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Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka den religiösa filmens påverkan på 
människans, och då främst ungdomars, uppfattning av religion. Studien har inriktat sig främst 
på två prominenta religiösa filmer, The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse, men 
många andra religiösa filmer har tagits med i diskussionen för att göra en mer heltäckande bild 
möjlig. Mer specifikt har syftet varit att undersöka vilka budskap dessa två ovan nämnda reli-
giösa filmer har och vill förmedla, vilka metoder som man använder för att göra detta och till 
sista huruvida ungdomarna i den empiriska undersökningen verkligen upplever att filmerna 
påverkat dem i någon utsträckning eller inte. Denna fråga har besvarats genom såväl under-
sökning av tidigare forskning, en litteraturstudie, men även genom en särskild empirisk un-
dersökning i form av en kvalitativ enkätundersökning baserad på en visning av filmen The 
Passion of the Christ för undersökningsgruppen. Slutledningen som baserats på ovan nämnda 
tillvägagångssätt har blivit att de två filmerna jag valt att analysera båda har tydliga budskap 
som de vill förmedla till tittaren, dock är dessa huvudsakliga budskap hos filmerna sinsemellan 
djupt olika. The Passion of the Christ som är en film vars mest framträdande budskap är att man 
bör inse Jesus lidande och vända sig till den kristna tron, fungerar konsoliderande för de redan 
kristna, de som redan har det religiösa språket färdigt för sig. Däremot misslyckas filmen med 
sina missionerande intentioner så till den grad att ungdomar utan ett färdigt religiöst språk inte 
förefaller tolka in Kristi lidande i en frälsningshistorisk aspekt utan helt sonika reagerar på det 
fysiska våldet utan att dra längre paralleller på samma sätt som ungdomar med en kristen 
tolkningsgrund. 
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1. Inledning 
 
I dagens västerländska informationssamhälle är filmkonsten en viktig del av vardagslivet.
Tomas Axelson skriver följande i inledningen till sin artikel 

1 

Film som redskap för livstolkning.2

 
Människors världsuppfattning eller livsåskådning tar i allt högre grad gestalt i samspel med det 
omgivande mediesamhället och dess kulturella uttryck. 
 
Detta, som kan framstå som en plattityd, är i verkligheten ett viktigt fenomen att studera. När 
ungdomar ser flera filmer i veckan men mycket sällan läser böcker blir film en viktig opini-
onsskapare. Detta scenario förstärks än mer då vi ser till svenska kyrkans egen statistik som 
visar att antalet enskilda biobesök under 2002 uppgick till 18 miljoner, medan antalet enskilda 
kyrkobesök år 2003 var 21 miljoner enligt svenska kyrkans hemsida.  Lägger vi därtill antalet 
nedladdade filmer från Internet, besök på filmfestivaler, gemensamma filmkvällar i vänkretsen, 
spelfilmer på TV och hyrda filmer på VHS/DVD  klarnar snart det faktum att svenska folket i 
gemen spenderar mer tid i filmsoffan än i kyrkobänken. Därför bör man också undersöka fil-
men som medium mer ingående och vad den faktiskt gör med oss som publik. För inget me-
dium är eller kan vara neutralt. Bakom all film finns särskilda intressen och dessa vill göra 
något med oss som konsumerar filmen. Frågan är vad. 

3

4

 
Vi bombarderas dagligen av olika dramaturgiska intryck från TV, teater eller bio, om detta 
råder föga diskussion. Däremot har frågan om hur och i vilken grad film och TV-program 
påverkar oss som sociala varelser med våra värderingar och beteendemönster har länge varit ett 
omdebatterat ämne. En typ av film vars eventuella påverkan på publiken diskuteras mycket 
flitigt de senaste åren är reklamfilmen. I denna debatt står striden alltjämt mellan de som hävdar 
att reklamfilmen har mycket stor påverkan, något som till stora delar förutsätter en relativt 
passiv publik. Andra menar att reklamfilmen har mycket liten påverkan, något som å andra 
sidan förutsätter en aktiv och kritisk publik.  Filmen, i dess olika former, har så länge som den 
funnits vid olika tillfällen tagits i bruk av olika krafter för att påverka allmänheten i en viss 
riktning. De flesta har hört talas om sovjetiska, italienska, tyska och inte minst amerikanska 
krigspropagandafilmer från Första, och särskilt, Andra Världskriget. Men filmer som är äm-
nade till att påverka publiken i någon utsträckning hör inte endast historien till. Filmen måste än 
idag kunna räknas som ett allmänt erkänt maktmedel och ett verktyg för påverkan och opini-
onsbildande, kanske i ännu högre grad än någonsin förut. 

5

 
Film påverkar, och med dessa fakta klart för mig har det inte varit långt till att flytta fokus till 
mitt studiemässiga huvudsakliga intresseområde, religion. Politisk film finns det gott om och 
dessa filmers bakomliggande dagordningar och inverkan på människor är för det mesta mycket 
väldokumenterat och analyserat. Men hur förhåller det sig då med den rent religiösa filmen och 
dess påverkan? För det finns verkligen inte ont om filmer med mer eller mindre öppet religiösa 
budskap av olika slag. Jag har rent grundläggande haft som syfte att undersöka den religiösa 
filmen och hur den påverkar, eller vill påverka, människor på ett religiöst eller existentiellt plan. 
                                                 
1 Axelson och Sigurdson (2005), s. 17. 
2 Axelson och Sigurdson (2005), s. 18. 
3 Svenska Kyrkan (2005). 
4 Naturligtvis är det problematiskt att visa statistik över precis hur ofta människor tittar på film hemma, hos vänner 

etc. Men många mindre studier som gjorts i området har pekat på att det handlar om ett stort antal ”privata” 
filmupplevelser. Detta fenomen berörs bl.a. i Axelson och Sigurdson (2005), s. 21 

5 Debattörer som t.ex. Sven Lindqvist i boken Reklamen är livsfarlig (1957) menar att reklamen har oerhört stor 
påverkan. Däremot hävdar andra författare så som professorn Margareta Rönnberg i boken TV-reklam - Vår tids 
myter (2003) att reklamen har ytterst lite påverkan på människan. 
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Av flera olika skäl förefaller detta vara mer intressant idag än kanske någonsin förut. För det 
första lever vi idag i det svenska mångkulturella samhället där man ständigt möter och sam-
verkar med människor tillhörande olika religiösa traditioner tillika olika sätt att se på tillvaron. 
Detta har också gjort religion till ett väldigt aktuellt ämne att diskutera om man vill förstå hur 
vårt samhälle fungerar politiskt och inte minst socialt. Samtidigt är religion idag en integrerad 
del av världspolitiken. Genom de stora mediebolagen målas det upp en starkt förenklad bild av 
civilisationernas kamp och kriget mellan religionerna, kristendomen och islam, inte minst i 
samband med kontroversen kring de s.k. Muhammedkarikatyrerna från början av 2006. Men 
hur man än ser på saken är religionen återigen en central del av politiken, såväl nationell som 
internationell, och i denna på många sätt konstlade strid mellan de två största världsreligionerna 
är skapandet och upprätthållandet av den religiösa identiteten och konsolideringen av den egna 
gruppen mycket viktig. Det är inom denna kontext som jag vill analysera den religiösa filmen 
för att försöka förstå hur den används av olika intressen i denna mångkulturella och religiöst 
pluralistiska del av världen vari vi lever. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad den religiösa filmen vill förmedla, hur den 
påverkar människans religionsuppfattning och hur den färgar vår förståelse av religioner och 
religiösa uttryck. Då film som medium konsumeras mycket flitigt av ungdomar idag har min 
empiriska undersökning, som en viktig del i uppsatsen, haft intentionen att undersöka just hur 
ungdomar upplever den religiösa filmen. Den huvudsakliga drivkraften bakom genomförandet 
av denna undersökning har varit övertygelsen att mer fokus måste läggas på diskussionen om 
de populärkulturella yttringarna i vår omedelbara livsmiljö som dagligen hjälper till att forma 
oss som sociala individer. Film blir inte minst intressant i ett religiöst sammanhang då den 
svenska kyrkans medlemsantal sjunker stadigt för varje år,  samtidigt som andra undersök-
ningar pekar på att film konsumeras allt flitigare.  Då kyrkan i många avseenden förlorat sitt 
forna monopol på formandet av vår föreställnings- och begreppsvärld har andra krafter tagit 
vid. Det är filmens roll i detta sammanhang som undersöks i denna uppsats. 

6

7

 
På grundval av ovan förda resonemang har jag valt att söka svar på tre grundläggande och i 
varandra integrerade frågeställningar. 
 

• Vilket budskap har de religiösa filmerna jag valt att analysera? 
• Vilka eventuella metoder använder filmskaparna sig av för att påverka människors re-

ligionsuppfattning? 
• Upplever människor i min undersökning att de påverkas av den religiösa filmen som de 

ser? 
 

                                                 
6 Svenska Kyrkan (2005). 
7 Axelson och Sigurdson (2004), s. 9. 
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudium 
För att få svar på frågeställningarna vilka ligger till grund för denna undersökning har jag 
tillämpat två huvudsakliga metoder. Den första och även mest omfattande metoden består av en 
genomgång av litteratur tillgänglig inom området. I försöket att bilda mig en välgrundad upp-
fattning av ämnet som diskuteras i uppsatsen har ett relativt omfattande litteraturstudium ge-
nomförts. Litteraturstudiet har också som syfte att ge svar på de två först angivna frågeställ-
ningarna, alltså vilket budskap som filmskaparna har velat förmedla samt vilka metoder de 
använt för att föra ut det budskap som ligger bakom produktionen. Då det skrivna stoffet inom 
området visat sig vara större än vad som inledningsvis uppskattats har användningen av denna 
metod tagit mycket tid i anspråk. Men med litteraturstudiet följer att större möjlighet givits till 
att rätt tolka och förstå det resultat som den empiriska undersökningen ger. På så sätt har det 
blivit möjligt att dra så trovärdiga slutsatser som möjligt genom användandet av den herme-
neutiska tolkningsmetoden, som hellre än att förklara människans livsvärld vill söka förståelse 
för densamma. 
 

3.2 Kvalitativ undersökning och den hermeneutiska tolkningsmetoden 
Genom att tillämpa den hermeneutiska tolkningsmetoden har jag analyserat varje persons svar i 
den empiriska undersökningen, och försökt att förstå detta i sin egen kontext och mot bakgrund 
av personens förutsättningar.  Detta innebär att det varit centralt att försöka lämna förutfattade 
meningar och uppfattningar därhän och låta intervjupersonernas svar stå för vad de är, en in-
divids upplevelse av ett särskilt fenomen, något som här inte bör delas in i olika fack eller 
kategoriseras. Användandet av den hermeneutiska tolkningsmetoden förutsätter användandet 
av den kvalitativa undersökningsmetoden. 

8

 
Den hermeneutiska tolkningsmetoden innebär enkelt uttryckt att jag som forskare inte utgår 
ifrån möjligheten att förhålla mig helt och hållet objektiv inför det resultat som datainsamlingen 
genererar, s.k. positivistiskt förhållningssätt. Istället måste jag som forskare i högsta möjliga 
grad vara medveten om den eventuella förförståelse som jag har när studien genomförs för att 
på bästa sätt kunna ta med denna förförståelse i analysen som helhet. 
 
I denna uppsats har den kvalitativa undersökningsmetoden varit vägledande för genomförandet 
av den empiriska undersökningen. Med kvalitativ metod avses ett induktivt, d.v.s. hypotesge-
nererande, tillvägagångssätt.  Den empiriska undersökningen har genomförts kvalitativt för att 
med relativt öppen ingång och utan nämnvärda förbehåll gå in i undersökningen och kontakten 
med människorna i fråga för att därpå formulera hypotesen genom tolkning av informationen 
denna kontakt genererat. Den öppna ingången i diskussionen och i enkäten ger de svarande 
själva utrymme att formulera sin relation till den visade filmen och film som påverkande me-
dium mer allmänt. Valet av den kvalitativa undersökningsmetoden har styrts av övertygelsen 
att det är mer intressant för ämnet att kunna gå in på djupet i en subjekt-subjekt relation till 
personerna som intervjuas och analysera verkligheten så som den ter sig för dem.  Detta har i 
undersökningen ställts i motsats till det deduktiva tillvägagångssättet där man i högre ut-
sträckning försöker tolka in svaren i en kvantitativ undersökning i en för forskaren objektiv, och 
från subjektet avskiljd, verklighet. 

9

10

                                                 
8 Starrin och Svensson (1994), s. 75. 
9 Backman (1998), s. 48. 
10 Backman (1998), s. 48. 
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3.3 Validiteten i en kvalitativ undersökning 
Begreppet validitet i en kvalitativ undersökning handlar i huvudsak om undersökningens tro-
värdighet liksom möjligheten att dra trovärdiga och generaliserbara slutsatser från undersök-
ningen som sedan kan användas för att förstå större kontexter i det verkliga samhället. För att 
göra resultatet av den kvalitativa enkätundersökningen i denna uppsats så trovärdig som möjligt 
har särskild hänsyn tagits till att göra enkäten så lätt att besvara som möjligt. Jag har dessutom 
varit mycket noga med att inte delge de svarande min förförståelse av religiös film i allmänhet 
eller 

11 

The Passion of the Christ i synnerhet. Det har varit av stor vikt att de svarande inte upp-
fattat att jag som forskare velat ha vissa särskilda svar. 
 
Slutligen har jag gjort en generalisering byggt på den kvalitativa enkätundersökningen. Detta 
innebär alltså att jag på grundval av den genomförda enkätundersökningen valt att söka dra 
vissa slutsatser som jag sedan applicerat på en större samhällelig kontext.  Detta har under-
lättats av det urval som jag gjort av den grupp svarande som använts i den kvalitativa under-
sökningen. Jag har, som redovisas nedan, valt ut personer ur den åldersmässiga grupp i det 
svenska samhället som jag främst velat undersöka. Jag valde också att ta med en kristen ung-
dom i undersökningen. Jag tror att detta på ett bra sätt speglar svenska ungdomar i allmänhet då 
en klar minoritet också av dessa är troende kristna. Jag tog också med en ungdom med in-
vandrarbakgrund för att få med den aspekten. I förlängningen anser jag att detta tillväga-
gångssätt förbättrar validiteten i undersökningen. I det stora hela kan min undersökningsgrupp 
ses som ett stickprov ur den grupp som jag främst valt att analysera och undersöka. 

12

 

                                                 
11 Patel och Davidson (2003), s. 103. 
12 Backman (1998), s. 106. 
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4. Avgränsning och urval 

4.1 Val av film 
För att besvara de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats har en religiös film 
analyserats särskilt ingående. Denna film heter The Passion of the Christ (2004). Avgräns-
ningen har varit svår att göra, då filmkonstens drygt hundraåriga historia är full av otaliga 
skildringar av religiösa teman,  men nödvändig för att begräsa arbetets omfattning och storlek. 
För att ytterligare belysa särskilda, för analysen centrala, aspekter av filmen 

13

The Passion of the 
Christ har denna film kontrasterats mot filmen Kristi Sista frestelse (1988) som på många sätt är 
mycket olik den förstnämnda filmen. Medan The Passion of the Christ egentligen inte gör 
någon hemlighet av att vara missionerande är tanken bakom Kristi Sista Frestelse, åtminstone 
vid första anblick, en annan. Båda filmerna har också utan tvekan varit upphov till stor upp-
ståndelse och genomgripande debatt, men ur väldigt olika perspektiv. Om man kan säga att The 
Passion, varit en film som i huvudsak redan troende kristna tagit till sig och försvarat måste 
man säga att förhållandet var det motsatta med Kristi Sista Frestelse tjugotalet år tidigare. Den 
sistnämnda filmen fick utstå mycket kritik på sin tid varvid många troende såg filmen som 
snudd på hädisk. I Israel var filmen så kontroversiell att den totalförbjöds.  Detta helt enkelt 
för att filmen behandlar en alternativ version av Kristi offer på korset. Det är just den innebo-
ende olikheten mellan dessa två filmer som i mångt och mycket behandlar en och samma bib-
liska händelse som kan göra denna uppsats dynamisk och intressant. Den litteratur som ingått i 
litteraturstudien och som därmed ligger till grund för uppsatsen och föreliggande tolkningar 
presenteras i löpande text allt eftersom filmernas struktur och innehåll redogörs för. 

14

 

4.2 Val av undersökningsgrupp 
Direkt följande på filmvisningen har en diskussion förts i stor grupp som dokumenterats var-
efter alla de svarande deltagit i en kvalitativ enkätundersökning med öppna svarsalternativ. De 
åtta personer som valts ut till den kvalitativa undersökningen är i åldrarna 18-23 år. Den hu-
vudsakliga orsaken till att valet av undersökningsgrupp fallit på personer i denna åldersgrupp 
är, som nämns i inledningen, att ungdomar inom just denna åldersgrupp i allmänhet tenderar att 
vara mycket flitiga konsumenter av film. Trots att antalet svarande är relativt lågt har djupet i 
svaren väl kompenserat för bristen i antal. Som nämnts ovan har jag också medvetet valt att 
inkludera två olika minoritetsgrupper i undersökningen. Den första gruppen, som i undersök-
ningen representerats av en ung kvinna, har varit kristna ungdomar. Den andra gruppen, som i 
undersökningen representerats av en ung man, har varit ungdomar med utomeuropeiskt ur-
sprung. Detta val har jag gjort för att den undersökningsgrupp som legat till grund för min 
analys så gott som möjligt ska spegla det verkliga samhället och därmed göra en generalisering 
av analysens resultat lättare att genomföra. 
 
Endast en film har visats för undersökningsgruppen och det var den film som analyseras djupast 
i uppsatsen, The Passion of the Christ. Denna film valdes till visningen främst för att den ligger 
nära i tiden men också för att en del av ungdomarna som deltagit i undersökningen hade sett 
filmen tidigare. Detta faktum har underlättat den kvalitativa undersökning då dessa personer 
redan på många sätt hunnit utveckla en mer genomtänkt relation till filmen i fråga innan un-
dersökningstillfället. 
 

                                                 
13 Inte minst med tanke på att en stor del av modern Hollywood-film genomsyras av samma narrativa upplägg som 

berättelsen om Jesus - s.k. monomyt. 
14 Axelson och Sigurdson (2004), s. 139. 
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4.3 Urval och perspektiv 
I uppsatsen görs en marxistiskt inspirerad analys av film och filmens roll i Sverige, och trots att 
fokus ligger på de svenska förhållandena har jag även bitvis lyft analysen till andra världsdelar. 
Valet att använda marxistiska teorietiska utgångspunkter i denna uppsats har grundats på 
uppsatsförfattarens subjektiva politiska uppfattning som oundvikligt genomsyrar stora delar av 
analysen på vilken arbetet bygger. 
 
Den huvudsakliga målgruppen för undersökningen har begränsats liksom undersökningsper-
spektivet. Fokus har legat på analysen av kristna filmer i en kristen västerländsk kontext. Därför 
har tyvärr inte tiden räckt till för att undersöka andra religiösa gruppers/kulturers syn på den 
religiösa filmen samt religiösa filmer från andra kulturella sfärer. Med detta sagt skulle man 
kunna anklaga arbetet för att genomsyras av en viss etnocentrism. Men då är det en etnocent-
rism som jag är högst medveten om och som jag tror har varit nödvändig för att begränsa ar-
betets storlek så att det inte vuxit sig utanför de tids- och resursmässiga ramarna jag haft till mitt 
förfogande. 
 

 9



5. Tidigare forskning 
Vid påbörjandet av denna uppsats förelåg inte stora förhoppningar om att finna särskilt mycket 
litteratur i ämnet då det föreföll vara en ganska smal gren av religionsvetenskapen. Men denna 
tidiga hypotes beträffande tillgänglig litteratur visade sig vara felaktig. Under arbetets gång har 
det visat sig att det faktiskt skrivits en hel del inom detta område, dock framför allt på engelska. 
Det lilla som varit tillgängligt inom den svenska kontexten har till stor del varit knutet till 
religionsforskaren vid Högskolan i Dalarna, Axelssons forskning i ämnet. Här avses främst den 
antologi  som han och Sigurdson tillsammans varit redaktörer för, vilken varit mycket be-
hjälplig som inspirationskälla till denna uppsats, vars syfte som beskrivs mer noggrant i det 
nedanstående, är att undersöka vad den religiösa filmen vill förmedla, hur den påverkar män-
niskans religionsuppfattning och hur den färgar vår förståelse av religioner och religiösa ut-
tryck. Boken har också varit en källa för vidare litteraturhänvisning. 

15

 
Det som varit tillgängligt utanför den svenska kontexten har som sagt gjort stoffet rikare. Inte 
minst har onlinetidskriften Journal of Religion and Film.  16 som utgår från The University of 
Nebraska Omaha i USA varit till stor hjälp då olika forskare och teologer från USA och hela 
världen skriver artiklar inom just ämnet, religiös film och dessutom recenserar enskilda filmer 
ur ett religiöst perspektiv. Men det har också varit relativt lätt att finna annan litteratur inom 
området vilket framgår nedan och i litteraturlistan. 
 

                                                 
15 Axelson och Sigurdson, (2005). 
16 Journal of Religion and Film, University of Nebraska. 
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6. Den religiösa filmen - en historisk genomgång 
Det är problematiskt att dra en tydlig gräns mellan film i allmänhet och religiös film. Anled-
ningen till detta är att om man bara är uppmärksam, utan större svårighet kan utläsa religiös 
symbolik, budskap eller religiöst inspirerad narrativitet ur en klar majoritet av de filmer som 
idag produceras i västvärlden. Man behöver bara se till den moderna Hollywood Blockbus-
ter-genren.17 Den amerikanske nytestamentlige teologen Robert Jewett, har genom studium av 
amerikansk populärkultur, så som blockbusterfilmer, serietidningar etc., kommit att mynta 
begreppet, monomyt för att beskriva den Jesus-symbolik som så till den grad genomsyrar den 
västerländska populärkulturen.  Begreppet monomyt används för att beskriva hur många 
populärkulturella filmer tematiskt sammanfaller mycket nära med traditionen om Jesus liv, död 
och återuppståndelse. Hur många blockbusterfilmer har vi inte sett som målar upp bilden av en 
huvudperson som först utsätts för grym förnedring, förnekar sitt kall som hjälte, till slut antar 
utmaningen bara för att stiga upp från ett till synes omöjligt underläge och till slut stå som 
segrare över det ondas representanter? Här kan nämnas bl.a. moderna kassasuccéer som t.ex. 
Sam Raimis 

18

Spindelmannen 1 och 2, (2002 respektive 2004), Larry och Andy Wachowskis The 
Matrix (1999) o.s.v. 
 
Det intressanta är att den berättarmodell som man brukar förknippa med storproduktioner från 
Hollywood i hög utsträckning kan sägas härröra från traditionen om Jesus så som den tolkats ur 
de evangeliska texterna. Härmed påstås det inte att det bara därför kan sägas handla om religiös 
film. Det handlar om film inspirerad av en religiös tradition som på många sätt fungerar som 
normativ komponent i det västerländska kulturella arvet för hjälteberättelser. Däremellan är 
skillnaden ganska stor och det är viktigt att göra en tydlig åtskillnad mellan religiös film och 
film vars berättarstruktur bygger på religiös allegori. Men först kommer en redovisning av den 
rent religiösa filmens historia. Här har valet av fokus legat på skildringen av traditionen om 
Jesus i filmens värld. 
 

6.1 Hundra år av Jesusskildringar inom filmens värld 
Under filmmediets drygt hundraåriga historia som populärkulturen företeelse har berättelsen 
om Jesus som härrör från framställningen i evangelierna skildrats otaliga gånger på den vita 
duken. Filmatiseringar av Jesus-berättelsen började nå en bredare publik redan vid tiden kring 
sekelskiftet 1800-1900. 1895 skedde den fösta kommersiella visningen av en sådan framställ-
ning i Frankrike. Men för att finna filmatiseringar som är bevarade till dags dato måste vi söka 
oss till början av 1900-talet.19

 
Det är vidare mycket otroligt att det var en slump att just bibliska berättelser blev det mest 
populära temat att skildra för de tidiga filmskaparna. Då de allra tidigaste filmatiska produk-
tionerna i slutet på 1800-talet sällan hade någon berättarstruktur eller dramaturgisk uppbyggnad 
att tala om. Istället handlade det oftast om filmsnuttar som visade helt vardagliga saker som 
arbetare på väg ut ur fabriksportarna eller ett tåg som bromsade in vid en station. Endast det 
faktum att det handlade om rörliga bilder lockade en betalande publik till de primitiva bio-
grafsalongerna. Men ganska snart hade människorna vant sig vid det faktum att man numera 
kunde fånga och framställa rörliga bilder på filmduken. I takt med att denna normaliserings-
process pågick blev publiken mer och mer kräsen och efterfrågade mer underhållande historier 

                                                 
17 Med denna beteckning avses amerikanska storproduktioner från Hollywood som är vanliga inom t.ex. action 

och komedigenren.
18 Axelsson (2004), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet. 
19 Mahan (2006), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet. 
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än de tidiga filmernas bilder ur det vardagliga livet.  Fenomenet beskrivs av författarna Kin-
nard och Davis i följande citat.

20

21

 
”In the late 1890s, the producers of the earliest motion pictures quickly realized that greater profits 
[!] could be earned only through the presentation of a more respectable product. With the public 
tiring of the nickelodeon clips depicting not much more than street scenes and novelty vignettes, 
desperate film manufacturers turned to novels and stage plays for inspiration […] The Holy Bible 
was one of the first dramatic works adapted to the screen, simply because it presented filmmakers 
with material that was not only popular but dignified.” [Mina klamrar] 

 
Som framgår ovan var bibeln ett  attraktivt byte att ge sig hän åt för de tidiga filmskaparna helt 
enkelt därför att det var en berättelse som från början var menad för publikmässig framgång, det 
var redan en välkänd och populär berättelse. Det krävdes relativt lite marknadsföring och in-
troduktion för att locka människor att se filmer om passionsberättelsen eftersom gemene man, 
åtminstone i det kristna västerlandet, redan kände till grunddragen i historien. Dessutom har 
religiös film från början varit intressant för den som redan är troende just av den anledningen att 
det utgör ett utmärkt tillfälle till att stärka sig själv i sin tro, att genom passionsberättelsen 
påminna sig själv om hur mycket Jesus faktiskt led för våra synder o.s.v. Därför var det ingen 
tillfällighet att det var i just USA som den religiösa filmen som medium verkligen slog igenom 
störst i dessa filmens tidigaste dagar. 

22

 
Visserligen var det i Europa som de allra tidigaste försöken att framställa kristna berättelser på 
den vita duken skedde men det var i USA som det verkligen tog fart på allvar.23 Detta har mest 
troligt flera olika orsaker. En av dessa orsaker kan antas vara den religiösa situationen i USA, 
ett land där kristendomen är och länge varit mycket djupt förankrad hos befolkningen.  En 
annan orsak kan nog sägas vara den ekonomiska situationen i USA vid tiden kring sekelskiftet. 
Dels fanns en relativt resursstark borgerlighet som ständigt var på jakt efter nya kapitalpla-
ceringsmöjligheter, beredda och förmögna att snabbt börja exploatera mediet religiös film för 
sina privata vinstintressens skull, det fanns en stor fattig arbetarklass som var i behov av verk-
lighetsflykt och förvissning om att det kristna tröstebudskapet som predikades för dem verk-
ligen stämde.  Det är av mer eller mindre samma anledning som filmatiseringar av Jesu liv, 
verk, död och återuppståndelse än idag fortsätter att produceras med jämna mellanrum. Är 
framställningen något så när välgjord och sympatisk har man en given publik i miljontals 
hängivna troende världen över. Filmskaparnas kapitalhunger har ännu inte blidkats. 

24

25

 
På samma sätt som tidig film på ett mer eller mindre naturligt sätt fann en partner i den kristna 
religiositeten hänger även filmen som medium tätt samman med kapitalismen som samhälls-
ekonomiskt system i enlighet med den marxistiska synen på sambandet mellan bas och över-
byggnad.  Filmen hungrar efter och kapitaliserar på den, av det borgerliga produktionssättet  26 27

                                                 
20 Kinnard and Davis (1992), s. 19. 
21 Kinnard and Davis (1992), s. 19. 
22 Inte minst ekonomiskt. 
23 Kinnard och Davis (1992), s. 20
24 Enligt, http://www.adherents.com/adh_dem.html, räknar ca. 76.5 procent av den amerikanska befolkningen sig 

som kristna. 
25 Karl Marx menade att lönearbetaren inom ett borgerligt produktionssätt alieneras, avskiljs från sitt sanna 

mänskliga - skapande - väsen genom att hon ej kan tillskansa sig den färdiga produkten av sitt arbete, utan 
endast bidrar till en liten del av produktionsprocessen. Marx menade att människan bl.a. löste denna dualism 
genom att vända sig till religionen i sökandet efter en sanning och helhet i tillvaron. Från Månson, s. 43. 

26 Enligt Marx kunde man dela in alla klassamhällen i två nivåer. Först och främst har man samhällets bas. Basen 
består av det materiella, människorna, fabrikerna, maskinerna och så vidare. Till basens uppbyggnad räknar man 
allmänt också sådant som produktionssättet. Över basen reser sig överbyggnaden. Denna består först och främst 
av det immateriella, sådant som politiska ideologier, kulturella yttringar, religion, sociala normer och mycket 
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alienerade, människans dualism  och behov av tillfällig verklighetsflykt. Det är också här som 
man finner en av de mest grundläggande kopplingarna mellan religion och film nämligen att de 
båda fyller ett i grunden liknande behov hos människan, alienationsflykten. Kanske var det 
rent av därför religion och film under dessa tidiga år likt två motsatta magnetpoler attraherade 
varandra och fördes samman i syntesen, den religiösa filmen. Detta, i sin essens, marxistiska 
sätt att se på filmen som populärkulturellt medium har givit upphov till en hel del debatt inom 
den mer intellektuellt inriktade vänstern under många år. Diskussionen  har i huvudsak 
handlat om huruvida film befinner sig i ett oupplösligt förhållande till det kapitalistiska sam-
hället och dess dualism och alienation av den arbetande människan eller inte. 

28

29 

30

 
En marxistisk filosof som intagit denna hållning till filmen var tyske Theodor Adorno. Adorno 
intog en mycket negativ inställning till filmen som medium och mer eller mindre dömde den till 
att för alltid stå i ett oupplösligt samband med det borgerliga produktionssättet.  Följande citat 
av Författaren Mike Wayne handlar om just Adornos syn på filmen och dess relation till det 
kapitalistiska produktionssättet. 

31

 
”His chapter on the culture industry conjures up a devastating indictment on the integration of film 
into capitalist industrial production and consumption. This too is something that film and the masses 
share: the latter have their labour power industrialized for the pursuit of profit while film replays in 
their leisure time what is done to them in their labour time. Adorno and Horkheimer offer an unre-
lenting vision of an art form broken down into instrumentally calculated effects, subordinated in 
every particle to an efficient system of profit maximization.”32

 
Adornos hållning i frågan som Wayne här beskriver är helt enkelt den att film så som den artar 
sig idag som populärkulturelit medium är så tätt sammanlänkat med det kapitalistiska produk-
tionssättet att det knappast finns något kvar om man försöker skilja dem åt. Den gängse Hol-
lywoodproduktionen är satt i ett oupplösligt samband med det kapitalistiska produktionssättet 
medan man inom andra kontexter mycket väl kan skapa film i en revolutionerande eller ut-
omkapitalistisk kontext. 
 

                                                 
annat. Något förenklat kan man säga att Marx hävdade ett klart samband mellan basen och överbyggnaden i ett 
givet samhälle så till den grad att basen styrde överbyggnadens utseende. Med andra ord menade Marx att sättet 
som ett givet samhälles produktion var organiserat på färgade av sig i form av specifika politiska ideologier, 
religioner etc. Därmed var överbyggnaden enligt Marx ett uttryck för samhällets bas. Dock fanns det också 
enligt Marx en viss växelverkan då överbyggnaden i slutändan också kunde revolutionera basens struktur i form 
av politiska ideologiers omvälvande kraft. Men det viktiga i sammanhanget är alltså att Marx ansåg att kulturella 
yttringar i ett givet samhälle var en del av den överbyggnad som i mångt och mycket skapades av samhällets bas. 
Från Månson, s. 60. 

27 En marxistisk term som beskriver hur produktionen av varor i ett visst samhälle är organiserat, i förlängningen 
vilken social klass som kontrollerar denna produktionsprocess. 

28 Marx menade inte att religionen i sig var av ondo. Visserligen utsatte han religionen för stark kritik, men detta 
var allmänt på ett mer filosofiskt plan. Marx menade att religionen var ett sätt för människan att klara sig psy-
kiskt och mentalt under tider av svår påfrestning och utsugning [så som lönearbetaren i det kapitalistiska sam-
hället]. På detta sätt fyllde religionen en mildrande och lindrande funktion för människan även om religionen i 
sig inte var sann enligt Marx. Som jag nämnt tidigare ansåg Marx att människan i det borgerliga samhället 
hindrades från att fullt ut leva ett mänskligt liv då hon ständigt avskiljs från sin skapande förmåga. Denna av-
skildhet från den sanna mänskliga naturen tar sig uttryck i en dualism hos människan. Människan ser inte me-
ningen med sitt liv och så vidare. Från Simon, s. 63. 

29 Som nämnts ovan menade Marx att religionen skänkte en illusion av enhet och mening med tillvaron till utsatta 
människor, en liknande funktion kunde även kulturella yttringar spela. Från Månson, s. 48. 
Denna debatt diskuteras bl.a. i Wayne (2005), s. 2. 

31 Wayne (2005), s. 2. 
32 Wayne (2005), s. 2. 
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För det är med film, så som är fallet med andra mer eller mindre populärkulturella yttringar som 
litteratur och teater, att kulturproduktionen i ett visst samhälle kan fylla olika syften beroende 
på vilken klass som tagit den i sin tjänst.  T.ex. fyllde filmen i det tidiga sovjetiska samhället 
en revolutionär roll på den fattiga landsbygden i skapandet av det postkapitalistiska produk-
tionssättet. Den sovjetiska eller den kubanska filmen för att nämna två utomkapitalistiska 
exempel, har inte som mål att lindra den arbetande befolkningens underliggande känslor av 
dualism eller alienation. Den har den motsatta uppgiften, nämligen, att vidga sinnena istället för 
att bedöva dem. Den postkapitalistiska filmen vill få publiken att tänka istället för det motsat-
ta. Det är bara att titta till den stadiga ström av filmer som rullar fram ur den amerikanska 
filmindustrin, varav en majoritet har mer eller mindre liknande teman och samma bakomlig-
gande motiv, maximering av vinsten och inte sällan diverse produktplaceringar. Men som är 
fallet med alla regler finns det undantag som bekräftar deras riktighet. Under de senaste trettio 
till fyrtio åren har det med jämna mellanrum skapats filmer i Hollywood som haft en något 
alternativt hållen politisk agenda.  Men trots dessa regelbundna undantag som är det svårt att 
se faktumet, att världens kommersiellt mest framgångsrika filmatiska storproduktioner kommer 
från världens ledande kapitalistiska stat, som ett sammanträffande.

33

34 

35

36

 
Samtidigt som kristna teman alltid varit attraktiva och intressanta för filmskapare har det aldrig 
varit en okomplicerad historia. En sak som inte kan sägas om bibeln är att den håller måttet som 
dramaturgiskt fängslande manuskript nödvändiga för t.ex. filmatiseringar. Tar man passions-
berättelsen som utgångspunkt för detta resonemang saknas många centrala dramaturgiskt vik-
tiga delar av vad en fängslande filmatisering bör innehålla. Mycket viktig information lämnas 
därhän. Vi får till exempel aldrig veta exakt varför Judas förråder Jesus. Visserligen får vi veta 
att Judas mottar en belöning i guld från de judiska myndigheterna för informationen om var 
Jesus befinner sig, men det är inte ett helt tillfredsställande motiv.  Sådana ”hål” i bibelns 
narrativa berättelse utgör naturligtvis stora utmaningar för alla som försöker återge berättel-
serna inom filmens medium. Där dessa ”hål” framträder i berättelserna måste filmskaparen 
försöka fylla dem med ett eget innehåll.

37

38 Detta är inte en enkel uppgift och vad man än väljer 
att göra kommer man förmodligen så gott som alltid att väcka anstöt hos någon grupp. Av 
denna anledning kan man säga att kristen film dels är mycket attraktiv för filmskapare, på grund 
av den stora målgruppen - troende kristna - men är också ett mycket komplicerat och svårfor-
cerat företag. 
 
1913 var året för den första större amerikanska satsningen på en filmatisering av Jesu liv och 
verk. Den hette From the Manger to the Cross och var den första större amerikanska produk-
tionen i genren att filmas utanför Nordamerika. Filmen regisserades av Sidney Olcott och sedan 
dess har Jesus-filmen veritabelt exploderat till att bli en mycket innehållsrik och omfattande 
genre med näst intill otaliga mer eller mindre välkända och välgjorda produktioner. Trots att 
de alla i grunden behandlar samma tema - Jesu liv, verk, död och återuppståndelse - är dessa 
storheter inom Jesus-genren sinsemellan väldigt olika.

39 

40

                                                 
33 Se definitionen av Gramscis hegemonibegrepp, fotnot nr. 99, s. 26, detta arbete. 
34 Wayne (2005), s. 232. 
35 Sentida exempel som är värda att nämnas: Ang Lees Brokeback Mountain och Stephen Gaghans Syriana, båda 

från 2005 samt James McTeigues V for Vendetta också från 2005. 
36 Wayne (2005), s. 169. 
37 Ehrman (2004), s. 272. 
38 Axelson och Sigurdson (2004), s. 124.
39 Kinnard and Davis (1992), s. 21. 
40 I denna kontext finns det en rad filmer som bör nämnas i sammanhanget. Exempel på dessa är, Ben Hur [1959], 

The Gospel According to Saint Matthew [1964], The Greatest Story Ever Told [1965], Jesus Christ, Superstar 
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Hur man bör se på Jesus som människa, som Gud eller som en blandning av båda dessa tillstånd 
har som bekant varit ett mycket vida omdebatterat ämne under så gott som hela kristendomens 
historia och fortsätter än idag att vara det. Bara för att olika kyrkliga koncilium under olika 
historiska epoker slagit fast olika normativa sätt att se på Jesu natur, bland annat Treenighets-
läran,  innebär det inte att den normativa linjen förmedlad av respektive kyrklig inriktning haft 
totalt monopol på de kulturella framställningarna av Jesu liv och verk. Detta visar inte minst 
genren av Jesus-filmer där de olika filmerna mycket tydligt lägger tonvikt på olika aspekter av 
traditionen om Jesus.  Många av filmerna, särskilt de tidigaste framställningarna, väljer att 
starkt betona Jesu övermänskliga drag, medan andra filmer, särskilt de mer sentida - så som 

41

42

Kristi Sista Frestelse, poängterar just Jesu mänskligare sidor.43

 
Ännu ett dilemma som följt med filmskaparna inom Jesus-filmens genre från start är att det är 
en svår balansgång att återge Jesusberättelsen utan att väcka anstöt. Många av de tidigare fil-
merna löste detta problem genom att helt enkelt inte visa Jesus i bild utan kanske i form av en 
utsträckt arm, sandalklädda fötter eller i profil bakifrån för att helt och hållet slippa ge sig i kast 
av den visuella och estetiska framställningen av en så helig personlighet. En film som tar till 
detta knep är den första filmatiseringen av romanen Ben Hur från 1925 där man aldrig får se 
Jesus i helbild. Detta tilltag bidrar naturligtvis bara ännu mer till upphöjningen av Jesus.44

 
Traditionen om Jesu liv och verk har även skildrats ur ett marxistiskt perspektiv. Den berömda 
italienska filmaren och marxisten Pier Paolo Pasolini har i filmer såsom The Gospel According 
to St. Matthew valt att skildra Jesus som samhällsengagerad revolutionär verksam bland de 
enklaste av människor45 medan storproduktioner från Hollywood så som Ben Hur från 1959, 
med konservative Charlton Heston som en av huvudrollsinnehavarna, istället valt att fokusera 
på Jesus som upphöjd monomyt.  Men ingen har till dags dato patenterat berättelsen om Jesus 
och därför står det var och en fritt att efter egen övertygelse tolka och framställa berättelsen för 
att fylla de funktioner man vill att den ska fylla. 

46

 

                                                 
[1973], The Last Temptation of Christ - Jesus Kristus sista frestelse [1988] och många fler, idag inte minst The 
Passion of the Christ 2004. 

41 Så som den formulerades av kyrkomötet i Nicaea och den nicenska trosbekännelsen som definierar att fadern 
och sonen är ”av samma väsen”. Från Chadwick (1998), s. 126. 

42 Kinnard and Davis (1992), s. 14. 
43 Axelson och Sigurdson (2004), s. 142. 
44 Kinnard and Davis (1992), s. 38. 
45 Kinnard and Davis (1992), s. 161.
46 Kinnard and Davis (1992), s. 119. 
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7. En analys av filmen The Passion of the Christ 

7.1 Inledning 
Filmen The Passion of the Christ, regisserad av Mel Gibson är en mycket intressant film att 
analysera utifrån perspektivet religiös film och filmens påverkan av människors uppfattning av 
religion. Detta är fallet av flera olika anledningar. Det är inte alls svårt att se det faktum att 
filmen har en klart statuerat bakomliggande budskap. Filmens uppgift förefaller vara att med 
starka dramaturgiska verktyg driva hem en särskild poäng hos miljontals biobesökare världen 
över. Efter att ha sett filmen ska det inte råda någon som helst tvivel om att Jesus led och dog för 
våra synder.47

 
Det är ingen hemlighet att Gibson själv är långt ifrån neutral i trosfrågan. Istället är han aktiv 
katolik, av den ”hårda skolan”,  tillhörande en konservativ, våldsfixerad katolsk inriktning 
som bl.a. tar avstånd från vissa av katolska kyrkans dekret i samband med andra Vatikankon-
ciliet på 1960-talet.

48

49 Med egna ord uttrycker Gibson sitt grundläggande motiv bakom pro-
duktionen av filmen som följer: 
 

”Jag ville att den skulle bli extrem. Jag vill att den ska pressa publiken till det yttersta, så att de inser 
det enorma i uppoffringen […] Det är alla vi, mänskligheten, som är skyldiga till Jesus död”, sade 
Mel Gibson i en längre intervju med tv-bolaget ABC: s Diane Sawyer […]50

 

7.2 Handlingen i korthet 
Filmens handling är hämtad från ett urval bland de synoptiska evangeliernas beskrivning av 
Jesus sista tolv timmar i livet med korsfästningen som slutgiltigt klimax. Därmed är det inte en 
hemlighet för många hur historien kommer att avlöpa och vad upprinnelsen kommer att vara. 
Just av denna anledning är den dramaturgiska modellen för The Passion of the Christ lite an-
norlunda jämfört med många andra filmer. Till exempel behöver man inte på samma sätt an-
vända sig av en särskilt upplysande och detaljerad presentation. Publiken förväntas veta i för-
väg vilka Jesus lärjungar är, vem Jesus själv är och vad de gör för något. Filmen räknar med en 
hel del förkunskaper. Därför kan man också se vilken publik filmen först och främst riktar sig 
till. Filmen riktar sig till en kristen, västerländsk publik. Antingen ska man redan vara kristen 
eller så ska man åtminstone ha växt upp i en kristen kontext. Har man inte det och i allmänhet 
saknar kunskap om de grundläggande dragen i traditionen/traditionerna om Jesu liv, död och 
uppståndelse kommer man att ha svårt för att hänga med i filmen direkt från början. 
 
Som första del i anslaget får vi se ett utdrag ur Jesaja  [kapitel 53] som lyder; 51

 
”He was wounded for our transgressions, crushed for our iniquities; by his wounds we are healed.” 

 
Filmen börjar i trädgården Getsemane utanför Jerusalems stadsmurar. Där får vi i nattligt 
månsken och bland skuggkastande träd se Jesus som knäfaller och ber till herren Gud till synes 
i djup desperation och med rädsla i rösten inför vad som han vet komma skall. Jesus ber Gud 
om att få slippa det som är i annalkande men avslutar med; ”låt din vilja ske, inte min” för att 
visa sin ställning som underordnad Gud. Soldaterna anländer, griper Jesus och för bort honom. 
                                                 
47 Henriksson (2004), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i doku-

mentet. 
48 Axelson (2004). 
49 Se diskussionen av detta koncilium, s. 19-20, detta arbete.
50 Henriksson (2004). 
51 Jesaja var en av de gammaltestamentliga profeterna som bl.a. förutsåg messias ankomst. 
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Väl inne i Jerusalem ställs Jesus inför en minst sagt sumarisk rättegång och döms till döden av 
ett hätskt fariseiskt  prästerskap, ivriga att kväsa denna subversiva profet, påhejade av en 
ursinnig folkhop. Men eftersom det judiska högsta prästerskapet, sanhedrin, saknar möjlighet 
att döma invånare i Palestina till döden förs Jesus till representanten för det romerska protek-
toratet i Palestina, Pontius Pilatus, för att få honom dömd för hädelse och andra mindre förse-
elser så som störande av den judiska vilodagen. Pilatus förhör Jesus och finner honom inte 
skyldig till något brott men inser att han har en potentiellt revolutionär situation i anstormning. 
Pilatus sänder Jesus till Herodes Antifas för att han skall döma Jesus istället. Men det visar sig 
att inte heller Herodes finner Jesus skyldig till något brott. 

52

 
Jesus förs återigen inför Pilatus som motvilligt går med på att låta straffa Jesus. Bestraffningen 
blir hårdare än vad Pilatus beordrat och Jesus piskas nästan till döds. Pilatus som är mer eller 
mindre sympatiskt inställd till Jesus vill inte gärna ha Jesus blod på sina händer. Därför, som ett 
sista försök att rädda Jesus undan folkets vrede, ställer Pilatus de församlade inför ett val. De får 
välja mellan att få den beryktade mördaren, Barrabas eller Jesus frigiven. Folket väljer Barrabas 
och Jesus döms enligt de församlade judarnas uttalade vilja till döden genom korsfästning. 
Detta är alltjämt en av filmens kanske mest kontroversiella ögonblick då den judiska folk-
massan i filmens originalversion skriker - ”Hans blod må komma över oss och våra barn”.  
Många har anklagat filmen för att vara antisemitisk,  och för att mildra denna kritik översattes 
inte detta skrik

53

54

55 från folket i undertexterna. 
 
Jesus korsfästs och får under piskrapp vandra den s.k. Via Dolorosa56 genom Jerusalems gator 
och fram till toppen av klippan där korsfästningen skall ske. När Jesus efter ungefär halva 
vägen bedöms vara ur stånd att fortsätta på egen hand får en man ur åskådarmassan hjälpa Jesus 
att bära korset resten av vägen. Till slut når processionen toppen av klippan och Jesus korsfästs 
och hängs upp tillsammans med två brottslingar. Samtidigt som Jesus själ lämnar kroppen och 
tas upp till Gud i himmelen drabbar en kraftig jordbävning Jerusalem med omnejd och Templet 
raseras - precis som Jesus förutspått.  Jesus placeras i en katakomb och filmen slutar med att vi 
får se en på den tredje dagen återuppstånden Jesus i profil innan han kliver upp och lämnar 
grottan. Underförstått är det nya templet Jesus själv som återuppstått efter tre dagar, eller åt-
minstone tron på Jesus kärlek och offer för våra synder. Cirkeln har slutits och filmens budskap 
om kopplingen mellan åskådarens synder och Jesus lidande står i klar dager. 

57

 

7.3 Analys Inledning 
Filmen The Passion of the Christ är på många sätt en komplex och mångbottnad film. Därför tål 
den att analyseras och betraktas ur flera olika synvinklar och från flera olika perspektiv. Därför 
kommer analysdelen att struktureras i två huvudsakliga avdelningar. I den första delen kommer 
tyngdpunkten att ligga på analysen av filmens, enligt Gibson uttalade, officiella budskap om 
mänsklighetens kollektiva skuld till Jesus lidande.  Denna första del kommer därför att främst 
handla om Jesu frälsningsgärning genom lidandet. I den andra delen kommer däremot målet 

58

                                                 
52 Ett judiskt politiskt/religiöst parti känd för sin stränga lagbundenhet som hade makten över templet i Jerusalem 

vid tiden för Jesu korsfästelse. 
53 Matt. 27:25. 
54 Axelson och Sigurdson (2005), s. 142. 
55 Dialogen i filmen sker på tre språk vilka talades i området Palestina under Jesus livstid, arameiska, hebreiska och 

latin.
56 Latin för ”Smärtans väg”.
57 Jesus förutspår enligt evangelierna att han skall rasera templet och bygga upp det på tre dagar - även en av 

punkterna under vilken det judiska prästerskapet dömer Jesus för hädelse. 
58 Henriksson (2004). 
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vara att gripa in i och förstå det mer subtila budskap hos filmen. Dessa spår som kommer att 
följas är inte nödvändigtvis att se som direkt medvetna delar av filmens förmedlade budskap. 
Men enligt den marxistiska grundsynen som genomsyrar detta arbete är det viktigt att se en 
kulturell yttring, som filmen faktiskt är, också ofrånkomligen som ett dokument av och för sin 
tid.  I denna avdelning kommer därför de eventuella antisemitiska inslagen i filmen liksom 
filmens inställning till imperiebyggande att studeras närmare. Detta kommer att leda in på ett 
försök att koppla detta till den för filmen samtida amerikanska utrikespolitiken. 

59

 

7.4 Vilket är filmens huvudsakliga budskap? 
Jesaja, som citeras i filmens anslag, var en gammaltestamentlig profet som bl.a. förutsåg den 
helige messias ankomst. Ovan anförda citat ur Jesajas profetia kan man utan större svårigheter 
dra paralleller till den nytestamentliga traditionen om Jesus liv, verk och död. Det var också 
precis sådana paralleller som Jesus och hans efterföljare gjorde för att bevisa kontinuiteten 
mellan de gammaltestamentliga kungarna och Jesus - människosonen. Redan här, när citatet ur 
Jesaja lyser upp skärmen, får vi i stora drag klart för oss vad filmen kommer att handla om, 
nämligen Jesus död och uppståndelse - korsfästningen som den ultimata uppoffringen för 
mänsklighetens synder. Här får vi också veta vilken filmens huvudsakliga budskap kommer att 
vara, liksom är fallet med innebörden i de evangelier som man säger sig sträva efter att följa, 
nämligen vänd dig till Jesus ty han har dött för dina synder och har gjort Guds kärlek tillgänglig 
för hela mänskligheten. 
 
Liksom fallet är med filmens titel, The Passion of the Christ, är det inte svårt att utläsa motivet 
bakom filmen ur det inledande citatet ur Jesaja. Lidandet är det centrala och därmed blir filmens 
missionerande funktion ofrånkomlig. I kristen tradition handlar berättelserna om Jesus lidande 
just om försoning. Genom att Jesus offrade sig själv lidande på korset så dog han för mänsk-
lighetens synder. Genom att Jesus offrade sig gjordes Guds förlåtelse och kärlek tillgänglig för 
alla bara genom att de tror på och älskar Jesus.  Just detta är också en av de stora teologiska 
brytningspunkterna mellan kristendom och judendom.  Jesus raserade templet, d.v.s. gjorde 
den judiska lagbundna fromheten överflödig enligt kristen tradition. 

60

61

 
Berättelsen om Jesus död och uppståndelse är därmed i mångt och mycket en berättelse eller 
rättare sagt en samling vittnesmål om människans möjlighet till försoning och syndaförlåtelse 
genom tron på Jesus. Berättelsen ska ge oss en känslomässig, för att inte tala om andlig, relation 
till denne messias som betalade ett så högt personligt pris för att vi skulle kunna komma i en 
närmare relation till gud. Man ska känna en personlig skuld, precis som Gibson säger sig 
känna,  tänka på sina personliga synder och hur dessa sina egna synder orsakat så mycket 
lidande för denna person som man ser på vita duken - det är du som placerat honom där genom 
dina personliga synder. Därmed blir den lidande kristusgestalten på biografskärmen en proji-
cering av din egen skuldkänsla. Ju mer våld som denna kristusgestalt utsätts för desto mer 
intensivt blir lidandet och därmed också dina personliga skuldkänslor. Känner man stark skuld 
inför något, som i detta fall sina felsteg eller synder, vill man oftast göra något åt saken för att 
komma till rätta med problemet och bedöva vågorna av skuld och skam. Det är inte svårt att se 
vad mannen bakom 

62

The Passion of the Christ vill att du ska göra för att bedöva den känsla av 
skuld som filmen är konstruerad att ingjuta hos dig. Du ska uppenbarligen internalisera det 
kristna budskapet genom att vända dig till Gud. 
                                                 
59 Det vill säga färgad av den materiella verklighet inom vilken den skapades. 
60 Rom 3:23f. 
61 Chadwick(1998), s. 7. 
62 Henriksson (2004). 
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Vad fyller annars litervis blodspillan, hundratals piskrapp, en heroisk Jesusgestalt i klassisk 
blockbuster-hjältetappning, ”monomyten”, som först utstår plåga och förnedring men som till 
sist segrar för funktion om inte en missionerande funktion? Gibson sätter fingret på lidandet 
som centralt fenomen, allt för att driva hem poängen. Gibson vill sprida det kristna budskapet 
genom att överexemplifiera, överbetona och inte minst genom att chockera. Detta kommer till 
uttryck upprepade gånger under filmens gång. Inte minst framkommer detta i den scen där 
Jesus just piskats halvt till döds och blodet flyter. Jesus, som under den brutala piskningen fallit 
ihop, drar sig trotsigt upp på fötter igen som för att signalera att han inte ger upp så lätt som de 
romerska soldaterna verkar tro. Mycket riktigt börjar de piska honom igen och den grymma 
scenen fortsätter mer intensifierad våldsframställning. Detta anspelar verkligen starkt på det 
ultimata offret som Jesus ska ha gjort för mänskligheten. Som en trotsig näve i romarnas ansikte 
besegrar Jesus smärtan och utstår än mer lidande som för att sätta ett stort utropstecken bakom 
det ultimata offret. 
 
Just filmens chockerande aspekt är i mångt och mycket själva kärnan, åtminstone enligt Gibson 
själv som hävdar att han ville chockera just för att få människor att inse det lidande Jesus ge-
nomgick för att rädda mänskligheten till Gud. Filmen har även tydliga drag av den själv nyligen 
frälstes, eller rättare sagt återfrälstes, brinnande glöd. Upprinnelsen till filmen har hos Gibson 
sitt ursprung i en för honom personligt mycket djup depression och existentiell kris. Denna kris 
ska Gibson ha löst bl.a. genom att kontemplera över Jesus lidande  och i grunden samma 
lösning på livets stora frågor vill Gibson utan tvekan förmedla vidare till andra.

63

 

7.5 Religiösa budskap, antisemitism och imperiepolitik i symbios 
En essentiell del av filmanalys är den marxistiskt inspirerade analysen av filmen och dess 
budskap i relation till det samhälle och det samhällssystem, helt enkelt den materiella kontex-
ten, inom vilken filmen i fråga producerades.  Det är denna kontextuella analys som i det 
följande kommer att genomföras. Den huvudsakliga utgångspunkten kommer att vara en 
jämförelse mellan den imperiepositiva framställningen av det romerska imperiet i filmen 

64

The 
Passion of the Christ och samtida amerikansk utrikespolitik i periferin.65

 
Som nämnts ovan tillhör Mel Gibson en relativt konservativ riktning inom den katolska kyrkan 
som grundar sin identitet och gemenskap på ett avståndstagande från det som beslutades vid det 
andra Vatikankonciliet 1962-65. Bland mycket annat som var uppe till behandling vid detta 
enorma internationella koncilium var inställningen till det judiska prästerskapets roll i kors-
fästningen av Jesus och inställningen till andra världsreligioner och deras sanningsanspråk. En 
tidigare relativt rigid inställning av skuldbeläggning gentemot judarna mjukades upp avsevärt 
vid detta koncilium för den katolska kyrkan som alltså Gibson och den riktning inom katoli-
cismen som han hör till förkastar. Ett utdrag ur den deklaration som konciliet resulterade i har 
följande att säga beträffande det katolska förhållandet till judendomen och judarnas skuld till 
Jesus död historiskt liksom idag: 
 

”[…] authorities of the Jews and those who followed their lead pressed for the death of Christ. […] 
what happened in His passion cannot be blamed upon all the Jews then living, without distinction, 

                                                 
63 Axelson (2004) s. 10. 
64 Wayne (2005), s. 1. 
65 Term som används främst inom marxistisk imperialismteori för att beskriva de områden som ligger utanför den 

industrialiserade västvärlden (centrum). Enligt den marxistiska begreppsapparaten, centrum/periferi, känne-
tecknas den kapitalistiska världsordningen av asymmetriska kapitalflöden där såväl kapital som varor huvud-
sakligen strömmar från periferi till centrum. 
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nor upon the Jews of today. Although the Church is the new people of God, the Jews should not be 
presented as repudiated or cursed by God, as if such views followed from the Holy Scriptures.”66

 
”[…] other religions to be found everywhere strive variously to answer the restless searching’s of 
the human heart. […] The Catholic Church rejects nothing which is true and holy in these relig-
ions.”67

 
Som framgår av ovan anförda citat från det dekret som blev resultatet av det andra Vatikan-
konciliet 1962-65 innebar förhandlingarna i den heliga staden ganska stora öppningar gentemot 
dels judendom och dels gentemot andra stora världsreligioner. Just de ekumeniska dragen av 
dekalrationen har varit flitigt kritiserade av mer konservativt inriktade katoliker, däribland den 
katolska riktning till vilken Gibson hör.  Man ska naturligtvis inte lägga allt för mycket vikt 
vid kopplingen till Gibsons avståndstagande från de dokument som innehåller dessa formule-
ringar, men kopplingen finns där alltjämt och den tål att beaktas inför det resonemang som 
följer. 

68

 
I filmen The Passion of the Christ återfinns spår av en relativt onyanserad bild av det judiska 
folkets och det judiska prästerskapets roll i Jesus synnerligen våldsamma död. Då Jesus nyligen 
förråtts av Judas Iskariot och mitt i natten förs inför en hastigt sammankallad tribunal bestående 
av medlemmar i sanhedrin  framställs den judiska folkmassan som blodtörstiga, näst intill 
bestialiska figurer som skriker på blod och hämnd för Jesus påstått hädiska och förledande 
verksamhet. En annan aspekt av denna tribunalscen som är intressant, är den rent estetiska 
framställningen av judarna. Många framträdande judiska karaktärer porträtteras med fysiska 
drag vilka till synes faller obehagligt nära inom ramarna för den traditionella antisemitiska 
karikatyren, så som svartmuskighet, långa näsor etc. Som för att ytterligare bekräfta denna 
framställning serveras närbilder vid flera tillfällen under denna rättegångsscen av uppenbart 
utvecklingsstörda och på olika sätt deformerade judar i församlingen, varav en av dessa yttrar 
ett vansinneslikt och hest skratt. Vid ett senare tillfälle i filmen, scenen då Jesu öde vilar i 
Pontius Pilatus händer, vänder sig Pilatus till den församlade judiska folkmassan och frågar om 
de verkligen vill att Jesus skall avrättas genom korsfästning. - 

69

”Hans blod må komma över oss 
och våra barn”, skriker folkmassan unisont på armeniska,  varpå Pilatus avsvär sig ansvaret 
för Jesus korsfästelse genom att symboliskt tvätta sina händer i ett vattenkärl. Detta, den judiska 
folkmassans blodtörstiga svar till Pilatus, översätts dock inte i undertexten. Gibson valde att ej 
låta detta utrop översättas efter påtryckningar bl.a. från det teologiska råd, bestående av såväl 
judar som katoliker, som han själv tillsatte för att granska filmens historicitet. Men blott Gib-
sons val att tillfoga filmen denna sekvens visar på en rigid inställning till den judiska skulden 
för Jesus död och lidande.

70

71

Detta konstaterande leder in på ytterligare ett resonemang, nämligen den i filmen förmedlade 
synen på den romerska ockupationsmyndigheten i allmänhet och Pontius Pilatus i synnerhet. 
Enligt erkänd historiedokumentation var Pontius Pilatus en grym administratör av sin utpost av 
det vidsträckta romerska imperiet där det palestinska protektoratet ingick och lät på rutin av-
rätta otaliga fångar.72 Enligt utsago i bibeln var Pilatus också den enskilda person som slutgil-
tigt skickade Jesus till spöstraff och död genom korsfästelse,73 dock efter starka påtryckningar 
från judiskt håll. Men en sak är hur som helst relativt säker med tanke på den historiska do-
                                                 
66 Beaudoin, sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet. 
67 Beaudoin. 
68 Axelson (2004). 
69 Det religiöst/judiska rådet av överstepräster och präster. 
70 Henriksson (2004). 
71 Axelson och Sigurdson (2005), s. 142.
72 Ehrman (2004), s. 271.
73 Ehrman (2004), s. 270.
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kumentation som finns beträffande Pontius Pilatus och det är att hans händer inte på något sätt 
var rena från blod. 
 
Pontius Pilatus grymhet är alltså långt ifrån ett okänt faktum i den gängse historieskrivningen. 
Men ändå bortser den filmatiska framställningen av nämnde romerske perfekt näst intill helt 
och hållet från detta förhållande. Istället framställs Pontius Pilatus i The Passion of the Christ 
som en av filmens få helt och hållet balanserade och nyanserade figurer som verkligen våndas 
över att döma en enligt honom till synes helt oskyldig person. Detta framgår bland annat i 
Pilatus vänliga och förtroliga samtal med den fängslade Jesus; i Pilatus samtal med sin fru om 
hur han inte har något annat val än att gå den judiska blodtörsten till mötes; hur han våndas över 
att sända en oskyldig man i döden; samt i behandlingen av rättegången. Då Jesus förs inför 
Pilatus för första gången går Pilatus med på att utsätta Jesus för spöstraff, men ger klara direktiv 
om att det inte får ske med dödlig utgång. När sedan Jesus förs inför folkmassan efter den 
extensiva och ytterst brutala piskning visar Pilatus uppenbar irritation över den överdrivet 
grymma bestraffningen. 
 
Denna problematik framgår hos Axelson74 som menar att Gibson: 
 

”[…] förlägger konflikten i huvudsak mellan Jesus och de judiska ledande institutionerna. Pontius 
Pilatus tecknas som en sensibel och intellektuell människa med integritet och är inte i första hand en 
hård kväsare av uppror i den judiska provinsen. Mel Gibson visar här stor finkänslighet för imperiets 
tjänstemän och deras legitima behov av god ordning. Om 1961 år stora Jesusfilm kunde förstås som 
anti-imperialistisk bör man snarast kalla 2004 års Jesusfilm pro-imperialistisk […].” 

 
Pilatus framställs alltså som en balanserad, sansad och rättvis perfekt satt att styra över det 
palestinska protektoratet. Den judiska befolkningen framställs som en blodtörstig, svårreglerlig 
och impulsiv pöbel och den romerska ockupationsmakten som nödvändig och logisk. Den 
positiva inställningen till den romerska ockupationen av Palestina som uppvisas i filmen är i sig 
oroande, men blir än mer intressant om man sätter in filmen i sin historiskt materiella kontext, 
d.v.s. försöker relatera filmen till den för produktionen samtida politiska och ekonomiska si-
tuationen i ursprungslandet, nämligen USA. Filmen spelades in under samma tid som den 
amerikanska utrikespolitiken var mitt inne i en begynnande brutalisering och imperialistisk 
utvidgning och erövring, som för övrigt bör nämnas till dags dato inte visat några som helst 
tecken på att avstanna. 
 
I september 2001, direkt efter terroristattackerna mot Pentagon och World Trade Center, gick 
USA in i Afghanistan75 och upprättade efter ett kortare anfallskrig en ockupationsmyndighet 
som trots en enligt många skendemokratisk process i praktiken kvarstår till dags dato.76 Våren 
2003 invaderade USA Irak77 som än idag ockuperas av amerikanska och diverse allierade 
nationers styrkor.78 Filmen The Passion of The Christ släpptes 2004, mitt i denna period av 
brutaliserad och hyperexpansiv, imperialistisk,79 amerikansk utrikespolitik. Det står att finna 

                                                 
74 Axelson (2004) s. 5.
75 Hersh (2004), s. 153.
76 Hersh (2004), s. 181. 
77 Hersh (2004), s. 293. 
78 Malm (2004), s. 353. 
79 Här avses imperialism i den marxist-leninistiska definitionen av begreppet som kapitalismens mest utvecklade 

stadium kännetecknat av såväl tilltagande monopolisering av ett internationellt kapital som kapitaliststaternas 
ohämmade krigföring. Medan Lenin såg imperialism främst som intern konkurrens och krigföring mellan olika 
borgerliga stater är verkligheten idag en annan. Istället ser vi hur sammanslutningar av industrialiserade kapi-
taliststater utövar krig i periferin eller med andra ord, utanför den industrialiserade västvärlden. Men trots detta 
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klara paralleller mellan den imperiepositiva framställningen av den romerska ockupations-
myndigheten i The Passion of the Christ och den samtida amerikanska utrikespolitiken som går 
bortom en allmänt imperiepositiv framställning i filmen som sådan. Den koppling som här är 
viktig att dra är just att film som populärkulturellt medium är riktad till en särskild publik, i 
detta fall främst den amerikanska. Den filmskapare som är ute efter att tjäna pengar gör film 
som han eller hon bedömer ha potential till att överensstämma med den populära opinionen, 
eller för att låna ett uttryck från den italienska marxisten Antonio Gramsci, hegemonin.80

 
I USA var den populära opinionen fortfarande år 2003 då filmen producerades i allmänhet 
imperiepositiv, d.v.s. positivt inställd till amerikansk imperialism. Detta framgår inte minst av 
en opinionsundersökning presenterad i Helsingborgs Dagblad 2003 där man kan läsa att 71 
procent av de tillfrågade amerikanska medborgarna stödjer ett förestående anfall mot Irak.81 
Det var under just denna period som filmen The Passion of the Christ spelades in. Men även 
annan historia än nutidshistoria har visat att när den amerikanska staten drar ut i krig följer 
Hollywood krigsmaskineriet tätt därefter. Ända från 1898 då USA förklarade krig mot Spanien 
i det som skulle komma att bli känt som det spansk-amerikanska kriget har filmen följt eller till 
och med föregått den amerikanska utrikespolitiken.82 Nitton år senare, 1917, uttryckte en av de 
ledande ryska bolsjevikerna, Vladimir Ylich Lenin, sin syn på filmens propagandistiska po-
tential som följer: 
 

”Of all the arts, the most important for us is the cinema.”83

 
Såväl i väst som i öst insåg man uppenbarligen hur viktig filmen var för att legitimera och 
förankra statsmaktens beslut och agerande. I den unga Sovjetunionen handlade det till att börja 
med om att förklara den socialistiska modellen för illiterata bönder och arbetare. Filmen var 
perfekt för ett sådant projekt och kom särskilt väl till användning då man skulle påbörja socia-
liseringen och kollektiviseringen av den vidsträckta och kulturellt efterblivna ryska lands-
bygden.84 Också i USA har filmen alltid fyllt många olika roller. Under den stora depressionen 
på 1930-talet då miljontals människor fick sina framtidsdrömmar krossade och desperationen 
bredde ut sig i takt med den skenande arbetslösheten och utslagningen producerade Hollywood 
överdådiga och glamorösa filmer som tog biobesökarna med på en resa i sociala kretsar och 
verkligheter som de aldrig skulle kunna nå annat än på den vita duken ett par timmar varje 
helgdagseftermiddag. Filmen skapade sig och fyllde en roll som stabiliserande samhällsfak-
tor.85 Den gav folket en liten illusorisk smak av det goda livet för att lindra smärtan av fattig-
dom och utslagning. Filmen bidrog också till att bygga upp det luftslott och det vita piketsta-
ketet som senare skulle komma att kallas för den amerikanska drömmen. På samma sätt som 
man i Sovjet försökte sälja drömmen om det kommunistiska framtidssamhället projicerat på 
slitna presenningar på torget i små landsortsstäder efter 1917-års revolution sålde man dröm-
men om ett bättre liv till miljontals amerikaner två årtionden senare just när kapitalismens 
inneboende motsättningar som bl.a. Lenin varnat för kom till dramatiskt uttryck i väst. 

                                                 
kan delar av Lenins imperialismteori än idag användas som teoretiskt verktyg för att förstå imperialism som 
system och fenomen. Från Lenin (1969). 

80 Gramsci använde ordet hegemoni för att förklara de västeuropeiska kapitalistiska staternas relativa stabilitet. 
Den borgerliga produktionsprocessen och produktionsförhållandena hade även av arbetarklassen internaliserats 
som något naturligt. Den hegemoni som Gramsci menade skapades medvetet av borgarklassen bl.a. genom 
populärkultur och media användes för att upprätthålla ett ”status quo”. 

81 TT. (20 mar. 2003). 
82 Fyne(1994), s. 1.
83 Fyne(1994), s. 1.
84 Fyne (1994), s. 4.
85 Fyne (1994), s. 7.
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Men filmen har i synnerhet i USA även fyllt en rent militaristisk funktion. Detta faktum fram-
ställs på ett bra sätt där författaren bl.a. skriver: 
 

”Right after the Pearl Harbor attack, President Roosevelt cited Hollywood for its role during this 
wartime period. Claiming that the motion picture was the most effective medium to inform the na-
tion, FDR promised no governmental censorship and called for a continious output of titles to keep 
the public abreast regarding the War […] Overall, the propaganda films filled an important void, 
reassuring audiences about the righteousness of the american cause, while reaffirming the vileness 
of the Axis camp. […] Westerns, musicals, second-rate mellers, spy yarns, and slapstick added to 
the propaganda output, while offering entertainment and fantasy. […] When moviegoers strolled 
down to their favorite shows for a few hours of diversion, the War, in many formats, was part of the 
program.”86

 
Den amerikanska krigsfilmen som genre hade sin första riktiga storhetstid under andra 
världskriget87 och som vi alla vet är den amerikanska inblandningen i detta krig än idag ett 
populärt tema i Hollywood.88 Alltså, relationen mellan amerikanskt utrikespolitiskt agerande 
och filmindustrin har fortsatt att vara intimt ända in i vår tid vilket framgår av följande citat: 
 

”As the 1980s progressed, anti-terrorism became the glue of a directly politicized popular culture, 
which worked to imagine American national power in a global context. By the turn of the 
twenty-first century, the contests and complexities of three decades of struggle with the problem of 
terrorism and the role of military power were all but invisible. In their place, especially after Sep-
tember 11, was the promise of clear, effective action against definable, defeatable enemies.”89

 

7.6 Religiös film påverkar! 
 

”Films are big: big screen, big money, big business, big influence. Films influence the way we think, 
believe, and behave.”90

 
I en amerikansk undersökning, Belief that Jews were Responsible for Christ‘s Death Increases, 
utförd av det nationella opinionsundersökningsinstitutet, The Pew Research Center,  91 finns 
synnerligen intressant statistik över filmens påverkan av människors attityd till religion i USA. 
Av denna undersökning framgår det till exempel att antalet amerikaner som anser judarna 
ytterst ansvariga för korsfästelsen av Jesus är på kraftig uppgång. 1997 ansåg endast 19 procent 
av de 1703 per telefon tillfrågade amerikanerna att judarna kunde anses skyldiga till Jesus död, 
200492 hade denna siffra höjts avsevärt till hela 26 procent - fortfarande en minoritet men ändå 
en anmärkningsvärd ökning. Ser man specifikt till den grupp människor som sett filmen The 
Passion of the Christ blir siffrorna än mer intressanta. Bland dem som sett filmen under kate-
gorin, alla åldrar, svarar hela 36 procent att judarna var skyldiga till Jesus död, alltså hela tio 
procent över det amerikanska genomsnittet. I den yngsta åldersgruppen i undersökningen, 
18-34, är samma siffra 42 procent. Man räknar dessutom amerikaner i denna åldersgrupp som 
de flitigaste besökarna av The Passion of The Christs visningar. Samtidigt visar undersök-
ningen att det inte nödvändigtvis finns en solklar koppling mellan denna syn på judarnas skuld 
för 2000 år sedan och direkt antisemitiska känslor. 8 procent av de tillfrågade amerikanerna 
                                                 
86 Fyne (1994), s. 9. 
87 Fyne (1994), s. 9.
88 Exempel på sentida storproduktioner från Hollywood med militära teman är många till antalet. Här bör bl.a. 

nämnas ett par exempel så som; Rädda Menige Ryan (1998), Three Kings (1999), Black Hawk Down (2001), 
mfl. 

89 McAlister (2002), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet. 
90 Stern, Jefford and Debona (1999), s. 7. 
91 The Pew Research Center (2004). 
92 Samma år som The Passion släpptes i USA. 
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anser att judar idag bör skuldbeläggas för Jesus korsfästelse mot 80 procent som helt tillbaka-
visar detta påstående. Men trots detta finns det helt klart material till antisemitisk reaktion bara 
i den allt mer utbredda synen på judarna som historiskt skyldiga till Jesus död, en syn som 
historiskt sett otaliga gånger fungerat just som argument till att underbygga antisemitisk reak-
tion. 
 
Men det är i detta fall, som alltid när man ämnar dra slutsatser från utfallet av statistiska un-
dersökningar, viktigt att stanna upp och idka källkritisk reflektion. En ofta avgörande faktor när 
man handhar resultatet från statistiska undersökningar är att ta i beaktande hur frågornas ut-
formning kan ha påverkat utfallet. Vid en genomläsning av frågorna som låg till grund för 
denna undersökning förefaller de inte vara färgade av ambitioner i formandet av specifika 
svarsmönster. Man kan dock se att det i kategorin, planerar inte att se filmen, finns en i sam-
manhanget relativt stor tolerans gentemot den eventuella judiska skulden för korsfästningen av 
Jesus. Endast 17 procent av dem som svarade att de inte planer att se filmen, kategorin alla 
åldrar, svarade att de ansåg judarna skyldiga till Jesus död. Härpå kan man rimligen dra den 
slutsatsen att det främst tenderar att vara en särskild kategori personer och en särskild kategori 
kristna som dras till att se filmen The Passion of the Christ och att man inom denna grupp 
kommer att finna en oproportionerligt stor andel ”konservativa kristna”93 som i sin tur har en 
inte helt representativ syn på judarnas skuld till Jesus död. T.ex. så ansåg många kristna för-
samlingar i USA det värt mödan att göra bussutflykter med sina församlingsmedlemmar till 
närmaste biograf för att tillsammans bevittna The Passion of the Christ.94 Här kan antas att 
filmen fyllde en konsoliderande funktion för församlingens ledare och medlemmar liksom 
församlingen som kollektiv. 
 
Detta resonemang till trots är siffrorna som kommer fram i undersökningen fortfarande mycket 
intressanta och att man faktiskt kan se en klar utvecklingstendens i det amerikanska samhället 
av ökad skuldbeläggning av judarna för Jesus död. Filmen The Passion of the Christ och de-
batten som varit omkring den har förmodligen mycket med detta att göra. Dels var filmen en 
enorm kassasuccé med över 25 miljoner inspelade dollar per dag de första fem dagarna efter 
öppningen, idag rankad som den tionde internationellt mest lukrativa filmen genom tiderna 
med inspelade över 611 miljoner dollar internationellt.95 Dels var filmen, och är fortfarande, 
mycket omdebatterad, rosad och kritiserad. En film av så stor internationell framgång före-
gången och efterföljd av en så extensiv diskussion, inte minst i angloamerikansk media, 
kommer att ha påverkan på många människor och deras uppfattning av saker som skildras i 
filmen. Bara genom att ämnet, Jesus död och uppståndelse, aktualiseras och diskuteras i tid-
ningar och på TV innebär att det kommer att ha viss inverkan på väldigt många människors 
uppfattning av händelsen och bara denna faktor av aktualisering skulle i sig förmodligen räcka 
för att till viss del pressa upp siffrorna vad gäller den andel amerikaner som anser att Jesus dog 
på korset. Men för att detta ska ske krävs det att den aktuella befolkningen har en särskild 
förförståelse färdig för sig. Denna förförståelse skulle enklast kunna kallas för ett religiöst 
språk, eller en religiöst kristen förförståelse. Det är föga troligt att samma films visning i Sve-
rige fått liknande uttryck i synen på Jesus eventuella död på korset. Det svenska samhället är ju 
i jämförelse med det amerikanska mycket sekulariserat96 och den genomsnittliga svenskens 

                                                 
93 Samma undersökning (Pew 2004) redovisar att 40 procent av de tillfrågade amerikanerna anser att bibeln bör 

tolkas bokstavligen som Guds ord. Detta är vad som brukar kallas för en bokstavstro och det är bland dessa 40 
procent av den amerikanska befolkningen som man finner den grupp vilken här kallas konservativa kristna.

94 Axelson och Sigurdson (2005), s.143.
95 Enligt, http://www.religioustolerance.Org/chrgibson4.htm#fin. 
96 Svenska Kyrkan (2005). 
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religiösa språk eller religiösa förförståelse kommer därmed att skilja sig väsentligt från den 
genomsnittlige amerikanens. 
 
Varför har då denna amerikanska undersökning diskuterats i denna uppsats om den inte kan 
sägas ha ett värde för analysen av den religiösa filmens påverkan på människor i det svenska 
samhället? Motivet bakom detta tillvägagångssätt har varit att visa hur den religiösa filmen 
konkret påverkar människors inställning till religion om än på olika sätt i olika kulturella 
kontexter. Även skeptiker till denna hypotes kan erkänna den religiösa filmen som en del i en 
kulturell, samhällelig utveckling som påverkar människan och människans världsbild rent 
religiöst och existentiellt. Man kan inte särskilja den religiösa filmen från den för filmen sam-
tida kulturella kontexten och den kulturella, samhälleliga utvecklingen.97 I denna utveckling 
som naturligtvis formar människors förståelse och begreppsapparater ingår denna enskilda film 
som en komponent. Här finns det för filmmakaren egentligen endast två alternativ. Antingen 
försöker man gå mot eller med strömmen. Den slutsats som ligger närmast till handa är att 
Gibson har valt det senare alternativet genom att underblåsa den utveckling i allmänhetens 
inställning till religiösa frågor som man kan få en grovhuggen bild av genom att studera ovan 
refererade opinionsundersökning. Ingen kulturell yttring är neutral. Detta ämne diskuteras även 
i boken av Stern, Jefford och Debona98 där författarna bl.a. skriver att: 
 

”If films [and television] both reflect and influence our fundamental cultural values, it is not a long 
stretch to assume that they also influence our religious and theological values as well.” 

 

                                                 
97 Wayne (2005), s. 175. 
98 Stern, Jefford and Debona (1999), s. 9.

 25



8. Kristi Sista Frestelse 

8.1 Inledning 
Filmerna The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse är två filmer som har mycket lite 
gemensamt med varandra. Den enda egentliga direkta överensstämmelsen är det enkla faktum 
att de båda behandlar en i grunden liknande berättelse om den korsfästa och återuppståndna 
Jesus. Men även här skiljer de sig åt på ett diametralt sätt. Medan The Passion of the Christ 
försöker följa evangelierna så nära som möjligt görs det redan i ingressen klart för den som 
tittar på Kristi Sista Frestelse att det handlar om något helt annat än en evangelie- eller tradi-
tionsenlig skildring av Jesus liv och död. Detta görs klart med en text som lyser upp skärmen 
innan själva filmen börjar vars innebörd är att filmen inte kan ses som en historisk skildring av 
Jesus liv och död. Istället handlar det om en fiktiv berättelse som löst bygger på traditionen om 
Jesus så som den återges i de kanoniserade evangelierna. Man skulle med andra ord med stor 
säkerhet kunna säga att filmerna, The Passion of The Christ och Kristi Sista Frestelse är två 
filmer i mångt och mycket är varandras direkta motsatser. Därför kommer nedan filmen Kristi 
Sista Frestelse att kontrasteras mot The Passion of the Christ för att belysa viktiga aspekter hos 
den sistnämnda filmen. 
 

8.2 Handlingen i korthet 
Den grundläggande handlingen i filmen Kristi Sista Festelse berättar om Jesus liv, verk och 
död. Filmen betonar starkt mänskliga drag hos Jesus, så som tvivel, smärta och ångest. Jesus 
våndas över Guds kall och förstår mycket sällan vad det är som Gud egentligen vill att han ska 
göra. Dessutom framställs Judas som en mycket stark lärjunge med tungt vägande inflytande 
över Jesus. Judas försöker genom hela filmen förmå Jesus att välja den revolutionära vägen och 
leda ett väpnat uppror mot Rom. Efter mycket tvivel får Jesus dock tillslut ett tecken från Gud 
att han måste offras och dö på korset varpå han övertalar Judas att överlåta honom till myn-
digheterna. Jesus döms och korsfästs men medan Jesus hänger på korset och håller på att avlida 
träder ett litet barn fram vid hans fötter. Barnet som utger sig för att vara Jesus personliga 
skyddsängel säger till honom att hans verk nu är över, att Jesus kan träda ner från korset. Jesus 
låter sig ledas ner från korset och in i ett alternativt liv där han bland annat skaffar barn med 
Maria Magdalena. Jesus lever så ett långt och lyckligt liv men får på dödsbädden besök av 
Judas och flera andra av de forna lärjungarna. De avslöjar för Jesus att han blivit lurad varpå 
den påstådda skyddsängeln uppenbarar sig som självaste Djävulen. Jesus blir djupt förtvivlad 
och ber Gud om förlåtelse. I nästa ögonblick vaknar Jesus upp på korset igen. Han dör som 
planerat och yttrar i sitt sista andetag ”det är fullbordat”, frälsningsverket är uträttat. 
 

8.3 Kristi Sista Frestelse - en antiimperialistisk Jesusfilm? 
Nedan kommer det att föras en diskussion om skillnaden mellan filmerna The Passion of The 
Christ och Kristi Sista Frestelse vad beträffar framställningen av imperiemakten Rom. Som 
nämnts ovan är Hollywoodfilmer liksom övrig populärkultur oftast starkt färgade av sin samtid. 
Med andra ord, produktioner som överensstämmer mer den för tiden förhärskande politiska och 
ideologiska hegemonin.99 Men ibland skapas storproduktioner med alternativa linjer, såsom 
                                                 
99 Hegemoni är ett uttryck som den italienska marxisten Antonio Gramsci använde på 1920-talet för att förklara 

varför arbetarklassen i de industrialiserade kapitaliststaterna inte hade gjort revolution ännu i enlighet med den 
ortodoxt marxist-leninistiska tolkningen av den historiematerialistiska lagbundna samhällsutvecklingen. Med 
begreppet hegemoni ville Gramsci förklara detta förhållande av relativ fred mellan arbete och kapital i Väst-
europa med det faktum att den härskande borgarklassen inte endast utövade politisk makt genom kontrollen av 
stat och militär utan också genom kulturell och ideologisk kontroll vilket gjorde typiskt borgerliga värderingar 

 26



 

nämnts flera gånger ovan. Ibland blir de stora succéer och andra gånger floppar de helt och 
hållet. Kanske beror många filmers kassamässiga misslyckande på att de inte stämmer överens 
med den hegemoniska föreställningsvärld som en majoritet av de presumtiva biobesökarna 
internaliserat. 
 
Det sistnämnda kan sägas vara fallet med filmen Kristi Sista Frestelse som kom på tvären med 
den officiella amerikanska kulturella och inte minst ideologiska produktionen 100  under 
1980-talet. Som diskuterats utförligt av Axelson och Sigurdson101 var 1980-talet en kulturellt 
och politiskt mycket intressant period i USA. 1970-talet hade inneburit stora nederlag, inte 
minst för det amerikanska krigsmaskineriet i Indokina men lika mycket för den amerikanska 
folksjälen. Man förlorade mycket mer än ett krig i Vietnam, man förlorade även en känsla av 
nationell stolthet och osårbarhet. Tidigare var det nästan otänkbart för den gängse amerikanen 
att den amerikanska militären kunde besegras i krig, och allra minst av en fattig bondegerilla i 
en eftersatt halvkolonial stat. Den amerikanska folksjälen behövde läkas efter det i mångt och 
mycket upprivande 1970-talet och detta var inte filmskaparna i södra Kalifornien sena att bistå 
med. Det genomgående temat för amerikanska blockbusterfilmer under 1980-talet var en pro-
jicering på den vita duken av just det som det amerikanska folket var i så stort behov av, näm-
ligen den allsmäktige hjälten som mot alla odds besegrade alla utomstående fiender. Filmer så 
som Rocky  102 och Rambo-scenen  103 gav just detta och visade upp en betryggande svart-vit 
åtskillnad mellan det alltigenom goda och det totalt onda. Axelson och Sigurdson beskriver 
scenariot som följer: 
 

”Misslyckandet i Vietnam och Watergateskandalen under 1970-talet hade solkat den amerikanska 
nationella stoltheten. Under 1980-talet bevittnade omvärlden en ideologisering av den amerikanska 
administrationens verklighetsuppfattning under Ronald Reagans ledning. […] Hollywoods 1980-tal 
inkluderar en rad filmsuccéer med ultraonda motståndare som hotar den amerikanska frihets-
drömmen.”104

 
Denna utveckling som vi kan följa med facit i hand ter sig mer eller mindre enkelt uttryckt som 
konsolideringen av den moderna monomyten så som vi känner den idag. Men Kristi Sista 
Frestelse levde inte upp till detta behov. Istället gick den rakt mot strömmen105 och försökte 
porträttera en av den amerikanska ”folksjälens” kanske mest centrala figurer, monomytens 
arketyp, Jesus, som allt annat än en obeveklig och övermänsklig hjälte. På många sätt kom 
Kristi Sista Frestelse i helt fel tid. Hade filmen kommit ett tiotal år tidigare skulle kanske filmen 
ha lyckats bättre än vad den gjorde rent ekonomiskt. Men istället misslyckades filmen med att 
ge publiken i USA vad den ville ha. Den visade en svag Jesus och var tydlig i sin imperiekri-
tiska framtoning. Den slog helt enkelt fel tidsmässigt och det budskap den ville förmedla gick 
kanske inte hem i den mån som Scorsese hade hoppats. Kanske är det så att avvikande fram-
ställningar och åsikter behövs som mest då de är som minst populära. Men för att en film ska ha 
någon som helst större förändringskraft är det nödvändigt att den når många tittare. Huruvida 
Kristi Sista Frestelse lyckades med detta kan diskuteras, men det märktes åtminstone inte i 
inspelade dollar. 
 

                                                 
till ”sunt förnuft” - något även en majoritet av arbetarna tog till sig. Från Wayne, s. 73.

100 Hegemonin.
101 Axelson och Sigurdson (2005), s. 140. 
102 Fem filmer till dags dato; 1976, 1979, 1982, 1985 och 1990. I samtliga filmer står Sylvester Stallone, som även 

innehar huvudrollen, för manus och regi. 
103 Trilogi 1982, 1985 och 1988, regisserad av Ted Kotcheff. 
104 Axelson och Sigurdson (2005), s. 140. 
105 För att återigen låna från Gramsci; mot hegemonin. 
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I The Passion of the Christ framställs Pontius Pilatus närmast som en rationell och sympatisk 
härskare som tvår sina händer från skulden till Jesus korsfästelse. Denna scen tas emellertid 
över huvud taget inte med i Kristi Sista Frestelse. Där framställs Pilatus som en grym och 
maktfullkomlig härskare. Ett talande exempel för detta är scenen då Jesus ställs inför Pilatus 
och de talas vid i enrum. Då säger Pilatus, ”Ni [judar] borde räkna dödskallarna uppe på Gol-
gata, det borde finnas ungefär tre tusen sådana där vid det här laget, ni skulle kanske lära er 
något eller vid närmare eftertanke skulle ni kanske inte det”.106 Efter att Pilatus bryskt beslutat 
att korsfästa Jesus, utan synbara samvetskval, ger han genom ovan anförda uttalande uttryck för 
en mycket osympatisk hållning gentemot den judiska befolkningen inom protektoratet Pales-
tina. 
 
För det andra är Judas i filmen en mycket central karaktär. Judas framställs som en stark person 
och som Jesus förmodligen starkaste och mest trogna följeslagare. Jesus och Judas har många 
förtroliga och privata samtal med varandra under filmens gång vilket också leder oss till in-
sikten om att de var varandra mycket nära. Men Judas är inte vilken lärjunge som helst, han är 
en Selot.107 Med detta menas en medlem i den judiska väpnade motståndsgruppen som med 
vapen i hand kämpade för befrielse från romersk överhöghet. Detta görs klart för publiken vid 
ett antal tillfallen, inte minst i början av filmen då man får se Judas i strid med romerska sol-
dater varpå han också faktiskt dödar minst en av dessa. Judas gör dessutom, som nämnts ovan, 
klart för Jesus från första stund när de slår följe att han inte kommer att acceptera något annat än 
en obeveklig linje i kamp mot Rom, alltså revolution eller död åt Jesus. Denna hårdföra linje 
kommer dock Judas under påverkan av sin vänskap med Jesus att avvika något ifrån, då han vid 
ett flertal tillfällen, och inte minst i upprinnelsen till korsfästelsen, faktiskt väljer att lyssna på 
Jesus argument om behovet av kärlekens väg och själens återupprättelse som det primära målet 
för kampen. 
 
Men det faktum att Judas placeras i centrum som Jesus starka man på detta vis gör filmen i sig 
imperiekritisk av den enkla anledningen att Judas historiskt sett mest troligt var en Selot. Denna 
framställning av Judas och inte minst Judas roll i korsfästandet av Jesus får numera visst, om än 
tveksamt, stöd efter upptäckten av det 1700 år gamla s.k. Judasevangeliet.108 Bara det faktum 
att det numera öppnats upp för teorier gällande att det var så att Jesus bad Judas att förråda 
honom ställer Judas i en annan dager. Från att ensidigt varit stämplad som den svagaste länken 
bland Jesus följeslagare, den som förrådde honom, bör han kanske nu mer ses som en av de 
starkare eftersom Jesus hypotetiskt handplockade honom för det inte minst känslomässigt 
krävande uppdraget. I filmen The Passion of the Christ å andra sidan framställs Judas som en 
neslig och förrädisk, inte minst svag, person. Med detta grepp framställer man också den ju-
diska väpnade kampen mot Rom, för vilken Judas i denna kontext mer eller mindre får utgöra 
en representant för, i en negativ dager. I Kristi Sista Frestelse gör man istället det diametralt 
motsatta och sätter Judas i centrum, man ger honom rent av en sympatisk och stark roll. Detta 
kombinerat med den mindre sympatiska framställningen av Pilatus, jämfört med The Passion 
of the Christ, gör Kristi Sista Frestelse till en relativt sett antiimperialistisk film. 
 
Allt för mycket tillit bör dock inte grunda sig på det som skrivs i s.k. Judasevangeliet109 för det 
s.k. Judasevangeliet är långt ifrån den första icke-kanoniserade berättelsen om Jesus liv och 

                                                 
106 Min översättning.
107 I detta sammanhang bör Judas status som Selot endast ses som en del i filmens handling, ingalunda som ett 

historiskt faktum. Visserligen har det spekulerats fram och tillbaka genom tiderna där vissa hävdat att Judas kan 
ha tillhört den judiska upprorsstyrkan. Men det är inte ett historiskt säkert faktum. 

108 TT (6 apr. 2006).
109 Thomson (Apr. 8, 2006). 
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verk från samma tidsepok som finns bevarat i modern tid. En professor vid namn Ehrman som 
är knuten till National Geographic Society110 anser att Judasevangeliet kan ha författats av en 
obskyr kristen sekt vanligtvis kallade för ”the Cainites”.111 Detta var en grupp kristna mycket 
starkt influerade av den gnostiska traditionen och hade därför en, gentemot de kanoniserade 
evangelierna, starkt avvikande syn inte minst på Jesus och Guds natur. Med tanke på ovan 
anförda ska inga analyser hängas upp på en i mångt och mycket föga tillförlitlig källa. Men trots 
allt är det intressant att beakta det faktum att den skildring som görs av Jesus och Judas i Kristi 
Sista Frestelse, på många sätt är mycket snarlik framställningen i det s.k. Judasevangeliet. Som 
tjugotalet år efter filmens produktion väcker debatt i ämnet. 
 

                                                 
110 Cockburn. (May 2006). 
111 Utan översättning från engelska. 
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9. Redovisning av den kvalitativa undersökningen 

9.1 Inledning 
Den kvalitativa enkätundersökningen genomfördes utan nämnvärda förhinder och totalt om-
fattade undersökningen sju svarande, varav tre var kvinnor och fyra var män. En av förutsätt-
ningarna för undersökningen var att få en jämn könsfördelning men på grund av ett bortfall av 
en person i sista minuten blev det trots allt en viss ojämn fördelning. Men trots detta bortfall var 
resultatet av undersökningen lyckad vad gäller att nödvändiga svarsdata samlades in och en 
intressant diskussion fördes i stor grupp efter filmvisningen. Nedan följer en redovisning av 
data som samlats in genom enkäten.112 Mot bakgrund av att den analysmetod som används i 
uppsatsen är den hermeneutiska kommer de svarandes utsagor nedan att behandlas var för sig 
för att lättare kunna se varje person som ett subjekt i en specifik personlig kontext. Alla namn 
som anges nedan är fingerade för att bibehålla principen om anonymitet. 
 

9.2 Redovisning av enkätsvar 
Jonas 
Jonas är en man som nyligen fyllt nitton år och som bara har några veckor kvar av gymnasie-
studierna. Jonas anser sig vara ateist och har för denna grupp av svarande normala filmvanor. 
Bio besöker han mellan 1 och 5 gånger i månaden vilket också är lika ofta som han tittar på film 
via Dvd/Vhs. Däremot tittar Jonas desto mer på film via nedladdning från Internet (mellan fem 
och tio gånger i månaden). Jonas tillhör alltså en minoritet113 bestående av två svarande i un-
dersökningen som ser film via datorn mer än fem gånger per månad.114 Film ser Jonas även hos 
vänner och på TV mellan en och fem gånger i månaden vilket gör att han även här hamnar i för 
undersökningen ”normal” frekvens på dessa frågor. 
 
Jonas föredrar skräckfilmer, dokumentärer och animerade filmer i angiven rangordning115 och 
läser ungefär en bok varannan månad. Dagstidningar läser Jonas regelbundet, d.v.s. minst fem 
gånger i veckan. Jonas anser att han blivit starkt påverkad av en film han sett. Filmen som 
påverkat Jonas mycket starkt heter Det Sjunde Inseglet  116 och Jonas beskriver sin upplevelse av 
filmen som följer: 
 

”Den fick mig att ifrågasätta min ateism. Den ställde frågor som jag inte kunde besvara med rationell 
vetenskap eller logik etc. Vilket var både skrämmande och tankeväckande.” 

 
Jonas anser att upplevelser genom film kan påverka människors religiösa tro ”till viss del”. När 
Jonas ombeds att sammanfatta sina intryck efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger 
han följande svar: 
 

”Mest kände jag sorg, jag kände med Maria. I övrigt kändes det bara som en orgie i blod och lidande. 
Det blev nästan för mycket för att kunna väcka några känslor.” 

 

                                                 
112 Tolkningen av densamma kommer under nästa huvudrubrik, Diskussion och slutledning. 
113 2 svarande i undersökningen ser film via datorn i denna frekvens varje månad. 
114 Anmärkningsvärt är att båda dessa svarande är män. 
115 Varje gång som genrepreferensen anges så är det i fallande skala enligt den ordning i vilken de olika genren 

visas i texten. 
116 Bergman, Ingmar (1957). 
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Den scen som gjorde djupast intryck hos Jonas var ”[…] När Maria går fram till korset och 
kysser Jesus fötter”. Motiveringen till att just denna scen väckte starkast känslor hos Jonas var 
att: 
 

”Just den handlingen var en droppe värme och kärlek i ett hav av lidande och ondska, jag blev rörd. 
 

Kalle 
Kalle är en man som är 23 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religion. Han är inte 
heller ateist utan anger i likhet med en majoritet av de svarande alternativet ingen religiös 
tillhörighet. Kalles filmvanor är inom det normala såväl vad beträffar film på bio, hos vänner 
och på Dvd/Vhs, båda vilka han ser film via mellan en och fem gånger varje månad. Vad gäller 
filmtittandet via dator skiljer han sig dock från mängden och bildar tillsammans med Jonas en 
minoritet i gruppen som ser på film via datorn mer än fem gånger per månad. Kalle tittar också 
mycket på film via TV:n117 vilket gör att han i undersökningen intar en särställning i denna 
kategori. 
 
Kalle föredrar komedifilmer och han läser i genomsnitt en bok per månad. Dagstidningar läser 
Kalle inte regelbundet118 och han anser sig inte ha påverkats mycket starkt av en film som han 
sett. På frågan om han tror att film kan påverka människors religiösa tro ger Kalle följande svar: 
 

”Nja, om man är religiös så tror jag inte man tar så allvarligt på en film.” 
 
När Kalle uppmanas att sammanfatta sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the 
Christ ger han följande svar: 
 

”Jag tyckte filmen var ganska hemsk (inte så konstigt om man bygger en film på att spöa någon i två 
timmar).119 Så man är ju lite nere efter en sån här film. Den var ju lite ledsam eftersom de straffade 
honom för att vara människornas frälsare. Det var ju inte så snällt …” 

 
Kalle anser inte att The Passion of the Christ påverkat honom på något sätt. Men den scen som 
gjort starkast intryck på honom var; ”när de piskar honom i typ en timme, det var grisigt!”. 
Kalle motiverar valet av just denna scen genom att säga: 
 

”Klart det är jobbigt att se när någon få så mycket spö.” 
 

Lisa 
Lisa är en kvinna, nitton år gammal, och anser sig tillhöra den kristna religionen. Lisas film-
vanor är helt och hållet inom det normala för undersökningen då hon anger att hon tittar på film 
inom alla kategorier mellan en och fem gånger per månad. Drama är Lisas favoritgenre tätt 
följd av komedi och skräck. En bok hinner Lisa läsa i genomsnitt varje månad och dagstid-
ningar läser hon regelbundet. 
 
Lisa anser att hon påverkats mycket starkt av en film och filmen ifråga heter ”Timmarna”.120 
Lisa beskriver hur hon påverkades av denna film som följer: 
 
                                                 
117 10-15 gånger i månaden. 
118 Mindre än fem gånger i veckan. 
119 Alla citat som återges är återgivna precis så som de skrivits i enkäten av de svarande. Här har alltså Kalle själv 

skrivit en mening inom parentes, detsamma gäller för de tre punkter som återges sist i citatet. 
120 Daldry, Stephen (2002).
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”Eftersom den beskrev självmord på olika sätt ur olika synvinklar så blev jag oerhört gripen av den, 
men boken som den är baserad på var bättre,121 fast så är det alltid. Det var dock ett tag sedan jag såg 
den så det enda jag kan säga är att jag kände mig gripen, det har inte släppt heller.” 

 
Lisa anser att upplevelser genom film kan påverka människors religiösa övertygelse. Detta 
motiverar Lisa som följer: 
 

”Ja, det tror jag definitivt. Filmkonsten är ju en konst bland andra och meningen med konst är ju att 
påverka folks känslor.” 

 
Sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ sammanfattar Lisa enligt följande: 
 

”Jag känner mig skärrade och chockad, en så verklig eller snarare gripande bild får man ju inte av 
bibeltexterna, de kan ju kännas lite torra. Jesus led ju verkligen och hade oerhört stark tro på att han 
skulle befria världen från synd.” 

 
Lisa anser vidare att hon påverkats av filmen och den scen som gjort starkast intryck på henne 
var ”Den då Jesus piskas sönder totalt, fast också den då han ber på korset”. Denna scen valde 
Lisa för att den ”[…] första för att den var så äcklig. Den andra för hans oerhörda godhet, vem 
skulle annars kunna be en högre makt att förlåta ens plågoandar?”. 
 
Emma 
Emma är en kvinna som är 21 år gammal och anser sig sakna religiös tillhörighet. Emmas 
filmvanor är helt inom gränserna för det normala i undersökningen då hon ser på film via bio, 
Dvd/Vhs, hos vänner och på TV mellan en och fem gånger i veckan. Hon anger dock att hon 
aldrig tittar på film via datorn och nedladdning. Emma föredrar drama framför komedi och 
skräck. Hon läser i genomsnitt två böcker per vecka och dagstidningar minst fem gånger i 
veckan. Emma anser inte att hon någon gång påverkats mycket starkt av en film som hon sett 
men hon tror trots detta att upplevelser genom film kan påverka människors religiösa tro. På 
frågan om detta ger hon följande svar: 
 

”Ja det kan den nog. Om filmen backar upp det man tror på kan den nog göra tron starkare. Jag tror 
dock inte att en film kan göra den svagare då människors tro bottnar i så mycket att man nog ser det 
man vill se.” 

 
Då Emma uppmanas beskriva sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger 
hon följande svar: 
 

”Den var jätte otäck. Väldigt stark film men jag vet inte om den sa mig så jättemycket. Jag känner 
mig mest äcklad av allt våld och kan egentligen inte se något budskap som påverkat mig.” 

 
Emma anser att filmen påverkat henne och den scen hon väljer ut som lämnat starkast intryck 
var ”När han straffades”. Då hon uppmanas att mer ingående beskriva varför just denna scen 
gjort så starkt intryck på henne ger Emma följande svar: 
 

”Jag tyckte det var fruktansvärt att se en människas lidande. Det kändes löjligt att han lade sitt liv i 
någon annans händer och bara accepterade sitt öde. Det känns som en konstig inställning att man 
bara tar det som man tror är förutbestämt.” 

 
På frågan om hon har något att tillägga ger Emma följande svar: 
 
                                                 
121 Woolf, Virginia, Mrs Dalloway, (1925). 
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”Min religiösa tro har inte påverkats av någon film jag sett och jag tror faktiskt inte att filmer och 
media påverkar så mycket vad gäller just religiös tro.” 

 
Anna
Anna är en kvinna som är 21 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religiös grupp. Hennes 
filmvanor ligger helt inom det normala för undersökningen då hon ser film via samtliga me-
dium mellan en och fem gånger i veckan med undantaget att hon ser film via Dvd/Vhs mer än 
fem gånger i månaden. Anna föredrar dramafilmer men tycker även om att se dokumentärer och 
komedier. Anna är den flitigaste läsaren av böcker bland de svarande med en genomsnittlig 
konsumtion av fem böcker per månad. Dagstidningar läser Anna regelbundet och hon anser att 
hon någon gång påverkats mycket starkt av en film. Filmen i fråga heter Dead Man Walking 
och detta val av film motiverar hon enligt följande: 
 

”Dead Man Walking blev man sorgsen och ledsen av att se, jag blev stark motståndare till dödsstraff 
efter att ha sett filmen. Jag blev arg på dem som förespråkar dödsstraff, även om man vet att den 
dömda gjort en dålig grej känner man sympati för honom och hans familj.” 

 
Anna tycker att film kan påverka människors religiösa tro, detta motiverar hon med följande 
svar: 
 

”Ja, därför att film är visuellt och det man ser har man lätt att förstå. Jag tror att om man ser en film 
som är ‘anti-religion’ så blir man mer fundersam och tvivlande, jag tror även att om man ser en film 
som är ‘pro-religion’ är det lättare att acceptera religionen i sig utan att ifrågasätta och tycka att det 
verkar flummigt.” 

 
Då Anna uppmanas att sammanfatta sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the 
Christ ger hon följande svar: 
 

”Det var lite mycket blod, men filmen är framställd så att man blir väldigt arg på dem som dömer 
Jesus och man tar hans parti. Även om jag inte är troende är det svårt att hålla sig opartisk. Man 
tycker synd om Jesus och är förbannad på dem som dömer honom.” 

 
Anna anser att filmen har påverkat henne och den scen som lämnat starkast intryck är scenen då 
”[…] Maria torkar upp blodet efter att han blivit piskad”. Anna motiverar detta val av scen 
enligt följande: 
 

”Man ser hennes lidande som mor, människa och som kvinna. Man ser hur ledsen hon är vilket är 
väldigt jobbigt.” 

 
På frågan om hon har något övrigt att tillägga ger Anna följande svar: 
 

”Filmen är så överdriven, han borde ha dött i mitten av filmen. Det var för mycket blod, i slutet orkar 
man nästan inte bry sig.” 

 
David 
David är en man som är 22 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religiös grupp. Davids 
filmvanor ligger inom det normala för undersökningsgruppen då han ser film mellan en och 
fem gånger i månaden via samtliga kategorier förutom hos vänner där han ser film mellan fem 
och tio gånger i månaden. David tycker mest om dramafilmer men även action- och komedi-
filmer. David läser en genomsnittlig månad inte en enda bok men dagstidningar läser han minst 
fem gånger i veckan. Han anser inte att han någon gång påverkats starkt av en film som han sett 
men på frågan om han tror att upplevelse genom film kan påverka människors religiösa över-
tygelse ger David följande svar: 
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”Ja, om filmen tilltalar dem så kan den göra det.” 
 
Då David ska sammanfatta sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger han 
följande svar: 
 

”Bra film, stark och bra, den får en att stanna upp och tänka efter ett slag. Men jag påverkades inte 
nämnvärt.” 

 
David svarar ändå att han faktiskt påverkats av filmen och den scen som han väljer ut som 
lämnat starkast intryck hos honom är den ”När han blev förrådd av sina egna”. David menar att 
detta val av scen kan motiveras ”För att de angav honom och såg till att han blev korsfäst”. 
 
Fransisco 
Fransisco är en man som är 21 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religiös inriktning. 
Hans filmvanor ligger helt och hållet inom det normala då han ser film via samtliga medieka-
tegorier mellan en och fem gånger i veckan. Genremässigt tycker Fransisco mest om att se s.k. 
”animefilmer”122 men även action- och komedifilmer. Fransisco läser inga böcker en genom-
snittlig månad men läser regelbundet dagstidningar. Han anser att han påverkats mycket starkt 
av filmer som han sett och nämner The Passion of the Christ som en av dessa filmer. Då 
Fransisco ombes beskriva sina känslor efter att ha sett filmen som nämns ovan ger han följande 
svar: 
 

”Filmen var väldigt våldsam och blodig, det var ett mycket intensivt våld. Jag blev upprörd på 
människans inhumana natur”. 

 
Fransisco menar att film kan påverka människors religiösa övertygelse. Detta motiverar han 
enligt följande: 
 

”Klart att film kan användas till att påverka människor. T.ex. under Andra Världskriget så användes 
propagandafilm flitigt till vänster och höger”. 

 
Då Fransisco ombes att beskriva sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the 
Christ123 ger han följande svar: 
 

”Det var väldigt påfrestande att se Jesus sista timmar vid liv, konstant tortyr fram till dess att han 
avlider. Prästernas och romarnas hat mot Jesus, som tycks överrösta allt, tom. frigivningen av en 
erkänd mördare”. 

 
Fransisco anser att filmen påverkat honom och de scener som han tycker har gjort starkast 
intryck på honom är ”Romarnas ‘bestraffning’ av Jesus och korsfästningen”. Fransisco ger 
följande motivering för valet av scen: 
 

”Det intensiva våldet, bristen av nåd, deras omättliga törst efter blod och smärta.” 
 

                                                 
122 Tecknade japanska filmer.
123 Som förvisso var samma film som han kommenterade tidigare under fråga 10.
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10. Diskussion och slutledning 

10.1 Inledning 
Efter att filmen visats till gruppen av svarande och enkätfrågorna fyllts ut genomförde gruppen 
en kortare öppen diskussion om filmen för att vädra eventuella känslor och tankar som väckts i 
samband med visningen. I detta sammanhang stod det snabbt klart att filmen gjort intryck, 
naturligtvis på olika sätt hos olika svarande och i olika utsträckning. Men trots detta var det inte 
svårt att finna en klar tendens bland de svarandes inlägg i diskussionen. Några kommentarer 
som fälldes efter filmvisningen var bland annat; ”det är ju inte precis en sådan film man ser om 
man vill bli på bra humör”, ”det var en mycket stark film, jag känner mig ganska nedstämd 
faktiskt”, ”den skyllde verkligen allt på judarna” och så vidare. Den lämnade verkligen ingen i 
undersökningsgruppen oberörd, det framgick med all önskvärd tydlighet ur diskussionen som 
följde på filmvisningen. Alla hade olika tankar, synpunkter och känslor de ville dryfta. Ingen i 
svarsgruppen ansåg att filmen som sådan var dålig, utan en vanlig kommentar var att ”den är 
välgjord, men det var för mycket blod så att det nästan blev lite överdrivet”. Som kommer att 
framgå nedan påverkade inte heller filmen alla svarande på samma sätt, utan beroende på ett 
antal olika faktorer, varav religiös bakgrund förefaller spelat störst roll, varierade tolkningarna 
av filmen. 
 

10.2 Tolkning av enkätutfall 
En tydlig trend vilken har kunnat skönjas i utfallet av den kvalitativa enkätundersökningen är 
att de svarande ofta slagit ifrån sig på olika sätt, kanske mest frekvent på fråga 8 och 9124 där de 
ställs inför frågan om de någon gång påverkats mycket starkt av en film som de sett,125 för att 
sedan till synes motsägelsefullt fortsätta med att beskriva hur de faktiskt på olika sätt påverkats 
av filmen The Passion of the Christ under fråga 12, 13, 14 och 15. Detta fenomen är såväl 
mycket intressant som svårtolkat. Närmast till hands ligger hypotesen att de svarande helt 
enkelt underskattar filmens kraft till påverkan, i synnerhet på dem själva. Kanske ligger det i 
grunden en form av övertro på det egna subjektets immunitet från påverkan bakom många av de 
svarandes förnekelse av filmens påverkan på dem själva. Som utgångspunkt för diskussionen 
kan vi ta Emmas svar. 
 
Emma anser inte att hon någon gång påverkats starkt av en film hon sett men skriver sedan på 
frågan om hon tror att film kan påverka människors religiösa övertygelse att ”Ja det kan den 
nog. Om filmen backar upp det man tror på kan den nog göra tron starkare.” Film är alltså för 
Emma ett medium som kan påverka andra, men själv anser hon att hon aldrig påverkats. Vidare 
anger Emma att filmen ”[…] var jätteotäck. Väldigt stark film men jag vet inte om den sa mig 
så jättemycket. Jag känner mig mest äcklad av allt våld och kan egentligen inte se något bud-
skap som påverkat mig.” Som framgår ovan saknar Emma religiös övertygelse. Detta kan i 
sammanhanget spela en mycket avgörande roll för hur filmens budskap tolkas. Vi kan ta Lisas 
uttalande som exempel; 
 

”Jag känner mig skärrad och chockad, en så verklig eller snarare gripande bild får man ju inte av 
bibeltexterna, de kan ju kännas lite torra. Jesus led ju verkligen och hade oerhört stark tro på att han 
skulle befria världen från synd.” 

 

                                                 
124 Se bilaga 1. 
125 Endast tre av fyra svarande anger specifika filmer och medföljande motivering till varför de påverkats av just 

den filmen [Jonas, Lisa och Anna]. 
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Här framgår det ju tydligt att Lisa på ett helt annat sätt än Emma har ett religiöst språk och en 
religiös övertygelse in i vilken hon på ett lätt sätt kan tolka in sin upplevelse av The Passion of 
the Christ. Lisa är den enda bland de svarande som angivit att hon är troende kristen. Hon drar 
också paralleller till sin upplevelse av de bibeltexter som hon läst. Det förefaller nästan vara så 
att The Passion of the Christ för Lisa blir en form av bekräftelse av de ”lite torra” bibeltexter 
som hon läst, en grafisk och gripande skildring av det hon tidigare bara läst om eller hört be-
rättas. För Lisa blir därmed filmen något helt annat än för Emma som saknar såväl det religiösa 
språket som den kristna övertygelsen liksom de flesta av de andra svarande i undersökningen. 
 
Tar man Jonas som exempel säger han förvisso att The Passion of the Christ påverkat honom då 
han; ”[…] kände […] sorg, jag kände med Maria. I övrigt kändes det bara som en orgie i blod 
och lidande. Det blev nästan för mycket för att kunna väcka några känslor.” Jonas reaktioner är 
på flera olika sätt typiska för svarsgruppen.126 Han kände att det var en stark och gripande film 
som gav faktiska reaktioner i form av bl.a. en känsla av ”sorg”. Samtidigt är Jonas inte troende 
så han saknar därmed det religiösa språk, alltså den kontext som Lisa har, i vilken han hypo-
tetiskt skulle kunna placera - tolka in och bearbeta de känslor som filmen väcker hos honom. 
För Jonas blir därför filmen mest ett gripande drama, en grafiskt stark berättelse bland hund-
ratals andra som han förmodligen sett i sitt liv på filmduken eller TV-skärmen. The Passion of 
the Christ blir för Jonas också lite överdriven, våldet spiller över i en känsla av överdrivenhet 
och äckel. Lisa däremot ger inte uttryck för samma känsla av äckel och avståndstagande inför 
samma våld som framställs i filmen. Hos Lisa däremot framkallar istället det starka våldet som 
åsamkas Jesus en känsla av förtvivlan och medkänsla. Lisa har ju en personlig tro på att Jesus 
led och dog på korset för mänsklighetens synder. På detta sätt faller Lisas enkätsvar mycket 
nära intill de känslor som Gibson uttryckligen ville förmedla hos biobesökarna.127

 
Här framstår det som att filmen i Lisas fall lyckats med en del av sitt syfte,128 att stärka män-
niskors religiösa övertygelse genom att grafiskt framställa Jesus lidande för mänsklighetens 
synder. Däremot förefaller inte filmen ha lyckats med att bli en framgångsrik missionerande 
film i den bemärkelsen att filmen förefaller framstå som relativt meningslös för de som saknar 
den religiösa tolkningsgrunden. För de som har denna grund att stå på verkar filmen kunna fylla 
en konsoliderande129 funktion, som hos Lisa, men annars faller den platt. Just det faktum att 
våldet är så starkt som det är, vilket inte minst Jonas ger uttryck för, kan fylla en dubbel funk-
tion. För de som har det religiösa språket och den religiösa grunden fyller våldet hela tiden en 
funktion i den meningen att de sätter in våldet i ett sammanhang där grymheten upphör att vara 
meningslös. Den icke-religiösa publiken saknar detta tolkningssammanhang och då blir våldet 
för mycket – meningslöst, överdrivet och onödigt. Den tendens som står att skönja från ovan 
redovisade utfall av min kvalitativa undersökning är därmed att filmen inte verkar tilltala 
icke-religiösa människor i någon vidare utsträckning. 
 
Men som med alla tendenser finns det naturligtvis undantag. En av dessa undantag i min un-
dersökning är vissa av de svar som Fransisco ger vilka uttrycker hur en icke-religiös människa 
ändå har påverkats av The Passion of the Christ på andra sätt än att ‘endast’ känna ”sorg” eller 
                                                 
126 Emma skriver om detta: ”Den var jätte otäck. Väldigt stark film men jag vet inte om den sa mig så jättemycket. 

Jag känner mig mest äcklad av allt våld och kan egentligen inte se något budskap som påverkat mig.” Fransisco 
skriver: ”Filmen var väldigt våldsam och blodig, det var ett mycket intensivt våld. Jag blev upprörd på män-
niskans inhumana natur”. Anna skriver: ”Filmen är så överdriven, han borde ha dött i mitten av filmen. Det var 
för mycket blod, i slutet orkar man nästan inte bry sig.” Kalle skriver: ”Klart det är jobbigt att se när någon få så 
mycket spö.” 

127 Se s. 16, detta arbete. 
128 Se diskussionen på s. 18, detta arbete. 
129 Stärkande.
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”äckel”. Fransisco skriver följande då han tillfrågas om sina känslor efter att ha sett filmen The 
Passion för första gången; 
 

”Filmen var väldigt våldsam och blodig, det var ett mycket intensivt våld. Jag blev upprörd på 
människans inhumana natur”. 

 
På frågan om hur han upplevt filmen denna andra gång ger Fransisco följande svar: 
 

”Det var väldigt påfrestande att se Jesus sista timmar vid liv, konstant tortyr fram till dess att han 
avlider. Prästernas och romarnas hat mot Jesus, som tycks överrösta allt, t.o.m. frigivningen av en 
erkänd mördare”. 

 
Fransisco är som bekant inte själv troende men vidare samtal med honom avslöjar att han har 
sitt ursprung i ett katolskt land i Latinamerika. Endast detta faktum att Fransisco kommer från 
ett land starkt präglat av den katolska tron och även har många familjemedlemmar som är 
utövande katoliker kan ha spelat en roll bakom de svar han angivit där han känner att det var 
personligt påfrestande att se ”Jesus sista timmar vid liv”. Trots att Fransisco inte ser sig själv 
som personligt troende förefaller filmen ha spelat en särskilt stor roll för honom. Men eftersom 
han, sina kopplingar till en katolsk kulturell kontext till trots, själv saknar en religiös överty-
gelse tolkat han filmen på ett annat sätt än Lisa. Istället för att, som i Lisas fall, fokusera på att 
Jesu lidande sker i ett frälsande sammanhang upprörs Fransisco framför allt över hur grymt 
Jesus behandlas och hur inhumant de romerska bödlarna agerar. Istället för att tolka in det 
intensiva våldet i ett frälsningssammanhang förefaller alltså Fransisco tolka in våldet i kate-
gorin, allmänt omänskligt beteende hos enskilda individer. Här verkar det som att det ligger lite 
djupare livsåskådningsfrågor och lurar bakom Fransiscos svar som verkar ha väckts i och med 
att han sett The Passion. Dessa frågor förefaller handla om människans natur och dess inne-
boende ondska kontra godhet. 
 
En av frågorna som ställdes till de svarande var vilken specifik scen eller del av filmen som 
gjort starkast intryck, vid följande fråga ombads de att utveckla varför just denna scen lämnat 
djupast intryck hos dem. De scener som de svarande angivit belyser en del centrala och viktiga 
aspekter bakom de grundläggande frågeställningar som format arbetet med denna uppsats. En 
av dessa frågeställningar var som bekant vilka metoder som filmskaparna använder för att 
påverka publiken i olika syften. Till viss del har ovan ställda fråga besvarats i analysen av de 
Två filmerna The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse. Men för att underbygga de 
analyser som där gjordes kan det vara av intresse att också kort diskutera hur ungdomarna i min 
undersökning själva upplevde att de påverkades och vad det var som var mest påverkande. 
 
Gemensamt för näst intill samtliga svarande är att den scen eller del av filmen som de valt ut 
som lämnat starkast intryck har att göra med den fysiska bestraffningen av Jesus, må det vara 
den intensiva piskningen eller själva korsfästelsen. Det enda undantaget i detta avseende är 
alltså David som anger att sekvensen när Jesus blir förrådd av Judas i trädgården gjort starkast 
intryck. Det faktum att de flesta angivit scener med påfallande grafiskt fysiskt våld som den 
mest centrala scenen stämmer väl överens med deras svar i övrigt om hur de upplevde filmen 
som ”våldsam” och ”överdriven”. Det är också tydligt att Gibson i produktionen av filmen lagt 
mycket stor tonvikt just vid våldet som fyller en mycket stor andel av filmens speltid. Detta 
underbyggs av ovan angivna citat av Gibson i en intervju på den amerikanska TV-stationen 
ABC, där han bl.a. säger att han ”[…] ville att den skulle bli extrem.” Detta helt enkelt för att 
den skulle ”[…] pressa publiken till det yttersta” så ”[…] att de inser det enorma i uppoff-
ringen.” 
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Av de svarandes reaktioner att döma har Gibson lyckats med att göra filmen extrem. Gibson 
förefaller också ha varit lyckosam i skapandet av en film som fungerar konsoliderande för 
redan kristna människor. Det Gibson å andra sidan inte verkar ha lyckats med att skapa är en 
film som är kapabel att i större utsträckning locka människor utan den kristna bakgrunden till 
tron på Jesus frälsningsgärning. Gibson trycker lite för hårt på den fysiska aspekten av Jesus 
frälsningsgärning och det grafiska våldet tar över och lever sitt eget liv i medvetandet hos den 
enskilda biobesökaren. Många av de svarande i min undersökning förefaller ha dominerats av 
känslor såsom Anna uttrycker i följande citat: ”Filmen är så överdriven, han borde ha dött i 
mitten av filmen. Det var för mycket blod, i slutet orkar man nästan inte bry sig.” 
 
En rimlig tolkning av det ovan redovisade förefaller vara att The Passion of the Christ visser-
ligen påverkar de flesta som ser filmen på olika sätt. Den lämnade ingen i min svarsgrupp 
oberörd vilket framgår tydligt av ovan anförda redovisning av enkätsvaren. Däremot förefaller 
det vara så att filmen, för dem som saknar en kristen religiös övertygelse och det religiösa 
språket som hör där till, mest blir en relativt meningslös våldsskildring bland många andra. 
Men för Lisa, som har såväl det religiösa språket som den personliga religiösa övertygelsen, 
blir The Passion of the Christ en personlig bekräftelse av det hon tror på. Den stärker upp de 
kristna texter och traditioner som hon tidigare tagit del av och byggt ett fundament för sin 
personliga tro på. 
 
Därmed måste också en rimlig slutsats i sammanhanget vara att filmen spelar den roll vilken 
Gibson vill att den ska spela, främst hos dem som redan har ett religiöst språk och en religiös 
övertygelse som stämmer överens med den som framställs i The Passion of the Christ. För 
andra blir det närmast ännu en bland hundratals andra våldsfilmer som lämnar en tillfällig 
känsla av avsmak för våldet i sig och den grymhet som visas. 
 

10.3 Slutsatser 
Baserat på bakgrunden, den specifika analysen av filmen The Passion of the Christ kontrasterad 
mot den kortare analysen av Kristi Sista Frestelse, samt redovisningen av de enkätsvar som 
samlats in har de för uppsatsen grundläggande frågeställningarna besvarats. I de avsnitt där 
filmerna The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse analyseras specifikt redovisas 
tolkningar av filmernas huvudsakliga budskap samt hur man i filmerna använt sig av olika 
metoder för att klargöra dessa budskap. I avsnittet där den kvalitativa undersökningen tolkas 
ges svar på den kvarvarande frågeställningen, om människorna i min undersökning upplever att 
de påverkas av den religiösa film som de ser. 
 
Det är alltså tydligt att filmen The Passion of the Christ har ett mycket särpräglat och specifikt 
budskap. Det budskap vilken filmen är ämnad till att förmedla är att Jesus led otroligt svårt och 
dog på korset för mänsklighetens synder. Därmed blir även den enskilda biobesökarens synder 
symboliskt och teologiskt inkluderade i detta, Jesus dog även för just dina synder. Filmen är 
konstruerad så att det starka våldet ska väcka skuldkänslor hos den enskilda tittaren och genom 
dessa känslor stärka personens kristna tro. Genom den ovan redovisade tolkningen av den 
kvalitativa enkätundersökningen är det tydligt att filmen är framgångsrik i detta hänseende. 
Däremot fyller inte filmen enligt enkätutfallet några större missionerande kvalitéer. Av den 
utförda enkätundersökningen framgår det tydligt att den enda person som tolkar in Jesu lidande 
i ett religiöst frälsningssammanhang är den person som själv utgivit sig för att vara troende 
sedan tidigare. Därför tyder den forskning som här presenterats tillsammans med den kvalita-
tiva enkätundersökningen på att ett religiöst språk och en religiös bakgrund är ett måste för 
religiös påverkan genom film. 
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Detta betyder ingalunda att personer som saknar religiöst språk och bakgrund inte kan påverkas 
av filmen The Passion of the Christ, men då inte på ett religiöst plan. Som framgår av under-
sökningen har många svarande visserligen påverkats av The Passion of the Christ, men inte 
religiöst, utan känslomässigt eller på andra sätt. Det redan existerande religiösa medvetandet 
hos personen i publiken är det frö i vilken budskapet om Jesu lidande i filmen kan växa sig 
stark. 
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Enkätundersökning The Passion of The Christ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hej och tack för att du deltar i denna undersökning! Nedan följer ett par frågor som jag skulle vara mycket tacksam om du 
besvarade så utförligt som möjligt. Frågorna kommer att beröra din relation till film och hur du upplever dig påverkas av den 
film som du ser. Eftersom du just sett filmen, The Passion of the Christ, kommer frågorna särskilt inrikta sig på hur du upplevt 
just denna film. Majoriteten av frågorna är s.k. öppna enkätfrågor vilket i korthet innebär att du har utrymme att själv utveckla 
dina svar på det sätt som du önskar. 
 
Återigen tack för ditt deltagande och lycka till!

1. Man 
______
 

Kvinna 
______
 
2. Ålder 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 
 ______ ______ ______ ______ ______ 

3. Religiös tillhörighet 

_____ Ingen 

_____Ateist 

_____ Kristendom 

_____Judendom 

_____ Islam 

_____ Övrigt _____________________________________________________________________ 
 
 
4. Hur ofta ser du på film? 
 
Bio  1-5/mån  5-10/mån  10-15/mån  15-fler/mån 
   ______   ______   ______   ______ 
 
Dvd/Vhs 1-5/mån  5-10/mån  10-15/mån  15-fler/mån 
   ______   ______   ______   ______ 
 
Dator  1-5/mån  5-10/mån  10-15/mån  15-fler/mån 
   ______   ______   ______   ______ 
 
Hos vänner 1-5/mån  5-10/mån  10-15/mån  15-fler/mån 
   ______   ______   ______   ______ 
 
På TV  1-5/mån  5-10/mån  10-15/mån  15-fler/mån 
   ______   ______   ______   ______ 
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5. Vad föredrar du för filmer? (Ange tre alternativ i skalan 1-3) 
 
   Drama   Komedi   Action   Dokumentär 
   ______   ______   ______   ______ 
 

6. Försök ange hur många böcker du läser i genomsnitt per 

____ Månad 

7. Läser du regelbundet dagstidningar (minst fem gånger i veckan)? 

_____ Ja 

_____ Nej 

8. Har du någon gång påverkats mycket starkt av en film du sett? 

_____ Ja 

_____ Nej 

Om du svarat ja på frågan ovan. 

9. Vad hette filmen i fråga? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
10. Hur påverkades du av filmen? Försök att kortfattat beskriva dina känslor efter att du sett 
denna film. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11. Tror du att film kan påverka människor på ett religiöst plan? Försök att ut-
veckla ditt svar nedan. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

12. Du har just sett filmen The Passion of the Christ. Försök att sammanfatta dina känslor och 
intryck av filmen nedan. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

13. Har filmen The Passion of the Christ påverkat dig på något sätt? 

_____ Ja 

____ Nej 

 
14. Vilken scen/del av filmen har gjort djupast intryck hos dig? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
15. Försök att utveckla varför just denna del av filmen gjort intryck på dig medan. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

16. Något övrigt du vill tillägga? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Barry Cogburn 
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Prevalent Among Young People, Minorities and ‘Passion of Christ’ Viewers 
BELIEF THAT JEWS WERE RESPONSIBLE FOR CHRIST’S DEATH
INCREASES

A growing minority of Americans believe that Jews were responsible for Christ’s death.
Roughly a quarter of the public (26%) now expresses that view. This represents a  modest but
statistically significant increase in the number holding this opinion when compared with a 1997
survey by ABC News which found 19% feeling this way.  But a solid majority of Americans both
then and now (60%) continue to say that Jews were not responsible for the death of Christ.

Nonetheless, the shift in opinion among young people
and African Americans over that period has been striking.
Currently, 34% of those below age 30 and 42% of blacks say
they feel Jews were responsible for Christ’s death, up
substantially from 1997 (10% and 21%, respectively). By
contrast, there has been far less movement among older
Americans and among whites.

Despite the increasing belief among some groups that
the Jews were responsible for Christ’s death, other surveys have
shown that only a tiny minority believes that Jews today should
bear responsibility for what happened to Christ 2000 years ago.
An ABC News/PrimeTime poll, released Feb. 15, found that
just 8% think that “all Jews today” bear responsibility for the
death of Jesus, compared with 80% who reject that view.   

The increasing sense among some groups that Jews
were responsible for Christ’s death comes amid controversy
over the Mel Gibson movie “The Passion of the Christ.” A
relatively large proportion of people who have seen the movie
(36%) feel Jews were responsible for Christ’s death. However,
this is also the case among people who plan to see the movie
(29%), suggesting people who are drawn to this movie may be
predisposed to this opinion more than others. By comparison, just 17% of those who have no plans
to see the movie believe that Jews were responsible for Christ’s death.

About one-in-five Americans (19%) say they have already seen “The Passion of the Christ,”
while many more (49%) say they intend to see it; 30% say they do not plan to see the movie. There
also has been considerable public attention to news coverage about the movie – 37% of Americans

Views of Jesus and the Bible

Were the Jews Mar Mar
responsible for 1997 2004
Christ’s death? % %
Yes 19 26
No 62 60
Don’t know 19 14

100 100
Did Jesus die
on the cross?
Yes 91 92
No 5 4
Don’t know 4 4

100 100
Did Jesus rise
from the dead?
Yes 84 83
No 10 11
Don’t know 6 6

100 100

Feeling about June Mar
The Bible 1996 2004
Literal word of God 35 40
God’s word, but not
   to be taken literally 47 42
A book written by men 14 13
Other/Don’t know 4 5

100 100
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say they followed these reports very closely.

The Pew Research Center national survey of 1,703 Americans, conducted March 17-21, finds
that, aside from attitudes regarding responsibility for Christ’s death, opinion on other issues  relating
to Jesus Christ and the Bible have remained largely stable since the late 1990s. About nine-in-ten
Americans (92%) believe that Jesus Christ died on the cross, and 83% believe that Christ rose from
the dead. Both measures are virtually unchanged from the 1997 ABC News survey (91% and 84%,
respectively).

As in previous surveys, the public remains divided over whether the Bible is actually the
word of God and should be taken literally. Currently, four-in-ten Americans express that opinion,
while about as many (42%) say the Bible is the word of God, but that not everything in it should be
taken literally. Just 13% think the Bible is a book written by men and is not the word of God.

A solid majority of white and black evangelical
Protestants believe that the Bible is literally the world of God
(70% and 71%, respectively). Only about a quarter of white non-
evangelical Protestants (24%) and white Catholics (25%) share
this belief. 

Seeing the ‘Passion’
There are only modest age differences among those who

have seen “The Passion of the Christ,” although fewer people
age 65 and older (who typically attend movies at lower rates
than younger people) report seeing the movie.

More African-Americans than whites report seeing the
movie (30% of blacks vs. 18% of whites). Among whites, more
than twice as many evangelical Protestants than non-
evangelicals say they have seen “The Passion of the Christ”
(25% vs. 11%). One-in-five white Catholics say they have seen
the movie.

Young People and the ‘Passion’
Generally, there is a correlation between seeing the

movie, and expressing an intention to see it, with holding the
view that Jews were responsible for Christ’s death. This is

Who’s Seen “The Passion”?

% (N)
Total 19 1703

White 18 1390
Evangelical Protestant 25 413
Mainline Protestant 11 372
Catholic 20 313

Black 30 188
Evangelical Protestant 33 104
Other 26 84

Hispanic 28 117
Catholic 27 73

18-34 23 426
Evangelical 30 105
Mainline 25 84
Catholic 31 120
Secular 7 75

35-59 20 800
Evangelical 29 271
Mainline 12 211
Catholic 20 188
Secular 9 61

60+ 12 457
Evangelical 17 162
Mainline 4 141
Catholic 19 103
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especially the case among younger people. Of those
age 18-34 who have seen the movie, 42% believe
Jews were responsible for Christ’s death. Similarly,
36% of those age 35-59 who have seen “The Passion
of the Christ” express that view. Still, majorities in
both of these age groups – whether they have seen the
movie or not – say they do not feel that Jews were
responsible for Christ’s death. 

Older Americans (those age 60 and older) who
have seen the movie are no more likely than others in that age group to say the Jews were
responsible for Christ’s death. Just 19% of those age 60 and older who have seen “The Passion of
the Christ” say they feel that Jews were responsible for Christ’s death.

***********************************************
ABOUT THIS SURVEY

Results for the survey are based on telephone interviews conducted under the direction of Princeton Survey
Research Associates among a nationwide sample of 1,703 adults, 18 years of age or older, during the period March 17-
21, 2004.  Based on the total sample, one can say with 95% confidence that the error attributable to sampling and other
random effects is plus or minus 3 percentage points.  For results based on either Form 1 (N=864) or Form 2 (N=839),
the sampling error is plus or minus 4 percentage points.  For results based on Registered Voters (N=1306), the sampling
error is plus or minus 3 percentage points.

In addition to sampling error, one should bear in mind that question wording and practical difficulties in
conducting surveys can introduce error or bias into the findings of opinion polls.

Copyright (c) 2004 Tides Center

“The Passion” and Opinion about
Christ’s Death

    Percent saying Jews were
    responsible for Christ’s death

All ages 18-34 35-59 60+
% % % %

All Americans 26 31 27 20

Seen the movie 36 42 36 19
Plan to see 29 33 28 25
Don’t plan to see 17 14 18 17
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DO YOU FEEL THE JEWS WERE RESPONSIBLE FOR CHRIST'S DEATH, OR NOT?

ABC News
----------- March 1997 ----------- ------ March 2004 ------

Yes No DK (N) Yes No DK
Change
in Yes (N)

% % % % % %
Total 19 62 19=100 (752) 26 60 14=100 +7 (1703)
Sex
Male 19 66 15 (359) 28 60 12 +9 (816)
Female 19 59 22 (393) 25 60 15 +6 (887)
Race
White 19 65 16 (612) 24 64 12 +5 (1390)
Black � 21 48 31 (79) 42 47 11 +21 (188)
Hispanic* � 17 61 22 (59) 40 47 13 +23 (117)
Race and Sex
White Men 17 68 15 (293) 25 64 11 +8 (664)
White Women 21 62 17 (319) 24 63 13 +3 (726)
Age
Under 30 10 70 20 (138) 34 55 11 +24 (295)
30-49 18 64 18 (330) 26 62 12 +8 (619)
50-64 25 65 10 (161) 26 64 10 +1 (438)
65+ 24 48 28 (118) 20 56 24 -4 (331)
Sex and Age
Men under 50 15 68 17 (230) 31 60 9 +16 (466)
Women under 50 15 63 22 (238) 27 59 14 +12 (448)
Men 50+ 24 62 14 (127) 23 59 18 -1 (346)
Women 50+ 26 54 20 (152) 23 62 15 -3 (423)
Education
College Grad. 16 73 11 (234) 18 73 9 +2 (591)
Some College 16 69 15 (172) 29 61 10 +13 (411)
High School Grad. 20 59 21 (273) 29 56 15 +9 (542)
< H.S. Grad.� 25 46 29 (69) 33 44 23 +8 (155)

*  The designation Hispanic is unrelated to the white-black categorization.
� Note: Small sample size in March 1997 ABC survey.

Question: Do you feel the Jews were responsible for Christ's death or not?

Continued on next
page...
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ABC News
------------March 1997------------ ----------- March 2004 ------

Yes No DK (N) Yes No DK
Change
in Yes (N)

% % % % % %
Total 19 62 19=100 (752) 26 60 14=100 +7 (1703)
Region
East 15 71 14 (167) 23 60 17 +8 (334)
Midwest 19 58 23 (179) 22 64 14 +3 (414)
South 22 58 20 (249) 31 57 12 +9 (641)
West 18 66 16 (157) 27 60 13 +9 (314)
Religious Affiliation
Total White Protestant 22 60 18 (272) 27 60 13 +5 (785)
  - Evangelical -- -- -- 30 56 14 -- (413)
  - Non-Evangelical -- -- -- 22 66 12 -- (372)
White Catholic 24 66 10 (134) 21 69 10 -3 (313)
Secular � 5 80 15 (75) 20 66 14 +15 (155)
Community Size
Large City -- -- -- -- 27 59 14 -- (348)
Suburb -- -- -- -- 22 68 10 -- (407)
Small City/Town -- -- -- -- 28 58 14 -- (601)
Rural Area -- -- -- -- 28 57 15 -- (331)
Party ID
Republican -- -- -- -- 28 62 10 -- (484)
Democrat -- -- -- -- 31 55 14 -- (577)
Independent -- -- -- -- 22 66 12 -- (542)
Party and Ideology
Conservative Republican -- -- -- -- 26 64 10 -- (310)
Moderate/Liberal Rep. -- -- -- -- 32 58 10 -- (167)
Conservative/Mod. Dem. -- -- -- -- 35 52 13 -- (389)
Liberal Democrat -- -- -- -- 23 62 15 -- (174)
Biblical Literalism
Word of God, to be
taken literally 23 54 23 (292) 35 52 13 +12 (636)
Word of God, but
shouldn’t be taken literally 18 66 16 (336) 24 66 10 +6 (739)
A book written by men,
not the word of God� 11 77 12 (98) 14 74 12 +3 (234)

� Note: small sample size in March 1997 ABC survey
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PEW RESEARCH CENTER FOR THE PEOPLE AND THE PRESS
AND PEW INTERNET AND AMERICAN LIFE PROJECT

MARCH 2004 NEWS INTEREST INDEX
FINAL TOPLINE

March 17 - 21, 2004
N=1703

Question 1 previously released

Q.2 Now I will read a list of some stories covered by news organizations this past month.  As I read each item, tell
me if you happened to follow this news story very closely, fairly closely, not too closely, or not at all closely.
[INSERT ITEM; RANDOMIZE WITH ITEM h ALWAYS LAST; OBSERVE FORM SPLITS]

Very Fairly Not too Not at all
Closely Closely Closely Closely DK/Ref

a. News about candidates for the 2004 presidential election 35 34 18 13 *=100
b. News about the current situation in Iraq 47 36 12 4 1=100
c. The issue of gay and lesbian marriage 29 33 20 17 1=100
d. Unrest and violence in Haiti 15 31 30 23 1=100
e. The terrorist bombings in Madrid, Spain 34 35 18 12 1=100
f.** The trial and conviction of Martha Stewart 18 31 28 23 *=100
g.*** The high price of gasoline these days 47 27 14 10 2=100
h. The release of Mel Gibson’s film “The Passion of the Christ” 37 29 18 15 1=100

**   Asked on Form 1 only (N=864)
*** Asked on Form 2 only (N=839)

See March 25th Pew release for trends on items a,b,c,d and g.

Q.2x Have you seen the movie “The Passion of the Christ,” have you not yet seen it but plan to at some point, or
don’t you plan to see this movie? 

19 Seen it
49 Plan to see it
30 Don’t plan to see it
  2 Don’t know/Refused
100

Questions 3 through 40 previously released



1 Form 1 of this question was asked in the order in which the response categories appear.  Form 2 of the question was asked
in the reverse order.
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Q.41F1/
Q.42F2 Which of these statements comes closest to describing your feelings about the Bible? [READ, IN ORDER]

------ Mid-July 2003 -------
Standard Reverse Standard Reverse March June

Total Order1 Order Total Order Order 2001 1996
40 40 39 The Bible is the actual word of God and is 35 32 38 36 35

to be taken literally, word for word, OR
42 41 43 The Bible is the word of God, but not everything 43 42 44 43 47

in it should be taken literally, word for word, OR
13 14 12 The Bible is a book written by men 16 19 13 14 14

and is not the word of God.
  1   1   1 Other (VOL.) 2 2 2 3  2
  4   4   5 Don't know/Refused (VOL.) 4 4 3 4  2
100 100 100 100 100 100 100 100

N= (864) (839)

ASK ALL:
Q.43 Do you believe that Jesus Christ died on the cross, or not?

ABC News ABC/Washington Post
March 1997 March 1986

92 Yes 91 93
  4 No 5 5
  4 Don’t know/Refused 4 2
100 100 100

Q.44 Do you believe that Jesus rose from the dead, or not?

ABC News
March 1997

83 Yes 84
11 No 10
  6 Don’t know/Refused 6
100 100

Q.45 Do you feel the Jews were responsible for Christ’s death or not?

ABC News
March 1997

26 Yes 19
60 No 62
14 Don’t know/Refused 19
100 100
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Abstrakt


Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka den religiösa filmens påverkan på människans, och då främst ungdomars, uppfattning av religion. Studien har inriktat sig främst på två prominenta religiösa filmer, The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse, men många andra religiösa filmer har tagits med i diskussionen för att göra en mer heltäckande bild möjlig. Mer specifikt har syftet varit att undersöka vilka budskap dessa två ovan nämnda religiösa filmer har och vill förmedla, vilka metoder som man använder för att göra detta och till sista huruvida ungdomarna i den empiriska undersökningen verkligen upplever att filmerna påverkat dem i någon utsträckning eller inte. Denna fråga har besvarats genom såväl undersökning av tidigare forskning, en litteraturstudie, men även genom en särskild empirisk undersökning i form av en kvalitativ enkätundersökning baserad på en visning av filmen The Passion of the Christ för undersökningsgruppen. Slutledningen som baserats på ovan nämnda tillvägagångssätt har blivit att de två filmerna jag valt att analysera båda har tydliga budskap som de vill förmedla till tittaren, dock är dessa huvudsakliga budskap hos filmerna sinsemellan djupt olika. The Passion of the Christ som är en film vars mest framträdande budskap är att man bör inse Jesus lidande och vända sig till den kristna tron, fungerar konsoliderande för de redan kristna, de som redan har det religiösa språket färdigt för sig. Däremot misslyckas filmen med sina missionerande intentioner så till den grad att ungdomar utan ett färdigt religiöst språk inte förefaller tolka in Kristi lidande i en frälsningshistorisk aspekt utan helt sonika reagerar på det fysiska våldet utan att dra längre paralleller på samma sätt som ungdomar med en kristen tolkningsgrund.
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Bilaga 1 - Cogburn, Barry. (2006) Enkätundersökning, The Passion of the Christ

Bilaga 2 - The Pew Research Center. (2004) Belief that Jews were responsible for Christ‘s death increases - Prevalent among young People, Minorities and Passion of the Christ viewers.

1. Inledning


I dagens västerländska informationssamhälle är filmkonsten en viktig del av vardagslivet.
 Tomas Axelson skriver följande i inledningen till sin artikel Film som redskap för livstolkning.


Människors världsuppfattning eller livsåskådning tar i allt högre grad gestalt i samspel med det omgivande mediesamhället och dess kulturella uttryck.


Detta, som kan framstå som en plattityd, är i verkligheten ett viktigt fenomen att studera. När ungdomar ser flera filmer i veckan men mycket sällan läser böcker blir film en viktig opinionsskapare. Detta scenario förstärks än mer då vi ser till svenska kyrkans egen statistik som visar att antalet enskilda biobesök under 2002 uppgick till 18 miljoner, medan antalet enskilda kyrkobesök år 2003 var 21 miljoner enligt svenska kyrkans hemsida.
 Lägger vi därtill antalet nedladdade filmer från Internet, besök på filmfestivaler, gemensamma filmkvällar i vänkretsen, spelfilmer på TV och hyrda filmer på VHS/DVD
 klarnar snart det faktum att svenska folket i gemen spenderar mer tid i filmsoffan än i kyrkobänken. Därför bör man också undersöka filmen som medium mer ingående och vad den faktiskt gör med oss som publik. För inget medium är eller kan vara neutralt. Bakom all film finns särskilda intressen och dessa vill göra något med oss som konsumerar filmen. Frågan är vad.


Vi bombarderas dagligen av olika dramaturgiska intryck från TV, teater eller bio, om detta råder föga diskussion. Däremot har frågan om hur och i vilken grad film och TV-program påverkar oss som sociala varelser med våra värderingar och beteendemönster har länge varit ett omdebatterat ämne. En typ av film vars eventuella påverkan på publiken diskuteras mycket flitigt de senaste åren är reklamfilmen. I denna debatt står striden alltjämt mellan de som hävdar att reklamfilmen har mycket stor påverkan, något som till stora delar förutsätter en relativt passiv publik. Andra menar att reklamfilmen har mycket liten påverkan, något som å andra sidan förutsätter en aktiv och kritisk publik.
 Filmen, i dess olika former, har så länge som den funnits vid olika tillfällen tagits i bruk av olika krafter för att påverka allmänheten i en viss riktning. De flesta har hört talas om sovjetiska, italienska, tyska och inte minst amerikanska krigspropagandafilmer från Första, och särskilt, Andra Världskriget. Men filmer som är ämnade till att påverka publiken i någon utsträckning hör inte endast historien till. Filmen måste än idag kunna räknas som ett allmänt erkänt maktmedel och ett verktyg för påverkan och opinionsbildande, kanske i ännu högre grad än någonsin förut.


Film påverkar, och med dessa fakta klart för mig har det inte varit långt till att flytta fokus till mitt studiemässiga huvudsakliga intresseområde, religion. Politisk film finns det gott om och dessa filmers bakomliggande dagordningar och inverkan på människor är för det mesta mycket väldokumenterat och analyserat. Men hur förhåller det sig då med den rent religiösa filmen och dess påverkan? För det finns verkligen inte ont om filmer med mer eller mindre öppet religiösa budskap av olika slag. Jag har rent grundläggande haft som syfte att undersöka den religiösa filmen och hur den påverkar, eller vill påverka, människor på ett religiöst eller existentiellt plan.


Av flera olika skäl förefaller detta vara mer intressant idag än kanske någonsin förut. För det första lever vi idag i det svenska mångkulturella samhället där man ständigt möter och samverkar med människor tillhörande olika religiösa traditioner tillika olika sätt att se på tillvaron. Detta har också gjort religion till ett väldigt aktuellt ämne att diskutera om man vill förstå hur vårt samhälle fungerar politiskt och inte minst socialt. Samtidigt är religion idag en integrerad del av världspolitiken. Genom de stora mediebolagen målas det upp en starkt förenklad bild av civilisationernas kamp och kriget mellan religionerna, kristendomen och islam, inte minst i samband med kontroversen kring de s.k. Muhammedkarikatyrerna från början av 2006. Men hur man än ser på saken är religionen återigen en central del av politiken, såväl nationell som internationell, och i denna på många sätt konstlade strid mellan de två största världsreligionerna är skapandet och upprätthållandet av den religiösa identiteten och konsolideringen av den egna gruppen mycket viktig. Det är inom denna kontext som jag vill analysera den religiösa filmen för att försöka förstå hur den används av olika intressen i denna mångkulturella och religiöst pluralistiska del av världen vari vi lever.


2. Syfte och frågeställningar


Syftet med denna uppsats är att undersöka vad den religiösa filmen vill förmedla, hur den påverkar människans religionsuppfattning och hur den färgar vår förståelse av religioner och religiösa uttryck. Då film som medium konsumeras mycket flitigt av ungdomar idag har min empiriska undersökning, som en viktig del i uppsatsen, haft intentionen att undersöka just hur ungdomar upplever den religiösa filmen. Den huvudsakliga drivkraften bakom genomförandet av denna undersökning har varit övertygelsen att mer fokus måste läggas på diskussionen om de populärkulturella yttringarna i vår omedelbara livsmiljö som dagligen hjälper till att forma oss som sociala individer. Film blir inte minst intressant i ett religiöst sammanhang då den svenska kyrkans medlemsantal sjunker stadigt för varje år,
 samtidigt som andra undersökningar pekar på att film konsumeras allt flitigare.
 Då kyrkan i många avseenden förlorat sitt forna monopol på formandet av vår föreställnings- och begreppsvärld har andra krafter tagit vid. Det är filmens roll i detta sammanhang som undersöks i denna uppsats.


På grundval av ovan förda resonemang har jag valt att söka svar på tre grundläggande och i varandra integrerade frågeställningar.

· Vilket budskap har de religiösa filmerna jag valt att analysera?

· Vilka eventuella metoder använder filmskaparna sig av för att påverka människors religionsuppfattning?

· Upplever människor i min undersökning att de påverkas av den religiösa filmen som de ser?


3. Metod

3.1 Litteraturstudium


För att få svar på frågeställningarna vilka ligger till grund för denna undersökning har jag tillämpat två huvudsakliga metoder. Den första och även mest omfattande metoden består av en genomgång av litteratur tillgänglig inom området. I försöket att bilda mig en välgrundad uppfattning av ämnet som diskuteras i uppsatsen har ett relativt omfattande litteraturstudium genomförts. Litteraturstudiet har också som syfte att ge svar på de två först angivna frågeställningarna, alltså vilket budskap som filmskaparna har velat förmedla samt vilka metoder de använt för att föra ut det budskap som ligger bakom produktionen. Då det skrivna stoffet inom området visat sig vara större än vad som inledningsvis uppskattats har användningen av denna metod tagit mycket tid i anspråk. Men med litteraturstudiet följer att större möjlighet givits till att rätt tolka och förstå det resultat som den empiriska undersökningen ger. På så sätt har det blivit möjligt att dra så trovärdiga slutsatser som möjligt genom användandet av den hermeneutiska tolkningsmetoden, som hellre än att förklara människans livsvärld vill söka förståelse för densamma.


3.2 Kvalitativ undersökning och den hermeneutiska tolkningsmetoden

Genom att tillämpa den hermeneutiska tolkningsmetoden har jag analyserat varje persons svar i den empiriska undersökningen, och försökt att förstå detta i sin egen kontext och mot bakgrund av personens förutsättningar.
 Detta innebär att det varit centralt att försöka lämna förutfattade meningar och uppfattningar därhän och låta intervjupersonernas svar stå för vad de är, en individs upplevelse av ett särskilt fenomen, något som här inte bör delas in i olika fack eller kategoriseras. Användandet av den hermeneutiska tolkningsmetoden förutsätter användandet av den kvalitativa undersökningsmetoden.


Den hermeneutiska tolkningsmetoden innebär enkelt uttryckt att jag som forskare inte utgår ifrån möjligheten att förhålla mig helt och hållet objektiv inför det resultat som datainsamlingen genererar, s.k. positivistiskt förhållningssätt. Istället måste jag som forskare i högsta möjliga grad vara medveten om den eventuella förförståelse som jag har när studien genomförs för att på bästa sätt kunna ta med denna förförståelse i analysen som helhet.


I denna uppsats har den kvalitativa undersökningsmetoden varit vägledande för genomförandet av den empiriska undersökningen. Med kvalitativ metod avses ett induktivt, d.v.s. hypotesgenererande, tillvägagångssätt.
 Den empiriska undersökningen har genomförts kvalitativt för att med relativt öppen ingång och utan nämnvärda förbehåll gå in i undersökningen och kontakten med människorna i fråga för att därpå formulera hypotesen genom tolkning av informationen denna kontakt genererat. Den öppna ingången i diskussionen och i enkäten ger de svarande själva utrymme att formulera sin relation till den visade filmen och film som påverkande medium mer allmänt. Valet av den kvalitativa undersökningsmetoden har styrts av övertygelsen att det är mer intressant för ämnet att kunna gå in på djupet i en subjekt-subjekt relation till personerna som intervjuas och analysera verkligheten så som den ter sig för dem.
 Detta har i undersökningen ställts i motsats till det deduktiva tillvägagångssättet där man i högre utsträckning försöker tolka in svaren i en kvantitativ undersökning i en för forskaren objektiv, och från subjektet avskiljd, verklighet.


3.3 Validiteten i en kvalitativ undersökning

Begreppet validitet i en kvalitativ undersökning handlar i huvudsak om undersökningens trovärdighet liksom möjligheten att dra trovärdiga och generaliserbara slutsatser från undersökningen som sedan kan användas för att förstå större kontexter i det verkliga samhället.
 För att göra resultatet av den kvalitativa enkätundersökningen i denna uppsats så trovärdig som möjligt har särskild hänsyn tagits till att göra enkäten så lätt att besvara som möjligt. Jag har dessutom varit mycket noga med att inte delge de svarande min förförståelse av religiös film i allmänhet eller The Passion of the Christ i synnerhet. Det har varit av stor vikt att de svarande inte uppfattat att jag som forskare velat ha vissa särskilda svar.


Slutligen har jag gjort en generalisering byggt på den kvalitativa enkätundersökningen. Detta innebär alltså att jag på grundval av den genomförda enkätundersökningen valt att söka dra vissa slutsatser som jag sedan applicerat på en större samhällelig kontext.
 Detta har underlättats av det urval som jag gjort av den grupp svarande som använts i den kvalitativa undersökningen. Jag har, som redovisas nedan, valt ut personer ur den åldersmässiga grupp i det svenska samhället som jag främst velat undersöka. Jag valde också att ta med en kristen ungdom i undersökningen. Jag tror att detta på ett bra sätt speglar svenska ungdomar i allmänhet då en klar minoritet också av dessa är troende kristna. Jag tog också med en ungdom med invandrarbakgrund för att få med den aspekten. I förlängningen anser jag att detta tillvägagångssätt förbättrar validiteten i undersökningen. I det stora hela kan min undersökningsgrupp ses som ett stickprov ur den grupp som jag främst valt att analysera och undersöka.


4. Avgränsning och urval


4.1 Val av film


För att besvara de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats har en religiös film analyserats särskilt ingående. Denna film heter The Passion of the Christ (2004). Avgränsningen har varit svår att göra, då filmkonstens drygt hundraåriga historia är full av otaliga skildringar av religiösa teman,
 men nödvändig för att begräsa arbetets omfattning och storlek. För att ytterligare belysa särskilda, för analysen centrala, aspekter av filmen The Passion of the Christ har denna film kontrasterats mot filmen Kristi Sista frestelse (1988) som på många sätt är mycket olik den förstnämnda filmen. Medan The Passion of the Christ egentligen inte gör någon hemlighet av att vara missionerande är tanken bakom Kristi Sista Frestelse, åtminstone vid första anblick, en annan. Båda filmerna har också utan tvekan varit upphov till stor uppståndelse och genomgripande debatt, men ur väldigt olika perspektiv. Om man kan säga att The Passion, varit en film som i huvudsak redan troende kristna tagit till sig och försvarat måste man säga att förhållandet var det motsatta med Kristi Sista Frestelse tjugotalet år tidigare. Den sistnämnda filmen fick utstå mycket kritik på sin tid varvid många troende såg filmen som snudd på hädisk. I Israel var filmen så kontroversiell att den totalförbjöds.
 Detta helt enkelt för att filmen behandlar en alternativ version av Kristi offer på korset. Det är just den inneboende olikheten mellan dessa två filmer som i mångt och mycket behandlar en och samma bibliska händelse som kan göra denna uppsats dynamisk och intressant. Den litteratur som ingått i litteraturstudien och som därmed ligger till grund för uppsatsen och föreliggande tolkningar presenteras i löpande text allt eftersom filmernas struktur och innehåll redogörs för.

4.2 Val av undersökningsgrupp


Direkt följande på filmvisningen har en diskussion förts i stor grupp som dokumenterats varefter alla de svarande deltagit i en kvalitativ enkätundersökning med öppna svarsalternativ. De åtta personer som valts ut till den kvalitativa undersökningen är i åldrarna 18-23 år. Den huvudsakliga orsaken till att valet av undersökningsgrupp fallit på personer i denna åldersgrupp är, som nämns i inledningen, att ungdomar inom just denna åldersgrupp i allmänhet tenderar att vara mycket flitiga konsumenter av film. Trots att antalet svarande är relativt lågt har djupet i svaren väl kompenserat för bristen i antal. Som nämnts ovan har jag också medvetet valt att inkludera två olika minoritetsgrupper i undersökningen. Den första gruppen, som i undersökningen representerats av en ung kvinna, har varit kristna ungdomar. Den andra gruppen, som i undersökningen representerats av en ung man, har varit ungdomar med utomeuropeiskt ursprung. Detta val har jag gjort för att den undersökningsgrupp som legat till grund för min analys så gott som möjligt ska spegla det verkliga samhället och därmed göra en generalisering av analysens resultat lättare att genomföra.


Endast en film har visats för undersökningsgruppen och det var den film som analyseras djupast i uppsatsen, The Passion of the Christ. Denna film valdes till visningen främst för att den ligger nära i tiden men också för att en del av ungdomarna som deltagit i undersökningen hade sett filmen tidigare. Detta faktum har underlättat den kvalitativa undersökning då dessa personer redan på många sätt hunnit utveckla en mer genomtänkt relation till filmen i fråga innan undersökningstillfället.

4.3 Urval och perspektiv


I uppsatsen görs en marxistiskt inspirerad analys av film och filmens roll i Sverige, och trots att fokus ligger på de svenska förhållandena har jag även bitvis lyft analysen till andra världsdelar. Valet att använda marxistiska teorietiska utgångspunkter i denna uppsats har grundats på uppsatsförfattarens subjektiva politiska uppfattning som oundvikligt genomsyrar stora delar av analysen på vilken arbetet bygger.


Den huvudsakliga målgruppen för undersökningen har begränsats liksom undersökningsperspektivet. Fokus har legat på analysen av kristna filmer i en kristen västerländsk kontext. Därför har tyvärr inte tiden räckt till för att undersöka andra religiösa gruppers/kulturers syn på den religiösa filmen samt religiösa filmer från andra kulturella sfärer. Med detta sagt skulle man kunna anklaga arbetet för att genomsyras av en viss etnocentrism. Men då är det en etnocentrism som jag är högst medveten om och som jag tror har varit nödvändig för att begränsa arbetets storlek så att det inte vuxit sig utanför de tids- och resursmässiga ramarna jag haft till mitt förfogande.

5. Tidigare forskning


Vid påbörjandet av denna uppsats förelåg inte stora förhoppningar om att finna särskilt mycket litteratur i ämnet då det föreföll vara en ganska smal gren av religionsvetenskapen. Men denna tidiga hypotes beträffande tillgänglig litteratur visade sig vara felaktig. Under arbetets gång har det visat sig att det faktiskt skrivits en hel del inom detta område, dock framför allt på engelska. Det lilla som varit tillgängligt inom den svenska kontexten har till stor del varit knutet till religionsforskaren vid Högskolan i Dalarna, Axelssons forskning i ämnet. Här avses främst den antologi
 som han och Sigurdson tillsammans varit redaktörer för, vilken varit mycket behjälplig som inspirationskälla till denna uppsats, vars syfte som beskrivs mer noggrant i det nedanstående, är att undersöka vad den religiösa filmen vill förmedla, hur den påverkar människans religionsuppfattning och hur den färgar vår förståelse av religioner och religiösa uttryck. Boken har också varit en källa för vidare litteraturhänvisning.


Det som varit tillgängligt utanför den svenska kontexten har som sagt gjort stoffet rikare. Inte minst har onlinetidskriften Journal of Religion and Film.
 som utgår från The University of Nebraska Omaha i USA varit till stor hjälp då olika forskare och teologer från USA och hela världen skriver artiklar inom just ämnet, religiös film och dessutom recenserar enskilda filmer ur ett religiöst perspektiv. Men det har också varit relativt lätt att finna annan litteratur inom området vilket framgår nedan och i litteraturlistan.


6. Den religiösa filmen - en historisk genomgång


Det är problematiskt att dra en tydlig gräns mellan film i allmänhet och religiös film. Anledningen till detta är att om man bara är uppmärksam, utan större svårighet kan utläsa religiös symbolik, budskap eller religiöst inspirerad narrativitet ur en klar majoritet av de filmer som idag produceras i västvärlden. Man behöver bara se till den moderna Hollywood Blockbuster-genren.
 Den amerikanske nytestamentlige teologen Robert Jewett, har genom studium av amerikansk populärkultur, så som blockbusterfilmer, serietidningar etc., kommit att mynta begreppet, monomyt för att beskriva den Jesus-symbolik som så till den grad genomsyrar den västerländska populärkulturen.
 Begreppet monomyt används för att beskriva hur många populärkulturella filmer tematiskt sammanfaller mycket nära med traditionen om Jesus liv, död och återuppståndelse. Hur många blockbusterfilmer har vi inte sett som målar upp bilden av en huvudperson som först utsätts för grym förnedring, förnekar sitt kall som hjälte, till slut antar utmaningen bara för att stiga upp från ett till synes omöjligt underläge och till slut stå som segrare över det ondas representanter? Här kan nämnas bl.a. moderna kassasuccéer som t.ex. Sam Raimis Spindelmannen 1 och 2, (2002 respektive 2004), Larry och Andy Wachowskis The Matrix (1999) o.s.v.


Det intressanta är att den berättarmodell som man brukar förknippa med storproduktioner från Hollywood i hög utsträckning kan sägas härröra från traditionen om Jesus så som den tolkats ur de evangeliska texterna. Härmed påstås det inte att det bara därför kan sägas handla om religiös film. Det handlar om film inspirerad av en religiös tradition som på många sätt fungerar som normativ komponent i det västerländska kulturella arvet för hjälteberättelser. Däremellan är skillnaden ganska stor och det är viktigt att göra en tydlig åtskillnad mellan religiös film och film vars berättarstruktur bygger på religiös allegori. Men först kommer en redovisning av den rent religiösa filmens historia. Här har valet av fokus legat på skildringen av traditionen om Jesus i filmens värld.

6.1 Hundra år av Jesusskildringar inom filmens värld


Under filmmediets drygt hundraåriga historia som populärkulturen företeelse har berättelsen om Jesus som härrör från framställningen i evangelierna skildrats otaliga gånger på den vita duken. Filmatiseringar av Jesus-berättelsen började nå en bredare publik redan vid tiden kring sekelskiftet 1800-1900. 1895 skedde den fösta kommersiella visningen av en sådan framställning i Frankrike. Men för att finna filmatiseringar som är bevarade till dags dato måste vi söka oss till början av 1900-talet.


Det är vidare mycket otroligt att det var en slump att just bibliska berättelser blev det mest populära temat att skildra för de tidiga filmskaparna. Då de allra tidigaste filmatiska produktionerna i slutet på 1800-talet sällan hade någon berättarstruktur eller dramaturgisk uppbyggnad att tala om. Istället handlade det oftast om filmsnuttar som visade helt vardagliga saker som arbetare på väg ut ur fabriksportarna eller ett tåg som bromsade in vid en station. Endast det faktum att det handlade om rörliga bilder lockade en betalande publik till de primitiva biografsalongerna. Men ganska snart hade människorna vant sig vid det faktum att man numera kunde fånga och framställa rörliga bilder på filmduken. I takt med att denna normaliseringsprocess pågick blev publiken mer och mer kräsen och efterfrågade mer underhållande historier än de tidiga filmernas bilder ur det vardagliga livet.
 Fenomenet beskrivs av författarna Kinnard och Davis i följande citat.


”In the late 1890s, the producers of the earliest motion pictures quickly realized that greater profits [!] could be earned only through the presentation of a more respectable product. With the public tiring of the nickelodeon clips depicting not much more than street scenes and novelty vignettes, desperate film manufacturers turned to novels and stage plays for inspiration […] The Holy Bible was one of the first dramatic works adapted to the screen, simply because it presented filmmakers with material that was not only popular but dignified.” [Mina klamrar]


Som framgår ovan var bibeln ett
 attraktivt byte att ge sig hän åt för de tidiga filmskaparna helt enkelt därför att det var en berättelse som från början var menad för publikmässig framgång, det var redan en välkänd och populär berättelse. Det krävdes relativt lite marknadsföring och introduktion för att locka människor att se filmer om passionsberättelsen eftersom gemene man, åtminstone i det kristna västerlandet, redan kände till grunddragen i historien. Dessutom har religiös film från början varit intressant för den som redan är troende just av den anledningen att det utgör ett utmärkt tillfälle till att stärka sig själv i sin tro, att genom passionsberättelsen påminna sig själv om hur mycket Jesus faktiskt led för våra synder o.s.v. Därför var det ingen tillfällighet att det var i just USA som den religiösa filmen som medium verkligen slog igenom störst i dessa filmens tidigaste dagar.


Visserligen var det i Europa som de allra tidigaste försöken att framställa kristna berättelser på den vita duken skedde men det var i USA som det verkligen tog fart på allvar.
 Detta har mest troligt flera olika orsaker. En av dessa orsaker kan antas vara den religiösa situationen i USA, ett land där kristendomen är och länge varit mycket djupt förankrad hos befolkningen.
 En annan orsak kan nog sägas vara den ekonomiska situationen i USA vid tiden kring sekelskiftet. Dels fanns en relativt resursstark borgerlighet som ständigt var på jakt efter nya kapitalplaceringsmöjligheter, beredda och förmögna att snabbt börja exploatera mediet religiös film för sina privata vinstintressens skull, det fanns en stor fattig arbetarklass som var i behov av verklighetsflykt och förvissning om att det kristna tröstebudskapet som predikades för dem verkligen stämde.
 Det är av mer eller mindre samma anledning som filmatiseringar av Jesu liv, verk, död och återuppståndelse än idag fortsätter att produceras med jämna mellanrum. Är framställningen något så när välgjord och sympatisk har man en given publik i miljontals hängivna troende världen över. Filmskaparnas kapitalhunger har ännu inte blidkats.


På samma sätt som tidig film på ett mer eller mindre naturligt sätt fann en partner i den kristna religiositeten hänger även filmen som medium tätt samman med kapitalismen som samhällsekonomiskt system i enlighet med den marxistiska synen på sambandet mellan bas och överbyggnad.
 Filmen hungrar efter och kapitaliserar på den, av det borgerliga produktionssättet
 alienerade, människans dualism
 och behov av tillfällig verklighetsflykt. Det är också här som man finner en av de mest grundläggande kopplingarna mellan religion och film nämligen att de båda fyller ett i grunden liknande behov hos människan, alienationsflykten.
 Kanske var det rent av därför religion och film under dessa tidiga år likt två motsatta magnetpoler attraherade varandra och fördes samman i syntesen, den religiösa filmen. Detta, i sin essens, marxistiska sätt att se på filmen som populärkulturellt medium har givit upphov till en hel del debatt inom den mer intellektuellt inriktade vänstern under många år. Diskussionen
 har i huvudsak handlat om huruvida film befinner sig i ett oupplösligt förhållande till det kapitalistiska samhället och dess dualism och alienation av den arbetande människan eller inte.


En marxistisk filosof som intagit denna hållning till filmen var tyske Theodor Adorno. Adorno intog en mycket negativ inställning till filmen som medium och mer eller mindre dömde den till att för alltid stå i ett oupplösligt samband med det borgerliga produktionssättet.
 Följande citat av Författaren Mike Wayne handlar om just Adornos syn på filmen och dess relation till det kapitalistiska produktionssättet.


”His chapter on the culture industry conjures up a devastating indictment on the integration of film into capitalist industrial production and consumption. This too is something that film and the masses share: the latter have their labour power industrialized for the pursuit of profit while film replays in their leisure time what is done to them in their labour time. Adorno and Horkheimer offer an unrelenting vision of an art form broken down into instrumentally calculated effects, subordinated in every particle to an efficient system of profit maximization.”


Adornos hållning i frågan som Wayne här beskriver är helt enkelt den att film så som den artar sig idag som populärkulturelit medium är så tätt sammanlänkat med det kapitalistiska produktionssättet att det knappast finns något kvar om man försöker skilja dem åt. Den gängse Hollywoodproduktionen är satt i ett oupplösligt samband med det kapitalistiska produktionssättet medan man inom andra kontexter mycket väl kan skapa film i en revolutionerande eller utomkapitalistisk kontext.


För det är med film, så som är fallet med andra mer eller mindre populärkulturella yttringar som litteratur och teater, att kulturproduktionen i ett visst samhälle kan fylla olika syften beroende på vilken klass som tagit den i sin tjänst.
 T.ex. fyllde filmen i det tidiga sovjetiska samhället en revolutionär roll på den fattiga landsbygden i skapandet av det postkapitalistiska produktionssättet. Den sovjetiska eller den kubanska filmen för att nämna två utomkapitalistiska exempel, har inte som mål att lindra den arbetande befolkningens underliggande känslor av dualism eller alienation. Den har den motsatta uppgiften, nämligen, att vidga sinnena istället för att bedöva dem. Den postkapitalistiska filmen vill få publiken att tänka istället för det motsatta.
 Det är bara att titta till den stadiga ström av filmer som rullar fram ur den amerikanska filmindustrin, varav en majoritet har mer eller mindre liknande teman och samma bakomliggande motiv, maximering av vinsten och inte sällan diverse produktplaceringar. Men som är fallet med alla regler finns det undantag som bekräftar deras riktighet. Under de senaste trettio till fyrtio åren har det med jämna mellanrum skapats filmer i Hollywood som haft en något alternativt hållen politisk agenda.
 Men trots dessa regelbundna undantag som är det svårt att se faktumet, att världens kommersiellt mest framgångsrika filmatiska storproduktioner kommer från världens ledande kapitalistiska stat, som ett sammanträffande.


Samtidigt som kristna teman alltid varit attraktiva och intressanta för filmskapare har det aldrig varit en okomplicerad historia. En sak som inte kan sägas om bibeln är att den håller måttet som dramaturgiskt fängslande manuskript nödvändiga för t.ex. filmatiseringar. Tar man passionsberättelsen som utgångspunkt för detta resonemang saknas många centrala dramaturgiskt viktiga delar av vad en fängslande filmatisering bör innehålla. Mycket viktig information lämnas därhän. Vi får till exempel aldrig veta exakt varför Judas förråder Jesus. Visserligen får vi veta att Judas mottar en belöning i guld från de judiska myndigheterna för informationen om var Jesus befinner sig, men det är inte ett helt tillfredsställande motiv.
 Sådana ”hål” i bibelns narrativa berättelse utgör naturligtvis stora utmaningar för alla som försöker återge berättelserna inom filmens medium. Där dessa ”hål” framträder i berättelserna måste filmskaparen försöka fylla dem med ett eget innehåll.
 Detta är inte en enkel uppgift och vad man än väljer att göra kommer man förmodligen så gott som alltid att väcka anstöt hos någon grupp. Av denna anledning kan man säga att kristen film dels är mycket attraktiv för filmskapare, på grund av den stora målgruppen - troende kristna - men är också ett mycket komplicerat och svårforcerat företag.


1913 var året för den första större amerikanska satsningen på en filmatisering av Jesu liv och verk. Den hette From the Manger to the Cross och var den första större amerikanska produktionen i genren att filmas utanför Nordamerika. Filmen regisserades av Sidney Olcott och sedan dess har Jesus-filmen veritabelt exploderat till att bli en mycket innehållsrik och omfattande genre med näst intill otaliga mer eller mindre välkända och välgjorda produktioner.
 Trots att de alla i grunden behandlar samma tema - Jesu liv, verk, död och återuppståndelse - är dessa storheter inom Jesus-genren sinsemellan väldigt olika.


Hur man bör se på Jesus som människa, som Gud eller som en blandning av båda dessa tillstånd har som bekant varit ett mycket vida omdebatterat ämne under så gott som hela kristendomens historia och fortsätter än idag att vara det. Bara för att olika kyrkliga koncilium under olika historiska epoker slagit fast olika normativa sätt att se på Jesu natur, bland annat Treenighetsläran,
 innebär det inte att den normativa linjen förmedlad av respektive kyrklig inriktning haft totalt monopol på de kulturella framställningarna av Jesu liv och verk. Detta visar inte minst genren av Jesus-filmer där de olika filmerna mycket tydligt lägger tonvikt på olika aspekter av traditionen om Jesus.
 Många av filmerna, särskilt de tidigaste framställningarna, väljer att starkt betona Jesu övermänskliga drag, medan andra filmer, särskilt de mer sentida - så som Kristi Sista Frestelse, poängterar just Jesu mänskligare sidor.


Ännu ett dilemma som följt med filmskaparna inom Jesus-filmens genre från start är att det är en svår balansgång att återge Jesusberättelsen utan att väcka anstöt. Många av de tidigare filmerna löste detta problem genom att helt enkelt inte visa Jesus i bild utan kanske i form av en utsträckt arm, sandalklädda fötter eller i profil bakifrån för att helt och hållet slippa ge sig i kast av den visuella och estetiska framställningen av en så helig personlighet. En film som tar till detta knep är den första filmatiseringen av romanen Ben Hur från 1925 där man aldrig får se Jesus i helbild. Detta tilltag bidrar naturligtvis bara ännu mer till upphöjningen av Jesus.


Traditionen om Jesu liv och verk har även skildrats ur ett marxistiskt perspektiv. Den berömda italienska filmaren och marxisten Pier Paolo Pasolini har i filmer såsom The Gospel According to St. Matthew valt att skildra Jesus som samhällsengagerad revolutionär verksam bland de enklaste av människor
 medan storproduktioner från Hollywood så som Ben Hur från 1959, med konservative Charlton Heston som en av huvudrollsinnehavarna, istället valt att fokusera på Jesus som upphöjd monomyt.
 Men ingen har till dags dato patenterat berättelsen om Jesus och därför står det var och en fritt att efter egen övertygelse tolka och framställa berättelsen för att fylla de funktioner man vill att den ska fylla.


7. En analys av filmen The Passion of the Christ


7.1 Inledning

Filmen The Passion of the Christ, regisserad av Mel Gibson är en mycket intressant film att analysera utifrån perspektivet religiös film och filmens påverkan av människors uppfattning av religion. Detta är fallet av flera olika anledningar. Det är inte alls svårt att se det faktum att filmen har en klart statuerat bakomliggande budskap. Filmens uppgift förefaller vara att med starka dramaturgiska verktyg driva hem en särskild poäng hos miljontals biobesökare världen över. Efter att ha sett filmen ska det inte råda någon som helst tvivel om att Jesus led och dog för våra synder.


Det är ingen hemlighet att Gibson själv är långt ifrån neutral i trosfrågan. Istället är han aktiv katolik, av den ”hårda skolan”,
 tillhörande en konservativ, våldsfixerad katolsk inriktning som bl.a. tar avstånd från vissa av katolska kyrkans dekret i samband med andra Vatikankonciliet på 1960-talet.
 Med egna ord uttrycker Gibson sitt grundläggande motiv bakom produktionen av filmen som följer:


”Jag ville att den skulle bli extrem. Jag vill att den ska pressa publiken till det yttersta, så att de inser det enorma i uppoffringen […] Det är alla vi, mänskligheten, som är skyldiga till Jesus död”, sade Mel Gibson i en längre intervju med tv-bolaget ABC: s Diane Sawyer […]


7.2 Handlingen i korthet

Filmens handling är hämtad från ett urval bland de synoptiska evangeliernas beskrivning av Jesus sista tolv timmar i livet med korsfästningen som slutgiltigt klimax. Därmed är det inte en hemlighet för många hur historien kommer att avlöpa och vad upprinnelsen kommer att vara. Just av denna anledning är den dramaturgiska modellen för The Passion of the Christ lite annorlunda jämfört med många andra filmer. Till exempel behöver man inte på samma sätt använda sig av en särskilt upplysande och detaljerad presentation. Publiken förväntas veta i förväg vilka Jesus lärjungar är, vem Jesus själv är och vad de gör för något. Filmen räknar med en hel del förkunskaper. Därför kan man också se vilken publik filmen först och främst riktar sig till. Filmen riktar sig till en kristen, västerländsk publik. Antingen ska man redan vara kristen eller så ska man åtminstone ha växt upp i en kristen kontext. Har man inte det och i allmänhet saknar kunskap om de grundläggande dragen i traditionen/traditionerna om Jesu liv, död och uppståndelse kommer man att ha svårt för att hänga med i filmen direkt från början.


Som första del i anslaget får vi se ett utdrag ur Jesaja
 [kapitel 53] som lyder;


”He was wounded for our transgressions, crushed for our iniquities; by his wounds we are healed.”

Filmen börjar i trädgården Getsemane utanför Jerusalems stadsmurar. Där får vi i nattligt månsken och bland skuggkastande träd se Jesus som knäfaller och ber till herren Gud till synes i djup desperation och med rädsla i rösten inför vad som han vet komma skall. Jesus ber Gud om att få slippa det som är i annalkande men avslutar med; ”låt din vilja ske, inte min” för att visa sin ställning som underordnad Gud. Soldaterna anländer, griper Jesus och för bort honom. Väl inne i Jerusalem ställs Jesus inför en minst sagt sumarisk rättegång och döms till döden av ett hätskt fariseiskt
 prästerskap, ivriga att kväsa denna subversiva profet, påhejade av en ursinnig folkhop. Men eftersom det judiska högsta prästerskapet, sanhedrin, saknar möjlighet att döma invånare i Palestina till döden förs Jesus till representanten för det romerska protektoratet i Palestina, Pontius Pilatus, för att få honom dömd för hädelse och andra mindre förseelser så som störande av den judiska vilodagen. Pilatus förhör Jesus och finner honom inte skyldig till något brott men inser att han har en potentiellt revolutionär situation i anstormning. Pilatus sänder Jesus till Herodes Antifas för att han skall döma Jesus istället. Men det visar sig att inte heller Herodes finner Jesus skyldig till något brott.


Jesus förs återigen inför Pilatus som motvilligt går med på att låta straffa Jesus. Bestraffningen blir hårdare än vad Pilatus beordrat och Jesus piskas nästan till döds. Pilatus som är mer eller mindre sympatiskt inställd till Jesus vill inte gärna ha Jesus blod på sina händer. Därför, som ett sista försök att rädda Jesus undan folkets vrede, ställer Pilatus de församlade inför ett val. De får välja mellan att få den beryktade mördaren, Barrabas eller Jesus frigiven. Folket väljer Barrabas och Jesus döms enligt de församlade judarnas uttalade vilja till döden genom korsfästning. Detta är alltjämt en av filmens kanske mest kontroversiella ögonblick då den judiska folkmassan i filmens originalversion skriker - ”Hans blod må komma över oss och våra barn”.
 Många har anklagat filmen för att vara antisemitisk,
 och för att mildra denna kritik översattes inte detta skrik
 från folket i undertexterna.


Jesus korsfästs och får under piskrapp vandra den s.k. Via Dolorosa
 genom Jerusalems gator och fram till toppen av klippan där korsfästningen skall ske. När Jesus efter ungefär halva vägen bedöms vara ur stånd att fortsätta på egen hand får en man ur åskådarmassan hjälpa Jesus att bära korset resten av vägen. Till slut når processionen toppen av klippan och Jesus korsfästs och hängs upp tillsammans med två brottslingar. Samtidigt som Jesus själ lämnar kroppen och tas upp till Gud i himmelen drabbar en kraftig jordbävning Jerusalem med omnejd och Templet raseras - precis som Jesus förutspått.
 Jesus placeras i en katakomb och filmen slutar med att vi får se en på den tredje dagen återuppstånden Jesus i profil innan han kliver upp och lämnar grottan. Underförstått är det nya templet Jesus själv som återuppstått efter tre dagar, eller åtminstone tron på Jesus kärlek och offer för våra synder. Cirkeln har slutits och filmens budskap om kopplingen mellan åskådarens synder och Jesus lidande står i klar dager.


7.3 Analys Inledning


Filmen The Passion of the Christ är på många sätt en komplex och mångbottnad film. Därför tål den att analyseras och betraktas ur flera olika synvinklar och från flera olika perspektiv. Därför kommer analysdelen att struktureras i två huvudsakliga avdelningar. I den första delen kommer tyngdpunkten att ligga på analysen av filmens, enligt Gibson uttalade, officiella budskap om mänsklighetens kollektiva skuld till Jesus lidande.
 Denna första del kommer därför att främst handla om Jesu frälsningsgärning genom lidandet. I den andra delen kommer däremot målet vara att gripa in i och förstå det mer subtila budskap hos filmen. Dessa spår som kommer att följas är inte nödvändigtvis att se som direkt medvetna delar av filmens förmedlade budskap. Men enligt den marxistiska grundsynen som genomsyrar detta arbete är det viktigt att se en kulturell yttring, som filmen faktiskt är, också ofrånkomligen som ett dokument av och för sin tid.
 I denna avdelning kommer därför de eventuella antisemitiska inslagen i filmen liksom filmens inställning till imperiebyggande att studeras närmare. Detta kommer att leda in på ett försök att koppla detta till den för filmen samtida amerikanska utrikespolitiken.

7.4 Vilket är filmens huvudsakliga budskap?


Jesaja, som citeras i filmens anslag, var en gammaltestamentlig profet som bl.a. förutsåg den helige messias ankomst. Ovan anförda citat ur Jesajas profetia kan man utan större svårigheter dra paralleller till den nytestamentliga traditionen om Jesus liv, verk och död. Det var också precis sådana paralleller som Jesus och hans efterföljare gjorde för att bevisa kontinuiteten mellan de gammaltestamentliga kungarna och Jesus - människosonen. Redan här, när citatet ur Jesaja lyser upp skärmen, får vi i stora drag klart för oss vad filmen kommer att handla om, nämligen Jesus död och uppståndelse - korsfästningen som den ultimata uppoffringen för mänsklighetens synder. Här får vi också veta vilken filmens huvudsakliga budskap kommer att vara, liksom är fallet med innebörden i de evangelier som man säger sig sträva efter att följa, nämligen vänd dig till Jesus ty han har dött för dina synder och har gjort Guds kärlek tillgänglig för hela mänskligheten.


Liksom fallet är med filmens titel, The Passion of the Christ, är det inte svårt att utläsa motivet bakom filmen ur det inledande citatet ur Jesaja. Lidandet är det centrala och därmed blir filmens missionerande funktion ofrånkomlig. I kristen tradition handlar berättelserna om Jesus lidande just om försoning. Genom att Jesus offrade sig själv lidande på korset så dog han för mänsklighetens synder. Genom att Jesus offrade sig gjordes Guds förlåtelse och kärlek tillgänglig för alla bara genom att de tror på och älskar Jesus.
 Just detta är också en av de stora teologiska brytningspunkterna mellan kristendom och judendom.
 Jesus raserade templet, d.v.s. gjorde den judiska lagbundna fromheten överflödig enligt kristen tradition.


Berättelsen om Jesus död och uppståndelse är därmed i mångt och mycket en berättelse eller rättare sagt en samling vittnesmål om människans möjlighet till försoning och syndaförlåtelse genom tron på Jesus. Berättelsen ska ge oss en känslomässig, för att inte tala om andlig, relation till denne messias som betalade ett så högt personligt pris för att vi skulle kunna komma i en närmare relation till gud. Man ska känna en personlig skuld, precis som Gibson säger sig känna,
 tänka på sina personliga synder och hur dessa sina egna synder orsakat så mycket lidande för denna person som man ser på vita duken - det är du som placerat honom där genom dina personliga synder. Därmed blir den lidande kristusgestalten på biografskärmen en projicering av din egen skuldkänsla. Ju mer våld som denna kristusgestalt utsätts för desto mer intensivt blir lidandet och därmed också dina personliga skuldkänslor. Känner man stark skuld inför något, som i detta fall sina felsteg eller synder, vill man oftast göra något åt saken för att komma till rätta med problemet och bedöva vågorna av skuld och skam. Det är inte svårt att se vad mannen bakom The Passion of the Christ vill att du ska göra för att bedöva den känsla av skuld som filmen är konstruerad att ingjuta hos dig. Du ska uppenbarligen internalisera det kristna budskapet genom att vända dig till Gud.


Vad fyller annars litervis blodspillan, hundratals piskrapp, en heroisk Jesusgestalt i klassisk blockbuster-hjältetappning, ”monomyten”, som först utstår plåga och förnedring men som till sist segrar för funktion om inte en missionerande funktion? Gibson sätter fingret på lidandet som centralt fenomen, allt för att driva hem poängen. Gibson vill sprida det kristna budskapet genom att överexemplifiera, överbetona och inte minst genom att chockera. Detta kommer till uttryck upprepade gånger under filmens gång. Inte minst framkommer detta i den scen där Jesus just piskats halvt till döds och blodet flyter. Jesus, som under den brutala piskningen fallit ihop, drar sig trotsigt upp på fötter igen som för att signalera att han inte ger upp så lätt som de romerska soldaterna verkar tro. Mycket riktigt börjar de piska honom igen och den grymma scenen fortsätter mer intensifierad våldsframställning. Detta anspelar verkligen starkt på det ultimata offret som Jesus ska ha gjort för mänskligheten. Som en trotsig näve i romarnas ansikte besegrar Jesus smärtan och utstår än mer lidande som för att sätta ett stort utropstecken bakom det ultimata offret.


Just filmens chockerande aspekt är i mångt och mycket själva kärnan, åtminstone enligt Gibson själv som hävdar att han ville chockera just för att få människor att inse det lidande Jesus genomgick för att rädda mänskligheten till Gud. Filmen har även tydliga drag av den själv nyligen frälstes, eller rättare sagt återfrälstes, brinnande glöd. Upprinnelsen till filmen har hos Gibson sitt ursprung i en för honom personligt mycket djup depression och existentiell kris. Denna kris ska Gibson ha löst bl.a. genom att kontemplera över Jesus lidande
 och i grunden samma lösning på livets stora frågor vill Gibson utan tvekan förmedla vidare till andra.

7.5 Religiösa budskap, antisemitism och imperiepolitik i symbios


En essentiell del av filmanalys är den marxistiskt inspirerade analysen av filmen och dess budskap i relation till det samhälle och det samhällssystem, helt enkelt den materiella kontexten, inom vilken filmen i fråga producerades.
 Det är denna kontextuella analys som i det följande kommer att genomföras. Den huvudsakliga utgångspunkten kommer att vara en jämförelse mellan den imperiepositiva framställningen av det romerska imperiet i filmen The Passion of the Christ och samtida amerikansk utrikespolitik i periferin.


Som nämnts ovan tillhör Mel Gibson en relativt konservativ riktning inom den katolska kyrkan som grundar sin identitet och gemenskap på ett avståndstagande från det som beslutades vid det andra Vatikankonciliet 1962-65. Bland mycket annat som var uppe till behandling vid detta enorma internationella koncilium var inställningen till det judiska prästerskapets roll i korsfästningen av Jesus och inställningen till andra världsreligioner och deras sanningsanspråk. En tidigare relativt rigid inställning av skuldbeläggning gentemot judarna mjukades upp avsevärt vid detta koncilium för den katolska kyrkan som alltså Gibson och den riktning inom katolicismen som han hör till förkastar. Ett utdrag ur den deklaration som konciliet resulterade i har följande att säga beträffande det katolska förhållandet till judendomen och judarnas skuld till Jesus död historiskt liksom idag:


”[…] authorities of the Jews and those who followed their lead pressed for the death of Christ. […] what happened in His passion cannot be blamed upon all the Jews then living, without distinction, nor upon the Jews of today. Although the Church is the new people of God, the Jews should not be presented as repudiated or cursed by God, as if such views followed from the Holy Scriptures.”


”[…] other religions to be found everywhere strive variously to answer the restless searching’s of the human heart. […] The Catholic Church rejects nothing which is true and holy in these religions.”


Som framgår av ovan anförda citat från det dekret som blev resultatet av det andra Vatikankonciliet 1962-65 innebar förhandlingarna i den heliga staden ganska stora öppningar gentemot dels judendom och dels gentemot andra stora världsreligioner. Just de ekumeniska dragen av dekalrationen har varit flitigt kritiserade av mer konservativt inriktade katoliker, däribland den katolska riktning till vilken Gibson hör.
 Man ska naturligtvis inte lägga allt för mycket vikt vid kopplingen till Gibsons avståndstagande från de dokument som innehåller dessa formuleringar, men kopplingen finns där alltjämt och den tål att beaktas inför det resonemang som följer.


I filmen The Passion of the Christ återfinns spår av en relativt onyanserad bild av det judiska folkets och det judiska prästerskapets roll i Jesus synnerligen våldsamma död. Då Jesus nyligen förråtts av Judas Iskariot och mitt i natten förs inför en hastigt sammankallad tribunal bestående av medlemmar i sanhedrin
 framställs den judiska folkmassan som blodtörstiga, näst intill bestialiska figurer som skriker på blod och hämnd för Jesus påstått hädiska och förledande verksamhet. En annan aspekt av denna tribunalscen som är intressant, är den rent estetiska framställningen av judarna. Många framträdande judiska karaktärer porträtteras med fysiska drag vilka till synes faller obehagligt nära inom ramarna för den traditionella antisemitiska karikatyren, så som svartmuskighet, långa näsor etc. Som för att ytterligare bekräfta denna framställning serveras närbilder vid flera tillfällen under denna rättegångsscen av uppenbart utvecklingsstörda och på olika sätt deformerade judar i församlingen, varav en av dessa yttrar ett vansinneslikt och hest skratt. Vid ett senare tillfälle i filmen, scenen då Jesu öde vilar i Pontius Pilatus händer, vänder sig Pilatus till den församlade judiska folkmassan och frågar om de verkligen vill att Jesus skall avrättas genom korsfästning. - ”Hans blod må komma över oss och våra barn”, skriker folkmassan unisont på armeniska,
 varpå Pilatus avsvär sig ansvaret för Jesus korsfästelse genom att symboliskt tvätta sina händer i ett vattenkärl. Detta, den judiska folkmassans blodtörstiga svar till Pilatus, översätts dock inte i undertexten. Gibson valde att ej låta detta utrop översättas efter påtryckningar bl.a. från det teologiska råd, bestående av såväl judar som katoliker, som han själv tillsatte för att granska filmens historicitet. Men blott Gibsons val att tillfoga filmen denna sekvens visar på en rigid inställning till den judiska skulden för Jesus död och lidande.


Detta konstaterande leder in på ytterligare ett resonemang, nämligen den i filmen förmedlade synen på den romerska ockupationsmyndigheten i allmänhet och Pontius Pilatus i synnerhet. Enligt erkänd historiedokumentation var Pontius Pilatus en grym administratör av sin utpost av det vidsträckta romerska imperiet där det palestinska protektoratet ingick och lät på rutin avrätta otaliga fångar.
 Enligt utsago i bibeln var Pilatus också den enskilda person som slutgiltigt skickade Jesus till spöstraff och död genom korsfästelse,
 dock efter starka påtryckningar från judiskt håll. Men en sak är hur som helst relativt säker med tanke på den historiska dokumentation som finns beträffande Pontius Pilatus och det är att hans händer inte på något sätt var rena från blod.


Pontius Pilatus grymhet är alltså långt ifrån ett okänt faktum i den gängse historieskrivningen. Men ändå bortser den filmatiska framställningen av nämnde romerske perfekt näst intill helt och hållet från detta förhållande. Istället framställs Pontius Pilatus i The Passion of the Christ som en av filmens få helt och hållet balanserade och nyanserade figurer som verkligen våndas över att döma en enligt honom till synes helt oskyldig person. Detta framgår bland annat i Pilatus vänliga och förtroliga samtal med den fängslade Jesus; i Pilatus samtal med sin fru om hur han inte har något annat val än att gå den judiska blodtörsten till mötes; hur han våndas över att sända en oskyldig man i döden; samt i behandlingen av rättegången. Då Jesus förs inför Pilatus för första gången går Pilatus med på att utsätta Jesus för spöstraff, men ger klara direktiv om att det inte får ske med dödlig utgång. När sedan Jesus förs inför folkmassan efter den extensiva och ytterst brutala piskning visar Pilatus uppenbar irritation över den överdrivet grymma bestraffningen.


Denna problematik framgår hos Axelson
 som menar att Gibson:


”[…] förlägger konflikten i huvudsak mellan Jesus och de judiska ledande institutionerna. Pontius Pilatus tecknas som en sensibel och intellektuell människa med integritet och är inte i första hand en hård kväsare av uppror i den judiska provinsen. Mel Gibson visar här stor finkänslighet för imperiets tjänstemän och deras legitima behov av god ordning. Om 1961 år stora Jesusfilm kunde förstås som anti-imperialistisk bör man snarast kalla 2004 års Jesusfilm pro-imperialistisk […].”

Pilatus framställs alltså som en balanserad, sansad och rättvis perfekt satt att styra över det palestinska protektoratet. Den judiska befolkningen framställs som en blodtörstig, svårreglerlig och impulsiv pöbel och den romerska ockupationsmakten som nödvändig och logisk. Den positiva inställningen till den romerska ockupationen av Palestina som uppvisas i filmen är i sig oroande, men blir än mer intressant om man sätter in filmen i sin historiskt materiella kontext, d.v.s. försöker relatera filmen till den för produktionen samtida politiska och ekonomiska situationen i ursprungslandet, nämligen USA. Filmen spelades in under samma tid som den amerikanska utrikespolitiken var mitt inne i en begynnande brutalisering och imperialistisk utvidgning och erövring, som för övrigt bör nämnas till dags dato inte visat några som helst tecken på att avstanna.


I september 2001, direkt efter terroristattackerna mot Pentagon och World Trade Center, gick USA in i Afghanistan
 och upprättade efter ett kortare anfallskrig en ockupationsmyndighet som trots en enligt många skendemokratisk process i praktiken kvarstår till dags dato.
 Våren 2003 invaderade USA Irak
 som än idag ockuperas av amerikanska och diverse allierade nationers styrkor.
 Filmen The Passion of The Christ släpptes 2004, mitt i denna period av brutaliserad och hyperexpansiv, imperialistisk,
 amerikansk utrikespolitik. Det står att finna klara paralleller mellan den imperiepositiva framställningen av den romerska ockupationsmyndigheten i The Passion of the Christ och den samtida amerikanska utrikespolitiken som går bortom en allmänt imperiepositiv framställning i filmen som sådan. Den koppling som här är viktig att dra är just att film som populärkulturellt medium är riktad till en särskild publik, i detta fall främst den amerikanska. Den filmskapare som är ute efter att tjäna pengar gör film som han eller hon bedömer ha potential till att överensstämma med den populära opinionen, eller för att låna ett uttryck från den italienska marxisten Antonio Gramsci, hegemonin.


I USA var den populära opinionen fortfarande år 2003 då filmen producerades i allmänhet imperiepositiv, d.v.s. positivt inställd till amerikansk imperialism. Detta framgår inte minst av en opinionsundersökning presenterad i Helsingborgs Dagblad 2003 där man kan läsa att 71 procent av de tillfrågade amerikanska medborgarna stödjer ett förestående anfall mot Irak.
 Det var under just denna period som filmen The Passion of the Christ spelades in. Men även annan historia än nutidshistoria har visat att när den amerikanska staten drar ut i krig följer Hollywood krigsmaskineriet tätt därefter. Ända från 1898 då USA förklarade krig mot Spanien i det som skulle komma att bli känt som det spansk-amerikanska kriget har filmen följt eller till och med föregått den amerikanska utrikespolitiken.
 Nitton år senare, 1917, uttryckte en av de ledande ryska bolsjevikerna, Vladimir Ylich Lenin, sin syn på filmens propagandistiska potential som följer:


”Of all the arts, the most important for us is the cinema.”


Såväl i väst som i öst insåg man uppenbarligen hur viktig filmen var för att legitimera och förankra statsmaktens beslut och agerande. I den unga Sovjetunionen handlade det till att börja med om att förklara den socialistiska modellen för illiterata bönder och arbetare. Filmen var perfekt för ett sådant projekt och kom särskilt väl till användning då man skulle påbörja socialiseringen och kollektiviseringen av den vidsträckta och kulturellt efterblivna ryska landsbygden.
 Också i USA har filmen alltid fyllt många olika roller. Under den stora depressionen på 1930-talet då miljontals människor fick sina framtidsdrömmar krossade och desperationen bredde ut sig i takt med den skenande arbetslösheten och utslagningen producerade Hollywood överdådiga och glamorösa filmer som tog biobesökarna med på en resa i sociala kretsar och verkligheter som de aldrig skulle kunna nå annat än på den vita duken ett par timmar varje helgdagseftermiddag. Filmen skapade sig och fyllde en roll som stabiliserande samhällsfaktor.
 Den gav folket en liten illusorisk smak av det goda livet för att lindra smärtan av fattigdom och utslagning. Filmen bidrog också till att bygga upp det luftslott och det vita piketstaketet som senare skulle komma att kallas för den amerikanska drömmen. På samma sätt som man i Sovjet försökte sälja drömmen om det kommunistiska framtidssamhället projicerat på slitna presenningar på torget i små landsortsstäder efter 1917-års revolution sålde man drömmen om ett bättre liv till miljontals amerikaner två årtionden senare just när kapitalismens inneboende motsättningar som bl.a. Lenin varnat för kom till dramatiskt uttryck i väst.


Men filmen har i synnerhet i USA även fyllt en rent militaristisk funktion. Detta faktum framställs på ett bra sätt där författaren bl.a. skriver:


”Right after the Pearl Harbor attack, President Roosevelt cited Hollywood for its role during this wartime period. Claiming that the motion picture was the most effective medium to inform the nation, FDR promised no governmental censorship and called for a continious output of titles to keep the public abreast regarding the War […] Overall, the propaganda films filled an important void, reassuring audiences about the righteousness of the american cause, while reaffirming the vileness of the Axis camp. […] Westerns, musicals, second-rate mellers, spy yarns, and slapstick added to the propaganda output, while offering entertainment and fantasy. […] When moviegoers strolled down to their favorite shows for a few hours of diversion, the War, in many formats, was part of the program.”


Den amerikanska krigsfilmen som genre hade sin första riktiga storhetstid under andra världskriget
 och som vi alla vet är den amerikanska inblandningen i detta krig än idag ett populärt tema i Hollywood.
 Alltså, relationen mellan amerikanskt utrikespolitiskt agerande och filmindustrin har fortsatt att vara intimt ända in i vår tid vilket framgår av följande citat:


”As the 1980s progressed, anti-terrorism became the glue of a directly politicized popular culture, which worked to imagine American national power in a global context. By the turn of the twenty-first century, the contests and complexities of three decades of struggle with the problem of terrorism and the role of military power were all but invisible. In their place, especially after September 11, was the promise of clear, effective action against definable, defeatable enemies.”


7.6 Religiös film påverkar!


”Films are big: big screen, big money, big business, big influence. Films influence the way we think, believe, and behave.”


I en amerikansk undersökning, Belief that Jews were Responsible for Christ‘s Death Increases, utförd av det nationella opinionsundersökningsinstitutet, The Pew Research Center,
 finns synnerligen intressant statistik över filmens påverkan av människors attityd till religion i USA. Av denna undersökning framgår det till exempel att antalet amerikaner som anser judarna ytterst ansvariga för korsfästelsen av Jesus är på kraftig uppgång. 1997 ansåg endast 19 procent av de 1703 per telefon tillfrågade amerikanerna att judarna kunde anses skyldiga till Jesus död, 2004
 hade denna siffra höjts avsevärt till hela 26 procent - fortfarande en minoritet men ändå en anmärkningsvärd ökning. Ser man specifikt till den grupp människor som sett filmen The Passion of the Christ blir siffrorna än mer intressanta. Bland dem som sett filmen under kategorin, alla åldrar, svarar hela 36 procent att judarna var skyldiga till Jesus död, alltså hela tio procent över det amerikanska genomsnittet. I den yngsta åldersgruppen i undersökningen, 18-34, är samma siffra 42 procent. Man räknar dessutom amerikaner i denna åldersgrupp som de flitigaste besökarna av The Passion of The Christs visningar. Samtidigt visar undersökningen att det inte nödvändigtvis finns en solklar koppling mellan denna syn på judarnas skuld för 2000 år sedan och direkt antisemitiska känslor. 8 procent av de tillfrågade amerikanerna anser att judar idag bör skuldbeläggas för Jesus korsfästelse mot 80 procent som helt tillbakavisar detta påstående. Men trots detta finns det helt klart material till antisemitisk reaktion bara i den allt mer utbredda synen på judarna som historiskt skyldiga till Jesus död, en syn som historiskt sett otaliga gånger fungerat just som argument till att underbygga antisemitisk reaktion.


Men det är i detta fall, som alltid när man ämnar dra slutsatser från utfallet av statistiska undersökningar, viktigt att stanna upp och idka källkritisk reflektion. En ofta avgörande faktor när man handhar resultatet från statistiska undersökningar är att ta i beaktande hur frågornas utformning kan ha påverkat utfallet. Vid en genomläsning av frågorna som låg till grund för denna undersökning förefaller de inte vara färgade av ambitioner i formandet av specifika svarsmönster. Man kan dock se att det i kategorin, planerar inte att se filmen, finns en i sammanhanget relativt stor tolerans gentemot den eventuella judiska skulden för korsfästningen av Jesus. Endast 17 procent av dem som svarade att de inte planer att se filmen, kategorin alla åldrar, svarade att de ansåg judarna skyldiga till Jesus död. Härpå kan man rimligen dra den slutsatsen att det främst tenderar att vara en särskild kategori personer och en särskild kategori kristna som dras till att se filmen The Passion of the Christ och att man inom denna grupp kommer att finna en oproportionerligt stor andel ”konservativa kristna”
 som i sin tur har en inte helt representativ syn på judarnas skuld till Jesus död. T.ex. så ansåg många kristna församlingar i USA det värt mödan att göra bussutflykter med sina församlingsmedlemmar till närmaste biograf för att tillsammans bevittna The Passion of the Christ.
 Här kan antas att filmen fyllde en konsoliderande funktion för församlingens ledare och medlemmar liksom församlingen som kollektiv.

Detta resonemang till trots är siffrorna som kommer fram i undersökningen fortfarande mycket intressanta och att man faktiskt kan se en klar utvecklingstendens i det amerikanska samhället av ökad skuldbeläggning av judarna för Jesus död. Filmen The Passion of the Christ och debatten som varit omkring den har förmodligen mycket med detta att göra. Dels var filmen en enorm kassasuccé med över 25 miljoner inspelade dollar per dag de första fem dagarna efter öppningen, idag rankad som den tionde internationellt mest lukrativa filmen genom tiderna med inspelade över 611 miljoner dollar internationellt.
 Dels var filmen, och är fortfarande, mycket omdebatterad, rosad och kritiserad. En film av så stor internationell framgång föregången och efterföljd av en så extensiv diskussion, inte minst i angloamerikansk media, kommer att ha påverkan på många människor och deras uppfattning av saker som skildras i filmen. Bara genom att ämnet, Jesus död och uppståndelse, aktualiseras och diskuteras i tidningar och på TV innebär att det kommer att ha viss inverkan på väldigt många människors uppfattning av händelsen och bara denna faktor av aktualisering skulle i sig förmodligen räcka för att till viss del pressa upp siffrorna vad gäller den andel amerikaner som anser att Jesus dog på korset. Men för att detta ska ske krävs det att den aktuella befolkningen har en särskild förförståelse färdig för sig. Denna förförståelse skulle enklast kunna kallas för ett religiöst språk, eller en religiöst kristen förförståelse. Det är föga troligt att samma films visning i Sverige fått liknande uttryck i synen på Jesus eventuella död på korset. Det svenska samhället är ju i jämförelse med det amerikanska mycket sekulariserat
 och den genomsnittliga svenskens religiösa språk eller religiösa förförståelse kommer därmed att skilja sig väsentligt från den genomsnittlige amerikanens.


Varför har då denna amerikanska undersökning diskuterats i denna uppsats om den inte kan sägas ha ett värde för analysen av den religiösa filmens påverkan på människor i det svenska samhället? Motivet bakom detta tillvägagångssätt har varit att visa hur den religiösa filmen konkret påverkar människors inställning till religion om än på olika sätt i olika kulturella kontexter. Även skeptiker till denna hypotes kan erkänna den religiösa filmen som en del i en kulturell, samhällelig utveckling som påverkar människan och människans världsbild rent religiöst och existentiellt. Man kan inte särskilja den religiösa filmen från den för filmen samtida kulturella kontexten och den kulturella, samhälleliga utvecklingen.
 I denna utveckling som naturligtvis formar människors förståelse och begreppsapparater ingår denna enskilda film som en komponent. Här finns det för filmmakaren egentligen endast två alternativ. Antingen försöker man gå mot eller med strömmen. Den slutsats som ligger närmast till handa är att Gibson har valt det senare alternativet genom att underblåsa den utveckling i allmänhetens inställning till religiösa frågor som man kan få en grovhuggen bild av genom att studera ovan refererade opinionsundersökning. Ingen kulturell yttring är neutral. Detta ämne diskuteras även i boken av Stern, Jefford och Debona
 där författarna bl.a. skriver att:

”If films [and television] both reflect and influence our fundamental cultural values, it is not a long stretch to assume that they also influence our religious and theological values as well.”

8. Kristi Sista Frestelse


8.1 Inledning


Filmerna The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse är två filmer som har mycket lite gemensamt med varandra. Den enda egentliga direkta överensstämmelsen är det enkla faktum att de båda behandlar en i grunden liknande berättelse om den korsfästa och återuppståndna Jesus. Men även här skiljer de sig åt på ett diametralt sätt. Medan The Passion of the Christ försöker följa evangelierna så nära som möjligt görs det redan i ingressen klart för den som tittar på Kristi Sista Frestelse att det handlar om något helt annat än en evangelie- eller traditionsenlig skildring av Jesus liv och död. Detta görs klart med en text som lyser upp skärmen innan själva filmen börjar vars innebörd är att filmen inte kan ses som en historisk skildring av Jesus liv och död. Istället handlar det om en fiktiv berättelse som löst bygger på traditionen om Jesus så som den återges i de kanoniserade evangelierna. Man skulle med andra ord med stor säkerhet kunna säga att filmerna, The Passion of The Christ och Kristi Sista Frestelse är två filmer i mångt och mycket är varandras direkta motsatser. Därför kommer nedan filmen Kristi Sista Frestelse att kontrasteras mot The Passion of the Christ för att belysa viktiga aspekter hos den sistnämnda filmen.

8.2 Handlingen i korthet


Den grundläggande handlingen i filmen Kristi Sista Festelse berättar om Jesus liv, verk och död. Filmen betonar starkt mänskliga drag hos Jesus, så som tvivel, smärta och ångest. Jesus våndas över Guds kall och förstår mycket sällan vad det är som Gud egentligen vill att han ska göra. Dessutom framställs Judas som en mycket stark lärjunge med tungt vägande inflytande över Jesus. Judas försöker genom hela filmen förmå Jesus att välja den revolutionära vägen och leda ett väpnat uppror mot Rom. Efter mycket tvivel får Jesus dock tillslut ett tecken från Gud att han måste offras och dö på korset varpå han övertalar Judas att överlåta honom till myndigheterna. Jesus döms och korsfästs men medan Jesus hänger på korset och håller på att avlida träder ett litet barn fram vid hans fötter. Barnet som utger sig för att vara Jesus personliga skyddsängel säger till honom att hans verk nu är över, att Jesus kan träda ner från korset. Jesus låter sig ledas ner från korset och in i ett alternativt liv där han bland annat skaffar barn med Maria Magdalena. Jesus lever så ett långt och lyckligt liv men får på dödsbädden besök av Judas och flera andra av de forna lärjungarna. De avslöjar för Jesus att han blivit lurad varpå den påstådda skyddsängeln uppenbarar sig som självaste Djävulen. Jesus blir djupt förtvivlad och ber Gud om förlåtelse. I nästa ögonblick vaknar Jesus upp på korset igen. Han dör som planerat och yttrar i sitt sista andetag ”det är fullbordat”, frälsningsverket är uträttat.

8.3 Kristi Sista Frestelse - en antiimperialistisk Jesusfilm?


Nedan kommer det att föras en diskussion om skillnaden mellan filmerna The Passion of The Christ och Kristi Sista Frestelse vad beträffar framställningen av imperiemakten Rom. Som nämnts ovan är Hollywoodfilmer liksom övrig populärkultur oftast starkt färgade av sin samtid. Med andra ord, produktioner som överensstämmer mer den för tiden förhärskande politiska och ideologiska hegemonin.
 Men ibland skapas storproduktioner med alternativa linjer, såsom nämnts flera gånger ovan. Ibland blir de stora succéer och andra gånger floppar de helt och hållet. Kanske beror många filmers kassamässiga misslyckande på att de inte stämmer överens med den hegemoniska föreställningsvärld som en majoritet av de presumtiva biobesökarna internaliserat.


Det sistnämnda kan sägas vara fallet med filmen Kristi Sista Frestelse som kom på tvären med den officiella amerikanska kulturella och inte minst ideologiska produktionen
 under 1980-talet. Som diskuterats utförligt av Axelson och Sigurdson
 var 1980-talet en kulturellt och politiskt mycket intressant period i USA. 1970-talet hade inneburit stora nederlag, inte minst för det amerikanska krigsmaskineriet i Indokina men lika mycket för den amerikanska folksjälen. Man förlorade mycket mer än ett krig i Vietnam, man förlorade även en känsla av nationell stolthet och osårbarhet. Tidigare var det nästan otänkbart för den gängse amerikanen att den amerikanska militären kunde besegras i krig, och allra minst av en fattig bondegerilla i en eftersatt halvkolonial stat. Den amerikanska folksjälen behövde läkas efter det i mångt och mycket upprivande 1970-talet och detta var inte filmskaparna i södra Kalifornien sena att bistå med. Det genomgående temat för amerikanska blockbusterfilmer under 1980-talet var en projicering på den vita duken av just det som det amerikanska folket var i så stort behov av, nämligen den allsmäktige hjälten som mot alla odds besegrade alla utomstående fiender. Filmer så som Rocky
 och Rambo-scenen
 gav just detta och visade upp en betryggande svart-vit åtskillnad mellan det alltigenom goda och det totalt onda. Axelson och Sigurdson beskriver scenariot som följer:


”Misslyckandet i Vietnam och Watergateskandalen under 1970-talet hade solkat den amerikanska nationella stoltheten. Under 1980-talet bevittnade omvärlden en ideologisering av den amerikanska administrationens verklighetsuppfattning under Ronald Reagans ledning. […] Hollywoods 1980-tal inkluderar en rad filmsuccéer med ultraonda motståndare som hotar den amerikanska frihetsdrömmen.”


Denna utveckling som vi kan följa med facit i hand ter sig mer eller mindre enkelt uttryckt som konsolideringen av den moderna monomyten så som vi känner den idag. Men Kristi Sista Frestelse levde inte upp till detta behov. Istället gick den rakt mot strömmen
 och försökte porträttera en av den amerikanska ”folksjälens” kanske mest centrala figurer, monomytens arketyp, Jesus, som allt annat än en obeveklig och övermänsklig hjälte. På många sätt kom Kristi Sista Frestelse i helt fel tid. Hade filmen kommit ett tiotal år tidigare skulle kanske filmen ha lyckats bättre än vad den gjorde rent ekonomiskt. Men istället misslyckades filmen med att ge publiken i USA vad den ville ha. Den visade en svag Jesus och var tydlig i sin imperiekritiska framtoning. Den slog helt enkelt fel tidsmässigt och det budskap den ville förmedla gick kanske inte hem i den mån som Scorsese hade hoppats. Kanske är det så att avvikande framställningar och åsikter behövs som mest då de är som minst populära. Men för att en film ska ha någon som helst större förändringskraft är det nödvändigt att den når många tittare. Huruvida Kristi Sista Frestelse lyckades med detta kan diskuteras, men det märktes åtminstone inte i inspelade dollar.


I The Passion of the Christ framställs Pontius Pilatus närmast som en rationell och sympatisk härskare som tvår sina händer från skulden till Jesus korsfästelse. Denna scen tas emellertid över huvud taget inte med i Kristi Sista Frestelse. Där framställs Pilatus som en grym och maktfullkomlig härskare. Ett talande exempel för detta är scenen då Jesus ställs inför Pilatus och de talas vid i enrum. Då säger Pilatus, ”Ni [judar] borde räkna dödskallarna uppe på Golgata, det borde finnas ungefär tre tusen sådana där vid det här laget, ni skulle kanske lära er något eller vid närmare eftertanke skulle ni kanske inte det”.
 Efter att Pilatus bryskt beslutat att korsfästa Jesus, utan synbara samvetskval, ger han genom ovan anförda uttalande uttryck för en mycket osympatisk hållning gentemot den judiska befolkningen inom protektoratet Palestina.


För det andra är Judas i filmen en mycket central karaktär. Judas framställs som en stark person och som Jesus förmodligen starkaste och mest trogna följeslagare. Jesus och Judas har många förtroliga och privata samtal med varandra under filmens gång vilket också leder oss till insikten om att de var varandra mycket nära. Men Judas är inte vilken lärjunge som helst, han är en Selot.
 Med detta menas en medlem i den judiska väpnade motståndsgruppen som med vapen i hand kämpade för befrielse från romersk överhöghet. Detta görs klart för publiken vid ett antal tillfallen, inte minst i början av filmen då man får se Judas i strid med romerska soldater varpå han också faktiskt dödar minst en av dessa. Judas gör dessutom, som nämnts ovan, klart för Jesus från första stund när de slår följe att han inte kommer att acceptera något annat än en obeveklig linje i kamp mot Rom, alltså revolution eller död åt Jesus. Denna hårdföra linje kommer dock Judas under påverkan av sin vänskap med Jesus att avvika något ifrån, då han vid ett flertal tillfällen, och inte minst i upprinnelsen till korsfästelsen, faktiskt väljer att lyssna på Jesus argument om behovet av kärlekens väg och själens återupprättelse som det primära målet för kampen.


Men det faktum att Judas placeras i centrum som Jesus starka man på detta vis gör filmen i sig imperiekritisk av den enkla anledningen att Judas historiskt sett mest troligt var en Selot. Denna framställning av Judas och inte minst Judas roll i korsfästandet av Jesus får numera visst, om än tveksamt, stöd efter upptäckten av det 1700 år gamla s.k. Judasevangeliet.
 Bara det faktum att det numera öppnats upp för teorier gällande att det var så att Jesus bad Judas att förråda honom ställer Judas i en annan dager. Från att ensidigt varit stämplad som den svagaste länken bland Jesus följeslagare, den som förrådde honom, bör han kanske nu mer ses som en av de starkare eftersom Jesus hypotetiskt handplockade honom för det inte minst känslomässigt krävande uppdraget. I filmen The Passion of the Christ å andra sidan framställs Judas som en neslig och förrädisk, inte minst svag, person. Med detta grepp framställer man också den judiska väpnade kampen mot Rom, för vilken Judas i denna kontext mer eller mindre får utgöra en representant för, i en negativ dager. I Kristi Sista Frestelse gör man istället det diametralt motsatta och sätter Judas i centrum, man ger honom rent av en sympatisk och stark roll. Detta kombinerat med den mindre sympatiska framställningen av Pilatus, jämfört med The Passion of the Christ, gör Kristi Sista Frestelse till en relativt sett antiimperialistisk film.


Allt för mycket tillit bör dock inte grunda sig på det som skrivs i s.k. Judasevangeliet
 för det s.k. Judasevangeliet är långt ifrån den första icke-kanoniserade berättelsen om Jesus liv och verk från samma tidsepok som finns bevarat i modern tid. En professor vid namn Ehrman som är knuten till National Geographic Society
 anser att Judasevangeliet kan ha författats av en obskyr kristen sekt vanligtvis kallade för ”the Cainites”.
 Detta var en grupp kristna mycket starkt influerade av den gnostiska traditionen och hade därför en, gentemot de kanoniserade evangelierna, starkt avvikande syn inte minst på Jesus och Guds natur. Med tanke på ovan anförda ska inga analyser hängas upp på en i mångt och mycket föga tillförlitlig källa. Men trots allt är det intressant att beakta det faktum att den skildring som görs av Jesus och Judas i Kristi Sista Frestelse, på många sätt är mycket snarlik framställningen i det s.k. Judasevangeliet. Som tjugotalet år efter filmens produktion väcker debatt i ämnet.


9. Redovisning av den kvalitativa undersökningen


9.1 Inledning


Den kvalitativa enkätundersökningen genomfördes utan nämnvärda förhinder och totalt omfattade undersökningen sju svarande, varav tre var kvinnor och fyra var män. En av förutsättningarna för undersökningen var att få en jämn könsfördelning men på grund av ett bortfall av en person i sista minuten blev det trots allt en viss ojämn fördelning. Men trots detta bortfall var resultatet av undersökningen lyckad vad gäller att nödvändiga svarsdata samlades in och en intressant diskussion fördes i stor grupp efter filmvisningen. Nedan följer en redovisning av data som samlats in genom enkäten.
 Mot bakgrund av att den analysmetod som används i uppsatsen är den hermeneutiska kommer de svarandes utsagor nedan att behandlas var för sig för att lättare kunna se varje person som ett subjekt i en specifik personlig kontext. Alla namn som anges nedan är fingerade för att bibehålla principen om anonymitet.

9.2 Redovisning av enkätsvar


Jonas


Jonas är en man som nyligen fyllt nitton år och som bara har några veckor kvar av gymnasiestudierna. Jonas anser sig vara ateist och har för denna grupp av svarande normala filmvanor. Bio besöker han mellan 1 och 5 gånger i månaden vilket också är lika ofta som han tittar på film via Dvd/Vhs. Däremot tittar Jonas desto mer på film via nedladdning från Internet (mellan fem och tio gånger i månaden). Jonas tillhör alltså en minoritet
 bestående av två svarande i undersökningen som ser film via datorn mer än fem gånger per månad.
 Film ser Jonas även hos vänner och på TV mellan en och fem gånger i månaden vilket gör att han även här hamnar i för undersökningen ”normal” frekvens på dessa frågor.


Jonas föredrar skräckfilmer, dokumentärer och animerade filmer i angiven rangordning
 och läser ungefär en bok varannan månad. Dagstidningar läser Jonas regelbundet, d.v.s. minst fem gånger i veckan. Jonas anser att han blivit starkt påverkad av en film han sett. Filmen som påverkat Jonas mycket starkt heter Det Sjunde Inseglet
 och Jonas beskriver sin upplevelse av filmen som följer:


”Den fick mig att ifrågasätta min ateism. Den ställde frågor som jag inte kunde besvara med rationell vetenskap eller logik etc. Vilket var både skrämmande och tankeväckande.”

Jonas anser att upplevelser genom film kan påverka människors religiösa tro ”till viss del”. När Jonas ombeds att sammanfatta sina intryck efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger han följande svar:


”Mest kände jag sorg, jag kände med Maria. I övrigt kändes det bara som en orgie i blod och lidande. Det blev nästan för mycket för att kunna väcka några känslor.”

Den scen som gjorde djupast intryck hos Jonas var ”[…] När Maria går fram till korset och kysser Jesus fötter”. Motiveringen till att just denna scen väckte starkast känslor hos Jonas var att:


”Just den handlingen var en droppe värme och kärlek i ett hav av lidande och ondska, jag blev rörd.


Kalle


Kalle är en man som är 23 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religion. Han är inte heller ateist utan anger i likhet med en majoritet av de svarande alternativet ingen religiös tillhörighet. Kalles filmvanor är inom det normala såväl vad beträffar film på bio, hos vänner och på Dvd/Vhs, båda vilka han ser film via mellan en och fem gånger varje månad. Vad gäller filmtittandet via dator skiljer han sig dock från mängden och bildar tillsammans med Jonas en minoritet i gruppen som ser på film via datorn mer än fem gånger per månad. Kalle tittar också mycket på film via TV:n
 vilket gör att han i undersökningen intar en särställning i denna kategori.


Kalle föredrar komedifilmer och han läser i genomsnitt en bok per månad. Dagstidningar läser Kalle inte regelbundet
 och han anser sig inte ha påverkats mycket starkt av en film som han sett. På frågan om han tror att film kan påverka människors religiösa tro ger Kalle följande svar:


”Nja, om man är religiös så tror jag inte man tar så allvarligt på en film.”

När Kalle uppmanas att sammanfatta sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger han följande svar:


”Jag tyckte filmen var ganska hemsk (inte så konstigt om man bygger en film på att spöa någon i två timmar).
 Så man är ju lite nere efter en sån här film. Den var ju lite ledsam eftersom de straffade honom för att vara människornas frälsare. Det var ju inte så snällt …”

Kalle anser inte att The Passion of the Christ påverkat honom på något sätt. Men den scen som gjort starkast intryck på honom var; ”när de piskar honom i typ en timme, det var grisigt!”. Kalle motiverar valet av just denna scen genom att säga:


”Klart det är jobbigt att se när någon få så mycket spö.”

Lisa


Lisa är en kvinna, nitton år gammal, och anser sig tillhöra den kristna religionen. Lisas filmvanor är helt och hållet inom det normala för undersökningen då hon anger att hon tittar på film inom alla kategorier mellan en och fem gånger per månad. Drama är Lisas favoritgenre tätt följd av komedi och skräck. En bok hinner Lisa läsa i genomsnitt varje månad och dagstidningar läser hon regelbundet.


Lisa anser att hon påverkats mycket starkt av en film och filmen ifråga heter ”Timmarna”.
 Lisa beskriver hur hon påverkades av denna film som följer:


”Eftersom den beskrev självmord på olika sätt ur olika synvinklar så blev jag oerhört gripen av den, men boken som den är baserad på var bättre,
 fast så är det alltid. Det var dock ett tag sedan jag såg den så det enda jag kan säga är att jag kände mig gripen, det har inte släppt heller.”

Lisa anser att upplevelser genom film kan påverka människors religiösa övertygelse. Detta motiverar Lisa som följer:


”Ja, det tror jag definitivt. Filmkonsten är ju en konst bland andra och meningen med konst är ju att påverka folks känslor.”

Sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ sammanfattar Lisa enligt följande:


”Jag känner mig skärrade och chockad, en så verklig eller snarare gripande bild får man ju inte av bibeltexterna, de kan ju kännas lite torra. Jesus led ju verkligen och hade oerhört stark tro på att han skulle befria världen från synd.”

Lisa anser vidare att hon påverkats av filmen och den scen som gjort starkast intryck på henne var ”Den då Jesus piskas sönder totalt, fast också den då han ber på korset”. Denna scen valde Lisa för att den ”[…] första för att den var så äcklig. Den andra för hans oerhörda godhet, vem skulle annars kunna be en högre makt att förlåta ens plågoandar?”.


Emma


Emma är en kvinna som är 21 år gammal och anser sig sakna religiös tillhörighet. Emmas filmvanor är helt inom gränserna för det normala i undersökningen då hon ser på film via bio, Dvd/Vhs, hos vänner och på TV mellan en och fem gånger i veckan. Hon anger dock att hon aldrig tittar på film via datorn och nedladdning. Emma föredrar drama framför komedi och skräck. Hon läser i genomsnitt två böcker per vecka och dagstidningar minst fem gånger i veckan. Emma anser inte att hon någon gång påverkats mycket starkt av en film som hon sett men hon tror trots detta att upplevelser genom film kan påverka människors religiösa tro. På frågan om detta ger hon följande svar:


”Ja det kan den nog. Om filmen backar upp det man tror på kan den nog göra tron starkare. Jag tror dock inte att en film kan göra den svagare då människors tro bottnar i så mycket att man nog ser det man vill se.”

Då Emma uppmanas beskriva sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger hon följande svar:


”Den var jätte otäck. Väldigt stark film men jag vet inte om den sa mig så jättemycket. Jag känner mig mest äcklad av allt våld och kan egentligen inte se något budskap som påverkat mig.”

Emma anser att filmen påverkat henne och den scen hon väljer ut som lämnat starkast intryck var ”När han straffades”. Då hon uppmanas att mer ingående beskriva varför just denna scen gjort så starkt intryck på henne ger Emma följande svar:


”Jag tyckte det var fruktansvärt att se en människas lidande. Det kändes löjligt att han lade sitt liv i någon annans händer och bara accepterade sitt öde. Det känns som en konstig inställning att man bara tar det som man tror är förutbestämt.”

På frågan om hon har något att tillägga ger Emma följande svar:


”Min religiösa tro har inte påverkats av någon film jag sett och jag tror faktiskt inte att filmer och media påverkar så mycket vad gäller just religiös tro.”

Anna

Anna är en kvinna som är 21 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religiös grupp. Hennes filmvanor ligger helt inom det normala för undersökningen då hon ser film via samtliga medium mellan en och fem gånger i veckan med undantaget att hon ser film via Dvd/Vhs mer än fem gånger i månaden. Anna föredrar dramafilmer men tycker även om att se dokumentärer och komedier. Anna är den flitigaste läsaren av böcker bland de svarande med en genomsnittlig konsumtion av fem böcker per månad. Dagstidningar läser Anna regelbundet och hon anser att hon någon gång påverkats mycket starkt av en film. Filmen i fråga heter Dead Man Walking och detta val av film motiverar hon enligt följande:


”Dead Man Walking blev man sorgsen och ledsen av att se, jag blev stark motståndare till dödsstraff efter att ha sett filmen. Jag blev arg på dem som förespråkar dödsstraff, även om man vet att den dömda gjort en dålig grej känner man sympati för honom och hans familj.”

Anna tycker att film kan påverka människors religiösa tro, detta motiverar hon med följande svar:


”Ja, därför att film är visuellt och det man ser har man lätt att förstå. Jag tror att om man ser en film som är ‘anti-religion’ så blir man mer fundersam och tvivlande, jag tror även att om man ser en film som är ‘pro-religion’ är det lättare att acceptera religionen i sig utan att ifrågasätta och tycka att det verkar flummigt.”

Då Anna uppmanas att sammanfatta sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger hon följande svar:


”Det var lite mycket blod, men filmen är framställd så att man blir väldigt arg på dem som dömer Jesus och man tar hans parti. Även om jag inte är troende är det svårt att hålla sig opartisk. Man tycker synd om Jesus och är förbannad på dem som dömer honom.”

Anna anser att filmen har påverkat henne och den scen som lämnat starkast intryck är scenen då ”[…] Maria torkar upp blodet efter att han blivit piskad”. Anna motiverar detta val av scen enligt följande:


”Man ser hennes lidande som mor, människa och som kvinna. Man ser hur ledsen hon är vilket är väldigt jobbigt.”

På frågan om hon har något övrigt att tillägga ger Anna följande svar:

”Filmen är så överdriven, han borde ha dött i mitten av filmen. Det var för mycket blod, i slutet orkar man nästan inte bry sig.”

David


David är en man som är 22 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religiös grupp. Davids filmvanor ligger inom det normala för undersökningsgruppen då han ser film mellan en och fem gånger i månaden via samtliga kategorier förutom hos vänner där han ser film mellan fem och tio gånger i månaden. David tycker mest om dramafilmer men även action- och komedifilmer. David läser en genomsnittlig månad inte en enda bok men dagstidningar läser han minst fem gånger i veckan. Han anser inte att han någon gång påverkats starkt av en film som han sett men på frågan om han tror att upplevelse genom film kan påverka människors religiösa övertygelse ger David följande svar:

”Ja, om filmen tilltalar dem så kan den göra det.”

Då David ska sammanfatta sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ ger han följande svar:


”Bra film, stark och bra, den får en att stanna upp och tänka efter ett slag. Men jag påverkades inte nämnvärt.”

David svarar ändå att han faktiskt påverkats av filmen och den scen som han väljer ut som lämnat starkast intryck hos honom är den ”När han blev förrådd av sina egna”. David menar att detta val av scen kan motiveras ”För att de angav honom och såg till att han blev korsfäst”.


Fransisco


Fransisco är en man som är 21 år gammal och anser sig inte tillhöra någon religiös inriktning. Hans filmvanor ligger helt och hållet inom det normala då han ser film via samtliga mediekategorier mellan en och fem gånger i veckan. Genremässigt tycker Fransisco mest om att se s.k. ”animefilmer”
 men även action- och komedifilmer. Fransisco läser inga böcker en genomsnittlig månad men läser regelbundet dagstidningar. Han anser att han påverkats mycket starkt av filmer som han sett och nämner The Passion of the Christ som en av dessa filmer. Då Fransisco ombes beskriva sina känslor efter att ha sett filmen som nämns ovan ger han följande svar:


”Filmen var väldigt våldsam och blodig, det var ett mycket intensivt våld. Jag blev upprörd på människans inhumana natur”.


Fransisco menar att film kan påverka människors religiösa övertygelse. Detta motiverar han enligt följande:


”Klart att film kan användas till att påverka människor. T.ex. under Andra Världskriget så användes propagandafilm flitigt till vänster och höger”.


Då Fransisco ombes att beskriva sina känslor efter att ha sett filmen The Passion of the Christ
 ger han följande svar:

”Det var väldigt påfrestande att se Jesus sista timmar vid liv, konstant tortyr fram till dess att han avlider. Prästernas och romarnas hat mot Jesus, som tycks överrösta allt, tom. frigivningen av en erkänd mördare”.


Fransisco anser att filmen påverkat honom och de scener som han tycker har gjort starkast intryck på honom är ”Romarnas ‘bestraffning’ av Jesus och korsfästningen”. Fransisco ger följande motivering för valet av scen:


”Det intensiva våldet, bristen av nåd, deras omättliga törst efter blod och smärta.”

10. Diskussion och slutledning


10.1 Inledning


Efter att filmen visats till gruppen av svarande och enkätfrågorna fyllts ut genomförde gruppen en kortare öppen diskussion om filmen för att vädra eventuella känslor och tankar som väckts i samband med visningen. I detta sammanhang stod det snabbt klart att filmen gjort intryck, naturligtvis på olika sätt hos olika svarande och i olika utsträckning. Men trots detta var det inte svårt att finna en klar tendens bland de svarandes inlägg i diskussionen. Några kommentarer som fälldes efter filmvisningen var bland annat; ”det är ju inte precis en sådan film man ser om man vill bli på bra humör”, ”det var en mycket stark film, jag känner mig ganska nedstämd faktiskt”, ”den skyllde verkligen allt på judarna” och så vidare. Den lämnade verkligen ingen i undersökningsgruppen oberörd, det framgick med all önskvärd tydlighet ur diskussionen som följde på filmvisningen. Alla hade olika tankar, synpunkter och känslor de ville dryfta. Ingen i svarsgruppen ansåg att filmen som sådan var dålig, utan en vanlig kommentar var att ”den är välgjord, men det var för mycket blod så att det nästan blev lite överdrivet”. Som kommer att framgå nedan påverkade inte heller filmen alla svarande på samma sätt, utan beroende på ett antal olika faktorer, varav religiös bakgrund förefaller spelat störst roll, varierade tolkningarna av filmen.

10.2 Tolkning av enkätutfall


En tydlig trend vilken har kunnat skönjas i utfallet av den kvalitativa enkätundersökningen är att de svarande ofta slagit ifrån sig på olika sätt, kanske mest frekvent på fråga 8 och 9
 där de ställs inför frågan om de någon gång påverkats mycket starkt av en film som de sett,
 för att sedan till synes motsägelsefullt fortsätta med att beskriva hur de faktiskt på olika sätt påverkats av filmen The Passion of the Christ under fråga 12, 13, 14 och 15. Detta fenomen är såväl mycket intressant som svårtolkat. Närmast till hands ligger hypotesen att de svarande helt enkelt underskattar filmens kraft till påverkan, i synnerhet på dem själva. Kanske ligger det i grunden en form av övertro på det egna subjektets immunitet från påverkan bakom många av de svarandes förnekelse av filmens påverkan på dem själva. Som utgångspunkt för diskussionen kan vi ta Emmas svar.


Emma anser inte att hon någon gång påverkats starkt av en film hon sett men skriver sedan på frågan om hon tror att film kan påverka människors religiösa övertygelse att ”Ja det kan den nog. Om filmen backar upp det man tror på kan den nog göra tron starkare.” Film är alltså för Emma ett medium som kan påverka andra, men själv anser hon att hon aldrig påverkats. Vidare anger Emma att filmen ”[…] var jätteotäck. Väldigt stark film men jag vet inte om den sa mig så jättemycket. Jag känner mig mest äcklad av allt våld och kan egentligen inte se något budskap som påverkat mig.” Som framgår ovan saknar Emma religiös övertygelse. Detta kan i sammanhanget spela en mycket avgörande roll för hur filmens budskap tolkas. Vi kan ta Lisas uttalande som exempel;


”Jag känner mig skärrad och chockad, en så verklig eller snarare gripande bild får man ju inte av bibeltexterna, de kan ju kännas lite torra. Jesus led ju verkligen och hade oerhört stark tro på att han skulle befria världen från synd.”

Här framgår det ju tydligt att Lisa på ett helt annat sätt än Emma har ett religiöst språk och en religiös övertygelse in i vilken hon på ett lätt sätt kan tolka in sin upplevelse av The Passion of the Christ. Lisa är den enda bland de svarande som angivit att hon är troende kristen. Hon drar också paralleller till sin upplevelse av de bibeltexter som hon läst. Det förefaller nästan vara så att The Passion of the Christ för Lisa blir en form av bekräftelse av de ”lite torra” bibeltexter som hon läst, en grafisk och gripande skildring av det hon tidigare bara läst om eller hört berättas. För Lisa blir därmed filmen något helt annat än för Emma som saknar såväl det religiösa språket som den kristna övertygelsen liksom de flesta av de andra svarande i undersökningen.


Tar man Jonas som exempel säger han förvisso att The Passion of the Christ påverkat honom då han; ”[…] kände […] sorg, jag kände med Maria. I övrigt kändes det bara som en orgie i blod och lidande. Det blev nästan för mycket för att kunna väcka några känslor.” Jonas reaktioner är på flera olika sätt typiska för svarsgruppen.
 Han kände att det var en stark och gripande film som gav faktiska reaktioner i form av bl.a. en känsla av ”sorg”. Samtidigt är Jonas inte troende så han saknar därmed det religiösa språk, alltså den kontext som Lisa har, i vilken han hypotetiskt skulle kunna placera - tolka in och bearbeta de känslor som filmen väcker hos honom. För Jonas blir därför filmen mest ett gripande drama, en grafiskt stark berättelse bland hundratals andra som han förmodligen sett i sitt liv på filmduken eller TV-skärmen. The Passion of the Christ blir för Jonas också lite överdriven, våldet spiller över i en känsla av överdrivenhet och äckel. Lisa däremot ger inte uttryck för samma känsla av äckel och avståndstagande inför samma våld som framställs i filmen. Hos Lisa däremot framkallar istället det starka våldet som åsamkas Jesus en känsla av förtvivlan och medkänsla. Lisa har ju en personlig tro på att Jesus led och dog på korset för mänsklighetens synder. På detta sätt faller Lisas enkätsvar mycket nära intill de känslor som Gibson uttryckligen ville förmedla hos biobesökarna.


Här framstår det som att filmen i Lisas fall lyckats med en del av sitt syfte,
 att stärka människors religiösa övertygelse genom att grafiskt framställa Jesus lidande för mänsklighetens synder. Däremot förefaller inte filmen ha lyckats med att bli en framgångsrik missionerande film i den bemärkelsen att filmen förefaller framstå som relativt meningslös för de som saknar den religiösa tolkningsgrunden. För de som har denna grund att stå på verkar filmen kunna fylla en konsoliderande
 funktion, som hos Lisa, men annars faller den platt. Just det faktum att våldet är så starkt som det är, vilket inte minst Jonas ger uttryck för, kan fylla en dubbel funktion. För de som har det religiösa språket och den religiösa grunden fyller våldet hela tiden en funktion i den meningen att de sätter in våldet i ett sammanhang där grymheten upphör att vara meningslös. Den icke-religiösa publiken saknar detta tolkningssammanhang och då blir våldet för mycket – meningslöst, överdrivet och onödigt. Den tendens som står att skönja från ovan redovisade utfall av min kvalitativa undersökning är därmed att filmen inte verkar tilltala icke-religiösa människor i någon vidare utsträckning.


Men som med alla tendenser finns det naturligtvis undantag. En av dessa undantag i min undersökning är vissa av de svar som Fransisco ger vilka uttrycker hur en icke-religiös människa ändå har påverkats av The Passion of the Christ på andra sätt än att ‘endast’ känna ”sorg” eller ”äckel”. Fransisco skriver följande då han tillfrågas om sina känslor efter att ha sett filmen The Passion för första gången;

”Filmen var väldigt våldsam och blodig, det var ett mycket intensivt våld. Jag blev upprörd på människans inhumana natur”.


På frågan om hur han upplevt filmen denna andra gång ger Fransisco följande svar:


”Det var väldigt påfrestande att se Jesus sista timmar vid liv, konstant tortyr fram till dess att han avlider. Prästernas och romarnas hat mot Jesus, som tycks överrösta allt, t.o.m. frigivningen av en erkänd mördare”.


Fransisco är som bekant inte själv troende men vidare samtal med honom avslöjar att han har sitt ursprung i ett katolskt land i Latinamerika. Endast detta faktum att Fransisco kommer från ett land starkt präglat av den katolska tron och även har många familjemedlemmar som är utövande katoliker kan ha spelat en roll bakom de svar han angivit där han känner att det var personligt påfrestande att se ”Jesus sista timmar vid liv”. Trots att Fransisco inte ser sig själv som personligt troende förefaller filmen ha spelat en särskilt stor roll för honom. Men eftersom han, sina kopplingar till en katolsk kulturell kontext till trots, själv saknar en religiös övertygelse tolkat han filmen på ett annat sätt än Lisa. Istället för att, som i Lisas fall, fokusera på att Jesu lidande sker i ett frälsande sammanhang upprörs Fransisco framför allt över hur grymt Jesus behandlas och hur inhumant de romerska bödlarna agerar. Istället för att tolka in det intensiva våldet i ett frälsningssammanhang förefaller alltså Fransisco tolka in våldet i kategorin, allmänt omänskligt beteende hos enskilda individer. Här verkar det som att det ligger lite djupare livsåskådningsfrågor och lurar bakom Fransiscos svar som verkar ha väckts i och med att han sett The Passion. Dessa frågor förefaller handla om människans natur och dess inneboende ondska kontra godhet.


En av frågorna som ställdes till de svarande var vilken specifik scen eller del av filmen som gjort starkast intryck, vid följande fråga ombads de att utveckla varför just denna scen lämnat djupast intryck hos dem. De scener som de svarande angivit belyser en del centrala och viktiga aspekter bakom de grundläggande frågeställningar som format arbetet med denna uppsats. En av dessa frågeställningar var som bekant vilka metoder som filmskaparna använder för att påverka publiken i olika syften. Till viss del har ovan ställda fråga besvarats i analysen av de Två filmerna The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse. Men för att underbygga de analyser som där gjordes kan det vara av intresse att också kort diskutera hur ungdomarna i min undersökning själva upplevde att de påverkades och vad det var som var mest påverkande.


Gemensamt för näst intill samtliga svarande är att den scen eller del av filmen som de valt ut som lämnat starkast intryck har att göra med den fysiska bestraffningen av Jesus, må det vara den intensiva piskningen eller själva korsfästelsen. Det enda undantaget i detta avseende är alltså David som anger att sekvensen när Jesus blir förrådd av Judas i trädgården gjort starkast intryck. Det faktum att de flesta angivit scener med påfallande grafiskt fysiskt våld som den mest centrala scenen stämmer väl överens med deras svar i övrigt om hur de upplevde filmen som ”våldsam” och ”överdriven”. Det är också tydligt att Gibson i produktionen av filmen lagt mycket stor tonvikt just vid våldet som fyller en mycket stor andel av filmens speltid. Detta underbyggs av ovan angivna citat av Gibson i en intervju på den amerikanska TV-stationen ABC, där han bl.a. säger att han ”[…] ville att den skulle bli extrem.” Detta helt enkelt för att den skulle ”[…] pressa publiken till det yttersta” så ”[…] att de inser det enorma i uppoffringen.”

Av de svarandes reaktioner att döma har Gibson lyckats med att göra filmen extrem. Gibson förefaller också ha varit lyckosam i skapandet av en film som fungerar konsoliderande för redan kristna människor. Det Gibson å andra sidan inte verkar ha lyckats med att skapa är en film som är kapabel att i större utsträckning locka människor utan den kristna bakgrunden till tron på Jesus frälsningsgärning. Gibson trycker lite för hårt på den fysiska aspekten av Jesus frälsningsgärning och det grafiska våldet tar över och lever sitt eget liv i medvetandet hos den enskilda biobesökaren. Många av de svarande i min undersökning förefaller ha dominerats av känslor såsom Anna uttrycker i följande citat: ”Filmen är så överdriven, han borde ha dött i mitten av filmen. Det var för mycket blod, i slutet orkar man nästan inte bry sig.”

En rimlig tolkning av det ovan redovisade förefaller vara att The Passion of the Christ visserligen påverkar de flesta som ser filmen på olika sätt. Den lämnade ingen i min svarsgrupp oberörd vilket framgår tydligt av ovan anförda redovisning av enkätsvaren. Däremot förefaller det vara så att filmen, för dem som saknar en kristen religiös övertygelse och det religiösa språket som hör där till, mest blir en relativt meningslös våldsskildring bland många andra. Men för Lisa, som har såväl det religiösa språket som den personliga religiösa övertygelsen, blir The Passion of the Christ en personlig bekräftelse av det hon tror på. Den stärker upp de kristna texter och traditioner som hon tidigare tagit del av och byggt ett fundament för sin personliga tro på.

Därmed måste också en rimlig slutsats i sammanhanget vara att filmen spelar den roll vilken Gibson vill att den ska spela, främst hos dem som redan har ett religiöst språk och en religiös övertygelse som stämmer överens med den som framställs i The Passion of the Christ. För andra blir det närmast ännu en bland hundratals andra våldsfilmer som lämnar en tillfällig känsla av avsmak för våldet i sig och den grymhet som visas.

10.3 Slutsatser

Baserat på bakgrunden, den specifika analysen av filmen The Passion of the Christ kontrasterad mot den kortare analysen av Kristi Sista Frestelse, samt redovisningen av de enkätsvar som samlats in har de för uppsatsen grundläggande frågeställningarna besvarats. I de avsnitt där filmerna The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse analyseras specifikt redovisas tolkningar av filmernas huvudsakliga budskap samt hur man i filmerna använt sig av olika metoder för att klargöra dessa budskap. I avsnittet där den kvalitativa undersökningen tolkas ges svar på den kvarvarande frågeställningen, om människorna i min undersökning upplever att de påverkas av den religiösa film som de ser.


Det är alltså tydligt att filmen The Passion of the Christ har ett mycket särpräglat och specifikt budskap. Det budskap vilken filmen är ämnad till att förmedla är att Jesus led otroligt svårt och dog på korset för mänsklighetens synder. Därmed blir även den enskilda biobesökarens synder symboliskt och teologiskt inkluderade i detta, Jesus dog även för just dina synder. Filmen är konstruerad så att det starka våldet ska väcka skuldkänslor hos den enskilda tittaren och genom dessa känslor stärka personens kristna tro. Genom den ovan redovisade tolkningen av den kvalitativa enkätundersökningen är det tydligt att filmen är framgångsrik i detta hänseende. Däremot fyller inte filmen enligt enkätutfallet några större missionerande kvalitéer. Av den utförda enkätundersökningen framgår det tydligt att den enda person som tolkar in Jesu lidande i ett religiöst frälsningssammanhang är den person som själv utgivit sig för att vara troende sedan tidigare. Därför tyder den forskning som här presenterats tillsammans med den kvalitativa enkätundersökningen på att ett religiöst språk och en religiös bakgrund är ett måste för religiös påverkan genom film.


Detta betyder ingalunda att personer som saknar religiöst språk och bakgrund inte kan påverkas av filmen The Passion of the Christ, men då inte på ett religiöst plan. Som framgår av undersökningen har många svarande visserligen påverkats av The Passion of the Christ, men inte religiöst, utan känslomässigt eller på andra sätt. Det redan existerande religiösa medvetandet hos personen i publiken är det frö i vilken budskapet om Jesu lidande i filmen kan växa sig stark.
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Enkätundersökning – The Passion of the Christ



Enkätundersökning The Passion of The Christ




1. Man


______

Kvinna


______

2. Ålder
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26


______
______
______
______
______

3. Religiös tillhörighet



Ingen



Ateist



Kristendom



Judendom



Islam



Övrigt _____________________________________________________________________

4. Hur ofta ser du på film?


Bio

1-5/mån

5-10/mån

10-15/mån

15-fler/mån




______


______


______


______


Dvd/Vhs
1-5/mån

5-10/mån

10-15/mån

15-fler/mån





______


______


______


______


Dator

1-5/mån

5-10/mån

10-15/mån

15-fler/mån





______


______


______


______

Hos vänner
1-5/mån

5-10/mån

10-15/mån

15-fler/mån





______


______


______


______


På TV

1-5/mån

5-10/mån

10-15/mån

15-fler/mån





______


______


______


______


5. Vad föredrar du för filmer? (Ange tre alternativ i skalan 1-3)




Drama


Komedi


Action


Dokumentär





______


______


______


______

6.
Försök ange hur många böcker du läser i genomsnitt per


Månad


7.
Läser du regelbundet dagstidningar (minst fem gånger i veckan)?



Ja



Nej


8.
Har du någon gång påverkats mycket starkt av en film du sett?



Ja



Nej


Om du svarat ja på frågan ovan.

9.
Vad hette filmen i fråga?


__________________________________________________________________________________________

10.
Hur påverkades du av filmen? Försök att kortfattat beskriva dina känslor efter att du sett denna film.


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


11. Tror du att film kan påverka människor på ett religiöst plan? Försök att utveckla ditt svar nedan.


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


12. Du har just sett filmen The Passion of the Christ. Försök att sammanfatta dina känslor och intryck av filmen nedan.


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


13. Har filmen The Passion of the Christ påverkat dig på något sätt?



Ja



Nej

14. Vilken scen/del av filmen har gjort djupast intryck hos dig?

__________________________________________________________________________________________


15. Försök att utveckla varför just denna del av filmen gjort intryck på dig medan.

__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


16. Något övrigt du vill tillägga?


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________


Tack för din medverkan!


Barry Cogburn



Hej och tack för att du deltar i denna undersökning! Nedan följer ett par frågor som jag skulle vara mycket tacksam om du besvarade så utförligt som möjligt. Frågorna kommer att beröra din relation till film och hur du upplever dig påverkas av den film som du ser. Eftersom du just sett filmen, The Passion of the Christ, kommer frågorna särskilt inrikta sig på hur du upplevt just denna film. Majoriteten av frågorna är s.k. öppna enkätfrågor vilket i korthet innebär att du har utrymme att själv utveckla dina svar på det sätt som du önskar.





Återigen tack för ditt deltagande och lycka till!
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� Axelson och Sigurdson (2005), s. 17.


� Axelson och Sigurdson (2005), s. 18.


� Svenska Kyrkan (2005).


� Naturligtvis är det problematiskt att visa statistik över precis hur ofta människor tittar på film hemma, hos vänner etc. Men många mindre studier som gjorts i området har pekat på att det handlar om ett stort antal ”privata” filmupplevelser. Detta fenomen berörs bl.a. i Axelson och Sigurdson (2005), s. 21


� Debattörer som t.ex. Sven Lindqvist i boken Reklamen är livsfarlig (1957) menar att reklamen har oerhört stor påverkan. Däremot hävdar andra författare så som professorn Margareta Rönnberg i boken TV-reklam - Vår tids myter (2003) att reklamen har ytterst lite påverkan på människan.


� Svenska Kyrkan (2005).


� Axelson och Sigurdson (2004), s. 9.


� Starrin och Svensson (1994), s. 75.


� Backman (1998), s. 48.


� Backman (1998), s. 48.


� Patel och Davidson (2003), s. 103.


� Backman (1998), s. 106.


� Inte minst med tanke på att en stor del av modern Hollywood-film genomsyras av samma narrativa upplägg som berättelsen om Jesus - s.k. monomyt.


� Axelson och Sigurdson (2004), s. 139.


� Axelson och Sigurdson, (2005).


� Journal of Religion and Film, University of Nebraska.


� Med denna beteckning avses amerikanska storproduktioner från Hollywood som är vanliga inom t.ex. action�och komedigenren.


� Axelsson (2004), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet.


� Mahan (2006), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet.


� Kinnard and Davis (1992), s. 19.


� Kinnard and Davis (1992), s. 19.


� Inte minst ekonomiskt.


� Kinnard och Davis (1992), s. 20


� Enligt, � HYPERLINK "http://www.adherents.com/adh_dem.html" ��http://www.adherents.com/adh_dem.html�, räknar ca. 76.5 procent av den amerikanska befolkningen sig som kristna.


� Karl Marx menade att lönearbetaren inom ett borgerligt produktionssätt alieneras, avskiljs från sitt sanna mänskliga - skapande - väsen genom att hon ej kan tillskansa sig den färdiga produkten av sitt arbete, utan endast bidrar till en liten del av produktionsprocessen. Marx menade att människan bl.a. löste denna dualism genom att vända sig till religionen i sökandet efter en sanning och helhet i tillvaron. Från Månson, s. 43.


� Enligt Marx kunde man dela in alla klassamhällen i två nivåer. Först och främst har man samhällets bas. Basen består av det materiella, människorna, fabrikerna, maskinerna och så vidare. Till basens uppbyggnad räknar man allmänt också sådant som produktionssättet. Över basen reser sig överbyggnaden. Denna består först och främst av det immateriella, sådant som politiska ideologier, kulturella yttringar, religion, sociala normer och mycket annat. Något förenklat kan man säga att Marx hävdade ett klart samband mellan basen och överbyggnaden i ett givet samhälle så till den grad att basen styrde överbyggnadens utseende. Med andra ord menade Marx att sättet som ett givet samhälles produktion var organiserat på färgade av sig i form av specifika politiska ideologier, religioner etc. Därmed var överbyggnaden enligt Marx ett uttryck för samhällets bas. Dock fanns det också enligt Marx en viss växelverkan då överbyggnaden i slutändan också kunde revolutionera basens struktur i form av politiska ideologiers omvälvande kraft. Men det viktiga i sammanhanget är alltså att Marx ansåg att kulturella yttringar i ett givet samhälle var en del av den överbyggnad som i mångt och mycket skapades av samhällets bas. Från Månson, s. 60.


� En marxistisk term som beskriver hur produktionen av varor i ett visst samhälle är organiserat, i förlängningen vilken social klass som kontrollerar denna produktionsprocess.


� Marx menade inte att religionen i sig var av ondo. Visserligen utsatte han religionen för stark kritik, men detta var allmänt på ett mer filosofiskt plan. Marx menade att religionen var ett sätt för människan att klara sig psykiskt och mentalt under tider av svår påfrestning och utsugning [så som lönearbetaren i det kapitalistiska samhället]. På detta sätt fyllde religionen en mildrande och lindrande funktion för människan även om religionen i sig inte var sann enligt Marx. Som jag nämnt tidigare ansåg Marx att människan i det borgerliga samhället hindrades från att fullt ut leva ett mänskligt liv då hon ständigt avskiljs från sin skapande förmåga. Denna avskildhet från den sanna mänskliga naturen tar sig uttryck i en dualism hos människan. Människan ser inte meningen med sitt liv och så vidare. Från Simon, s. 63.


� Som nämnts ovan menade Marx att religionen skänkte en illusion av enhet och mening med tillvaron till utsatta människor, en liknande funktion kunde även kulturella yttringar spela. Från Månson, s. 48.


Denna debatt diskuteras bl.a. i Wayne (2005), s. 2.


� Wayne (2005), s. 2.


� Wayne (2005), s. 2.


� Se definitionen av Gramscis hegemonibegrepp, fotnot nr. 99, s. 26, detta arbete.


� Wayne (2005), s. 232.


� Sentida exempel som är värda att nämnas: Ang Lees Brokeback Mountain och Stephen Gaghans Syriana, båda från 2005 samt James McTeigues V for Vendetta också från 2005.


� Wayne (2005), s. 169.


� Ehrman (2004), s. 272.


� Axelson och Sigurdson (2004), s. 124.


� Kinnard and Davis (1992), s. 21.


� I denna kontext finns det en rad filmer som bör nämnas i sammanhanget. Exempel på dessa är, Ben Hur [1959], The Gospel According to Saint Matthew [1964], The Greatest Story Ever Told [1965], Jesus Christ, Superstar [1973], The Last Temptation of Christ - Jesus Kristus sista frestelse [1988] och många fler, idag inte minst The Passion of the Christ 2004.


� Så som den formulerades av kyrkomötet i Nicaea och den nicenska trosbekännelsen som definierar att fadern och sonen är ”av samma väsen”. Från Chadwick (1998), s. 126.


� Kinnard and Davis (1992), s. 14.


� Axelson och Sigurdson (2004), s. 142.


� Kinnard and Davis (1992), s. 38.


� Kinnard and Davis (1992), s. 161.


� Kinnard and Davis (1992), s. 119.


� Henriksson (2004), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet.


� Axelson (2004).


� Se diskussionen av detta koncilium, s. 19-20, detta arbete.


� Henriksson (2004).


� Jesaja var en av de gammaltestamentliga profeterna som bl.a. förutsåg messias ankomst.


� Ett judiskt politiskt/religiöst parti känd för sin stränga lagbundenhet som hade makten över templet i Jerusalem vid tiden för Jesu korsfästelse.


� Matt. 27:25.


� Axelson och Sigurdson (2005), s. 142.


� Dialogen i filmen sker på tre språk vilka talades i området Palestina under Jesus livstid, arameiska, hebreiska och latin.


� Latin för ”Smärtans väg”.


� Jesus förutspår enligt evangelierna att han skall rasera templet och bygga upp det på tre dagar - även en av punkterna under vilken det judiska prästerskapet dömer Jesus för hädelse.


� Henriksson (2004).


� Det vill säga färgad av den materiella verklighet inom vilken den skapades.


� Rom 3:23f.


� Chadwick(1998), s. 7.


� Henriksson (2004).


� Axelson (2004) s. 10.


� Wayne (2005), s. 1.


� Term som används främst inom marxistisk imperialismteori för att beskriva de områden som ligger utanför den industrialiserade västvärlden (centrum). Enligt den marxistiska begreppsapparaten, centrum/periferi, kännetecknas den kapitalistiska världsordningen av asymmetriska kapitalflöden där såväl kapital som varor huvudsakligen strömmar från periferi till centrum.


� Beaudoin, sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet.


� Beaudoin.


� Axelson (2004).


� Det religiöst/judiska rådet av överstepräster och präster.


� Henriksson (2004).


� Axelson och Sigurdson (2005), s. 142.


� Ehrman (2004), s. 271.


� Ehrman (2004), s. 270.


� Axelson (2004) s. 5.


� Hersh (2004), s. 153.


� Hersh (2004), s. 181.


� Hersh (2004), s. 293.


� Malm (2004), s. 353.


� Här avses imperialism i den marxist-leninistiska definitionen av begreppet som kapitalismens mest utvecklade stadium kännetecknat av såväl tilltagande monopolisering av ett internationellt kapital som kapitaliststaternas ohämmade krigföring. Medan Lenin såg imperialism främst som intern konkurrens och krigföring mellan olika borgerliga stater är verkligheten idag en annan. Istället ser vi hur sammanslutningar av industrialiserade kapitaliststater utövar krig i periferin eller med andra ord, utanför den industrialiserade västvärlden. Men trots detta kan delar av Lenins imperialismteori än idag användas som teoretiskt verktyg för att förstå imperialism som system och fenomen. Från Lenin (1969).


� Gramsci använde ordet hegemoni för att förklara de västeuropeiska kapitalistiska staternas relativa stabilitet. Den borgerliga produktionsprocessen och produktionsförhållandena hade även av arbetarklassen internaliserats som något naturligt. Den hegemoni som Gramsci menade skapades medvetet av borgarklassen bl.a. genom populärkultur och media användes för att upprätthålla ett ”status quo”.


� TT. (20 mar. 2003).


� Fyne(1994), s. 1.


� Fyne(1994), s. 1.


� Fyne (1994), s. 4.


� Fyne (1994), s. 7.


� Fyne (1994), s. 9.


� Fyne (1994), s. 9.


� Exempel på sentida storproduktioner från Hollywood med militära teman är många till antalet. Här bör bl.a. nämnas ett par exempel så som; Rädda Menige Ryan (1998), Three Kings (1999), Black Hawk Down (2001), mfl.


� McAlister (2002), sidnummer kan ej anges då det handlar om en elektronisk källa utan sidbrytning i dokumentet.


� Stern, Jefford and Debona (1999), s. 7.


� The Pew Research Center (2004).


� Samma år som The Passion släpptes i USA.


� Samma undersökning (Pew 2004) redovisar att 40 procent av de tillfrågade amerikanerna anser att bibeln bör tolkas bokstavligen som Guds ord. Detta är vad som brukar kallas för en bokstavstro och det är bland dessa 40 procent av den amerikanska befolkningen som man finner den grupp vilken här kallas konservativa kristna.


� Axelson och Sigurdson (2005), s.143.


� Enligt, � HYPERLINK "http://www.religioustolerance.Org/chrgibson4.htm#fin" ��http://www.religioustolerance.Org/chrgibson4.htm#fin�.


� Svenska Kyrkan (2005).


� Wayne (2005), s. 175.


� Stern, Jefford and Debona (1999), s. 9.


� Hegemoni är ett uttryck som den italienska marxisten Antonio Gramsci använde på 1920-talet för att förklara varför arbetarklassen i de industrialiserade kapitaliststaterna inte hade gjort revolution ännu i enlighet med den ortodoxt marxist-leninistiska tolkningen av den historiematerialistiska lagbundna samhällsutvecklingen. Med begreppet hegemoni ville Gramsci förklara detta förhållande av relativ fred mellan arbete och kapital i Västeuropa med det faktum att den härskande borgarklassen inte endast utövade politisk makt genom kontrollen av stat och militär utan också genom kulturell och ideologisk kontroll vilket gjorde typiskt borgerliga värderingar till ”sunt förnuft” - något även en majoritet av arbetarna tog till sig. Från Wayne, s. 73.


� Hegemonin.


� Axelson och Sigurdson (2005), s. 140.


� Fem filmer till dags dato; 1976, 1979, 1982, 1985 och 1990. I samtliga filmer står Sylvester Stallone, som även innehar huvudrollen, för manus och regi.


� Trilogi 1982, 1985 och 1988, regisserad av Ted Kotcheff.


� Axelson och Sigurdson (2005), s. 140.


� För att återigen låna från Gramsci; mot hegemonin.


� Min översättning.


� I detta sammanhang bör Judas status som Selot endast ses som en del i filmens handling, ingalunda som ett historiskt faktum. Visserligen har det spekulerats fram och tillbaka genom tiderna där vissa hävdat att Judas kan ha tillhört den judiska upprorsstyrkan. Men det är inte ett historiskt säkert faktum.


� TT (6 apr. 2006).


� Thomson (Apr. 8, 2006).


� Cockburn. (May 2006).


� Utan översättning från engelska.


� Tolkningen av densamma kommer under nästa huvudrubrik, Diskussion och slutledning.


� 2 svarande i undersökningen ser film via datorn i denna frekvens varje månad.


� Anmärkningsvärt är att båda dessa svarande är män.


� Varje gång som genrepreferensen anges så är det i fallande skala enligt den ordning i vilken de olika genren visas i texten.


� Bergman, Ingmar (1957).


� 10-15 gånger i månaden.


� Mindre än fem gånger i veckan.


� Alla citat som återges är återgivna precis så som de skrivits i enkäten av de svarande. Här har alltså Kalle själv skrivit en mening inom parentes, detsamma gäller för de tre punkter som återges sist i citatet.


� Daldry, Stephen (2002).


� Woolf, Virginia, Mrs Dalloway, (1925).


� Tecknade japanska filmer.


� Som förvisso var samma film som han kommenterade tidigare under fråga 10.


� Se bilaga 1.


� Endast tre av fyra svarande anger specifika filmer och medföljande motivering till varför de påverkats av just den filmen [Jonas, Lisa och Anna].


� Emma skriver om detta: ”Den var jätte otäck. Väldigt stark film men jag vet inte om den sa mig så jättemycket. Jag känner mig mest äcklad av allt våld och kan egentligen inte se något budskap som påverkat mig.” Fransisco skriver: ”Filmen var väldigt våldsam och blodig, det var ett mycket intensivt våld. Jag blev upprörd på människans inhumana natur”. Anna skriver: ”Filmen är så överdriven, han borde ha dött i mitten av filmen. Det var för mycket blod, i slutet orkar man nästan inte bry sig.” Kalle skriver: ”Klart det är jobbigt att se när någon få så mycket spö.”


� Se s. 16, detta arbete.


� Se diskussionen på s. 18, detta arbete.


� Stärkande.
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