktion) lyfts 

fram som ett konkret exempel på en ström av patriotiskt bejakande filmer som följde i 

svallvågorna av 9/11. Jeff Birkenstein menar att filmen avspeglar den amerikanska självbilden vid 

denna tid och att den uppfyller behov så som upprättelse och stolthet. Den pekas på som en 

populärkulturell produkt i ett led av populärkulturella produktioner som stödde George W. Bush 

krig mot terrorism.40 Film som medium har blivit ett sätt att bearbeta det kollektiva traumat som 

uppstod efter 9/11. Hjältemod och patriotism är symboliska teman när filmerna anspelar på ett 

kollektivt minne kring händelsen.41 

      Slutligen pekar författarna på en presumtiv vändning i framhävandet av hämndbegär och 

patriotism i populärkultur post 9/11. Teveserien Deadwood (David Milch/2004-2006) tas upp som 

ett exempel i fråga om att utmana den konventionella bilden av USAs krig mot terrorism som 

legitimt. Här menar författarna att den underliggande tonen pekar på att dialog parterna emellan 

är att föredra framför den patriotiska hämndprincipen. Enligt Stacey Takacs problematiserar 

serien de konsekvenser som blivit i och med det hämndbegär som utkrävts på patriotiskt manér.42 

Denna diskursiva vändning blir intressant att se om den potentiellt uppenbarar sig i min 

komparation av Kingdom of Heaven’s tvenne versioner. 

                                                           
37 Birkenstein, Jeff; Froula, Anna; Randell, Karen (2010) s.1 f. 
38 Birkenstein, Jeff; Froula, Anna; Randell, Karen (2010) s.4. 
39 Altheide, David L. (2010) s.11. 
40 Birkenstein, Jeff (2010) s.71. 
41 Randell, Karen (2010) s.143 ff. 
42 Takacs, Stacey (2010) s.161 f. 
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3.1.3 Populärkulturen och ”de andra” 

Historikern och författaren Ulf Zander skriver i en sekvens av sin bok Clio på Bio om hur 

framställningar av islam har sett ut i populärkulturella filmer från början av 1900-talet fram tills 

idag. I två huvudsakliga frågeställningar tar han sin utgångspunkt. Primärt frågar han sig hur 

muslimer faktiskt skildras på film och som ett sidospår vill han utröna hur muslimer och islam 

skildras i förhållandet till kristna européer och amerikaner.43  

      Rent generellt så menar Ulf Zander att bilden av exempelvis svarta har nyanserats på senare 

tid. Dock menar han att detta till allt större grad har skett på bekostnad av araber och religionen 

islam, dessa grupper har såtillvida fått inta rollen som de nya slagpåsarna i populärkulturen och på 

film. I allt större utsträckning blir araber synonymt med hotfulla terroriststereotyper. Ett vanligt 

förekommande tema i film har kommit att blir svarta och vita som enats i kampen mot 

”ondskefulla” araber, vilka utmålas som det största yttre hotet mot USA och Europa.44  

      Långt in på 1970-talet levde en stereotyp schablonbild av orienten kvar i populärkulturen (likt 

den Edward Said beskriver i sitt verk Orientalism.) Härvid sker dock en betydande förändring i 

fråga om framställningen av orienten, ”de andra”. I och med den politiska radikaliseringen av 

islam under den Iranska revolutionen år 1979 så förändras bilden av österlandet. Ett terrorhot 

börjar träda fram, där termen ”Jihad” blir ett allt vanligare begrepp i den på film rådande 

diskursen, porträtterandes islam som religion. Från 70-talet och ända in på 2000-talet präglas ett 

stort antal filmer av araber som religiösa fundamentalister vars politiska metod är terrorism.45 En 

diskurs som givetvis aktualiserades åter i och med terrordåden 9/11. 

      Ulf Zander ser emellertid en vändning i hur man talar om islam och österlandet på film och 

populärkultur i allmänhet. Framförallt från och med slutet av 90-talet och fram till nutid. Här 

pekar han på tydliga skillnader i fråga om perspektiv och vem som målas ut som ”vi” och ”dem”. 

Det har kommit att bli allt vanligare med omvända roller, där vitas agerande problematiseras och 

vi som publik förväntas sympatisera med det tidigare orientaliska. Oljebolagspampar och 

organiserad religion blir måltavlor för regissörernas kritik. Avslutningsvis menar Ulf Zander att 

utvecklingen verkar peka på ett underliggande budskap om fredlig samexistens olika religioner 

och kulturer emellan. Mötet mellan de västerländska normerna och de österländska värderingarna 

lär bli ett framtida fokus för många filmskapare. 46 

                                                           
43 Zander, Ulf (2006) s.220. 
44 Zander, Ulf (2006) s.223. 
45 Zander, Ulf (2006) s.241. 
46 Zander, Ulf (2006) s.247 f. 
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3.1.4 Det populärkulturella genuset 

Linda Fagerström och Maria Nilson lyfter i Genus, medier och masskultur (2008) fram vikten av att 

granska de genusperspektiv som myriaden av populärkulturella medier förmedlar i dagens 

samhälle. Inledningsvis refererar man till medieforskaren Gunilla Jarlbro; som hävdar att 

granskningen av hur populärkulturen lyfter fram genus är en demokratifråga. Problemet ligger i 

när medierna speglar en ensidig och onyanserad verklighet där stereotyper premieras. Författarna 

talar om begreppet ”genusslentrian” i syfte att ge uttryck för de könsbaserade stereotyper som 

omgärdar oss i alla former utav populärkultur. De menar att samhället har blivit så pass vana vid 

dessa, att man i stort har blivit blinda inför dem. Samhället varken ser eller kritiserar 

stereotyperna. Detta lyfter författarna fram som oerhört problematiskt. Den vanligaste, och 

kanske mest problematiska schablonbilden (som jag var inne på redan i min redogörelse för 

genusteorin) har kommit att bli den av män som aktiva handlingskraftiga individer och kvinnor å 

sin sida som passiva och svaga. Problematiken ligger i att populärkulturens vanemässiga 

presentation av stereotyper har gjort den stora massan oförmögen att kritisera dessa, givetvis till 

följd av att stereotyperna konstant reproduceras.47 

      I en analys av olika könsroller som förekommer i såpor på teve så problematiserar Maria 

Nilson hur man frammålar ett ”vi” och ett ”dem”, även inom ramarna för genus. Nilson tar upp 

vita kvinnor som exempel när en grupp inom gruppen kvinnor får sätta normen för vad som är 

normalt beteende. Hon skriver att icke-vita kvinnor ofta får utgöra det stereotypt exotiska och 

anormala i förhållande till den vita medelklass kvinnan. Normbrytarna frammålas som utmanande 

och exotiska, farliga men samtidigt lockande. Schablonbilden av ”den andra” kvinnan är den av 

en utmanande fresterska. Den stereotypt orientaliska kvinnan är ensamstående och farlig medans 

den vita medelklasskvinnan är trygg och i ett förhållande.48  

      Cynthia Carter och Linda Steiner är även de inne på ett kritiskt spår när det kommer till att 

analysera genusordningar både i populärkulturen, men även i samhället. Man talar i Media and 

Gender om hur den maskulina identiteten, oavsett dess definition, alltid står i kontrast till den 

feminina dito. Den maskulina normen, hur den än tar sig i uttryck, vänds allt som oftast till något 

positivt i betraktarens ögon. Även om det är en fråga om män som agerar våldsamt så rättfärdigas 

oftast ett sådant beteende och får gå okritiserat. Emellertid så pekar författarna på en samhällelig 

vändning i fråga om vad som är stereotypt kvinnligt och manligt, i en tid där könsrollerna blir 

                                                           
47 Fagerström, Linda; Nilson, Maria (2008) s.43 f. 
48 Nilson, Maria (2008) s.112. 
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alltmer komplexa och diffusa.49 Rimligtvis borde en sådan tendens avspegla sig på det källmaterial 

jag ämnar analysera.   

      Avslutningsvis väljer jag att referera till ett aktuellt verk skrivet utav Harry M. Benshoff och 

Sean Griffin vid namn America on Film. De beskriver ett Hollywood vars massproduktioner 

fortfarande reproducerar patriarkala privilegier; trots återkommande ansträngningar från olika 

samhälleliga instanser att utjämna balansen de könsmaktsordningarna. Den nostalgiska 

standardformeln med manliga hjältar som Hollywood alltid använt sig av är fortfarande dominant 

och övervägande. Författarna hänvisar till storslagna epos i likhet med de jag refererade till i mitt 

inledningskapitel, och nämner exempelvis Sagan om Ringen-trilogin, Troja och Gladiator som urtypen 

av filmer där hjältar av det manliga könet premieras alltmedan det kvinnliga könet exkluderas i 

stora delar av dessa filmer. Majoriteten av dessa filmer väljer, i den mån de använder sig av 

kvinnliga karaktärer, att objektifiera dessa som den manlige hjältens ”love-interest”, en företeelse 

som i stort sett alla de genusforskare jag refererat till har tagit upp som typisk. För även om 

strävandet till utjämnade könsroller har tagit sig i uttryck av kvinnliga actionhjältar, så 

objektifieras även dessa ofta i utmanande klädsel eller extravaganta karaktärsdrag som attraherar 

den manlige betraktaren (”the male gaze”, som jag tog upp i min teoretiska redogörelse).50 

* * * 

      Ovanstående fyra avsnitt har belyst det ramverk som utgör min populärkulturella kontext. Jag 

har redogjort för hur populärkultur använts i politiska syften, såväl i dåtid som i nutid. Likväl har 

jag utöver mina teoretiska redogörelser, nu givit en populärkulturell överblick på såväl genus som 

den postkoloniala aspekten (i form av hur ”de andra” har gestaltats på film i förhållande till ”vi”). 

Härnedan följer ett avnsitt som kommer att vara långt mer preciserat och röra sig närmre mitt 

forskningsområde. Nämligen filmen i fråga, och de analyser som gjorts på den tidigare.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Carter, Cynthia; Steiner, Linda (2004) s.29 f. 
50 Benshoff, Harry M; Griffin, Sean (2009) s.296 ff. 
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3.2 Tidigare Forskning 

Detta avsnitt som berör det aktuella forskningsläget på detta område kommer primärt att 

behandla ett antal studier som redan gjorts på filmen i fråga. Urvalet i fråga om vad jag väljer att 

ta upp från dessa forskningsrön går i linje med mina teoretiska ansatser. Inledningsvis ämnar jag 

behandla de forskningsrön som de facto behandlar filmen i fråga. På ett kronologiskt vis väljer 

jag att inleda med en uppsats som utkom i en uppsatssamling från 2007. Denna 

uppsatssammanställning berörde allt ifrån klass, genus och anakronismer i olika filmer som 

behandlar medeltiden. I Kingdom of Heaven … and the Multitemporality of Medieval Film skriver Arthur 

Lindley om historiciteten, samt den samtida prägel som Kingdom of Heaven innehar. I denna 

kommer han fram till ett antal intressanta slutsatser som är av värde för min undersökning.  

      Författaren slår snabbt ned på den framställnings av medeltiden som görs, i dennes analys av 

filmens historiska karaktäristika. Han menar att Ridley Scotts framställning av det Heliga Landet 

har mer gemensamt med en kontemporär idyll snarare än den faktiska verklighet som rådde 

under 1100-talet då korstågen var i full gång. Detta är knappast en slump menar Arthur Lindley, 

då Kingdom of Heaven faktiskt säger mer om sin samtid än den tid som filmen har ambitioner om 

att presentera.51 Likt jag skrev i min inledning, och som även Ulf Zander gör gällande, så är detta 

en av mina absolut mest väsentliga utgångspunkter i min studie. Denna film är en produkt av sin 

samtid, men samtidigt en representation av moderna värderingar och publika förväntningar. 

      Lindley pekar på den parabel som görs gällande när filmen avslutas med att ”Nearly a 

thousand years later peace in the Kingdom of Heaven remains elusive” rullas fram för 

biobesökarna. En parabel som aktualiserar de religiösa stridigheter som pågår överallt i världen än 

idag, men som även syftar till att förklara farorna med fanatism och våld i religionernas namn. 

Han pekar sedan vidare på att detta sker i skuggan av 9/11, ett underliggande minne och 

förhållningssätt som varje biobesökare bär med sig när de tar till sig och tolkar filmens i fråga.52 

      Den grundläggande tes som Arthur Lindley driver i sin analys av filmen berör hur Ridley 

Scott har skapat en fiktiv och romantiserad form av medeltiden och de korståg som 

presenterades i filmen. Jerusalems framställs som en medeltida mångkulturell idealstat, visserligen 

är den ömtålig och ofullständig men den innehar ändå värden som filmens protagonister skall 

                                                           
51 Lindley, Arthur (2007) s.16. 
52 Lindley, Arthur (2007) s.19 f. 
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försvara. Staten i fråga är omgärdat av ett hav av religiös fanatism som motarbetar framarbetande 

av idyllbilden som är himmelriket, där fredlig samexistens religioner emellan råder.53  

      Som konklusion menar Arthur Lindley att filmen varken är uteslutande anti-islamsk eller anti-

kristen. Den har uppenbara aspekter av båda, då filmens konflikt centreras kring de fiktivt 

toleranta och demokratiska protagonisterna på bägge sidor. En minoritet som ständigt får tampas 

med den fanatiska majoriteten som motarbetar frambyggandet av en fredlig samexistens. Denna 

framställning styrker Lindleys tes om att filmens säger mer om sin samtid än den historiska epok 

som den ger en representation utav. Han refererar till en Professor el-Fadl som menar att Saladin 

framställs som idealtypen av en rationell och fredsbejakande arab medan Balian framställs som 

idealtypen av den rationelle och fredsbejakande israelen. I en aktuell kontext där Israel-Palestina-

konflikten rasar mer än någonsin tidigare, utgör denna representation av två idealtyper från bägge 

sidor, en drömvärld snarare än en trovärdig historisk framställning.54 

      Som en kommentar både på filmens tillkomstprocess, men även på hur de bägge versionerna 

av Kingdom of Heaven tedde sig så skriver Nicholas Haydock i sin Movie Medievalism från 2008 att 

detta verk utkom som en av tre filmer vars innehåll orsakade stora kontroverser under mitten på 

2000-talets första decennium. Tillsammans med Mel Gibsons The Passion of the Christ (2004) samt 

Ron Howards tolkning av Dan Browns Da Vinci-Koden (2006), utgjorde den bland det mest 

kontroversiella material som intog bioduken i en post 9/11-diskurs. Den största och mest 

påtagliga dosen kontrovers som filmens åstadkom redan på ett produktionsstadium, handlade om 

hur kritiker såg en potentiell risk i att filmens åskådare skulle dra kopplingar från filmens handling 

och koppla detta till deras samtida verklighet. Man gjorde således ett antagande att filmen 

innehöll en stor dos politisk sprängstoff som skulle kunna eskalera om det presenterades på fel 

sätt.55 Haydock beskriver bioversionen som mer rigid och kontroversiell, medans han menar på 

att Scotts förlängda version präglas av betydligt mer politisk korrekthet, men att den samtidigt har 

en mörkare framtoning än vad som var fallet i bioversionen. Han beskriver det som att Ridley 

Scott hade för intention att ”vara rättvis mot filmens alla parter”.56  

      Professor Simon Dalby vid Carleton University i Ottawa har gjort en studie på ämnet i fråga. 

Denna går under namnet Warrior Geopolitics och färdigställdes år 2008. Han studerade tre separata 

Ridley Scott-filmer (där ibland Kingdom of Heaven), och har i sin undersökning fokuserat på de 

geopolitiska miljöer som Ridley Scotts stridande hjältar rör sig i. Simon Dalby inleder sin essä 

                                                           
53 Lindley, Arthur (2007) s.21. 
54 Lindley, Arthur (2007) s.22 f. 
55 Haydock, Nicholas (2008) s.134 f. 
56 Haydock, Nicholas (2008) s.160 f. 
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med att nämna att dessa filmer presenterar en nutida geopolitisk fråga i form av ”kriget mot 

terrorismen”. Det rör sig om västerländska (manliga) krigare i alla de tre fallen (Gladiator, Black 

Hawk Down samt Kingdom of Heaven) som på ett eller annat sätt tvingas att resa till fjärran platser, i 

syfte att strida för det moraliskt rätta och försvarsbara. Dessa krigare menar Dalby utgör 

västerlandets försvarare, som konstanta nyckelfigurer i stora delar av den populärkultur som 

tillkommit i ljuset av 9/11.57 

      De tre filmerna i fråga som Dalby analyserar, berör på olika sätt geopolitiska teman som 

kretsar kring ett ”vi” och ett ”dem”.  Man framställer, på ett klassiskt dramaturgiskt vis, 

protagonister (hjältar i stil med Maximus och Balian) som rör sig i utmålade farozoner (områden i 

förmodat behov av hjältens intervention). Inom dessa områden rör sig även en mängd skurkar, 

vars uppgift det är för hjälten att kuva. Man får anta att syftet med detta blir att vi skall 

sympatisera med hjältens strävan att upplysa dessa områden om de moraliskt försvarbara 

värderingarn, vi som åskådare förväntas dela med hjälten. I detta sammanhang menar Simon 

Dalby att det fundamentala som krävs för att hjälten skall kunna legitimera sin intervention är 

kontexten. Kontexten utgör nyckeln för att vi skall sympatisera med hjälten. Det bör således vara 

något som står i motsats till det publiken förväntas sympatisera med.58  

      Idén om att västerländska stormakter (och dess hjältar) skall ingripa vid krig och humanitära 

katastrofer i ett land långt borta, problematiseras av Simon Dalby. Han ställer sig frågan huruvida 

det rör sig om en fredsbejakande humanitet eller om det rör sig om ren och skär imperialism, en 

vilja att kuva andra kulturer för att sedan implementera sin egna på dessa områden. I filmerna 

menar Dalby att det målas ut som heroiskt och nobelt att ingripa på geografiska områden vilka 

omnämns som ”ociviliserade” i rådande diskurs. Dessa områden omtalas som ”… in need of 

pacification and administration.” Denna tanke kopplar Dalby till den orientalistiska diskursen, 

myntad av Edward Said. Utifrån dennes tankar menar Dalby att hjältarnas moraliska agerande 

legitimeras genom att påstå att ”vi” måste civilisera ”de andra”. De andra är nämligen i behov av 

en dos västerländsk upplysning.59  

      Utifrån dessa premisser har han sedermera analyserat de tre filmerna som jag nämnt. Han 

menar att Kingdom of Heaven och dess porträtterande av stridigheter mellan två radikala religiösa 

fraktioner onekligen bör ses i ljuset av sin egen samtid. Terrordåden 9/11, kriget mot terrorn 

samt invasionen av Irak i synnerhet. Hela filmen bygger på frågan om vad som är ett moraliskt 

                                                           
57 Dalby, Simon (2008) s.2. 
58 Dalby, Simon (2008) s.3 f. 
59 Dalby, Simon (2008) s.5 ff. 
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rättfärdigat beteende, och huruvida detta är en aspekt som uppfylls av religiösa makthavare och 

fanatiker.60 Vidare nämner även Simon Dalby att filmen i fråga har en hel del att säga om den tid 

vars kontext den tillkommer i. Ett exempel som görs är att en av filmens skurkar, Guy de 

Lusignan, liknas vid George W. Bush och dennes strävan mot ett krig i Irak. Dalby jämför en 

scen där Guy de Lusignan frisläpper en av sina medkumpaner ur fängelset för att sedan be om ett 

krig ”Reynald, give me a war!” varpå Reynald svarar ”That is what I do.” Denna sekvens liknas 

vid att George W. Bush påstods ha utfärdat en liknande förfrågan till sina närmst anförtrogna. 

Det liknas vid ett svepskäl för att kunna gå in i Irak med väpnade trupper.61  

      Avslutningsvis menar Dalby att filmen lyfter fram islam och kristendom i ett annorlunda ljus 

än vad som tidigare gjorts. Islam lyfts fram mer fördelaktigt och nyanserat medan den tidigare 

romantiserade bilden av tempelriddarna och deras företag raseras. En intressant aspekt som tas 

upp är att det faktiskt är arabiska skådespelare som tar sig an de arabiska rollerna. Porträtterandet 

av kristna fanatiker som blodtörstiga och maktlystna hycklare har emellertid väckt oerhört starka 

känslor bland västerländska kritiker, även om det är mer i enighet med den faktiska sanningen än 

vad som tidigare framställts. Simon Dalby refererar till en Derek Gregory som även han är 

professor i geopolitik. Denne menar att västerlandet på ett arrogant vis tror sig ha rätten att 

definiera vad som är rätt och sant utifrån sina egna värderingar. Han menar att om ett mer 

nyanserat samtal kring dessa saker skall kunna komma till stånd så måste västerländska kritiker 

lära sig att se saker ur olika perspektiv, och sluta upp med vårt självupptagna förhållningssätt. 62 I 

detta hänseende utgör då filmen jag själv ämnar analysera ett lysande exempel på en film som 

vågar betrakta en historisk verklighet (korstågen) från ett annat perspektiv än vad som tidigare 

gjorts. 

      När det kommer till genus har jag ej funnit några konkreta verk som behandlar specifikt de 

genuspresentationer som görs i Kingdom of Heaven, filmens kvinnor nämns ofta flyktigt eller 

förbigående (då filmens främsta kontroverser berörde den postkoloniala aspekten). Här har jag 

emellertid funnit ett annat verk som behandlar genus i fiktiva medeltidsfilmatiseringar.  I en 

omfattande D-uppsats från 2012 som berör genusroller i film, i detta fall med fokus på två 

filmatiseringar av Robin Hood-legenden, så skriver Victoria Simonsson om hur de kvinnliga och 

manliga karaktärerna framställs i respektive film. I och med att dessa filmer behandlar samma 

                                                           
60 Dalby, Simon (2008) s.8. 
61 Dalby, Simon (2008) s.14. 
62 Dalby, Simon (2008) s.15. 
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tidsperiod som Kingdom of Heaven så utgör den nyligen författade Män i tights och kvinnor i byxor ett 

lysande exempel på aktuella forskningsrön på ämnet i fråga. 

      Tar vi Robin Hood som konkret exempel så har denne kommit att få något av en medeltida 

version av Che Guevaras ikonstatus. Simonsson talar om hur Robin Hood framställs som den 

godhjärtade gerillaledaren i Walter Scotts berömda roman Ivanhoe, och hur detta har kommit att 

prägla vår moderna syn på denne okonventionelle frihetskämpe (brottsling, betraktat ur sin 

samtid). Robin Hood fick något av en ikonstatus som idealtypen av den manlige hjälten. I 

kontrast till detta menar Simonsson att Lady Marion och Robin Hood-legendens andra kvinnor i 

mångt och mycket var undanskuffade från historien om kämparna i Sherwoodskogen, under en 

mycket lång tid. När de väl förekom, var det oftast i egenskap av hjälten kärleksintresse, och för 

att påvisa hur ond och skurkaktig hjältens antagonister var.63  

      Simonsson gör i sin studie en komparation mellan två filmer som porträtterar Robin Hood-

legenden. De två filmer som Simonsson analyserar utkommer med 53 års mellanrum och 

representerar således helt olika epoker i fråga om framställning av de olika könen och vilka som 

var genusidealen vid de bägge tidpunkterna (1938 resp. 1991). 1991 års version är mest aktuell för 

min uppsats i fråga och här ser Simonsson en förändring i framställningen av männen (och 

kvinnorna) i Sherwoodskogen. I enlighet med studiens titel ser hon en svängning i 

framställningen av männen och kvinnorna under medeltiden. De stereotypa könsrollerna 

problematiseras något; kvinnor ges manliga attribut medans män får feminina drag. Simonsson 

menar att filmens regissör visar på en medvetenhet om rådande samhällsdiskurer när det kommer 

till genusfrågan. Enligt denna undersökning går förändringen i syn på manligt och kvinnligt i linje 

med det samtida samtalet. Den samtida diskursen i fråga om genus styr framställningen på film.64 

      Hon är emellertid noga med att påpeka i sin slutsats om att det i grova drag rör sig om 

tendenser till förändring i kvinno- och mansidealen. Även om män ges alltmer feminina attribut 

så hyses fortfarande ett stort agg mot män som bär på uteslutande feminina drag, dessa 

porträtteras i de flesta fall som bovar. Kvinnors framställning bär på liknande drag. För även om 

dessa å ena sidan blivit alltmer fysiskt kapabla och intelligenta så är de i ett klart och tydligt 

underställt förhållande till den feminiserade mannen.65 Dessa är fruktbara slutsatser som är av 

stort värde för min egen analys av hur kön och genus framställs i Kingdom of Heaven, och vilken 

skillnad i fråga om framställning som sker emellan de bägge versionerna. 

                                                           
63 Simonsson, Victoria (2012) s.28 f. 
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Avslutningsvis tänkte jag referera till en artikel skriven av historikern Cecilia Trenter vid namn 

Ska Arn nå ända fram? som publicerades i Aftonbladet år 2008. I sin artikel problematiserar hon 

den första filmatiseringen av Jan Guillous Arn-epos vars innehåll hon på flera vis menar har 

frångått andemeningen i Guillous ursprungliga romaner. Hon menar att filmen tappat den 

ursprungliga nutidsförankring som präglade böckerna. En nutidsförankring som 

problematiserade korstågen med tydliga paralleller till den rådande Israel-Palestinakonflikten. 

Detta har bytt skepnad till förmån för en Hollywood-stereotyp riddarhistoria där Arn enligt 

Trenter blir till en s.k. ”cowboy i riddarrustning”. En ”bad-good guy” som använder sig av 

okonventionella metoder för att uppnå ett högre mål, mycket likt de roller som anförtros både 

Robin Hood, samt Balian i Kingdom of Heaven. Dessa hjältar slits mellan det goda och det onda. 

      Meningsbyggandet blir följaktligen att åskådaren skall relatera till denne manlige, kristne, vita 

hjälte, vars företag vi skall relatera till och sympatisera med. Denna hjältehistoria prioriteras före 

att nyansera bilden och ge andra grupper eller karaktärer lika mycket speltid. Trenter tar upp 

porträtteringen av Saladin i Arn-filmen som ett konkret exempel. En karaktär som i förhållande 

till boken ges ett synnerligen tvådimensionellt intryck. Alltigenom god och vis tillåts Saladin inte 

slitas mellan vad som är rätt och fel vilket leder till en avhumanisering av dennes karaktär. Den 

europeiske mannen lyfts istället fram som hjältefiguren i dramat, han tillåts slitas mellan rätt och 

fel; han tillåts vara mänsklig. Trenter ger uttryck för en vilja till en mer nyanserad bild, där alla 

fraktioner och grupper i samhället tillåts vara möjliga att sympatisera med på film, ej enbart den 

vite mannen.66 

* * * 

      Alla dessa skilda verk innehåller relevanta forskningsrön och slutsatser som är att ta beaktning 

när jag snart skall påbörja min analys. Filmen har som synes, redan genomgått en rad analyser 

vilket gjort att många slutsatser kring den redan har dragits. Det skall emellertid iakttas att 

genusfrågan är så gott som orörd på filmen i frågan, därtill så har jag ej funnit någon komparativ 

analys som analyserar respektive version utifrån postkoloniala eller genusteoretiska 

utgångspunkter, därav tar min analysdel nu sin början. 

 

                                                           

66 http://www.aftonbladet.se/kultur/article11327242.ab Trenter, Cecilia ”Ska Arn nå ända fram?” (2008).  
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4. En komparation 

I detta kapitel ämnar jag fokusera på själva analysen och komparationen av Kingdom of Heaven och 

dess bägge versioner. Komparationen i fråga ämnar jag disponera som följer. Inledningsvis ger 

jag en sammanfattning av hur handlingen förlöper i den nedklippta bioversionen (som massan 

tog till sig). Detta anlägger det grundfundament som jag sedermera komparerar den förlängda 

Director’s Cut med, både ur ett postkolonialt men även ur ett genusteoretiskt perspektiv. Själva 

analysmomentet kommer att redogöras för i kapitlet som behandlar den förlängda versionen. 

Härnedan inleder jag med en redogörelse för bioversionens huvudsakliga händelseförlopp. 

Denna redogörelse gör inga antaganden baserat på tilläggen i den förlängda versionen. Istället får 

den figurera som en plattform att bygga en helhetsbild av filmen utifrån.  

4.1 Synopsis (Bioversionen) 

Filmen tar sin början år 1184 i ett mörkt medeltida Frankrike. Ett land plågat av fattigdom, svält 

och misär. Vi introduceras till filmens huvudperson, en smed vid namn Balian. Uppenbart 

sorgsen och plågad av sin frus och dödfödda barns plötsliga bortgång. En dag anländer en grupp 

korsriddare till byn; anförda av Balians fader Godfrey. Godfrey erbjuder Balian en väg ut ur 

Frankrike för att starta ett nytt liv i det Heliga Landet. Ett erbjudande som Balian emellertid 

avböjer, varpå korsfararna lämnar byn. Detta sker till byprästens stora förtret. Densamme 

påpekar för Balian att korståget kan rädda hans syndiga fru från helvetets eldar. Vid åsynen av 

hustruns halskedja kring prästens nacke, och med vetskapen om att densamme beordrade en 

halshuggning av hustrun innan hon begravdes, så mördar Balian prästen och ger sig av från byn 

för att slå följe med korsriddarna. Väl ikapp dem uttrycker han sin vilja om att söka förlåtelse och 

upprättelse för sina egna och hustruns synder i Jerusalem. Det dröjer dock inte länge förrän byns 

utsända letat upp dem, med syfte att ställa Balian inför rätta för mordet på byns präst. En strid 

utbryter där Godfrey blir allvarligt skadad av en pil. Färden fortsätter sedermera till staden 

Messina (presenteras i filmen som porten till det Heliga Landet.) Väl i Messina blir Balian dubbad 

till riddare och utnämns till provinsen Ibelins nye baron, varpå fadern avlider till följd av sina 

skador.  

      Under överfarten till det Heliga Landet lider skeppet Balian färdas med skeppsbrott. Ett 

skeppsbrott som skördar hela besättningens liv, förutom Balian och en häst som mirakulöst nog 

överlever. Hästen flyr in i öknen, varpå Balian följer efter och lyckas fånga densamma vid ett 

vattenhål. Med hästen åter i Balians ägo blir denne konfronterad av två till synes muslimska 

ryttare (en riddare och en tjänare). En strid utbryter mellan de bägge parterna över äganderätten 
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till hästen. Balian dräper riddaren, men skonar sedermera tjänaren som ombeds leda Balian till 

Jerusalem. Väl i Jerusalem överlåter Balian ägandeskapet av hästen till den muslimske tjänaren, 

proklamerandes att han vägrar hålla någon människa som slav. Tjänaren påpekar att Balians 

ärevördighet kommer att göra sig känt hos densammes fiender innan han ens har träffat dem.  

      Efter att ha blivit accepterad som den nye baronen av Ibelin bland Godfreys tidigare 

följeslagare blir Balian mycket snart insnärjd på Jerusalems politiska arena. Här introduceras vi till 

ett antal karaktärer som är av betydelse för den fortsatta handlingen. Bland andra den spetälske 

kung Baldwin IV, hans syster prinsessan Sibylla, riksmarskalken Tiberias och den krigshetsande 

konungaaspiranten Guy de Lusignan. 

      Efter ett möte med kungen av Jerusalem beger sig Balian till Ibelin där han bygger upp den 

mark som förfallit i Godfreys frånvaro. Det dröjer inte länge förrän Sibylla kommer på besök och 

en relation inleds de två emellan. Under tiden angriper Guy de Lusignan och hans fanatiske 

medkonspiratör Reynald de Chatillon en muslimsk karavan, som de med hjälp av ett antal 

tempelriddare massakrerar. Detta leder till att muslimernas ledare Saladin ansamlar en storslagen 

armé för att inleda ett angrepp mot Reynalds borg vid Kerak. Balian anländer till 

civilbefolkningens försvar då de flyr in i staden för att undkomma Saladins kavalleri.  Balians 

rytteri besegras snabbt till följd av deras numerära underlägsenhet vilket resulterar i att de kristna 

riddarna tas till fånga. I fiendelägret stöter Balian åter på ”tjänaren” han befriade tidigare. Han 

visar sig vara Saladins närmste rådgivare och skonar Balian och de kristna riddarnas liv i gengäld 

för att denne skonades av Balian i öknen. Saladin anländer samtidigt med hela sin armé för att 

belägra Kerak där han möts av Jerusalems armé anförd av Baldwin IV. De två ledarna enas om 

vapenvila på villkoret att Reynald de Chatillon döms till döden. Denna strapats visar sig bli 

livshotande för Baldwin som kollapsar och tas om hand av Saladins läkare. 

      Väl tillbaka i Jerusalem anförtror Tiberias och den döende kungen Balian med ansvaret att ta 

över Jerusalems armé inför kungens stundande bortgång. För att detta skall kunna äga rum måste 

Balian gå med på att äkta Sibylla och låta avrätta Guy de Lusignan och dennes kompanjoner. 

Denna begäran vägrar Balian att gå med på till följd av dess amoraliska karaktär. Denna 

händelseutveckling leder till att Guy tar makten efter konungens död och Sibylla blir sedermera 

Guys hustru såväl som rikets drottning. Efter att Guy tagit makten skickar han en grupp 

tempelriddare att döda Balian, samtidigt som han frisläpper Reynald ur arresten och ber denne att 

provocera fram ett krig mot muslimerna. En begäran som Reynald driver i kraft genom att mörda 

Saladins syster. Saladin i sin tur skickar ett sändebud till Jerusalem med krav om att återbörda 
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systerns kropp, de ansvarigas huvuden och Jerusalems underkastelse. Guy svarar med att hugga 

huvudet av sändebudet och kriget är sedermera i antågande. 

      I krigsråd bestäms att krig mot muslimerna är i enighet med ”guds vilja”. Trots protester från 

Tiberias och Balian (som överlevde överfallet från de utsända tempelriddarna) marscherar den 

kristna armén ut i öknen, bort från ordentliga vattentillgångar. I slaget vid Hattin massakrerar 

Saladins armé den utmattade kristna hären, varpå Guy och Reynald tas tillfånga. Den senare 

avrättas av Saladins egen hand. Kvar i Jerusalem att försvara staden och dess invånare finns 

Balian och dennes riddare, efter att Tiberias flytt till Cypern med sina soldater. Balian förbereder 

försvaret av Jerusalem medans Saladins armé närmar sig, i strid mot patriarkens vilja att fly fältet 

och lämna stadens invånare åt sitt öde. Målet är att försvara staden länge nog för att tvinga den 

muslimska hären att erbjuda villkor för stadens överlämnande. Balian dubbar stadens stridsföra 

befolkning till riddare, för att ”bli dubbad till riddare gör en man till en bättre krigare.” 

      Efter tre dagar intensivt stridande på stadsmurarna lyckas de kristna försvararna forcera fram 

förhandlingar med Saladin. I utbyte mot fri lejd för hela stadens invånare överger Balian staden 

till muslimerna, med orden ”if this is the kingdom of heaven... let God do with it as he wills...” 

Under förhandlingarna påpekar Balian för Saladin att de kristna slaktade varenda invånare i 

staden när de övertog Jerusalem 100 år tidigare. Saladin svarar med att han inte är som dem. 

Balian erbjuder Sibylla sin kärlek i utbyte mot att hon avsäger sig sina kungliga titlar. Balian 

återförenas sedan med sin arabiske vän (Saladins rådgivare). Han återfår av denne den häst han 

tidigare överlämnade och Saladins rådgivare säger honom att: ”… if God did not love you, how 

could you have done all the things that you have done?” De önskar varandra fred på den 

motsattes språk. 

      Balian återvänder till Frankrike och sin gamla hembygd tillsammans med Sibylla. En kolumn 

riddare anländer till byn frågandes efter Balian ”he who was defender of Jerusalem”. De far på 

korståg för att återerövra kungariket Jerusalem. Balian svarar att han enbart är byns smed varpå 

den beridna herren säger att han är kungen av England (Richard Lejonhjärta). Balian står på sig 

och ryttarna ger sig av. Med Sibylla vid sin sida rider Balian förbi hans döda hustrus gravplats, 

mot ett nytt liv. En epilog träder fram med fraserna: ”nearly a thousand years later, peace in the 

Kingdom of Heaven remains elusive.” Anspelandes på de religiösa stridigheter som än idag pågår 

världen över, i Guds namn. 
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4.2 I förhållande till Kingdom of Heaven (Director’s Cut) 

Att ta i beaktning innan denna komparation med bioversionen läses, är att denna förlängda 

version är cirka 45 minuter längre än bioversionens dito. På det stora hela rör det sig (i fråga om 

förändringar) om ett 20-tal förlängda scener, ett 10-tal helt nya scener samt 2 bitar fundamental 

bakgrundshistoria som helt strukits ur bioversionen. I stora drag så är det dramaturgi och 

konversation som skurits bort i bioversionen. Actionsekvenser däremot har lämnats näst intill 

intakta (förutom vissa scener som censurerats på grund av att de ansetts alltför våldsamma och 

blodiga). Jag har funnit att flertalet av de scener som tagits bort, på ett eller annat vis har lyft fram 

”vi” och ”dem” samt genus och könsproblematiken i ett nytt ljus än vad som tidigare 

förekommit. Dessa skall jag redogöra för härnedan i två partier. Jag inleder med det postkoloniala 

perspektivet och avslutar med det genusteoretiska. 

4.2.1 Ett postkolonialt perspektiv 

I min postkoloniala analys av filmens förlängda version kommer jag att hänge mitt urval till alla 

de tillagda premisser som kan upplevas som problematiseringar eller nya perspektiv på de 

stereotypa dikotomier så som ”vi” och ”de andra”, ”väst” mot ”öst”, samt ”det upplysta” mot 

”det bakåtsträvande”. Alla dessa förekommer på en frekvent basis i bägge versionerna av filmen.  

      Inledningsvis i detta nu tre timmar långa epos, görs ett stort antal tillägg som syftar till att öka 

publikens förståelse för relationen mellan Balian och byns präst. Det visar sig här att prästen i 

själva verket är Balians bror, vars enda ambition tycks vara att få bort Balian från byn för att 

kunna överta dennes egendom. Vid två tillfällen får vi se prästen, en representant av den katolska 

kyrkan, ta emot pengar avsedda för Balian och hans hustrus begravning. Vid bägge dessa tillfällen 

behåller han (prästen) pengarna för sig själv. Prästen utmålas i den förlängda versionen som 

betydligt mer korrupt, en religiös representant som använder sig av religiösa argument för att 

uppnå världsliga mål. Detta görs extra tydligt i en tillagd konversation som prästen för med byns 

biskop. En upplyst biskop (för sin tid) som menar att mycket ont görs i religionens namn...”A law 

can go too far... it can go too far. I ask myself, ’would Jesus do it thusly?’ There is so much done 

in Christendom of which Christ would be incapable.” Med detta uttalande skall publiken 

troligtvis förstå att Balians bror är en riktigt bad-guy. Prästen framställs i den förlängda versionen 

som en hycklande representant för organiserad religion. Man kan faktiskt ifrågasätta på vilka 

legitima grunder som Balian väljer att döda prästen i bioversionen (förutom då att han stal den 

döda hustruns halsband). 
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Den tyske hospitalerriddaren som sedermera figurerar som Balians spirituella rådgivare genom 

filmen, för i den förlängda versionen en konversation med byns borgherre, i en scen som klipptes 

bort i biografens dito. Här förtäljs att ordet ”saracen” är ett rasistiskt och nedsättande nidord som 

myntades som benämning för de arabiska och muslimska folkslagen. I en diskussion beträffande 

korstågen vräker borgherren ur sig ”We have stood there against the saracens for over a hundred 

years.” Varpå hospitalerriddaren svarar att ”The Saracens, as you call them, have now unified in 

Egypt, Syria and all Arabia…” I ett tidigt stadium av den förlängda versionen uppvisar riddaren i 

fråga en politisk medvetenhet om den rasistiska diskurs som tillämpades när man talade om 

muslimer och orienten. En inställning som förmodligen inte hade kommit på fråga under 1100-

talet, och framförallt inte från en kristen ordensriddare. Vidare kan det tolkas som att ”we”, det 

vill säga kristna européer, möjligtvis inte är dem vi helt och hållet skall sympatisera med. Måhända 

vill Scott vidga perspektiven för att innefatta även ”de andra”. 

      På vägen till Messina stannar sällskapet till i ett korsfararläger. Här görs två korta, men 

ändock betydande ändringar de bägge versionerna emellan. Primärt riktas åter en pik mot den 

katolska kyrkan när en missionär står och basunerar ut följande rader: ”To kill an infidel, the 

Pope has said is not murder. It is the path to heaven.”  I bioversionen har det påvliga 

inflytandet i fråga om att ”döda otrogna” klippts bort. Att stigmatisera påven som rasist och 

vålduppviglare är uppenbarligen inte gångbart. I anknytning till detta så frågar sig 

Hospitalerriddaren: ”When shall we stop this madness?” (syftandes på korstågen). Själva 

premisserna för korstågen och deras legitimitet ifrågasätts alltså av en påvlig underordnad. Här 

stöter sig den förlängda versionen på ett betydligt mer kraftfullt sätt med den katolska kyrkan. 

Det bör därför funderas kring huruvida dessa förändringar skedde för att stilla en förmodad 

kritikerstorm. 

      När Balian väl nått fram till Jerusalem följer en klippning på samma ämnesområde som i 

föregående stycke. En klippning jag finner är att betrakta som en av de mer uppenbara politiska 

brännpunkterna i komparationen av de bägge versionerna. Framförallt i fråga om vilka vi som 

biobesökare är tänkta att sympatisera med. Det är otroligt att denna nedskärning sker i mån av 

tid. Hursomhelst, väl ankommen till sitt hem i Jerusalem möter Balian upp med 

hospitalerriddaren. De inleder en konversation om religion och tro, där Balian menar att han mist 

sin religion. De bägge versionerna av hospitalerriddarens svar på detta är nästintill identiska, 

förutom en smärre (fundamental) detalj. Hospitalerriddaren ger sin syn på organiserad religion 

kontra personlig gudstro: ”I put no stock in religion. By the word religion I’ve seen the lunacy of 

fanatics of every denomination be called the will of God. I’ve seen too much religion in the 
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eyes of too many murderers. Holiness is in right action, and courage on behalf of those who 

cannot defend themselves, and goodness. What God desires is here [the head] and here [the 

heart] and what you decide to do every day you will be a good man…or not.” Produktionsbolaget 

har här klippt bort att Hospitalerriddaren sett för mycket religion i ögonen på för många 

mördare. Ett synnerligen kontroversiellt, men framförallt samtida präglat, sekulärhumanistiskt 

utlåtande. Den mest troliga anledningen till att något sådant klipps bort, rör troligtvis dess 

presumtivt kontroversiella effekt på biopubliken och filmens omvärld, med ett budskap som 

proklamerar att allt för många religiösa människor är mördare. Ett uttalande som anspelar på 

fanatismens baksidor i alla organiserade religiösa fraktioner. På ett neutralt vis nöjde man sig med 

att konstatera att galningar på bägge sidor kallar sina dårskaper för ”Guds vilja” i bioversionen. 

Att använda sig utav ”religion” och ”mördare” i samma mening blev i detta hänseende ej 

gångbart. 

      När Balian först stiftar bekantskap med Tiberias i riksmarskalken av Jerusalems hus så görs 

en nyansering av den dispyt som äger rum mellan Reynald de Chatillon och den arabiske 

handelsmannen, en nyansering som visar att fanatism äger rum på bägge sidor. Den muslimske 

köpmannen hävdar att han minsann inte tänker låta sin handelskaravan eskorteras av kristna 

soldater då han säger ”I trade to make money, not to offend God by associating with Christians.” 

Han är däremot mer än villig att motta ”… christian gold” från Tiberias. I sann 

handelsmannaanda påpekar han att ”… gold is gold.” Detta anspelar tillbaka på Balians bror som 

tog pengar som var ämnade åt broderns sorgearbete. Så fort pengar kommer in i bilden blir de 

religiösa värderingarna ej lika mycket värda. Återigen rör det sig om en kontroversiell kommentar 

(berörande religion) som klippts bort ur bioversionen. Huruvida det rör sig om kommersiell 

gångbarhet går ej att fastställa genom att spekulera. Polemiken mellan det upplysta och sekulära i 

förhållande till fundamentalistiska religiösa läror, görs åtminstone betydligt mer tydlig i den 

förlängda versionen än vad som är fallet i bioversionen. 

      Det mångkulturella bejakandet (som först introducerats av den tyske hospitalerriddaren) 

förstärks ytterligare i den scen där Balian först stiftar bekantskap med den spetälske kung 

Baldwin. I bioversionen skars mycket av deras samtal ned. En viktig andemening i Baldwins 

budskap om att försvara de hjälplösa på pilgrimsvägen går emellertid förlorat. Detta sker då 

Baldwin instruerar Balian att:”safeguard in particular the Jews and the Muslims. All are welcome 

in Jerusalem, not only because it’s expedient, but because it is right.” Den mångkulturellt 

bejakande regenten (med nutida värderingar) uppenbarar sig. I bioversionen låter man Baldwin 

uppmana Balian till att försvara de svaga och försvarslösa på pilgrimsvägen, i enlighet med 
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riddarkoden. Härvid stannar man dock. Att Balian skall särbehandla muslimer och judar positivt 

låter man vara osagt från kungens sida. 

      Den muslimske ledaren Saladin nyanseras även han ytterligare i den förlängda versionen. Vid 

ett rådslag i den muslimska härens stabstält görs det tydligt att även Saladin är ute efter att få till 

ett krig. I bioversionen görs Saladin enbart till ett offer för fundamentalistiska påtryckningar och 

kristna provokationer. I en konsultation med hans närmsta rådgivare, görs det dock tydligt att 

även Saladin ”tillåts” ha mörkare sidor, istället för att vara endimensionellt genomgod och 

upplyst. Saladin brydds av imamens påbud om att återta Jerusalem. ”If I do not deliver war, I 

have no peace.” Varpå hans rådgivare svarar att: ”The king of Jerusalem will die soon. When he is 

dead, the boy will become king of a kingdom he cannot control. The Christians will make the war 

you need.” En insikt som verkar tillfredsställa Saladin, även om han likt de andra protagonisterna 

uppvisar ett visst förakt mot förslag som legitimeras med ”Guds vilja”. 

      Maktspelet i Jerusalem intensifieras i och med att Baldwin närmar sig döden. I en tillagd scen 

får vi se Jerusalems religiösa överhuvud (patriarken) begära den slutgiltiga bekännelsen från den 

döende kungen. Balian proklamerar att han bekänner inför Gud när han ser denne, inte till någon 

religiös makthavare på jorden. Patriarken lämnar brydd rummet och möts istället av Guys 

svärdsklinga mot halsen, de snäser åt varandra (till synes avskyr endera den andre, då de är 

politiska konkurrenter). Det görs än mer uppenbart i den förlängda versionen att organiserad 

religion är ett maktinstrument (det är så det framställs). Det läggs en helt annan tyngdpunkt vid 

att problematisera de maktförhållanden som uppenbarar sig i ett starkt religiöst influerat samhälle. 

Återigen rör det sig om en problematisering som tar sin utgångspunkt i moderna värderingar. 

Dessa görs ej i syfte att påvisa en historicitet i linje med de verkliga korstågen. Bioversionen ter 

sig i stora drag betydligt mer besparad från de moderna värderingarna (även om dessa 

förekommer även där, nedklippningarna till trots). 

      Efter att ha nekat kungens förfrågan om att äkta prinsessan Sibylla och överta Jerusalems 

arméer (vilket skulle ha resulterat i Guy de Lusignan och tempelriddarnas avrättning), beger sig 

Balian ut i öknen. Här tillkommer ytterligare en scen som strukits i bioversionen. Balian sitter vid 

en ravin och kastar stenar mot en buske, som plötsligt fattar eld till följd av de gnistor som 

stenarna slår upp. I samma stund anländer hospitalerriddaren till platsen, och följande 

konversation utbryter mellan Balian och denne: 

B - There's your religion. One spark, a creosote bush. There's your Moses. I did not hear it speak.  

H - That does not mean that there is no God. Do you love her? 
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B - Yes. 

H - The heart will mend. Your duty is to the people of the city. I go to pray. 

B - For what? 

H - For the strength to endure what is to come. 

B - And what is to come? 

H - The reckoning is to come for what was done one hundred years before. The Muslims will never 

forget. Nor should they. 

Denna scen syftar till att tydliggöra ett antal saker. Primärt att de handlingar som Balian har sett 

utföras av politiska makthavare och beslutsfattare (aktioner som legitimerats med ”God wills it”), 

har fått Balian att tvivla på Guds existens. Vidare ges ytterligare upprättelse åt den muslimska 

fraktionen, då hospitalerriddaren menar att muslimerna har all rätt att känna sig förfördelade, till 

följd av de gärningar som begåtts i kristendomens namn. Ur det postkoloniala perspektivet är 

hospitalerriddarens reflektioner fundamentala, då dessa nyanserar bilden mellan öst och väst och 

problematiserar den rådande dikotomin där emellan. Hospitalerriddaren är en man som 

ifrågasätter korstågens legitimitet, mordstämplar aktioner som utförs i Guds namn och vidgar det 

politiska perspektivet till att innefatta den motsatta fraktionens (islams) synvinkel. Vore det inte 

för det vita korset på hans svarta tunika, hade det varit lätt att missta riddaren för en samtida 

sekulärhumanist. De tillagda scener som förekommer i filmen där hospitalerriddaren spelar en 

viktig roll blir en representation av moderna värderingar. Riddaren blir till ett medium som 

uttrycker åskådarens tankar och kritiska förhållningssätt till korstågen som företag. Ridley Scotts 

uppenbart sekulärhumanistiska prägel manifesteras genom den tyske ordensriddaren i den 

förlängda versionen. Denna prägel är som sagts tidigare, något nedtystad i bioversionen. 

      Sedermera följer det skådespel som filmens dramaturgi kulminerar i. Nämligen det slutgiltiga 

slaget, belägringen av Jerusalem. Slagets actionpackade sekvenser (25 minuter) är i stort sett 

intakta och orörda de bägge versionerna emellan. Det går givetvis att spekulera i varför just denna 

sekvens av filmen har låtits vara intakt. Troligtvis rör det sig om kommersiella krav på storslagna 

actionscener. I detta hänseende är det inte svårt att se varför stora delar av det drama som 

föranlett belägringsscenerna har förkortats avsevärt.   

      Efter belägringen av Jerusalem visar Saladin en stor ynnest gentemot de kristna försvararna (i 

förhållande till de aktioner som begicks av de kristna när staden intogs 100 år tidigare.) I 

bioversionen visas en av dessa respektfulla gärningar från Saladins sida; där han reser upp ett kors 

som fallit till marken under belägringen. I den förlängda versionen vill Ridley Scott uppenbarligen 
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understryka med vilken respekt Saladin behandlade de kristna försvararna. Till att börja med så 

frisläpper han och skonar den kristne kung Guy. I en annan scen så får vi se Saladin vandra in i 

en palatsliknande byggnad. Plötsligt får vi se honom ändra gångriktning för en kort sekund, för 

att sedan fortsätta in i byggnaden. Det visar sig vara en korsinskription i stengolvet. Saladin visar 

den besegrade fienden respekt och väljer symboliskt att inte trampa på den som redan ligger. Rakt 

motsatt till vad de kristna arméerna gjorde när de ”... butchered every muslim within the wall 

when they took this city.” En händelse som Balian refererar till under förhandlingarna om 

Jerusalems öde, mellan denne och Saladin. Saladins önskan om ett krig mot det kristna till trots, 

så understryker man på ett mycket tydligt sätt att han inte är som de kristna vars arméer 

massakrerade invånarna drygt 100 år tidigare. Istället ser vi ytterligare en sekulärhumanistisk 

idealgestaltning som förstärks i den förlängda versionen. Återigen tar de moderna värderingarna 

överhand, tidigare förhållanden problematiseras och dikotomin mellan öst och väst ter sig 

plötsligt ej lika självklar. Det postkoloniala perspektivet är närvarande i Ridley Scotts 

favoritversion, ett perspektiv som är betydligt mer diffust i bioversionen. 

4.2.2 Ett perspektiv på könsroller och genus 

Här inleder jag med att redogöra för en omgjord sekvens i det första mötet mellan Balian och 

Godfrey. Där skiljer sig framställningen av hur Godfrey förhöll sig till Balians mamma något. En 

avvikelse som de facto påverkar framställningen av stereotypa genus- och könsroller i filmen. I 

bägge versionerna får åskådaren reda på att Balian är en produkt av en våldtäkt på densammes 

moder. En våldtäkt som Godfrey gjorde sig skyldig till när filmens protagonist avlades. I 

bioversionen ursäktar sig Godfrey på ett typiskt moraliskt godtagbart sätt (under rådande 

konventioner) då han å ena sidan menar att han ”… did not force her” men å andra sidan påstår 

att han ”… loved her in my fashion.” En one-liner värdig en Hollywoodproduktion, som därtill går 

väl i linje med den good-bad guy konvention som råder för dessa typer av karaktärer. I den 

förlängda versionen blir kvinnans situation mer uppenbar (och därtill problematiserad) då 

Godfrey något nedstämt påpekar ”But I was the Lords brother and she had no choice.” På detta 

vis belyses problematiken med könsroller på ett helt annat sätt i den förlängda versionen än vad 

som är fallet i biografens motsvarighet. Måhända är bioversionen att betrakta som mer autentisk i 

detta hänseende. Men vill man åskådliggöra genusproblematiken utifrån en modern synvinkel blir 

ju den senare versionen definitivt att föredra. Våldtäkten blir mer åskådliggjord och blottad här 

varvid den fördöljs på ett helt annat sätt i bioversionen. Kvinnan (Balians mor) får inte samma 

upprättelse. Kvinnans underkastelse gentemot mannen manifesteras, såtillvida att den till och 

med kan legitimera en våldtäkt. 
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Väl i det Heliga Landet får åskådaren vid två tillfällen i den förlängda versionen, se en 

konfrontation mellan den pryde och sexuellt återhållsamme Balian och det lössläppta, frestande 

”orienten”. Först i en scen där Balian är motvillig till att stiga upp naken ur badet inför en mängd 

kvinnliga muslimska tjänare, vilka fnissar åt Balians motvilja att blotta sig. I en annan scen får vi 

se Balian komma in i sitt hus efter en dags arbete på fälten. Där väntar den orientaliska Sibylla 

som börjar tvätta Balian, en akt som till synes besvärar honom. Sibylla svarar med att säga ”… 

But this isn’t adultery. It’s washing. But if it were adultery, which it isn’t, the Commandments are 

not for people like us. They’re for the others.” Adeln har alltså privilegier som överväger den lära 

som vanligt folk får underkasta sig. Hursomhelst så utgör bägge dessa tillägg kommentarer på vad 

som är ”väst” och vad som är ”öst”. Mer ordagrant utgör de bägge en mer blottad konfrontation 

mellan det fromma västerländska och det orientalistiskt lössläppta. Kvinnorna i dessa fall utgör 

de gränsöverskridande fresterskorna, där det orientaliska och det feminina blir synonymt. Den 

fromme Balian känner inledningsvis ett uppenbart obehag inför dessa orientaliska lössläppta 

fresterskor, något som ej åskådliggörs i bioversionen. 

      Det nästan brutala maktförhållandet mellan kvinnor och män förstärks ytterligare i en tillagd 

scen som förekommer i denna version. Denna problematik förstärks i en scen där vi får se Guy 

vandra in i Sibyllas korridorer, där han möts av en tjänarinna. Efter att ha proklamerat för 

tjänarinnan att ”You sometimes dream you are my wife. Let’s pretend you are” så utnyttjar han 

henne sexuellt. Det blir tydligt för biopubliken att Guys förhållande med Sibylla är helt och hållet 

politiskt, de upprätthåller en fasad mot offentligheten. I och för sig så förstår man detta i 

bioversionen också, men det problematiseras ej på samma sätt som när Guy våldför sig på en 

utav Sibyllas tjänarinnor. Denna aktion anspelar i sin tur tillbaka på Godfreys våldtäkt av Balians 

mor, som problematiseras i början av filmen. Måhända var det inte helt otroligt att detta förekom 

frekvent i den medeltida värld som Ridley målar upp. Detta verkar vara en viktigt aspekt som 

Ridley Scott vill problematisera. Det ojämlika maktförhållandet mellan de bägge könen i den 

medeltida kontexten, men som även är aktuellt i en samtida kontext där vi talar om genus. 

      På ett genusplan så sker den mest markanta och största förändringen de bägge versionerna 

emellan, då man väljer att belysa Sibyllas son men även hur hon styr en förmyndarregim i sonens 

ställe. Detta är en uppenbar förändring som helt skalades av i den versionen som visades på 

biograferna. I bioversionen framstår nämligen Sibylla väldigt mycket som det oförutsägbara (som 

hon själv proklamerar) och mystiska objektet från orienten som stereotypen gör gällande. 

Inkapabel till kloka politiska beslut; nästan ständigt iklädd sin österländska skrud. Framförallt så 

berör den större delen av hennes framställning, kärleksförhållandet med Balian. Allt detta 
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sammantaget går i enlighet med min teoretiska bakgrundsbeskrivning för den stereotypa 

framställningen av kvinnor i populärkultur, men framförallt hur kvinnor från orienten 

presenteras. I den förlängda versionen utgör Sibylla emellertid en större och mer dynamisk 

politisk maktfaktor, och ses vid flera tillfällen iklädd sin kristna skrud, där hon är ett aktivt, 

mångfacetterat och beslutsfattande subjekt istället för ett orientaliskt sexobjekt.  

      Beslut som tidigare verkade ologiska från Sibyllas sida (exempelvis varför hon så lättvindigt 

överlät makten till Guy) får betydligt större nyanser då hon efter att sonen dött hamnar i en 

omöjlig situation (med Balians vägran att manövrera ut Guy tätt i minnet). Bara Sibyllas agerande 

efter att ha mottagit beskedet om sonens spetälska, tål att nämnas med eftertryck. Sibylla förgiftar 

nämligen sonen för att denne skall slippa leva ett lika helvetiskt liv som kung Baldwin, och tar 

istället själv platsen i helvetet (då hon skänker sonen frid). Sibylla tillåts här vara en mer 

mångfacetterad karaktär (mer komplex och dynamisk) som slits mellan olika valmöjligheter 

istället för den stereotypa objektifierade dito. Ridley Scott själv benämner det som att detta skars 

bort ur filmen för att det ansågs avvika från ämnet. Sibyllas politiska kompetens, men även 

hennes mörka sidor (förgiftar sitt eget barn) visar på en strävan att göra karaktären mer hel och 

komplett. Denna strävan har emellertid helt skurits bort från bioversionen där hon till största 

delen utgör en orientalisk fresterska. 

       Avslutningsvis tänkte jag nämna hur den ideala mansrollen framställs (i enlighet med 

framställningen av protagonisten Balian). Det mesta i denna fråga anspelar på riddaridealet, en 

föreställning som återkommer flera gånger i både bioversionen och Director’s Cut. I inledningen av 

filmen visas en inskription på en av träbjälkarna i Balians smedja, här står inristat: ”Nemo vir est 

qui mundum non reddat meliorem”, en fras som översätts till ”What man is a man who does not 

make the world better?” Denna fras följer med som en värdering i bakgrunden av de bägge 

versionerna, och visar på vilken inställning den perfekte riddaren bör ha till sin omgivning. Den 

handlar om att försvara de försvarslösa och att inte göra något amoraliskt eller orätt. Och som 

Baldwin förtydligar i den förlängda versionen så innefattar idealet även att försvara muslimer, och 

judar. Alla är lika mycket värda. Detta är vad det innebär att vara en riddare. 

      Efter belägringen av Jerusalem görs en tillagd scen där Balian och Guy hamnar i en slutgiltig 

konfrontation (efter att Guy frisläppts). Guy frågar Balian om han tror sig vara den perfekte 

riddaren, varpå Balian svarar att våra handlingar definierar vilka vi är (per definition, inte vilken 

religiös tillhörighet man har). Den perfekte riddaren (mannen) definierar sig själv genom att agera 

rättfärdigt och i enlighet med idealen som frammålas i filmen, inte genom att agera i enlighet med 

”Guds vilja”. En strid utbryter där Balian får ner Guy försvarslös på sina knän. Guy erkänner sig 
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besegrad och ber Balian att avsluta vad han påbörjat. Balian har dock inte för avsikt att döda en 

försvarslös man, istället drar han till med punch-linen: ”When you rise again, if you rise, rise a 

knight!” Den rättrådige och sekulärhumanistiske hjälten besegrar och skonar den 

fundamentalistiske och maktlystne tempelriddaren. Det modernt konstruerade riddaridealet 

besegrar och överträffar den tidsenliga tron på att handla i enlighet med ”Guds vilja”. Balian, 

tillsammans med flera av filmens manliga protagonister, definierar det ideala manliga genuset 

utifrån sitt ridderliga agerande. 

      Bioversionen fokuserar på Balians roll som den konventionelle action-hjälten, en roll som i de 

flesta fall kräver någon form av kärleksaffär (sett bara till i stort sett varje äventyrsfilm som görs 

så verkar detta vara den rådande normen). I den förlängda versionen ges däremot mer speltid åt 

såväl den muslimska fraktionen som filmens kvinnor. Framförallt så nyanseras bilden något. 

Dessa karaktärer framställs ej längre som lika enfaldiga. Fler tillåts slitas mellan vad som är gott 

och ont. ”Vi” och ”dem” problematiserats på ett sätt som inte förekom i bioversionen. En 

problematisering som biopubliken aldrig fick ta del av till följd av att 45 minuters drama tagits 

bort, och istället lämnat dess actionsekvenser intakta. 
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5. Resultat 

I min komparation av filmens bägge versioner har jag funnit ett antal politiska brännpunkter och 

fundamentala beståndsdelar i fråga om meningsbyggande och framställning som skiljer de bägge 

åt. De förändringar som gjorts har varit av såväl nyanserande som av mer kontroversiell karaktär. 

Framförallt har det rört sig om en samtida politisk medvetenhet och korrekthet, något som 

präglar den förlängda versionen i större utsträckning än vad som är fallet i bioversionen. Både i 

fråga om hur ”vi” och ”de andra” framställs, men även ur ett genushänseende, har ett antal 

viktiga förändringar gjorts. I min slutsats inleder jag med att återge resultatet som kommit ur min 

postkoloniala analys, för att sedan avsluta med det resultat som tillkommit genom den 

genusteoretiska analysen. 

      När versionerna betraktades ur ett postkolonialt perspektiv fann jag den förlängda versionen 

som betydligt mer präglad av samtidens politiska korrekthet. En samtida prägel som framförallt 

tar sig i uttryck genom medvetenhet i frågor som rör mångkultur, rasism och religiös 

fundamentalism. Flera av de kristna karaktärerna vittnar i den förlängda versionen om alla 

människors lika värde, oavsett religiös tillhörighet. Mångkulturen bejakas på ett samtida präglat 

vis vid flera tillfällen. Vidare fann jag den organiserade religionen som betydligt mer kritiserad i 

den förlängda versionen. Speciellt då Hospitalerriddaren proklamerar att denne sett ”too much 

religion in the eyes of to many murderers”. Denne påvlige underordnade ifrågasätter korstågens 

legitimitet, benämner religiösa fanatiker som mördare och likställer kristna och muslimer. Han 

fungerar frekvent som ett samtida medium då han betraktar korstågen med nutida värderingar. På 

det stora hela finner jag att ”vi” och ”de andra” både problematiseras och nyanseras i den 

förlängda versionen. Det är inte självklart att sympatierna skall ligga hos någon av fraktionerna. 

”Vi” finner jag i största mån utgörs av de sekulärhumanistiska, upplysta och mångkulturellt 

bejakande människorna som förespråkar dessa ideal på bägge sidor. När den förlängda versionen 

betraktas i ljuset av 9/11 blir kritiken mot organiserad religion och fundamentalism extra påtaglig.  

      I fråga om genus så sker här de mest nydanande och största förändringarna de bägge 

versionerna emellan. Den otvivelaktigt största förändringen sker nämligen då Ridley Scott i den 

förlängda versionen väljer att lyfta fram Sibylla och dennes mångfacetterade karaktär på ett helt 

annat vis än vad som görs i bioversionen. En annan dimension som belyses på ett större sätt är 

könsmaktordningarna som råder under den tid som filmen porträtterar. Här blir helt klart att den 

förlängda versionen i större utsträckning påverkats av samtida rådande diskurs i fråga om genus. 

Männens brutala maktutövande över kvinnor problematiseras nämligen på flera ställen i den 
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senare versionen.  Vad Sibylla anbelangar så ges hon som analysen påvisar, en större och mer 

dynamisk roll. Utöver rollen som orientalisk prinsessa så ses hon här iklädd en kristen skrud, där 

hon agerar både som mor men även som en politisk maktfaktor när hon leder sonens 

förmyndarregering. Kvinnornas roll och den plats de tar, är på många sätt obefintlig i 

bioversionen när den kompareras med den förlängda dito. 

      Vad det manliga genuset anbelangar så förstärks riddaridealet ytterligare (i förhållande till vad 

som var fallet i bioversionen). En man förväntas handla rättfärdigt och med solidaritet gentemot 

de svaga, oavsett hudfärg eller religion. Mäns våldtäkter av kvinnor problematiseras och kritiseras 

i den förlängda versionen; detta går ej i enlighet med ridderlighetsidealen. Denna aspekt är även 

den tydligt präglad av vår samtid, då bioversionen ej problematiserar mäns agerande gentemot 

kvinnor på samma sätt. Godfreys våldtäkt av Balians mor kan här moraliskt legitimeras med: ”I 

loved her in my fashion.” Balians fromma framtoning är även den intressant att ta i beaktning. 

Han framstår vid två tillfällen som pryd och återhållsam i förhållande till det orientaliska. Kvinnor 

som framställs på ett extravagant och exotiskt utmanande sätt. Här blir det feminina och det 

orientaliska synonymt, medan det manliga blir synonymt med det kristna och fromma. Ser man 

till övriga förändringar som gjorts de bägge versionerna emellan, ter sig dessa bägge tillägg, som 

avvikande i den förlängda versionen. Då Director’s Cut i flera andra scener nyanserar och 

problematiserar bilden av såväl det orientaliska som genus och könsmaktordningar.  

5.1 Diskussion 

I detta avsnitt ämnar jag diskutera relevansen av de resultat jag kommit framtill. Jag har föravsikt 

att sätta dess i paritet till den tidigare forskning som jag redogjort för samt ge eventuella 

infallsvinklar för framtida forskning på liknande områden. Primärt inleder jag med att sätta mina 

resultat i relation till de sociohistoriska kontexter som utgjort min utgångspunkt när jag analyserat 

och tolkat mina källor. Jag inleder även här med det postkoloniala och avslutar med det 

genusteoretiska. 

      Som kapitlet för tidigare forskning har antytt så är filmen relativt väl undersökt. Och när den 

har undersökts så har det framförallt rört sig om analyser av hur väst och öst framställs var för sig 

och i paritet med varandra. Tidigare forskning har redan redogjort för det sekulärhumanistiska 

budskapet, det mångkulturella bejakandet, de samtida influensera och kritiken mot den 

organiserade religionen. På det stora hela rör det sig enbart om ”ny” kunskap i fråga om att alla 

dessa politiska beröringspunkter betonas ytterligare i förlängda versionen. De är inte frånvarande 

på något sätt i bioversionen, dock så nyanseras begreppen ”vi” och ”de andra” på ett nytt sätt i 
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den förlängda versionen än vad som är fallet i 2005 års dito. Det bör emellertid påpekas att 

Nicholas Haydock redan år 2008 är inne och skaver på dessa resultat i sin studie. Han talar kort 

om den politiska korrekthet som präglar den förlängda versionen. Mina resultat kan ses som 

konkreta exempel på detta. 

      I fråga om genus finns definitivt mer att hämta. De politiska brännpunkterna rörde sig (som 

min inledning klargör) mycket i fråga om hur väst och öst porträtterades och faran med detta i 

ljuset av 9/11. Det fanns emellertid betydande politiska brännpunkter att finna även ur ett 

genusperspektiv, och denna kunskap vill jag påstå är nydanande på många sätt. Framförallt tillåts 

den kvinnliga protagonisten vara mer än hjältens orientaliska kärleksaffär. Iklädd kristen skrud (i 

motsats till den offentliga orientaliska skruden) framställs hon som en viktigt politisk aktör på 

Jerusalems politiska arena. Den tidigare forskningen talar om en vändning i fråga om synen på 

kön och genus. En tidigare schablonartad uppdelning som börjat bli alltmer komplex. Och i 

förhållande till den tidigare forskningen tycks det som att den förlängda versionens 

porträtterande av genus tycks uppvisa en förändringsprocess i just denna fråga. Den av samtiden 

präglade genusdiskursen märks tydligt. Även när det kommer till hur man väljer att 

problematisera våldtäkt. Det feminina och orientaliska som synonymt bekräftas i filmernas bägge 

versioner, något som tidigare forskare redan varit inne på.   

      Den förlängda versionen av Kingdom of Heaven bör på många sätt ses som en del i en 

förändringprocess, där man väljer att betrakta genus på ett nydanande vis, men den bör även ses 

som problematiserande i fråga om bilden av ”vi” och ”de andra” (öst-väst). Denna film utkom 

dock år 2005 (alternativt 2006). Måhända finner man andra resultat i en liknande, mer aktuell 

produktion. Då debatten kring genus och mångkultur pågår för fullt i världen torde detta vara 

oerhört givande, och kan om möjligt visa på en bild som tagit ytterligare steg i den riktning som 

Ridley Scotts Director’s Cut uppvisar.  

      Avslutningsvis, innan sammanfattningen av uppsatsen tar vid, tänkte jag nämna ett par rader 

om framtida forskning på liknande ämnesområden. Att göra vetenskapliga analyser som 

komparerar just bioversioner med förlängda versioner torde avslöja en hel del politisk 

sprängstoff, utifrån fler teoretiska perspektiv än de jag låste mig vid. Resultaten blir intressanta 

när man tar i beaktning vad filmbolagen vill dölja eller censurera för biopubliken, och framförallt 

varför detta görs. Det rör sig som tidigare sagts om ett textuellt förmedlande, där producenten 

kodar ett material för konsumenten att avkoda och tolka. Att skapa mening ur ett 

populärkulturellt medium. När en film analyseras i ljuset av stora, världsomvälvande politiska 

händelser och nydanande paradigm blir det nämligen uppenbart att populärkulturen är ytterst 
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påverkad av det som sker i samtiden, oavsett om filmen utspelar sig i en historisk kontext eller ej. 

Samma analysmodell (likt den jag själv använde) skulle vara fullgod att använda sig utav även i en 

analys av filmer som utspelar sig i nutida kontexter. Man behöver inte vara låst till att se hur 

samtida värderingar avspeglas i filmer som framställer en historisk kontext. Denna film lämpade 

sig emellertid ypperligt för just en sådan värdering, då den behandlade så pass politiskt 

kontroversiella ämnen, och faktiskt utkom i två omgångar till följd av en initial kritik. 

5.2 Sammanfattning 

Denna studie har tagit sin utgångspunkt i tesen om att den populärkulturella kvarlevan Kingdom of 

Heaven på ett eller annat vis avspeglade sin samtid i form av värderingar, diskurser och dylikt. Med 

utgångspunkt i genusinriktad och postkolonial teori gjorde jag en komparativ historiebruksanalys 

av de två versioner som utkom av filmen i fråga. Tolkningen gjordes på semiotisk grund, det 

rörde sig inte om att avtolka filmens anspråk på historicitet, istället låg studiens beröringspunkter 

på populärkulturell grund. Jag är en avkodande konsument som tolkar ett kodat material i form 

av de två filmerna. Jag gjorde i mitt inledande kapitel tydligt att studien var styrd utav mina 

teorier, därav görs inget absolut sanningsanspråk. Jag valde teoretiska perspektiv jag ansåg 

lämpliga då dessa snuddade vid många av de beröringspunkter som filmerna framställer. Innan 

själva analysen tog sin början var jag även noga med att koppla till rådande diskurser som kommit 

att träda i kraft i och med en allt mer intensifierade genusdebatt, men även rörande det globala 

populärkulturella klimat som inrättats efter 9/11. För en sammanfattande och rättvisande bild av 

uppsatsens resultat är dessa utgångspunkter fundamentala att bära med sig.  

      Syftet med studien var som nämnts tidigare att utröna vilka politiska brännpunkter som låg 

till grund för den 45 minuter långa klippning som skedde när man förkortade Ridley Scotts tre 

timmar långa original till en väsentligt nedklippt bioversion. I min komparation av de bägge 

filmerna fann jag att de skiljde sig åt på ett antal väsentliga punkter som på olika vis relaterar till 

mina teoretiska utgångspunkter, den sociohistoriska kontexten om man så vill. Primärt rör sig 

den förlängda versionen i territorium som känns mer samtida präglade samt politiskt tillrättalagda 

och korrekta. Men det finns även beståndsdelar som kan uppfattas som mer kontroversiella, 

framförallt i fråga om hur den organiserade religionen ytterligare pekas på som den stora skurken. 

I jämförelsen de bägge versionerna emellan finner jag att fler grupper (framförallt kvinnor) har 

givits ett större scenutrymme än vad som var fallet i bioversionen. På många vis känns bilden av 

såväl genusrollerna som det politiska spänningsläget mellan öst och väst mer nyanserat och 

mångfacetterat i den förlängda versionen, då tydligt präglat av samtida rådande värderingar i de 
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bägge sociohistoriska kontexterna. Bioversionen å andra sidan känns mer schablonartad och 

förenklad i sin framställning. Genusförhållanden och korstågens legitimitet problematiseras inte 

till samma grad i den förkortade versionen som den stora massan tog till sig. Ej heller stöter man 

sig denna version med organiserad religion på samma sätt. 

      De politiska brännpunkterna i fråga om postkolonial teori kan enklast sammanfattas på några 

få rader. Primärt rör det sig om ett mångkulturellt och humanistiskt bejakande. Alla människor, 

oavsett religiös/kulturell härkomst, är lika mycket värda. En människas värde definieras inte 

utifrån densammes religiösa övertygelse, istället definieras en människas värde utifrån densammes 

handlingar och aktioner gentemot sina medmänniskor. Organiserad, fanatisk religion är den stora 

antagonisten. I den förlängda versionen kritiseras såväl korstågens legitimitet som människor vars 

agerande är i enlighet med Guds vilja. När det kommer till frågan om genus så problematiseras 

det brutala maktförhållande som rådde mellan kvinnor och män under medeltiden. Våldtäkt och 

den orientaliska fresterskan blir i den förlängda versionen mer uppenbart belysta. Primärt rör det 

sig dock om att filmens kvinnliga huvudkaraktär gjorts betydligt mer dynamisk och 

mångfacetterad, samt givits väsentligt större spelrum i den förlängda versionen (i kontrast till 

hennes schablonartade framställning i bioversionen.) 

      Sammanfattningsvis rör sig bioversionen i mer stereotypa filmskaparterritorier i klassisk 

Hollywoodtappning, alltmedan den förlängda versionen belyser korstågstiden ur ett mer samtida 

präglat och mer nydanande perspektiv. Ridley Scott problematiserar den mer klassiska bilden av 

korstågen i sin Director’s Cut. En framställning som visserligen framkommer i bioversionen, dock 

inte alls i samma utsträckning. 
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Didaktisk reflektion 

Ur ett didaktiskt hänseende finner jag historiska filmer med tydliga politiska perspektiv ytterst 

intressanta att problematisera i ett klassrumssammanhang. Framförallt i fråga om hur man 

använder sig utav historia och hur film sedermera fungerar som meningsbyggande för ungdomar. 

Det tål att sägas, och som mången forskare redan bekräftat, att dagens samhälle tar enormt stora 

intryck av det de ser på film och i populärkulturen. Kanske då framförallt ungdomen som är en 

stor konsument av populärkulturella medier. Jag finner det ytterst lämpligt att problematisera de 

rekonstruktioner de får presenterade framför sig genom Hollywood. Med min uppsats som 

utgångpunkt hade man kunnat ge elever i uppgift att försöka finna moderna värderingar som 

infogats subtilt i den historiska kontext, som filmmakaren har för avsikt att återskapa. 

      I synnerhet när det gäller filmer som orsakat politiskt rabalder, i en tid där vi talar om genus 

och mångkultur, är det av yttersta vikt att elever (i skolan) lär sig att dekonstruera de fördomar 

och stereotyper som populärkulturen i många fall bekräftar. Som jag nämnde i min uppsats 

bakgrundsbeskrivning utgör film ett farligt men effektiv politiskt vapen, med kapacitet att öva 

inflytande över en stor grupp människor. Låt oss leka med tanken att ungdomars bild av 

historiska händelser isoleras till ensidiga filmatiska rekonstruktioner. Vilken typ av samhälle får vi 

då? Och för vilka grupper fungerar vissa filmer som meningsbyggande, då den framställer andra 

grupper på ett fördomsfullt och demoniserande sätt? Film är ett fortsatt underskattat medium 

inom forskningen, ändock är det bekräftat att den övar större inflytande över ungdomen än 

litteraturen. Då är det av grundläggande vikt att faktiskt diskutera populärkultur i skolan. Och i 

samhällsämnen så som historia borde detta vara mycket mer frekvent förekommande. 

      När vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att problematisera ensidiga 

representationer av historien. Vi måste vidga perspektiven för eleverna. Det blir problematiskt att 

enbart ta del av en framställning där västerländska hjältar räddar världen om vi skall få till en 

mångfacetterad och inkluderande skola. I didaktiskt hänseende blir det fundamentalt att få upp 

mediet film på tapeten i en större utsträckning än vad som tidigare gjorts. Och vi kan ej längre 

nöja oss med att visa film i syfte att underhålla (då vi alla gör undermedvetna tolkningar av det 

budskap som filmen sänder ut), istället måste vi (lärarkåren) utveckla resonemanget till att 

analysera, problematisera och kritisera. Att se vilka krafter som ligger bakom filmskapande och 

historieförmedlande är av stor vikt och kan fungera som perspektivsvidgande för eleverna. Det 

handlar egentligen om grundläggande källkritik, på ett medium som ligger oss väldigt nära i 

vardagen och som influerar vårt sätt att betrakta verkligheten, det förflutna och framtiden. 


