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1. Inledning 
Historia är ett viktigt ämne som hjälper oss att förstå nutiden och att orientera oss inför 

framtiden. Ämnet blir därför särskilt viktigt i tider av osäkerhet då den hjälper oss i våra 

framtida val. Efter Kalla-krigets slut så har historieintresset ökat då förändringar som den 

globaliserade världsekonomin ändrar vårt samhälle och skapar en mer öppen och osäker 

framtid. Vi ser nu hur historian används av allt fler aktörer, på fler arenor, i och utanför fler 

etablerade institutioner.P0F

1
P Kommersiell och populärkulturell historia som exempelvis 

tidskrifter och film är exempel på historia som nu används allt oftare. Skolor och universitet 

har alltså fått en ökad konkurrens där de inte längre uppfattas som den huvudsakliga 

historiska källan. Som blivande lärare har både jag och mina elever på olika sätt stött på 

historiebruk utanför skolan vilket i sin tur påverkat vårt historiemedvetande på olika sätt. I 

denna studie så vill jag därför undersöka populärkulturell historia och då särskilt spelfilmer. 

Just film och tv-tittande har idag blivit det vanligaste sättet att bruka en gemensam historia på 

i västvärlden.P1F

2 

Historisk spelfilm rör sig dock mellan fakta och fiktion då den ofta har ett 

kommersiellt intresse och vill locka till sig en så bred publik som möjligt. För att fånga denna 

publik så använder filmproducenter därför värden, normer och miljöer som tittarna kan 

relatera till. En historisk spelfilm säger alltså ofta lika mycket eller mer om samtiden då den 

producerades än om själva händelsen den ska skildra.P2F

3
P Spelfilm kan följaktligen ha skapats av 

flera olika syften. Det kan vara allt från ett ideologiskt syfte där man vill legitimera ett 

samtida styrelseskick eller ett kommersiellt där huvudsyftet är att tjäna pengar. Det kan även 

vara att man rent vetenskapligt vill förmedla historisk fakta. Vilka de olika syftena är med 

spelfilmen kan med fördel analyseras med historiebruksbegreppen vilket kommer vara en 

utgångspunkt i denna undersökning. 

 

 

 

  

                                                           
1 Aronsson, Peter (2004), Historiebruk: att använda det förflutna s.20-23 
2 Aronsson, Peter (2004), s.46 
3 Zander Ulf (2006), Clio på bio- om amerikansk film, historia och identitet, s 15 
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2. Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte  
Det är allmänt vedertaget att Hollywood är den största västerländska filmproducenten av 

historiska spelfilmer och har länge producerat filmer som lockat stor publik. Ett av dessa 

historiska teman som är återkommande i Hollywoodproduktionen är medeltida filmer om 

korstågen. I denna undersökning ska jag analysera filmerna The Crusades (från 1935), King 

Richard and the Crusaders (1954) samt Kingdom of Heaven (2005). Filmerna är utvalda för 

att de behandlar samma historiska teman men har samtidigt stor skiljaktighet vad gäller åren 

då de producerades. Genom dessa urval blir det därför intressant att undersöka filmerna 

utifrån dess spegling av samtiden. Den centrala frågan blir således inte hur pass historiskt 

korrekt en spelfilm är utan istället på hur filmerna brukar historien och i vilket syfte. Fokus 

kommer att ligga i att identifiera och tolka vilka värden vår samtid har och hur de visas i 

filmen. Frågeställningarna smälter på många sätt samman med varandra, varav den första 

frågan är övergripande och besvaras delvis med hjälp av de andra två. Genom att exempelvis 

undersöka muslimers olika skildringar så analyseras även hur korstågens framställning har 

förändrats över tid.  

 

2.2 Frågeställning 
• Hur skildras de historiska händelserna i filmerna? Vilka samtida händelser och värden 

synliggörs och hur förändras korstågens framställning över tid?  

• Hur framställs korsfararna respektive muslimerna och hur skiljer det sig mellan 

filmerna? 

• Hur brukas historien i spelfilmerna och i vilket syfte?   
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3. Teoretiska utgångspunkter och Forskningslägen 
Audiovisuella medier väcker ofta frågor eller skildrar händelser som är identitetsskapande då 

tittaren anknyter eller tar avstånd till karaktärer och händelser. Särskilt spelfilm är ett utmärkt 

medium för att framkalla känslor samt för att få oss att begrunda våra mänskliga omgivningar 

och hur vi förhåller oss till då, nu och framtiden. Begrepp som historiemedvetande, 

historiekultur och historiebruk beskriver hur vi som individer och kollektiv både använder och 

uppfattar historia.  Således blir begreppen viktiga när man vill analysera och förstå hur 

historia kommer i uttryck i film.P3F

4
P Dessa begrepp kommer därför att vara en teoretisk 

utgångspunkt i denna undersökning och presenteras här tillsammans med tidigare forskning 

då de har ett direkt samband. Den teoretiska utgångpunkten kan alltså förefalla ganska lång 

men har valts att framställas så då den dels är en viktig grund för analysen men innehåller 

även flera perspektiv som berör spelfilmens tidigare forskning.  

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

3.1.1 Historiemedvetande 
En vanlig uppfattning är att historia ses som ett ämne där man tillgodogör sig passiv kunskap. 

Att man tillgodogör sig fakta som huvudsakligen är bra för allmänbildningen och när man vill 

glänsa i frågesporter eller liknande underhållning. Historia är dock så mycket mer, det är en 

aktiv kunskap som hjälper oss att skapa mening och orientera oss i samhället. Genom att 

använda historia så försöker vi finna sammanhang, identiteter och moraliska kompasser för 

vår egen tid.P4F

5
P  Historiemedvetande innebär just att vi har en förmåga att se sambandet mellan 

då, nu och framtiden. Historikern Peter Aronsson förklarar detta samband genom att använda 

begreppen erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Han menar att förväntningshorisonten, 

exempelvis olika val och utmaningar som vi står inför påverkar vilka lärdomar vi hämtar och 

aktualiserar från erfarenhetsrummet. Det kan till exempel innebära att vi väljer att minnas en 

situation eller dra lärdomar av händelser som påminner om situationer vi står inför. Samtidigt 

så påverkar vårt erfarenhetsrum hur vi handlar i nuet och val vi gör inför framtiden.  På så sätt 

påverkar och samspelar dåtid, nutid och framtiden med varandra.  

                                                           
4 Hammar Isak & Zander Ulf (2015) Svärd, sandaler och skandaler. Antiken på film och i tv s.19 f 
5 Karlsson, Klas-Göran (2014) Inledning s.16 
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Att kunna flytta sig i tid och rum är just en av historiemedvetandets viktigaste funktioner. 

Bernard E Jensen diskuterar i sin text historiemedvetandets funktioner och punktar upp fem 

nyckelbegrepp. P5F

6 

- Identitetsskapande 

- Kulturmöte 

- Sociokulturella läroprocesser  

- Intresse, värde och principutveckling 

- Berättelsens form och innehåll 

Nyckelbegreppen kan användas för att bryta ned och enklare förstå hur historiemedvetande 

ges uttryck och användas, men de kan även fungera som analytiska begrepp som blir aktuellt i 

en undersökning som denna.  Identitetsskapande och kulturmöte kommer här att användas 

särskilt när jag tittar närmare på hur spelfilmerna skildrar aktuella värden och normer för att 

locka en bred publik. Identitetsskapande och kulturmöte hör tätt ihop då vi skapar vår identitet 

i mötet med andra. Som individer och kollektiv så behöver vi identifiera vad som är specifikt 

för en grupp eller nation för att kunna grunda en gemenskap. Dessa egenskaper blir sedan vad 

vi förhåller oss till och använder när vi jämför oss med andra utomstående. Spelfilmer 

använder ofta identitetsmarkörer så att publiken känner igen sig. En klassisk dramaturgi består 

ofta av en handling där hjälten har normer och värden som publiken känner igen sig i, och 

boven har egenskaper som är frånstötande. Hur det kan komma till uttryck i filmen kommer 

jag gå in på mer i detalj under rubriken orientalism. Viktigt är dock att påpeka att för att skapa 

ett ”vi” så måste man förhålla sig till tid och rum vilket är en grund i historiemedvetande.  

Historiemedvetande kan vara väldigt svårt att analysera, att exempelvis mäta eller 

studera vidden av människors historiemedvetenhet blir tämligen svårt. Men oavsett så är 

begreppet centralt i denna studie då det berör grunderna för vårt sätt att vara och göra historia. 

Istället för att mäta historiemedvetande så blir det intressant att undersöka hur 

historiemedvetandet manifesteras i konkreta material och situationer. Att då se hur 

historiemedvetande äger rum i historiekulturen och hur människor använder och utnyttjar 

historien i form av historiebruk.P6F

7
P Genom att studera historiekulturella produkter som 

spelfilmer så undersöker man därför delar som varför och vad som har velat förmedlas och 

hur det har mottagits av samhället. 

 Fakta och fiktion har länge diskuterats och när spelfilmen först fick sitt genombrott så 

fanns en förhoppning om att den kunde ersätta böcker och bli den primära källan till objektiv 

                                                           
6 Jensen Bernard Erick, (1997) Historiemedvetande – Begreppsanalys, samhällsteori, didaktik s.74 
7 Karlsson, Klas-Göran, (2014), Historia, historiedidaktik och historiekultur-teori och perspektivs, s. 57 f 
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och sann historia. Hammar & Zander ger i sin antologi flera exempel på tidiga 1900-tals 

recensenter som hade visioner på att dåvarande filmer kunde reflektera den historiska 

händelsen korrekt och användas som historisk källa.P7F

8
P Men som det har visat sig så har 

historiska spelfilmer ofta stora begränsningar när det kommer till att skildra händelser 

historiskt korrekt. I Clio på bio menar Zander att den historiska skildringen och nutiden 

istället är nära sammanlänkade i spelfilm. P8F

9
P Historiska spelfilmer är istället skapade med en 

ideal publik i åtanke. För att en spelfilm ska slå igenom så behöver publiken känna igen sig i 

såväl karaktärer som i deras moral och handlingsval. I en historisk film så utgår man alltså 

ifrån den historiska händelsen, men integrerar samtidigt nutida värden och normer så att 

publiken kan känna igen sig. Producenterna skapar alltså en brygga mellan dåtiden och 

nutiden för att öka dess popularitet, vilket är en process nära knuten till historiemedvetande.P9F

10
P 

Filmvetaren Mats Jönsson skriver i Historia a la Hollywood att just en viktig del för att 

kommersiella historiska spelfilmer ska gå hem, är att de kan röra sig mellan historia och 

fiktion. I sin artikel analyserar han Steven Spielbergs filmer och menar att anledningen till att 

han är så framgångsrik är för att han har en fingertoppkänsla för vad publiken vill ha. Istället 

för att polarisera så lyckas han kombinera massmediala legender med vetenskaplig fakta som 

får ett stort genomslag hos publiken.P10F

11
P  

 En kommersiell spelfilm siktar som sagt in sig på en bred publik. Detta innebär att 

skaparna vill förmedla historiska händelser och värden som är aktuella och godtagbara för så 

många och stora grupper som möjligt. I skapandet och analysen av spelfilmer är det därför 

viktigt att veta vilka de rådande historiska värdena är i samhället, något som kopplas till 

begreppet historiekultur.  

 

3.1.2 Historiekultur 
Historikern Klas-Göran Karlsson beskriver historiekultur som den arena där ett samhälle 

kommunicerar och värderar vilken historia som ska ägnas uppmärksamhet. Det gäller alltså 

alla olika kulturella arenor, som exempelvis de vetenskapliga där man bland annat tittar på 

vad det ska forskas om eller läras ut, den politiska som debatterar viktiga händelser eller 

populärkulturella som förmedlar historia som nöje.P11F

12
P  I Historiebruk så driver även Aronsson 

hypotesen att det är alla dessa arenor som tillsammans skapar styrkan om vad som är aktuellt 

                                                           
8 Hammar & Zander (2015) s.11 
9 Zander Ulf (2006), Clio på bio- om amerikansk film, historia och identitet s.13 ff 
10 Zander (2006) s.15 
11Jönsson, Mats (2004), Historia a`la Hollywood- Steven Spielberg i pulpeten, s. 33-56.  
12 Karlsson (2014) s. 65 
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och får betydelse i samhället.P12F

13
P Det innebär att en framgångsrik film bör ta hänsyn till vilken 

historia som förmedlas i olika instanser och om den blivit accepterat i samhället. En film har 

lättare att få genomslag om händelsen den skildrar är aktuell i exempelvis politiken och de 

vetenskapliga fälten. Samtidigt så innebär det även att historiska filmer influerar vilken 

historia som får betydelse för samhällt, och det inflytandet har ökat markant på senare tid. Just 

film utgör idag en betydande del av historiekulturen i västvärlden. Snickars & Trenter menar 

att film och tv har blivit allt viktigare medier för allmänhetens uppfattningar om och 

förhållningssätt till historia.P13F

14
P De hänvisar till en undersökning från 1998 där 80 % av 1500 

tillfrågade amerikaner hade tittat på en historisk film eller tv program det senaste året. Bara 

hälften av dessa personer hade samtidigt besökt ett museum eller läst en historisk bok.  

Det är alltså viktigt att tänka på att historia inte bara produceras, utan att det är en 

kommunikation mellan en avsändare och mottagare.P14F

15
P Ju tydligare budskapet är och ju mer 

det stämmer överens med mottagarens referenser, desto större chans är det att den blir 

framgångsrik. Att spelfilm blivit så framgångsrik kan tänkas bero på att den inte är bunden till 

vetenskaplig fakta. Zander & Hammar gör en intressant liknelse med Aristoteles som menade 

att historisk vetenskap var begränsad då den var tvungen att förhålla sig till fakta. Poesin var 

däremot mer betydelsefull då den utgick från allmänmänskliga och universella värden. Poesin 

som i det här fallet jämföras med spelfilmen handlar mer om att skapa en historia än att återge 

historian.P15F

16
P Därför bör man heller inte bedöma en spelfilm utefter traditionella mönster som 

hur fakta presenteras. Spelfilmen har istället en möjlighet att väcka tankar och känslor som 

skapar ett större intresse. Då film har möjlighet att förmedla bilder och skapa inlevelse som få 

andra medier kan mäta sig med så spelar filmerna en viktig roll vad gäller 

historiemedvetandet och vårt kollektiva minne.P16F

17
P Genom att blanda historia med samtida 

värden aktualiseras värden och normer som aktiverar tittarnas historiemedvetande och 

påverkar historiekulturen.  Alla kan visserligen ha olika uppfattningar om hur en historisk 

händelse har utspelat sig men det innebär inte att man inte påverkas av den kulturella eller 

kollektiva historien. Zander poängterar att visuella medier har stor potential för att bland 

annat bidra till identitetsbildning och att skapa sammanhang.P17F

18
P Hur historiekultur kommer till 

                                                           
13 Aronsson (2004), s.7 
14 Snickars & Trenter (2004). Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk, s.9 
15 Karlsson (2014) s. 65 
16 Hammar & Zander (2015) s.9-18 
17 David Ludvigsson (2000) Den audiovisuella historien s.90 f 
18 Zander(2006) s.23 
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uttryck i film, alltså hur historian används och vilken funktion den får kan med fördel 

analyseras med Karlssons historiebruksbegrepp. 

 

3.1.3 Historiebruk 
 

Historiebruk handlar om hur människor använder och analyserar historia i samhället för olika 

syften. Det innebär att historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras, att 

på olika sätt använda historian till att skapa mening och riktlinjer för hur vi ska handlaP18F

19
P. Det 

finns vissa generella drag man kan se i historiebruk. De första är intentionella som innebär att 

det både är individer och kollektiv som står bakom ett bruk och som utnyttjar historia för att 

tillfredsställa vissa bestämda behov. Den andra är funktionella som utgår från att 

historiebruken fullgör vissa individuella och kollektiva funktioner eller uppgifter i ett specifikt 

samhälle, vilket innebär att man försöker vidmakthålla eller förändra samhället på olika sätt. 

Karlsson som presenterat dessa generella drag har blivit en framstående aktör inom 

historiebruk och har tillämpat en modell där han presenterar sex olika sätt att bruka historia.P19F

20
P  

 

 

- Vetenskapligt historiebruk: Används främst av historiker och historielärare för att 

granska, ifrågasätta och omtolka etablerad fakta. Den avser alltså att förse samhället 

med historisk fakta.  

- Existentiellt historiebruk: Utnyttjas för att kunna orientera sig i samhället där man 

stärker sin identitet vilket kan ske både nationellt och individuellt. Används 

framförallt i en tid av osäkerhet.  

- Moraliskt historiebruk: Handlar om hur man upplevt orättvisa och använder historia 

för att göra motstånd mot maktutövningen. Det kan exempelvis vara att staten har 

tidigare diskriminerat och åsidosatt medborgares rättigheter. Som svar används 

historian för att avslöja tidigare okända eller icke uppmärksammade historiska 

missförhållanden.  

- Ideologiskt historiebruk: Används för att motivera och föra samman stora grupper 

genom att använda historiska föreställningar om gemensamt ursprung, öde och mål. 

Stärker ofta sin egen ideologi genom att kritisera andra. 

                                                           
19 Aronsson (2004), s.17 
20 Karlsson (2014) s. 72 ff 
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- Icke bruk: Ett medvetet val att förtränga historien som inte passar in för att skapa 

legitimitet åt tillexempel makthavare. Bruket ska alltså inte ses som en kollektiv 

glömska utan som en medveten och utstuderad glömska.  

- Politisk-pedagogiskt historiebruk: Används främst för att uppmärksamma 

värdeladdade historiska händelser för att driva människor till politiska 

ställningstaganden. Bruket är alltså inte kunskapsorienterat utan innebär främst att 

åskådliggöra historiska aspekter för att driva hem en poäng.  

- Kommersiellt historiebruk: Historiska motiv används för att sälja produkter som 

exempelvis tidningar, film, dataspel, osv. Historian anpassas och formas här för att på 

effektivaste sätt nå ut till konsumenter och tjäna pengar.  

 

I Karlssons senaste utgåva av Historia är närvarande så står kommersiellt historiebruk inte 

med som en egen punkt, men jag har här valt att skriva med den då bruket är centralt vad 

gäller spelfilm. Som tidigare nämnt så skapar producenter oftast sina egna tolkningar av 

historian för att få fram en så lukrativ produkt som möjligt. Kommersiellt historiebruk är 

alltså det vanligaste bruket av historia när det kommer till spelfilm. Men med det sagt så kan 

historiebruken ofta överlappa eller existera bredvid varandra, dels i harmoni men även i 

konflikt.P20F

21
P Ett exempel på detta i spelfilm kan förslagsvis vara populära krigsfilmer. I Clio på 

bio hänvisar Zander till en marinkårsföreträdare som hävdar att varje gång krigsfilmen Den 

blodiga stranden har visats på tv så sker en tillströmning av unga män till 

värvningskontoren.P21F

22
P  Detta visar på ett tydligt ideologiskt bruk där filmen blir ett medel som 

legitimerar värvningen av soldater genom att den skildrar historiska händelser som väcker 

fosterlandskänsla och viljan att försvara landet. Parallellt har filmen ett kommersiellt syfte då 

det är en historisk krigsfilm som tjänar pengar genom att skildra händelser som producenten 

vet är populära och således genererar mer pengar. Det ideologiska historiebruket på film är 

kanske inte nödvändigtvis öppet militaristiskt eller propagandistiskt men poängen är just vad 

som skapas och uppmärksammas. Genom att använda analytiska begrepp som ideologiskt 

historiebruk så kan man i det här fallet belysa filmernas spegling av rådande motsättningar.P22F

23
P 

Något som blir högst aktuellt då en av mina frågeställningar berör hur muslimer framställs i 

korstågsfilmer.       

 

                                                           
21 Karlsson (2014) s. 78 
22 Zander (2006) s.24 f 
23 Zander (2006) s.24 ff 
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3.1.4 Orientalism 
Ett enkelt och klassiskt sätt att förhålla sig till världen är den grundläggande synen mellan gott 

och ont. Vi vill oftast framstå som försvarare av de goda i kampen mot ondskans alla makter. 

Hur detta kommer till uttryck kan se väldigt olika ut och hur ondskan ska besegras skiljer sig 

också åt. Dock har vi ofta en klar bild av vad och vem som personifierar ondskan. Idag syns 

det särskilt i västerländska medier där IS, Syriska regimen och terrorism enar väst i kampen 

mot ondskan. Att ställa” gott mot ont” och ”vi mot dem” är något som ofta både enar ett folk 

och legitimerar dess handlingar. Detta är något som både utnyttjas i filmens dramaturgi och är 

kärnan i begreppet orientalism.   

   Orienten är ett begrepp som utvecklades under 1700-talet och syftar på det 

geografiska området Asien. Dock så har orienten idag inte bara en geografisk utan även en 

språklig och symbolisk betydelse. Ordet Orientalism utvecklades från forskare som under 

1800-talet kallade sig orientalister och undersökte hur högstående civilisationer i orienten 

hade slutat utvecklats. Enligt dem kunde dessa länder endast moderniseras med Europeisk 

hjälp.P23F

24
P  Litteraturhistorikern Said släppte 1978 boken Orientalism och har därefter kommit 

att utöva stort inflytande kring analyser berörande synen på den muslimska världen.P24F

25
P Enligt 

Said så är orientalismen en västerländsk doktrin som tillämpades på Orienten därför att 

Orienten var svagare än västerlandet. Han menar att västerländerna har kunnat definiera sig, 

vunnit styrka och identitet genom att framställa orienten som den svagare ”andra”. Begreppet 

hade från början även en religiös strävan i att hävda kristendomens överhöghet över andra 

religioner och då framförallt islam. Etnologen Magnus Berg menar att orientalismen är ett 

brett begrepp med olika tolkningar men kan ändå summeras relativt väl då Said sammanfattar 

begreppet orientalism genom att fastställa några principiella dogmer. Den ena är den absoluta 

och systematiska skillnaden där västerlandet är rationellt, utvecklat, humant och överlägset, 

och Orienten, avvikande, outvecklad och underlägsen. En annan dogm menar att Orienten är 

något som man antingen bör frukta (gula faran, mongolhorderna, de bruna besittningarna) 

eller kontrollera (genom pacificering, forskning och utveckling eller ren ockupation när det är 

möjligt).P25F

26
P  

Begreppet används alltså dels som ett sätt för västvärlden att identifiera sig själv med, 

men även som ett verktyg då kolonialmakterna förr ville politiskt, militärt och ekonomiskt 

dominera och kontrollera Orienten.P26F

27
P Orientalism har efter kolonialtiden levt kvar i 

                                                           
24 Wallerstein, Immanuel (2006) Europeisk universalism, Maktens retorik s.59 
25 Berg, Magnus (1998) Hudud, En essä om populärorientalismens brusksvärde och världsbild s.11 
26 Berg (1998) s.13 
27 Berg (1998) s.12 f 
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västvärlden och särskilt i USA som tog över många politiska och ekonomiska intressen i 

Asien. Idag kan man se många populärorientalistiska produktioner som exempelvis böcker 

och filmer. Dessa utövar sannolikt en betydande påverkan på hur amerikaner uppfattar 

muslimer och Mellanöstern. Orientalismens utveckling kan idag på många sätt ses som en 

utvecklad del till den Europeiska universalismen där västvärlden ser sig som överlägsen alla 

andra just för att endast de är uppbyggd på universella värden och sanningar. Dessa 

Europeiska universella värden syftar ofta till försvaret av mänskliga rättigheter och demokrati 

vilket ofta legitimerar utrikespolitiken. P27F

28
P Uttrycket Europeisk universalism kommer inte 

användas som en teoretisk utgångspunkt men är dock viktigt att benämna då de ger en bild av 

hur västvärlden i många fall ser och hanterar världspolitik idag. Det är något som framförallt 

blir aktuellt när jag vill jämföra och se hur synen förändrats eller är densamma i spelfilmerna 

från 1935 till 2006.     

 

3.2 Tidigare forskning 
Vad gäller tidigare forskning inom orientalism så finns det flera framstående forskare varav 

några redan diskuterats, Edward Said (Orientalism) och Magnus Berg (Hudud). Inom 

spelfilmsanalys så är Mats Jönsson (Film och historia), Pelle Snickars och Cicilia Trenter 

(Det förflutna som film och vice versa) några andra viktiga aktörer som också redan har 

avhandlats. Sammanfattningsvis så uppmärksammar Snickars & Trenters antologi hur 

audiovisuella medieringar av det förflutna har blivit allt viktigare för vår uppfattning av 

historian. Jönsson diskuterar även hur film utgör ett outnyttjat historiskt källmaterial. Samtliga 

författare diskuterar och visar exempel på hur filmerna speglar sin samtid. De tre ovanstående 

författarna har varit av vikt då de lagt en utgångpunkt för detta arbete varav de är 

återkommande i den teoretiska bakgrunden.     

När det kommer till historisk spelfilmsanalys med fokus på just orientalism så är det 

framförallt tre forskare som jag undersökt och hittat mycket inspiration ifrån. Den första är 

Jack Shaheens, (Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People).P28F

29
P  Den andra Ulf Zander 

(Vilda Östern i Clio på bio).P29F

30
P och sedan Maria Gagnesjö, (Väst och den orientaliska 

skräcken i Svärd, sandaler och skandaler).P30F

31
P De tre författarna presenteras här i kronologisk 

ordning då de själva har byggt vidare på varandras forskning. 

                                                           
28 Wallerstein (2006) s.14 
29 Jack G. Shaheen (2003) Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People 
30 Zander Ulf (2006), Clio på bio- om amerikansk film, historia och identitet 
31 Hammar Isak & Zander Ulf (2015) Svärd, sandaler och skandaler. Antiken på film och i tv 
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3.2.1 Orientalism på film 
 

Jack Shaheens är kommunikationsforskare och journalist och är etablerad som en av de största 

inom forskning kring mediabilder av araber och muslimer. I sin bok Reel Bad Arabs. How 

Hollywood Vilifies a People så analyserar han 900 filmer och tv-program från 1896 till 2001, 

vilket berör de flesta filmer som producerats i Hollywood under denna tid. Shaheen menar att 

under spelfilmens långa historia så har araber och muslimer framställts stereotypt från början 

till slut. Han beskriver hur Hollywood portreterat Muslimer som hjärtlösa, brutala och 

religiöst fanatiska i nästintill alla filmer (endast några få undantag). Författaren går till och 

med så långt så han jämför Hollywoods framställning av araber och muslimer med 

Nazitysklands propagandamaterial av judar från andravärldskriget.P31F

32
P I sin text för han en 

diskussion kring hur dessa negativa bilder skapats i ett identitetsbyggande syfte som är 

kopplat till hur stereotyper är självförstärkande. Han menar att en av anledningarna till att de 

framställts negativt från början till slut är för att producenter likt alla andra föds in i dessa 

stereotyper. Stereotyper fortsätter sedan att utvecklas, omedvetet då de blivit så vana vid 

skildringarna att de inte ens är medvetna om felaktigheterna. Men än vanligare är den 

medvetna skildringen som är kopplat till den kommersiella aspekten då de vet att 

stereotyperna är något som går hem hos publiken.  

 Zander som också grundat delar av sin forskning på Shaheen kritiserar honom dock 

för att ofta blunda för nyanser, undantag och variationer vilket är en rimlig kritik, särskilt om 

man tittar på Shaheens sammanfattande artikel av boken.P32F

33
P Hans text uppfattas mer som en 

politisk text där man får en känsla av en väldigt ensidig argumentation som medvetet inte 

lyfter undantag eller alternativa tolkningar. Texten är dock intressant och innehåller 

tankevärda analyser som är användbara i perspektiv som exempelvis hur araber framställs rent 

utseendemässigt.  

I Clio på bio så har Zander undersökt och hämtat analyser av filmer från 1915 till 

2005. I boken så argumenterar han för hur betydelsefulla visuella medier är i det moderna 

samhället och att kunskap om filmer är av stor betydelse för den som vill förstå modern 

historia.P33F

34
P Zander använder begrepp som historiebruk, orientalism och identitet för att 

analysera filmerna och en stor tyngdpunkt ligger just på identitet och identifikation. Han 

menar att filmtittande är en aktiv process som medvetandegör, bearbetar och skapar 

identiteter. Genom att ta upp olika teman och exempel för hur USA förhållit sig till, slaveri 
                                                           
32 Shaheen (2003) s.171 
33 Zander (2006) s.222 
34 Zander (2006) s.7-9 
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och indianer så skapar Zander ett djup i identitetsanalysen som även åskådliggör hur 

historiska spelfilmer är barn av sin tid.  I kapitlet Vilda Östern så behandlar han särskilt hur 

muslimer och araber har framställts i amerikansk film och hur det kan ses som ett sätt att 

stärka nationens identitet. I analysen så tittar han på många och olika kategorier och typer av 

filmer som behandlar muslimer. P34F

35
P En central slutsats som boken pekar på är just hur stark 

inverkan en historisk spelfilm har på identitetsskapandet och hur det sen filmens begynnelse 

har använts som både en ideologisk kanal av makthavare men även som ett motmedel.    

Zander är även redaktör till antalogin Svärd, sandaler och skandaler där Maria 

Gagnesjö har skrivit kapitlet; Väst och den orientaliska skräcken. Gagnesjö har där gjort en 

analys av två spelfilmer som skildrar slaget vid Thermopyle. De två filmerna 300 spartans 

och 300 är skapade vid två olika tidpunkter vilket möjliggör en komparativ analys av 

samtiden. Hennes analys visar på en stark prägel av orientalism i bägge filmerna och hur det 

använts som ett ideologiskt verktyg för att stärka den västerländska identiteten. Likt Zander så 

använder Gagnesjö begreppen historiebruk och orientalism för att skapa ett teoretiskt 

ramverk.P35F

36
P Dessa begrepp blir även utgångspunkt i denna undersökning då de är centrala i en 

spelfilmsanalys som vill åskådliggöra hur historian används och i vilket syfte. Gagnesjös 

analys av Thermopyle filmerna är en del av hela antalogins tema antiken. Antalogin behandlar 

nämligen relationen mellan den antika historien och dess sentida gestaltningar i rörliga bilder. 

Deras val av undersökningsområde beror på att antiken lockat en stor publik sedan filmens 

ursprung. En förklaring till detta är att antiken ses som grunden till västerländernas högkultur 

och bildning, vilket har lett till epokens höga rangposition inom såväl kulturella som politiska 

sfärer.P36F

37
P Man kan därför se hur producenter till spelfilmer enkelt kan skapa ett populärt 

grundrecept åt publiken, ett recept som spelar på både spänning och ideal som konsumenten 

kan se upp till och identifiera sig med.  

Då min undersökning har ett historiebruks-perspektiv med fokus på hur västländernas 

filmskapare framställer muslimer så blev korstågen det självklara valet eftersom det länge har 

symboliserat kampen mellan väst och öst, kristendomen och islam. Tidigare undersökningar 

av spelfilm och orientalism har som sagt analyserat en mängd olika kategorier och filmer. Av 

dem är det dock förvånansvärt få som analyserat korstågsfilmer och särskilt inte haft ett 

komparativt fokus på dem.  

 

                                                           
35 Zander (2006) s.219-250 
36 Gagnesjö, Maria (2015) Väst och den orientaliska skräcken, s.185 f 
37 Hammar & Zander (2015) S.20 ff 
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4. Bakgrund 
 

“This crusade, this war on terrorism is going to take a while”  

(George W Bush)P37F

38 

Citatet är hämtat från ett tal där USA:s dåvarande president George W Bush tillkännagav 

USA:s invasion av Afghanistan 2001. Det är kanske ett av de bästa exemplen för att illustrera 

hur korstågen används som en symbol i kampen mellan väst och öst. Citatet är även ett bra 

exempel som ger stöd till en av Aronssons hypoteser i boken Historiebruk. Han menar där att 

det förflutna synliggörs och omtolkas särskilt aktivt i tider med en osäker framtidskompass.P38F

39
P 

I boken beskriver han hur vi har gått ifrån en kalla-kriget period med stabil ekonomi och 

demokratiska värden som fått global spridning. Under denna stabila period så var behovet av 

historian inte lika tydligt, vilket ledde till att det vetenskapliga ämnet tappade sin betydelse 

och de andra historiska arenorna var inte alls lika framträdande. Efter 1990 och berlinmurens 

fall så har dock framtiden blivit mer ovis. Med globaliseringens ökade framfart så börjar 

nationella gränser suddas ut och folk identifierar sig inte med nationen eller arbetet i samma 

höga grad. Den ovissa framtiden har alltså återigen väckt ett intresse för historia som 

människor nu känner sig behöva för att kunna orientera sig i framtidens rådvillhet.  

Som tidigare påvisat så är det inte bara det vetenskapliga ämnet historia som nu börjat 

återvinna mark. Idag ser vi en ökad betydelse av historiska arenor inom såväl politiken som 

populärkulturen.P39F

40
P  Just film och tv har de senare åren blivit allt viktigare för allmänhetens 

uppfattningar om, och förhållningssätt till historia.P40F

41
P Historiska spelfilmers uppsving syns 

inte minst om vi tittar på några av det tidiga 2000-talets produktioner. Bara filmerna 

Gladiator (2000), Luther (2003), Troja (2004), Alexander (2004), Kung Arthur (2004), The 

Alamo (2004) och Kingdom of Heaven (2005) stod för en budget på omkring fem och en halv 

miljarder kronor.P41F

42
P Den sistnämnda filmen skildrar just korstågen och är med i följande 

analys, vilket för mig tillbaka till det inledande citatet av George Bush. 

Frånvaron av traditionella hotbilder (kalla kriget) och framväxten av nya hot som 

internationell terrorism har alltså fött ny energi när det gäller att skriva om historien.P42F

43
P 

Politiker som George Bush både ändrar och använder en historisk händelse för att berättiga 

sin handling. I detta specifika fall kan talet tolkas som en liknelse där han menar att under 
                                                           
38 Todd S. Purdum (2001). After the attacks. New York Times 
39 Aronsson (2004), s.7 
40 Aronsson (2004) s. 7-21 
41 Snickars. & Trenter (2004) s. 9 
42 Holmgerg, John-Henri (2006) Filmtema s.157 
43 Aronsson (2004) s.20-21 
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korstågen så fördes ett heligt krig där väst försvarade sin religion och sina värden. Det 

aktuella ”korståget” framställs alltså ha likheter då västmakterna återigen måste försvara sina 

värden, fast det denna gång handlar om frihet och demokrati. Ett sådant ideologiskt 

historiebruk har visat sig effektivt vid många olika situationer. Detta trots att den historiska 

händelsen som används har vinklats eller rent av är en lögn. Just korstågen har sedan dess 

skede fått symbolisera kampen mellan väst och öst, kristendom mot islam. Viktigt att 

klarlägga är dock att korstågen var betydligt mer komplicerade än så. I själva verket så bestod 

korstågen av nästan lika många motstridigheter muslimer och kristna sinsemellan. Under det 

andra korståget år 1115 så kan vi exempelvis se hur frankiska soldater allierade sig med 

syriska prinsar för att strida mot sultanen av Bagdad.P43F

44
P Allianser som dessa var vanligt 

förekommande men skildras sällan i de olika historiska arenorna. Hur detta kommer sig kan 

förklaras genom att återgå till sändare-mottagare begreppet som förklarats under rubriken 

historiekultur. Ett tydligt exempel ges även av Hammar och Zander som beskriver den 

historiska anpassningen i antika filmer. Exemplet är vita togor, statyer och pelare som alltid är 

återkommande i antika filmer. I självaverket så var de oftast inte vita men har framställts så 

sedan filmens skapelse vilket har fått publiken att förvänta sig denna färg.P44F

45
P Det har i sin tur 

lett till att producenter fortsätter med denna framställning eftersom de inte vill göra publiken 

”besviken”. Exemplet kan appliceras till framställningen av korstågen där vi ständigt blivit 

matade föreställningen väst mot öst av såväl politiska som populärkulturella arenor. På sätt 

och vis förväntar sig alltså mottagarna denna information och sändarna kan utnyttja detta för 

att göra vinst såväl politiskt eller ekonomiskt.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44  Maalouf, Amin (2001), Korstågen enligt araberna, s. 80-92 
45 Hammar & Zander (2015) S.191 f 
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5. Material och Metod 
 

5.1 Material   
Då min analys är komparativt lagd och undersökningen fokuserar på samtida skildringar så 

har avsikten varit att hitta filmer som berör samma tema samtidigt som de är producerade 

under varierande tidsperioder. Kravet på filmernas olika tillkomstår har därför varit satt på en 

längre period där filmerna är skapta under en tid med olika förutsättningar. Då min 

frågeställning även berör hur muslimer framställs i förhållande till västvärlden så blev 

korstågen den historiska handlingen som jag ville undersöka. Målet blev därför att hitta 

spelfilmer som utspelar sig i mellanöstern under korstågsperioden. Eftersom mitt krav både 

berörde tillkomstår och handlingens tid och plats så var det följaktligen många spelfilmer som 

valdes bort. Största orsaken till bortfall var att många filmer endast behandlar korstågen i en 

liten del av filmen, för att istället lägga fokus på korsfararnas hemkomst och problemen de 

ställs inför hemma. Filmerna som jag tillslut valde är följande: The Crusades (1935) som är 

producerad under en period mellan världskrigen, King Richard and the Crusaders (1954) som 

skapades när kalla kriget var etablerat och Kingdom of Heaven (2005) som är en produkt 

under en tid av globalisering och efter terrorattacken elfte september. Filmerna valdes även ut 

då de alla är stora Hollywood-produktioner vilket blir av vikt då en av frågeställningarna 

berör västerländsk produktion och framställning av muslimer.  

 Förutom filmerna som primärkälla så sker en viss komplettering av artikel recension 

berörande hur filmerna mottagits. Dock är recensionstillägget väldigt begränsat på grund av 

tidsavgränsning och bristande material, särskilt vad gäller recensionsmaterial av de äldre 

filmerna.  

  

5.2 Metod     
 

Metoden som jag valt att använda är strukturerad utifrån mina teoretiska begrepp som 

introducerades i början av arbetet; Historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och 

orientalism. Metoden vilar dock på hermeneutiska grunder då jag utgår ifrån att historiska 

filmer är bundna av rådande vetenskapliga, politiska och ideologiska trender, vilket innebär 

att fakta inte är given. Det är istället tolkningen som ger filmerna mening och skapar 

historieskrivningens intriger.P45F

46
P  

                                                           
46 Zander (2006) s.22 f 
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 Hermeneutiken innebär nämligen att man sätter tolkningen i fokus och man tittar på 

vad det är som visar sig och vad det innebär. Gadamer, som var en av hermeneutikens stora 

ursprungs män menade att tolkningen påverkas av ens förståelsehorisont. Att tolka medför 

alltså att man påverkas av sin historia och sitt medvetande och att det är människans 

erfarenheter samt upplevelser som ger utgångspunkt till förståelsen. Man söker därför inte 

efter någon slutgiltig sanning, utan fokus ligger på förståelsen och tolkningen. P46F

47
P Då 

filmskapare i ett kommersiellt syfte vill nå en så bred publik som möjligt så spelar de på så 

många preferenser det bara går. Det innebär att en och samma film kan skildra många olika 

perspektiv vilket i sin tur skapar en mottagare som aktivt tolkar och skapar mening i den 

historiska skildringen.  

 Att försöka bevisa huruvida de historiska händelserna stämmer eller inte blir 

följaktligen ointressant då nästintill ingen spelfilm har det som avsikt. Som framgått så är det 

istället hur historian används i spelfilm och hur den har påverkats av olika aktörer. Analysen 

är komparativ då jag jämför hur korstågen skildras på olika sätt i olika filmer och vad det kan 

bero på. Då jag tolkar filmernas innebörd och påverkan så finns det risk för övertolkning, men 

med hjälp av de teoretiska begreppen så kan man minimera denna risk. Begreppen fungerar 

således som en ram som ger en struktur och ett stöd för argumentationen som förs. Begreppen 

är tätt knutna till varandra vilket Aronssons citat är ett bra exempel på: ”Ett visst urval av 

historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande”P47F

48
P. I min 

analys innebär det alltså att historiebrukens begrepp kan användas för att identifiera hur 

historian används och i vilket syfte. Samtidigt säger detta historiebruk något om den 

historiekultur som är aktuell i samhället och aktiverar tittarnas historiemedvetande. 

Undersökningens fokus ligger på filmernas helhet och genom att få denna bild så 

genomförs en noggrann analys där jag tittar på enskilda scener, specifika repliker och intriger. 

På grund av begränsad tid så är det tyvärr flera analytiska synvinklar som måste räknas bort 

helt, delar som dessa är musik, ljudeffekter, ljus osv. Även delar som rekvisita får inte det 

utrymme som det egentligen bör ha men min förhoppning är att åtminstone lyckas belysa de 

mest centrala delarna.     

  

                                                           
47 Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi s.176-187  
48 Aronsson (2004) s.18 
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6. Resultat 
Följande analys är strukturerad med en inledande summering av varje enskild film. Därefter 

har jag valt att behandla min frågeställning tematiskt där spelfilmens samtida koppling först 

synliggörs. Sedan går fokus över på den orientalistiska skildringen för att slutligen 

noggrannare belysa historiebruken och spelfilmernas syften. Viktigt att påpeka är dock att 

frågeställningarna ofta smälter samman, var av man exempelvis kan urskilja orientalistiska 

perspektiv i samtidsanalysen och vise versa.     

6.1 Spelfilmens handling  
Trots att samtliga filmer avhandlar korstågen så skiljer sig filmernas historiska tid och plats i 

vissa avseenden. De två första filmerna The Crusades och King Richards and the Crusaders 

avhandlar exempelvis det tredje korståget medan Kingdom of Heaven handlar om det andra. 

Då filmerna till viss del skiljer sig i tid och handling, och för att man ska få en bättre insyn i 

analysen så inleds avsnittet med en summering av varje film.  

 

6.1.1 The Crusades (1935) 
Filmen tar sin början i Jerusalem år 1187 där Saladin leder saracenerna och återerövrar 

Jerusalem. Inledningsvis ser man kristna kvinnor förslavas och Saladins intåg i staden. Där 

möts han dock av präst som står upp för kristendomen och svär att han ska resa till Europa för 

att samla alla kungar och återerövra det heliga landet. Filmen fortsätter med att man får följa 

kung Richard när han befinner sig i England och bestämmer sig för att ansluta till korståget. 

Prästen lyckas även att samla ihop England, Frankrike, Ryssland, Tyskland, Sicilien, 

Österrike och Ungern. Dock så visas tidigt en splittring mellan de Europeiska furstarna, 

särskilt mellan kung Filip av Frankrike och kung Richard av England. Intrigen grundas i 

rivaliteten mellan länderna men spänningen ökar när Richard inte vill gifta sig med Filips 

syster.  

 Under avfärd mot det heliga landet så påbörjar även kärleksdramat mellan Richard och 

Berengaria av kungadömet Navarra. Båda är motvilliga till giftemålet men Richard gör det för 

att få förnödenheter åt sin arme och Berengaria tvingas av sin far. Under resans gång så börjar 

de dock hitta kärleken mellan varandra. Väl framme i det heliga landet så ökar splittringen 

mellan de Europeiska furstarna, särskilt när Filip får reda på giftemålet mellan Richard och 

Berengaria. Berengaria upptäcker då att hon är anledningen till splittringen och de kristnas 

möjlighet till att vinna det heliga kriget. Hon bestämmer sig därför att offra sitt liv men blir i 

försöket tillfångatagen av muslimerna tillsammans med prästen. När Richard och de kristna 
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får reda på deras fångenskap bestämmer de sig för att anfalla staden Acra. När de lyckats 

överta staden hittar de dock bara den mördade prästen men får höra att Berengaria förts bort 

av Saladin till Jerusalem. Richard följer efter och väl utanför Jerusalem så fortsätter striderna. 

Under stridernas uppehåll så får Saladin och Berengaria reda på att Konrad från Montferrat 

(Italien) har planerat att mörda Richard. Saladin som fattat tycke för Berengaria lovar 

Berengaria att rädda Richard om hon gifter sig med Saladin. Saladin räddar sedan Richard var 

av de efteråt kommer fram till ett vapenstillestånd där kristna fångar blir frisläppta och får 

återigen tillträde till Jerusalem.  

 

6.1.2 King Richard and the Crusaders (1954) 
Filmen börjar med att Richard Lejonhjärta strider mot saracenerna i det heliga landet. Efter 

striderna återgår de till deras provisoriska läger och där får man en inblick i den kristna 

styrkan som består av Europeiska furstar och Castelaine-riddare (Castelaine är en fiktiv order 

som man inte får någon bakgrundsinformation om). Giles av Conrad som är en Castelaine 

supporter, försöker tillsammans med Castelaine-ordern mörda Richard. Genom att döda 

Richard med en saracensk pil hoppas de på att överta makten och samtidigt beskylla 

Saracenerna. Attentatet misslyckas och kung Richard överlever fast med allvarliga skador. 

Under Richards svaga tillstånd så beskyddar Sir Kenneth av Huntington Richard och 

beskyller samtidigt Giles av Conrad och Castelaine riddarna för mordförsöket. Richard vill 

dock inte tro att hans egna riddare skulle ha försökt mörda honom. Istället skickar Richard 

iväg Kenneth till att leda drottningens karavan då hon ska åka och be för Richard. 

Under resan så möter Kenneth en Saracen som han lär känna. Saracenen är en läkare 

vid namn Emir Ilderim och är skickade av Saladin för att läka kung Richard. Han berättar att 

Saladin har erbjudit Richard en vapenvila. När Kenneth får reda på detta så hjälper han Emir 

att ta sig till Richard och väl på plats godtar Richard villkoren till Saladins vapenvila, och med 

hjälp av Emirs kunskaper så återfår Richard sin hälsa. 

Emir läker framgångsrikt kung Richard, men samtidigt uppstår det många problem i 

de kristnas läger. Kenneth misslyckas att beskydda kungens flagga och i samma situation så 

får Richard reda på Kenneths affär med Richards kusin Lady Edith.  Richard blir där av 

rasande och utmanar honom till en svärdsduell. Richard vinner duellen men innan han dödar 

honom ber Emir kungen att skona Kenneth liv. Richard går med på detta men bannlyser 

Kenneth som då får följa med Emir. När Kenneth vaknar ur striden, är han i saracenlägret och 

blir omtagen av Emir. Men Kenneth kan där bara tänka på Edith och hur han vill återvända till 
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henne. Emir förklarar då till Kenneth att han är bannlyst men behöver hans hjälp. Emir 

avslöjar då för Kenneth att han faktiskt är Saladin, härskare av saracenerna, och att han har 

hittat dem som försöker störta kung Richard vilket är Castelaine-riddarna. Kenneth återvänder 

till kung Richard i förklädnad för att varna honom om faran han befinner sig i. 

När Kenneth kommer tillbaka till kung Richard, så hör Castelaine att Kenneth varnar 

Richard för deras plan. För att skydda sig själva så kidnappar de då Edith och försöker 

återvända till Castelaine-slottet och försvara sig därifrån. Richard, Kenneth, och Saladin 

hjälps dock åt och följer efter Castelaines. Efter en lyckad strid är Castelaines besegrade, 

Kenneth och Edith planerar att gifta sig där kung Richard ger dem sin välsignelse och Saladin 

rider säkert tillbaka till hans rike.  

 

6.1.3 Kingdom of Heaven (2005) 
Filmen utspelas under 1100-talet (andra korståget) och inleds i en liten by i Frankrike där 

Balian bor och arbetar som smed. Han har precis förlorat sin hustru och är under stor sorg. 

Plötsligt dyker flera korsfarare upp som har rest från Jerusalem för att söka upp Balian. Det 

visar sig att en av männen (Godfrey) är Balians far.  Godfrey erbjuder Balian att följa med till 

det heliga landet som far och son. Balian följer med då han vill bli fri från sina synder och i 

tron om att detta kan uppnås i det heliga landet. Under resans gång så dör dock Godfrey och 

Balian blir den nya baronen då han ärver Godfreys land och titel.  

 Väl i Jerusalem så blir Balian snabbt vän med Jerusalems kung Baldwin och förälskad 

i Baldwins syster Sibylla. Samtidigt som kärleken mellan Balian och Sibylla växer så ökar 

intrigerna i den kristna armen. Kristna armen är nämligen uppdelad i två läger där fanatiska 

korsriddare som Rynarld och Guy de Lusignan gör allt för att ett krig ska bryta ut mellan 

muslimer och kristna. Samtidigt försöker Balduin IV och Saladin upprätthålla en bräcklig 

fred. När Jerusalems kung Balduin dör så träder Guy de Lusignan till makten då han är gift 

med Balduins syster. Väl vid makten så förklarar Guy de Lusignan krig mot muslimerna och 

börjar marschera ut i öknen för att anfalla. Balian motsätter sig både kriget mot muslimerna 

och den dumdristiga iden att anfalla när de borde försvara sig bakom Jerusalems murar. Guy 

de Lusignan och hans följe lyssnar dock inte och flyttar armen ut i öknen. Balian visar sig ha 

rätt då hela den kristna armen blir krossad och det blir nu upp till honom att försvara 

Jerusalem utan en arme. När Saladin väl anfaller Jerusalem så lyckas Balian försvara staden 

tack vara goda förberedelser. Efter dagars belägring så förhandlar Balian och Saladin fram en 
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överenskommelse där Balien ger upp Jerusalem i utbyte mot alla kristnas fria färd hem till 

kristna länder.    

 

6.2 Korstågen som reflektion av sin samtid 

6.2.1 Geopolitik och identitet 
Genom en analys av de tre filmerna så märker man ganska snabbt hur samtliga filmer är 

relaterad till respektive historiska kontext då de utgavs. Den historiska händelsen anpassas 

alltså efter värden och normer som publiken känner igen sig i. Förutom dessa värden och 

normer så framträder även en större geopolitisk spegling som publiken kan känna igen sig i. 

Samtida värden och normer är alltså kopplade till en större narrativ struktur som säger mycket 

om filmens dåtida politiska kontext.     

 

The Crusaders berör det tredje korståget och som vi sett så inleds den med en präst som 

utlovar att samla alla Europeiska furstar för att återerövra det heliga landet. Att samla 

härskarna visar sig vara väldigt enkelt men att däremot hålla dem enade är en helt annan sak. 

Ett genomgående tema i filmen är nämligen splittringen mellan de Europeiska härskarna. Att 

filmskaparna lagt ett stort fokus på den Europeiska splittringen verkar inte vara någon slump. 

The Crusaders utgavs år 1935 då världen nyligen uthärdat ett världskrig och stod på tröskeln 

för ett nytt. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet kan man se hur spänningarna växte 

fram mellan de olika Europeiska nationerna vilket sedan ledde till första världskriget. 

Nationalismen började växa under denna tid och länderna fick en mer protektionistisk syn där 

de skulle vara självförsörjande. För att kunna vara så självförsörjande som möjligt så började 

länder som Tyskland, Frankrike och England intensifierade sin jakt på råvaror, vilket ledde till 

en ökad kolonial kapplöpning och imperialistiska ambitioner.P48F

49
P Dessa kapplöpningar ledde 

sedan till ökade spänningar som slutligen ledde till allianser och ett världskrig.  

 Genomgående i The Crusaders så skildras särskilt konflikterna mellan den franska 

kungen Filip och Englands kung Richard. Man kan även se hur de två ledande ländernas 

intriger sprids mellan de andra Europeiska makterna. Detta ses särskilt i scenen där kungarna 

har ett rådslag och Frankrikes och Englands dispyt eskalerar vilket leder till att de andra 

kungarna börjar välja sida. Även dessa händelser är bekanta med tidiga 1900-talets förlopp. 

Där var Frankrike och England visserligen allierade men liknelsen är densamma då de 

mäktiga nationerna skapade olika allianser vilket ledde till att dispyten påverkade hela Europa 

                                                           
49 Karlsson, Klas-Göran (2003) Europa och världen under 1900-talet. s.20-30 
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och sedan världen. I filmen riskerar dispyten att leda till förlusten av det heliga landet och 

som vi vet så leder 1900-talets dispyter till första världskrigets hemskheter.  

Orientalistiska aspekter återkommer jag till senare men värt att påpeka redan nu är det 

geopolitiska hotet. Fram till första världskriget slut så hade det Osmanska riket på många sätt 

stått som ett hot i det kristna Europas utkanter. I tiden mellan världskrigen kan det tolkas som 

hur de Europeiska demokratiska makterna måste enas mot totalitära utomstående hot. I 

filmens skildring får alltså orienten spegla detta utomstående, odemokratiska hot.  

Dock blev hotet mindre påtagligt efter andra världskriget och som vi kommer att se så 

ändras uppfattningen till en mer vänskaplig syn vilket man kan se reflektioner av i King 

Richard and the Crusaders.  

 

King Richard and the Crusaders handlar också om det tredje korståget men handlingen har 

stora skillnader gentemot The Crusaders vilket bekräftar utgångspunkten att filmskaparna 

anpassar den historiska skildringen för den samtida publiken.P49F

50
P Som nämnt kan filmskapare 

dock inte göra allt för stora ändringar då mottagaren förväntar sig viss historisk sanning. Som 

beskrivit så är det avgörande för producenten att hitta balansen mellan rätt mängd fakta och 

fiktion (där fiktionen ofta integreras med aktuella händelser och värden). King Richard and 

the Crusaders likt filmen The Crusaders lägger exempelvis ett stort fokus på Richard 

Lejonhjärta vilket är tämligen svårt att frångå då man ofta tänker på honom när man talar om 

det tredje korståget. Övriga händelser har däremot ändrats flitigt i den historiska berättelsen.  

Frankrike är inte längre den stora antagonisten, och den Europeiska splittringen 

skildras inte med samma kraft. Samtidigt så har den muslimska överhängande faran tonats 

ned. Istället är det den fiktiva riddarorden Castelaines som framställs som det stora hotet. 

Filmens utkomstår var 1954 då kalla kriget pågått i nästan tio år. Här kan man alltså inte 

frångå att se en koppling till kalla krigets utveckling. Under andra världskrigets slutskede så 

var USA och Ryssland allierade mot Tyskland. Efter krigets slut så uppstod dock en spänning 

mellan de två nya supermakterna. I King Richard and the Crusaders så kan man se en 

liknande intrig. Richard som i det här fallet kan ses som en representation av västmakterna 

blir i spelfilmen bedragen av den fiktiva Castelaine-ordern. En möjlig tolkning är alltså att 

Castelaine orden ses som Sovjet och som i filmen ständigt försöker överta befälet av 

korstågets arme. Då filmen är en amerikansk Hollywoodproduktion så ser man synonymer där 

Richard kan liknas med USA som är en stark ledare för västmakterna (både i film och i 

                                                           
50Jönsson (2004), s.33-56 
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samtid). Castelaine-ordern som kan tolkas som Sovjet försöker istället på svekfulla och 

ohederliga sätt överta makten och framställs som brutala både i metod och vad gäller 

människovärden. Detta syns framförallt i scenen där Sir Kenneth anklagar Castelaine ordern 

för att oskyldigt mörda och förtrycka civila. En närläsning av scenen visar alltså på skilda 

värden där Sir Kenneth (västmakterna) och Castelaine riddarna (Sovjet) försöker ta kontroll 

över det heliga landet fast med olika metoder (det heliga landet kan här liknas med kampen 

om den globala dominansen mellan Sovjet och USA). Sir Kenneth representerar värden där 

han framställs som en försvarare av rättvisa och mänskliga rättigheter. Castelaine riddarna 

visas dock ha brutala metoder och ett slutmål att totalitärt härska det heliga landet.  

Man känner här igen grunddrag för en kollektiv identifiering som synliggör 

uppdelningen ”vi” och ”de andra” vilket visat sig vara lukrativt för filmskapare. När en 

kommersiell spelfilm försöker spela på så breda identiteter som möjligt så blir alltså 

västerländska värden produktivt.P50F

51
P Tittaren kan här känna igen sig i filmatiseringens skildring 

av hjälten som kämpar för rättvisa och mänskliga rättigheter, vilket ses i kontexten av USA:s 

ideologiska kamp för demokratiska värden under kalla kriget. ”De andra” som i det här fallet 

är Castelaine riddarna framträder istället som förtryckande och några som hyllar våld. Här ser 

vi alltså ytterligare exempel på hur filmskaparen anpassar den historiska berättelsen för att 

publiken lättare ska kunna identifiera sig. Att kung Richard var en totalitär kung som även 

han stod för brutala metoder är något som tonats ned. Detta så den samtida publiken lättare 

kan känna igen sig i identitetsmarkörer hos hjälten. Boven bär däremot på negativa normer 

som ofta förstärks vilket ökar ett avståndstagande och en större vilja till identifikation med 

hjälten.   

 

Kingdom of Heaven skiljer sig från de andra två filmerna då den behandlar det andra korståget 

istället för det tredje. Att handlingen då skiljer sig är naturligt och tillskillnad från de andra två 

filmerna så är det ingen tydlig splittring mellan nationerna. Här beskrivas istället en 

maktkamp mellan olika individer som står för olika värden och trosuppfattningar. Filmen 

fokuserar på hur Balduin IV och Saladin som försöker skapa fred mellan splittrade viljor, man 

får framförallt se hur fanatiska korsfarare göra allt för att driva på ett krig. Filmen skildrar en 

väldigt ambivalent bild av religion vilket kan ses i en samtida kontext. Filmens tillkomstår 

2005, bara några år efter terroristattacken elfte september visar på ämnets aktualitet. Då 

terroristattacken utfördes av djupt troende muslimer så blev både religionsfrågan och 
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mellanöstern aktuell. I filmen ställs religionen mot människans sunda förnuft vilket syns 

särskilt tydligt hos huvudkaraktären Balian. Han ifrågasätter och ställer sig emot den fanatiska 

tron som vissa av korsriddarna står för. Religionen blir alltså mist sagt ifrågasatt i filmen. 

Istället för religion som är ett utpräglat värde i The Crusaders så framför Kingdom of heaven 

istället värden av människans sunda förnuft. Huvudpersonen Balian har många egenskaper 

som anknyter till en ideal amerikansk identitet, exempelvis lojalitet mot vänner och familj, 

ärlighet och ett stort mod.P51F

52
P Balian visar även en motvilja både till att slåss och att komma till 

maken på ett odemokratiskt sätt där hans rival i så fall hade avrättats. Men när kriget är den 

enda utvägen så visar han stort mod och leder Jerusalems försvar på ett demokratiskt vis. 

Under försvaret av Jerusalem så håller han ett laddat tal som pekar på människors lika värde 

och hur alla kan bli en riddare. Att tittaren kan identifiera sig med västerländska värden 

genomsyras alltså i samtliga filmer vilket inte minst syns om filmen analyseras utifrån ett 

orientalistiskt perspektiv.     

      

6.2.2 Orientalism 
“The year 1187 AD The Saracens of Asia swept over Jerusalem and the holy land, crushed the 

Christians to death and slavery”P52F

53 

Med den texten inleds The Crusaders från 1935. Därefter följer en scen med muslimer som 

vildsint river ner kors, bränner böcker och allmänt springer omkring i ett rabiat tillstånd. I 

efterföljande scen får vi även se muslimer som fängslat kristna kvinnor som sedan säljs 

gråtande och fastkedjade. På bara några minuter har filmskaparna alltså lyckats spela på 

otroligt många stereotyper om muslimer. En grundtanke i orientalism är att orienten är något 

man ska frukta eller kontrollera.P53F

54
P Då scenen visar på muslimer som brutalt våldför sig på 

oskyldiga kristna så ger det en legitimering till hur de kristna makterna bör ta sig till det 

heliga landet för att försvara sitt folk. Texten och scenerna säger inget om hur kristna tidigare 

i historien tagit makten i det heliga landet på lika brutala sätt. Istället visar filmen en oerhört 

vinklad bild som ger skäl till att västmakterna bör ta kontrollen över ett underordnat men 

farligt folk.  

                                                           
52 Zander (2006) s. 156 f 
53 Paramount Pictures. (1935): The Crusades 
54 Berg (1998) s.13 
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 Orientalismen är starkt förenad med identifikation då det använts som ett sätt för 

västvärlden att identifiera sig själv med.P54F

55
P ”Vi” och ”dem” blir således ett viktigt begrepp då 

ett negativt utpekande av orienten försärker västländernas självbild. Ett av flera exempel är 

när korsfararna precis har anlänt till staden Acra i det heliga landet. När de står utanför 

portarna så kliver en kristen man fram för att förhandla, men innan han har hunnit tala färdigt 

så skjuts han ihjäl av en muslimsk pilbågsskytt. Scenen klipps sedan till de kristnas läger och 

ett rådsmöte där man talar om att hämnas. Trots detta så beslutar de sig för att försöka 

förhandla fram kapituleringen av Acra utan blodutgjutelse. Detta är en av flera scener där 

muslimerna framställs som brutala, våldsbejakande och ohederliga medan de kristna får den 

motsatta bilden. Kristendomen blir även en väldigt betydelsefull markör i filmen där prästen 

spelar den viktiga aktören som enar folket genom religionen. I de inledande scenerna så är det 

han som i namnet av kristendom står upp emot muslimerna och den ”muslimska ondskan”. Vi 

ser alltså hur orientalism används för att förstärka bilden av västerländerna och hur tittarna 

återigen kan identifiera sig med hjältarna som har starka västerländska ideal.  

 Genomgående i The Crusaders så påvisas vikten av de europeiska furstarnas 

sammanhållning då det muslimska hotet är så stort. Intressant är dock att se hur hotet går från 

högt i filmen The Crusaders till att inte vara alls lika framträdande i King Richard and the 

Crusaders. I den sistnämnda filmen så ser visserligen korsfararna och muslimerna varandra 

som fiender men vid flera tillfällen hjälper muslimerna Richard. Richard som blir dödligt 

skadad av Castelaine-orden får istället hjälp av Saladin själv som läker honom med sin 

medicinska kunskap. Saladin är även den som avslöjar Castelaine-ordens konspiration och 

den som hjälper Richard att återta Edith som har blivit kidnappad. I själva verket så utkämpar 

de kristna och muslimerna endast en strid mot varandra vilket är inledningsscenen, i övrigt så 

skildras filmens konflikt mellan Richards följe och Castelaine-orden. En förklaring till detta 

kan vara att filmen utgavs under 1950-talet då USA hade en ganska god relation till de 

arabiska staterna. Under 1950-talet så tvingade exempelvis USA brittiska, franska och 

israeliska styrkor att dra sig tillbaka från Suezkanalen, USA erbjöd även arabiska stater som 

så önskade skydd mot sovjetiska framstötar.P55F

56
P Muslimerna kan därför här tolkas som en 

potentiell allians mot det sovjetiska hotet, varav de inte framställs i sämre dager. Men med det 

sagt så kan man ändå urskilja viss form av orientalism i filmen. Främst framställs de som 

allierade men dock fortfarande underlägsna sådana.  
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 Tittar man på representationen av muslimer så lyser de med sin frånvaro. Saladin är 

den enda som får en framträdande roll, och om någon annan väl skildras så är det nästan helt 

utan monolog och som en tydlig undersåte till Saladin. Detta kan ses i likhet med Zanders 

tolkning där indianer i västernfilmer framställs som en anonym massa vilket förenklar 

processen där publiken lättare får en antipati.P

 
56F

57
P Västerlänningarna skildras i filmen som 

komplexa självständiga individer medan muslimerna blir avhumaniserade då de bara är en 

massa som följer Saladins order. Detta kan man se i både The Crusades och King Richard and 

the Crusaders. Ytterligare ett tecken på muslimernas anonymetet är val av skådespelare. 

Saladin som är den ända framträdande muslimska karaktären i de två första filmerna spelas av 

vita skådespelare. I The Crusders spelas rollen av Ian Keith som är en amerikansk 

medborgare och i King Richard så spelas Saladin av den brittiska skådespelaren Rex 

Harrison. 

Kingdom of Heaven visar emellertid på en betydligt bredare representation där filmen 

skildrar både ett västerländskt och österländskt perspektiv. Saladin spelas exempelvis här av 

Ghassan Massoud som kommer från Syrien. Majoriteten av förebilder består visserligen 

fortfarande av västerländska karaktärer men vi får ändå se fler muslimska representationer än 

endast Saladin. I filmen så möter Balian exempelvis Nasir där mötet börjar med en duell men 

som sedan utvecklas till en ömsesidig respekt och en viss ”vänskap” trots att de är fiender. 

Nasir likt Saladin framställs i filmen med egenskaper som modig, rättvis och rationell. På 

många sätt så beskrivs dem med egenskaper som tittaren kan identifiera sig med vilket går 

emot orientalismens tankar. Kingdom of Heaven framställer alltså inte den klassiska bilden av 

ett väst och öst som är motpoler och inte går att förena. Istället nyanseras en betydligt mer 

komplex bild. Religionen och då särskilt kristendomen framställs inte längre som någon 

enande kraft. I Kingdom of Heaven får den istället en splittrande roll där korsfarare 

missbrukar religionen och använder den som ett motiv till krig och makt.  

Hur kommer det sig då att muslimer kan framställas med en mer nyanserad och rättvis 

bild när samtiden samtidigt visar en stor intolerans i och med elfte september? En möjlig 

förklaring till detta kan ges om man använder Karlssons historiebruksbegrepp.     
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 6.2.3 Historiebruk 

6.2.3.1 Moraliskt historiebruk 
Som både tidigare forskning och ovanstående analys visat så kan man se hur orientalism varit 

synlig genom spelfilmens historia. Att en film som Kingdom of Heaven speglar en betydligt 

bredare och mer rättvis representation av muslimer blir då förvånande. En möjlig förklaring 

skulle kunna vara om man ser det utifrån en moralisk historiebrukssyn. Moraliskt historiebruk 

innebär ofta att man upplevt orättvisa och använder historia för att göra motstånd mot 

maktutövningen. På så sätt kan Kingdom of Heaven ses som ett svar på en historisk och 

medveten negativ framställning av muslimer. Spelfilmen blir alltså ett historiskt medium som 

uppmärksammar denna negativa skildring genom att påvisa en alternativ tolkning som 

motsätter den gamla. Genom att ge muslimer som Saladin och Nasir en vidare bild så erbjuds 

tittaren förklaringar som går emot de gamla stereotypa skildringarna. Men med det sagt så ska 

Kingdom of Heaven inte tolkas som en historisk film vars huvudsyfte är att skildra en helt 

korrekt och rättvis bild. Det är istället vanligt att historiebruken ofta överlappar eller existera 

bredvid varandra, dels i harmoni men även i konflikt.P57F

58
P Som påvisat är Kingdom of Heaven 

en Hollywood-produktion som syftar till att tjäna pengar, vilket ger en förklaring till att 

filmen även lägger tyngd på västerländska förebilder och ideal. Filmen ska således inte 

glorifieras då den moraliska aspekten möjligtvis bara är ett av flera sätt för att nå en bredare 

publik.     

6.2.3.2 Kommersiellt historiebruk  
Eftersom samtliga filmer är en Hollywood-produktion så blir det kommersiella bruket det 

mest framträdande då filmerna syftar till att tjäna pengar. Det är viktigt att återigen poängtera 

att det kommersiella bruket ofta påverkar hur historian skildras och är ofta en anledning till 

filmens samtida koppling. Filmskaparna behöver anpassa den historiska händelsen till en 

narrativ struktur som skapar spänning. De romantiska inslagen som ofta förekommer i filmer 

är ett exempel på när filmskaparen gör det lättare för publiken att känna igen sig och skapa 

sympati med karaktärerna. Ofta är det kärlekshistorier som inte har med den historiska 

handlingen att göra eller är klart överdriven eller övertolkad. Samtliga tre filmer i denna 

analys skildrar ett kärleksdrama vilket kan ses som ett sätt för producenterna att skapa en 

brygga mellan nu och då, men även för att bredda genren som då lockar en större publik.P58F

59
P   

 För att en film ska bli lyckad så behöver producenten även spela på så många 

preferenser som möjligt just för att nå ut till en så stor publik som möjligt. Det innebär att 
                                                           
58 Karlsson (2014) s. 78 
59 Zander (2006) s.36 
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filmerna kan ha många olika budskap och tolkas på olika sätt och till och med vara 

motsägelsefulla. Ett exempel kan vara King Richard and the Crusaders som jag diskuterat 

ovan. Där framställs muslimerna som fiender och underlägsna men samtidigt som en allierad 

när andra hot dyker upp. Ett kanske ännu bättre exempel är den ovan nämnda Kingdom of 

Heaven som både visar på en muslimsk tolerans samtidigt som västerländska ideal lyfts högt. 

Följande exempel går även att utvidga där vi även ser ideologiskt historiebruk framträda. 

Detta stärker utgångspunkten att kommersiellt historiebruk integreras med andra bruk vilket 

innebär att den spelar på fler preferenser, orsaker och tillika fler chanser att nå en bred publik.  

6.2.3.3 Ideologiskt historiebruk 
Som framgått så tilldelas Balian många amerikanska ideal och han framställs som en 

demokratisk kämpe då han försvarar Jerusalem och uttalar allas lika värde. Att Balian inte vill 

föra krig men visar på tapperhet och stridsvilja när ingen annan utväg finns kan ses som en 

reflektion av samtiden och ett ideologiskt bruk. Händelsen kan alltså ses som en liknelse med 

terrorist attacken elfte september där USA blir attackerat och förklarar krig mot terrorismen 

för att försvara demokratin och friheten. Det ideologiska blir alltså synligt när filmen ger en 

ideal bild av en individ som motsäger sig våld men drar sig samtidigt inte för att försvara sitt 

land och sina värden på patriotiskt sätt.  

Särskilt tydligt blir emellertid det ideologiska historiebruket när man analyserar de två 

första filmerna och orientalismen framträder. Då orientalism är ett ideologiskt verktyg så 

innebär det att, om man använder orientalism i film så brukar man historia ideologiskt. Som 

påvisat så användes orientalismen förr som ett verktyg då kolonialmakterna ville politiskt, 

militärt och ekonomiskt dominera och kontrollera Orienten.P59F

60
P. Då The Crusaders är inspelad 

1935 så hade västmakterna många intressen runtom i världen och mellanöstern var särskilt 

aktuellt i och med Osmanska rikets fall. När filmen då i inledningen visar på hur kristna blir 

slaktade och fängslade så kan det ses som ett ideologiskt verktyg som motiverar 

västmakternas inblandning i mellanöstern. I The Crusaders så får det även en stark religiös 

prägel där kristendomen måste försvaras till varje pris.     

 

6.2.3.4 Politisk-pedagogiskt historiebruk 

Politisk-pedagogiskt historiebruk används på många sätt tillsammans med det ideologiska då 

det förstnämnda används främst för att uppmärksamma värdeladdade historiska händelser. 
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Detta för att i många fall driva människor till politiska ställningstaganden vilket vi har sett 

återkommande i samtliga filmer. Ofta handlar det om hur filmskaparna gör en förenklad 

koppling mellan den historiska händelsen och nutiden för att driva hem en poäng. The 

Crusaders kan alltså fungera som ett redskap där man vill illustrera och klargöra vikten av de 

Europeiska makternas enande för att stå upp för Europeiska och kristna värden. Bruket har 

alltså inte ett kunskapsorienterat fokus, utan innebär främst att åskådliggöra historiska 

aspekter för att driva hem en poäng.P60F

61
P Den kanske tydligaste simplifieringen är det politisk-

pedagogiska bruket med en orientalisk prägel. I de första två filmerna så ser vi hur 

muslimerna skildras negativt. Hur de framställs som stor massa utan att vara komplexa 

individer med olika viljor. Det blir alltså ett väldigt förenklat sätt att skildra ett folk och 

korstågens historiska händelse för att kunna stärka bilden av väst och hur händelserna 

påminner om samtiden.  

 
 
 
 
 

  

                                                           
61 Karlsson (2014) s. 72 ff 
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7. Diskussion och slutsats  
Återkommande i denna analys har varit att spelfilmens struktur är skapad utifrån samtiden där 

den historiska händelsen måste anpassas efter en narrativ struktur och även värden som 

publiken känner igen sig i. Detta är en tydlig liknelse som återkommer i samtliga spelfilmer. 

Genom att använda historiebruken så har det även varit möjligt att uppmärksamma i vilket 

syfte som historien framställs som den gör. Som påvisat så är samtliga filmer Hollywood-

produktioner och har ett huvudsyfte att tjäna pengar. Men som vi även sett så integreras det 

kommersiella historiebruket med andra bruk vilket möjliggör chansen för att nå en bredare 

publik. Kingdom of Heaven är ett bra exempel där vi kan se kommersiellt, ideologiskt, 

moraliskt och politisk-pedagogiskt historiebruk framträda. Det innebär alltså att om en 

filmskapare ser en möjlighet till att dra en större publik genom att spela på ideologiska värden 

så kommer han eller hon med stor sannolikhet att göra de. Följande diskussion kommer därför 

ta ett större fokus på den orientalistiska aspekten. Orsaken till detta är just för att 

frågeställningarna integreras då orientalismen pekar på den samtida kopplingen som i sin tur 

påverkar den historiska skildringen i spelfilmerna.         

Tidigare forskning om spelfilm har visat på ett starkt fäste av orientalism oavsett 

tillkomstperiod. Shaheens undersökningar pekar på hur araber och muslimer ständig fått 

framstå som skurkstereotyp ända sedan hollywoodindustrins yngsta år. Han menar att de 

framställs som hjärtlösa, brutala och religiöst fanatiska i nästintill alla filmer.P61F

62
PÄven Maria 

Gagnesjös forskning som berör aktuella produktioner som 300 (år 2006) visar på starka inslag 

av orientalism. Där beskriver hon att likt en djup inarbetad orientalisk Hollywood-modell så 

har muslimer ingen egen vilja och framställs som kaotiska och vettvilliga. P62F

63
P  

Att tidigare forskning som Maria Gagnesjös 300 visar på en så genomgående stark 

orientalism samtidigt som Kingdom of Heaven visar på en mer rättvis representation av 

muslimer blir då motsägelsefullt. Särskilt med tanke på att filmerna ligger så nära varandra i 

tid, 300 utgavs år 2006 och Kingdom of Heaven år 2005. En möjlig förklaring kan som 

tidigare nämnt vara kopplat till det moraliska historiebruket. Att Kingdom of Heaven ses som 

ett svar på en historisk och medveten negativ framställning av muslimer. Men detta blir bara 

en del av förklaringen. Att se en så stor skillnad i filmernas orientalistiska framställning säger 

mycket om den splittrade debatten i västerländerna och framförallt USA. Genom invandring, 

konvertering och högt födelsetal så är muslimer idag den störst växande religiösa gruppen i 

                                                           
62 Shaheen (2003) s.171 
63 Gagnesjö (2015) s. 185-203 
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USA.P63F

64
P Att gamla stereotyper blir ifrågasatta och nya skildringar blir synliga är då inte 

lustigt. Samtidigt så har vi president kandidater som Trump som i sin valkampanj har 

föreslagit att alla muslimer ska nekas inträde i USA då de innebär en direkt fara mot 

nationen.P64F

65
P Att han vunnit stor popularitet i frågor som dess säger ganska mycket om USA:s 

opinion vad gäller muslimer. Tittar man på spelfilmernas popularitet så kan det möjligtvis 

också säga något om muslimers stereotypa framställning och hur kommersiellt gångbart 

orientalismen är. Som Gagnesjö presenterat så blev 300 en stor kassa succé.P65F

66
P  Kingdom of 

Heaven fick däremot ett väldigt blygsamt genomslag och särskilt i USAP66F

67
P. En möjlig tolkning 

är alltså att orientalismen är betydligt mer gångbar än den sympatiska bilden av muslimer. Det 

går visserligen inte att dra någon slutsats genom att bara titta på två filmers popularitet då så 

många andra faktorer spelar in. Men det är ändå en intressant jämförelse, framförallt om man 

sätter den i samhällsdebattens kontext. Zander tar i sin forskning upp ytterligare några 

exempel på spelfilmer som under det senaste decenniet faktiskt har skildrat en mer rättvis bild 

av muslimer. Men han menar samtidigt på att majoriteten fortfarande har en orientalistisk 

prägel. Eftersom den kommersiella aspekten väger tyngst så kommer filmskaparna fortsätta 

att spela på stereotyperna så länge det är gångbart hos publiken.               

En viktig slutsats som analysen av de tre korstågsfilmerna visar på är att orientalismen 

är något som verkar anpassas efter rådande behov. Som diskuterat så har Kingdom of Heaven 

tillkommit i en period då den muslimska synen är väldigt ambivalent i USA. Det är därför 

möjligt att muslimerna fått en mer komplex bild i filmen då de både kan ses som en växande 

minoritet i USA men samtidigt en fiende som finns i mellanöstern. I The Crusaders så 

framställs muslimerna däremot som raka motsatsen till komplexa. I en samtid med hög 

nationalism så blir det lättare att avbilda muslimer som det stora yttre hotet och några som är 

farliga och som måste kontrolleras via ockupation. Fler exempel har getts där de får framträda 

som ondskefulla, brutala och några man inte kan lita på. I King Richard and the Crusaders så 

har det hotet avtagit och muslimerna blir istället framställda som underlägsna allierade som 

kan hjälpa till i kampen mot de andra. 

 Hur muslimer framställs påverkas alltså av rådande samhällsvärderingar vilket visar 

på spelfilmens koppling till de andra historiska arenorna samt vilken debatt som då förs i 

samhället. Detta faller även tillbaka till historiekulturen och historiemedvetandets grunder där 

                                                           
64 Shaheen (2003) s.174 
65 Dagens Nyheter (2015) Trump: Inga muslimer till USA 
66 Gagnesjö (2015) s. 190 
67 Zander (2006) s.248 
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en nutida händelse och de val som vi står inför aktualiserar historian. P67F

68
P När en händelse som 

elfte september då inträffar så blir religionen och mellanöstern återigen en het diskussion. En 

filmskapare kan då använda historiska händelser som korstågen för att bearbeta dem så de 

anpassas till samtiden och den rådande debatten. Lyckas han väl så blir det en aktuell 

skildring där publiken både känner igen sig i den stora berättelsen som i de individuella 

värdena. Historiska spelfilmer har alltså ett stort värde vad gäller historisk förmedling. Men 

för att fullt ta nytta av filmens möjligheter och att undvika risker som de kan innebära så 

behöver vi utveckla en form av medial och audiovisuell läskunnighet. Som analysen påvisat 

så är det inte någon vetenskaplig faktum som förmedlas i den skildrade historian. Då filmerna 

ofta blandar fakta och fiktion så är det istället av filmens tillkomst period som vi i huvudsak 

lär oss historia. Genom att synliggöra samtida speglingar så lär vi oss inte bara tillgodogöra 

denna kunskap. Vi lär oss även att uppmärksamma stereotyper som filmskapare ofta använder 

för att göra en film kommersiellt gångbar. Orientalismen är här ett starkt exempel på hur 

filmskapare använder historian på olika sätt för att sälja sin produkt.  Skolan fyller därför en 

viktig roll där den kan bidra till denna utbildning som krävs när vi nu ser att populärkulturell 

historia som spelfilm börjar ta en allt mer dominerande roll i samhället. 
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8. Sammanfattning 
Samhällets olika arenor kommunicerar och värderar vilken historia som utmärks och anses 

aktuell och användbar för samhället. De olika arenorna som vetenskapliga, politiska eller 

populärkulturella samverkar och påverkar varandra. En historisk händelse som korstågen får 

därför betydelse först när de lyfts i alla dessa forum. De historiska filmernas popularitet och 

betydelse har samtidigt ökat vilket innebär att filmerna har blivit ett viktigt medium för vilken 

historia som får betydelse. Filmskapare blandar ofta historiska händelser med samtida värden 

för att skapa en bättre förståelse och inlevelse där tittaren kan relatera till händelserna som 

skildras. Tydliga exempel är hur muslimer ofta framställs i dåliga dagar men får olika 

vinklingar beroende på den rådande samhällsdebatten. Producenterna skapar alltså en brygga 

mellan dåtiden och nutiden vilket aktiverar vårt historiemedvetande, var i det stora värdet med 

historiska spelfilmer verkligen ligger. Historiska spelfilmer kan alltså hjälpa oss navigera 

inför de val vi står framför. Farligt blir det först när skaparna spelar på stereotyper eller rent 

av rasistiska aspekter som går obemärkt förbi hos konsumenterna men får fäste i deras 

värderingar. Muslimer framställs ofta negativt vilket tydligast framgått i The Crusades och 

King Richard and the Crusaders. Orientalism är ett utmärkande ideologiskt historiebruk som 

filmskapare ofta använder då det hjälper publiken att identifiera sig genom att skilja på ”vi” 

och ”dem”. Västerlänningar framställs ofta med flera ideal medan muslimer får en negativ 

skildring som kan stärka västerlänningars identitet. Men spelfilm kan även användas för att 

motverka sådana stereotyper eller åtminstone uppmana till en diskussion. Ett moraliskt 

historiebruk används i Kingdom of Heaven där en mer rättvis bild av muslimer framställs. 

Historiska spelfilmer kan alltså bidra till både tolerans och intolerans. För att kunna motverka 

dessa stereotyper och fullt kunna utnyttja filmernas historiska värde så behöver vi utveckla en 

form av medial och audiovisuell läskunnighet. Skolan blir därför en viktig aktör som behöver 

anpassas efter nya sätt att lära sig historia.  
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