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The study aims to examine the design of God and Moses communication and the significant 

events in the history of Moses and Egypt both in the film Exodus: Gods and Kings and 

Exodus. 

The method used in the survey is a traditional comparative method where two objects are 

compared with each other. The method was performed by using so-called comparison 

matrices and factors based on the definition of communication. The survey results are based 

on the basis of data acquired from the objects and previous research. In the final result, I 

found the similarities and differences between objects in the issues. 
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1. Inledning 

Jag har under hela mitt liv varit intresserad av film, tv-spel, serietidningar, skönlitteratur, 

musik med mera. Jag klassar mig själv som en allätare när det kommer till populärkultur och 

dess magiska värld. Men mitt intresse för religionens påverkan i detta kulturfenomen uppkom 

inte innan jag började studera till lärare på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. 

Det hela började med att lärarna på skolan öppnade upp fler tankar och placerade allt fler 

idéer i mitt sinne som berörde religionsvetenskapens påverkan i det offentliga rummet. Till 

sist blev jag introducerad till bibelvetenskapliga studier och under denna tid så började jag 

fundera över hur religion påverkat Hollywoods filmproduktion. Att religion existerar inom 

filmens värld är kanske inte så ovanligt men jag tycker det blir intressant när Hollywood 

lägger en enorm budget på en film som i sin tur är baserad på en berättelse ur Bibeln. Den 

film som har fångat mitt intresse är Exodus: Gods and Kings och hade premiär i Sverige den 

25 december 2014.
1
 

Filmens budget låg runt 140 miljoner dollar
2
 och var en storsatsning från Hollywoods sida 

men då kommer frågan, varför? Varför lägga fokus på något som gjorts tidigare inom 

filmbranschen? Varför är det så viktigt med en biblisk historia att man lägger 140 miljoner 

dollar för att förverkliga denna idé? Är den för enbart ett kommersiellt syfte eller ligger 

konfessionella tankar till grund?  

Den första frågan som kom upp i mitt sinne efter en stunds reflektion var följande: Hur 

mycket stämmer filmen överens med ursprunget? Är filmen Exodus: Gods and Kings en film 

som vill förmedla historien som beskrivs i Andra Moseboken i bibeln? Det var dags för mig 

att ta reda på detta.  

 

                                                 
1
 IMDB, Exodus: Gods and kings, 2014.  http://www.imdb.com/title/tt1528100/ (Hämtad 2016-05-20) 

2
 Von Tunzelmann, Alex. Does Exodus: Gods and Kings deserve to be banned for historical inaccuracy?, The 

Guardian, 2015 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur kommunikationen mellan Gud och Moses gestaltas i filmen 

Exodus: Gods and Kings jämfört med Andra Moseboken för att sedan utskilja eventuella 

likheter och skillnader i gestaltningen samt hur dessa likheter kan förklaras.  

 

1.2 Frågeställningar 

De frågor som undersökningen kommer att besvara är följande:  

1. Hur gestaltas kommunikationen mellan Gud och Moses i filmen Exodus: Gods And 

Kings i jämförelse med Andra Moseboken?  

2. Hur gestaltas det händelseförlopp ur Moses och utvandringen i filmen Exodus: Gods 

And Kings i jämförelse med Andra Moseboken, vilka likheter och skillnader finns det?  

3. Hur kan eventuella likheter och skillnader förklaras? 

1.3 Metod 

Den metod som jag kommer använda mig av i min undersökning heter komparativ 

analysmetod. Denna metod är lämplig för att jämföra de två objekt som behandlas i mina 

frågeställningar och för att undersöka om det finns eventuella likheter samt skillnader mellan 

de valda objekten. En komparativ analysmetod innebär att två objekt, eller flera objekt, 

jämförs med varandra för att se hur de förhåller sig till varandra. Utifrån detta blir det möjligt 

att undersöka likheter och skillnader och samtidigt få förståelse för de aktuella objekten.  

I boken Komparativa analysmetoder av Thomas Denk, statsvetare, så presenteras en 

redogörelse kring hur en komparativ analysmetod kan användas. Denk presenterar när det är 

lämpligt att använda sig av en komparativ analysmetod.
3
 Undersökningen jag kommer att 

utföra kommer att utgå ifrån två objekt, en film och ett textstycke ur Andra Moseboken. 

Vidare har jag valt att använda mig av grunden av komparativ analysmetod vilket är 

traditionell komparation och analysmetod. Jag har valt att använda mig av traditionell 

komparation och analysmetod eftersom den är mer lämplig till min undersökning än andra 

existerande komparativa metoder.  

                                                 
3
 Denk, Thomas, Komparativa analysmetoder, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.13 
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Att besluta vilken typ av komparativ metod som ska användas beror helt på studiens syfte och 

frågeställning. Statsvetaren Rolf Ejvegård menar att en komparation inte kan genomföras om 

objekten har olika företeelser. Mer konkret så kan man inte jämföra ett äpple med en 

pepparkaka.
4
 Det som en komparativ analysmetod ska använda sig av kallas för 

komparationsmatris. Utan komparationsmatrisen finns det en risk att strukturen på studien 

faller samman och skenar iväg.
5
 

En komparationsmatris innehåller följande tre komponenter: analysenheter, faktorer och 

faktorvärde. 
6
 Med detta menas vilka objekt som ska jämföras, vilka faktorer, eller frågor, 

som ska ställas emot objekten och utöver detta kommer faktorvärdet som är svaret. Därefter 

sätts komponenterna samman för att bilda en matris. Jag har skapat en matris som är anpassad 

efter mitt undersökningsområde: Figur 1. 

 Objekt 

King James Bible – Andra 

Moseboken 

Objekt 

Film – Exodus: Gods and Kings 

Faktorer  

Hur gestaltas Moses och 

Guds kommunikation i 

Andra Moseboken i 

jämförelse med filmen 

Exodus: Gods and 

Kings? 

 

 

 

Faktorvärde  

 

 

 

Faktorvärde  

Hur gestaltas det 

händelseförlopp ur 

Moses och utvandringen 

i Andra Moseboken i 

jämförelse med filmen, 

vilka likheter och 

skillnader finns det?  

 

 

 

 

 

Faktorvärde  

 

 

 

 

Faktorvärde  

 

                                                 
4
Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.44 

5
 Denk, Thomas, Komparativa analysmetoder, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.22 

6
 Ibid, 2012, s. 22 
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Figur 1 består av tre komponenter som sammanställs till en matris som jag har utformat efter 

min undersökning:  

 Objekt: De objekt jag valt att jämföra i denna studie är King James Bible och Ridley 

Scotts film Exodus: Gods and Kings. Objekten och dess egenskaper har jag valt att 

undersöka och strukturera en jämförelse i min matris.  

 Faktor: De faktorer som kommer användas i jämförelsen kommer ha direkt koppling 

till mina frågeställningar då, när jag jämför objekten, kommer få fram olika 

faktorvärden. Visar det sig att de faktorvärden jag får fram är samma så har jag 

kommit fram till en likhet hos objekten och visar det sig vara olika har jag funnit en 

skillnad. Anledningen till varför jag inte utökar med ytterligare faktorer är att om fler 

faktorer läggs till desto mer omfattande blir min undersökning. Samma sak gäller om 

det läggs till fler objekt i undersökningen. Fler objekt bidrar till fler faktorer som 

resulterar i en mer komplex jämförande analys.  

 Faktorvärde: När det används av två objekt och två faktorer, likt Figur 1, kommer 

undersökningen få fram fyra olika faktorvärden. Dessa faktorvärden visar 

egenskaperna objekten innehåller utifrån de valda faktorerna. 
7
 De faktorvärden jag 

kommer få fram i min undersökning kommer besvara mer än vad en nummerbaserad 

enhet kan av den anledningen att de faktorer jag använt mig av består av frågor som 

enbart kan presenteras utifrån text. Matrisen kommer användas som grundpelare för 

min analys.  

De svårigheter jag finner i valet av metod är att jag ska jämföra en över 2000 år gammal text 

med en film från 2014. Texterna i Mosesböckerna är skrivna i syfte om att förmedla något 

som, enligt vissa individer, ägt rum. Filmen däremot har ett intresse att fånga sin publik för att 

kunna göra någon form av vinst vilket innebär att vissa justeringar har gjorts för att anpassas 

till en modern publik.  

1.4 Urval: Källor och avgränsningar 

Den del jag valt ur Bibeln är Andra Moseboken och kommer lägga fokus på de delar som 

filmen och texterna samspelar. Jag har även valt att använda mig av King James Bible (KJB) 

av anledningen att filmens modersmål är det engelska språket och KJB är nedskriven i samma 

språk. En annan anledning är att KJB även är den mest inflytelserika versionen av den 

                                                 
7
 Ibid, 2012, s.24  
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engelska bibeln.
8
 Tanken kring att använda mig av Toran och Koranens Budskap har slagit 

mig. Men efter att jag gått igenom materialet beslutade jag mig för att inte använda mig av 

dessa på grund av tre anledningar:  

1. När jag jämförde den engelska översättningen av Toran med King James Bible kom 

jag till insikt att texterna är så pass lika att det inte tillför något ytterligare till min 

studie.  

2. Koranens Budskap innehåller berättelsen om Moses. Det finns vissa skillnader mellan 

King James Bible och Koranens Budskap men inget som jag kan tillföra till min 

studie.  

3. Tillför jag Koranens Budskap och Toran i min undersökning lider det risk att 

stoffurvalet blir för stort för min studie. Genom att tillföra fler objekt så tillför jag 

även fler faktorvärden.  

Av dessa anledningar har jag valt att inte använda mig av ter kanoniserade texter utan lägger 

enbart fokus på King James Bible.  

1.5 Definition: Kommunikation  

Den första frågeställningen har fokus på begreppet kommunikation. Fokusen ligger på 

gestaltningen av kommunikationen mellan Moses och Gud i de två objekten som innefattar 

min studie. För att få en mer konkret definition av begreppet kommunikation har jag valt att 

använda mig av André Janssons, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, bok 

Kommunikation. 

Kommunikation är, enligt Jansson, svårt att definiera. Han ger flera exempel på vad begreppet 

kommunikation innebär. Kommunikation har sina rötter från det latinska ordet communicare 

vilket betyder i en grov översättning ”att göra något för flera”.
9
 Jansson presenterar 

kommunikationens funktioner utifrån följande tre alternativ:  

 Kommunikation är en process.
10

  

 Kommunikation är en mellanmänsklig process.
11

  

 Kommunikation är en mellanmänsklig process med ett visst kommunicerat innehåll.
12

 

                                                 
8
 Marks, Herbert, “As in Water Face to Face”: The Hebrew Bible and the KJV, Oxford  

University Press, Oxford, 2012, s. 1 

9
 Jansson, André. “Kommunikation”, Malmö: Liber AB, 2009 s.14 

10
 Ibid, 2009, s.14 

11
 Ibid, 2009 s. 16 
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Kommunikation som en process är när man använder sig av kommunikation för att påverka 

människors beteende på ett visst sätt. Ett exempel är reklam eller liknande som inte kräver 

någon form av dialog eller annan direkt form av kommunikation.
13

 Kommunikation som en 

mellanmänsklig process kan förklaras via begreppet interpersonell kommunikation. 

Interpersonell kommunikation är dialogen, samtalet, som genomförs mellan två eller flera 

individer. Dock är det inte enbart kommunikation när det är utbyte av information mellan två 

parter. Genom intrapersonell kommunikation kan kommunikation bearbetas genom tankar, 

idéer och reflektion. Ett exempel är när man skriver lappar för att påminna sig själv om en 

specifik händelse. Då sker det en så kallad intrapersonell kommunikation. Det enda som 

skiljer mellan dessa parter är tidsperspektivet.
14

  Vidare beskriver Jansson att graden 

kommunikativ inblandning har en avgörande roll kring kommunikation. Det exempel som 

Jansson presenterar är om man skriver en annons angående om en bilförsäljning och går till en 

butik för att hänga upp den på anslagstavlan och ingen ringer. Anledningen till varför ingen 

ringer kan bero på två faktorer. Antingen är inte annonsen tillräckligt intressant eller 

tillräckligt tillgänglig.
15

 Kommunikation är en process som innefattar att man visar hänsyn till 

de olika uttrycksformer samt betydelsenivåers samverkan. 
16

 

Det nämns ytterligare en form av kommunikation i Janssons bok som han väljer att kalla för 

symbolisk kommunikation. Enligt Jansson är symbolisk kommunikation överföring av 

information genom olika symboler. Dock kan det bli svårt för symbolisk kommunikation att 

lyckas om inte båda parterna har någon typ av kommunikativ sammansmältning. Det innebär 

att mottagaren av information måste kunna tolka budskapet med utgångspunkt från sin egen 

kunskapsram.
17

 Ett exempel på symbolisk kommunikation är divination. Divination 

  

                                                                                                                                                         
12

 Ibid, 2009, s. 18 
13

 Ibid, 2009 s. 15 
14

 Ibid, 2009, s. 16 
15

 Ibid, 2009, s. 17 
16

 Ibid, 2009, s. 17 
17

 Ibid, 2009, s. 20 
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 är tolkningar av gudars och andars vilja. Profeter och schamaner är de typer av individer som 

använder sig av divination för att tolka den andliga och gudomliga världens tecken utifrån 

drömmar, visioner och andra typer av tecken.
18

 

Begreppet kommunikation är inte en självklarhet. Det existerar en mängd olika former av 

kommunikation men jag har valt att utgå ifrån Janssons definition av begreppet eftersom det 

tillför min studie.  

 

2 Forskningsläge  

Emma Hjelm skrev en kandidatexamen i filmvetenskap där hon jämförde text och film. 

Uppsatsen heter Från litteratur till film: En postkolonial analys av Wuthering Heights och 

lyfter fram processen som sker när en text omarbetas till en film.
19

 Hjelm har valt att använda 

sig av en kvalitativ jämförelseanalys mellan det litterära verket Wuthering Heights, från 1847, 

med två filmer som delar exakt samma titel från 1939 samt 2011.  

I Hjelms uppsats kommer hon fram till slutsatsen att filmerna är en produkt av sin tid. 

Tolkningen av bokens innehåll präglas av de samhällsnormer som råder då filmen produceras. 

Filmerna var skapade för att gynna sin tids kommersiella intresse, kultur och värderingar. 
20

 

Tomas Axelson, religionssociolog och medielärare, presenterar i sin undersökning kring 

religion i film att filmen påverkar människan mer emotionellt än vardagslivet. Det Axelson 

menar är att den moderna medieutvecklingen, som film, har en förmåga att lättare forma 

människors personlighet utan hjälp av förebilder likt far- och morföräldrar eller liknande.
21

 

I sin undersökning gör Axelson en enkätundersökning för att avgöra hur pass film påverkar 

det vardagliga livet. Det Axelson får fram är att majoriteten av ungdomarna som medverkade 

                                                 
18

 Nationalencyclopedin. Sök i allt. Divination. 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/s%C3%B6k/?t=all&q=divination (Hämtad 2016-05-31) 

   
19

 Hjelm, Emma. 2013, Från litteratur till film: En postkolonial analys av Wuthering Heights, Halmstad: 

Högskolan i Halmstad 
20

 Ibid, 2013, s.28  
21

 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005 , 

s. 17 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/s%C3%B6k/?t=all&q=divination
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i undersökningen ansåg att film var mer betydelsefullt än motion, böcker, att vara i naturen, 

politik men mera.
22

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska ståndpunkt jag valt att använda mig av är Ola Sigurdsons, docent i systematisk 

teologi, teori angående religions i film som han presenterar i sin bok Religion och film: 

Livstolkning på vita duken
23

. Teorin är indelad i följande fyra kategorier: 

1. Filmer som varken tar med religiösa referenser eller religiös problematik.  

2. Filmer som innehåller inga eller få religiösa referenser men samtidigt gestaltar en 

religiös problematik.  

3. Filmer som visserligen innehåller religiösa referenser men samtidigt inte har någon 

form av gestaltning av religion.  

4. Filmer som både innehåller religiösa referenser och samtidigt gestaltar religiös 

problematik.  

Den första kategorin innefattar filmer som varken tar med religiösa referenser eller religiös 

problematik. Detta innefattar det mesta av massproducerade västerländska kommersiella 

filmer som produceras. Sigurdson vill däremot inte utesluta dessa filmer från kategorierna då 

filmerna kan gestalta religiös problematik utan att filmerna har det som intention.
24

  

Den andra kategorin är de filmer som innehåller inga eller få religiösa referenser men 

samtidigt gestaltar någon form av religiös problematik. Sigurdson tar upp filmen Tillsammans 

som exempel där de religiösa referenserna inte är så tydliga men den religiösa problematiken 

förtydligas med försoningsproblematik.
25

 

Den tredje kategorin, menar Sigurdson, är filmer med religiösa referenser med ingen tydlig 

gestaltning av religiös problematik. Det Sigurdson menar är att filmer kan ha religiösa 

referenser likt präster, kyrkor eller annat religiöst objekt som visas men som inte har något 

med problematiken som framförs i filmens handling. Även inom denna kategori tar Sigurdson 

upp ett exempel vilket är filmen Miffo där huvudpersonen i fråga är en präst. Fast denna präst 

har ingen koppling till fromhet eller religiös gemenskap.
26

 

                                                 
22

 Ibid, 2005, s. 31-32 
23

 Ibid, 2005, s. 58--59 
24

 Ibid, 2005,  s.58 
25

 Ibid, 2005 s.59 
26

 Ibid, 2005, s.59 
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Den fjärde och sista kategorin är filmer som har både religiösa referenser och religiös 

problematik. Ett exempel på denna typ av film är Mel Gibsons The Passion of the Christ där 

man har tydliga religiösa referenser med en tydlig religiös problematik. Star Wars-filmerna 

har också religiösa referenser samt religiös problematik men inte med avsikt att brottas med 

religiösa problem. Sigurdson menar att Star Wars-filmerna använder de religiösa referenserna 

och den religiösa problematiken som komplement för att göra handlingen med mystisk och 

intressant. Sigurdson vill inte peka ut vilka filmer som är ”genuina” eller ”kommersiella” men 

vill samtidigt poängtera att filmskapare har ett intresse i att filmerna blir en kommersiell 

framgång.
27

 

3 Presentation av Andra Moseboken och film 

3.1 Moses och utvandringen från Egypten: Andra Moseboken 

Berättelsen om Moses i Andra Moseboken i Bibeln börjar med en inblick i det hebreiska 

folkets situation. Att de är slavar under den egyptiska faraon som i sin tur har tagit Moses folk 

till sin ägo. Berättelsen fortsätter med att Moses födelse presenteras och hur faraon över 

Egypten beordrat sina soldater att avrätta alla nyfödda hebreiska pojkar. Detta på grund av att 

hebreiska kvinnor var starka under födseln. 
28

 

Dotter till Levis föder en son som är Moses men eftersom farao vill att alla nyfödda pojkar 

ska dö så beslutar sig Moses mor att skicka iväg honom i en korg gjord av papyrusgräs längds 

Nilen för en ljusare framtid. Moses syster stod en bit därifrån för att se vad som hände med 

hennes bror. Därefter gestaltas det att faraos dotter finner Moses längst stranden och tycker 

synd om honom. Hon konstaterar att Moses är hebreisk och ber en av sina slavar, som är 

Moses syster, att finna en hebreisk kvinna som ska amma Moses. Systern väljer Moses 

mamma som ammare och efter att Moses växt upp adopterar faraos dotter Moses.
29

  

När Moses är vuxen ser han en egyptisk vakt slå ihjäl en hebreisk man och när ingen tittar så 

dödar Moses den egyptiska vakten. Detta får dock farao reda på och vill se Moses död. Då 

flyr Moses till Midjan där han sedan stannar till vid en vattenbrunn vid Midjan. Där hjälper 

han prästens döttrar i en konflikt. Efter konflikten blir Moses presenterad till Prästen Reguel 

som är far till de sju kvinnorna. Han blir erbjuden att stanna hos prästen för den hjälp Moses 

                                                 
27

 Ibid, 2005, s.59-61 
28

 Bibeln. Övrigt, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2000, s.52-53 
29

 Ibid, 2000, s. 53 
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har gett och han gifter sig även med en av prästens döttrar, Sippora är hennes namn. Sippora 

och Moses får sedan en son som heter Gershom.
30

 

Åren gick och den gamla faraon dog till slut men det hebreiska folket fortsatte att lida under 

sin träldom. Under samma tid var Moses ute och vallade får och han vandrade till andra sidan 

öknen tills han kom fram till Guds berg. Där visade Guds ängel en eldslåga som slog rot i en 

törnbuske. När Moses observerade att busken inte brann upp av lågan ansåg han att det var en 

märklig syn. När Moses börjar närma sig busken så ropar Gud till Moses och ber honom ta av 

sig skorna för att Moses har bestigit helig mark. Gud förklarar för Moses att han är Abrahams 

Gud och även Moses Gud. Moses skyller då sitt ansikte för att han inte vågar se på Gud. Gud 

förklarar ytterligare att han har sett det hebreiska folket lida en längre tid och att han nu ska 

besvara deras böner. Efter ett samtal med Gud så övertalas Moses om att återvända till 

Egypten för att befria sitt folk. Moses tar då med sin fru samt sin son för att färdas mot 

Egypten. 
31

 

När Moses och han familj vandrar genom öknen så meddelar Gud till Aron, Moses bror, att 

möta upp Moses vilket han gör. Därefter vandrar de båda för att möta Moses folk. Moses och 

Aron kommer fram till Egypten bestämmer de sig för att besöka farao för att ge krav på att 

farao ska släppa det hebreiska folket för en vandring i tre dagar för att sedan offra till Gud. 

Detta motsätter sig farao och bestämmer även att hebreerna ska få mindre halm för samma 

mängd arbete. När mötet är avslutat finner sig inte Gud i detta utan meddelar Moses och Aron 

att han ska befria det hebreiska folket.  

3.2 Exodus: Gods and Kings 

Filmen Exodus: Gods and Kings hade premiär i Sverige den 25 december 2014 och är 

regisserad av Ridley Scott.
32

 Filmen gestaltar Moses tid i Egypten och hur han befriade det 

hebreiska folket från slaveri med våldsamma scener inkluderade.  

3.2.1 Ridley Scott  

Ridley Scott föddes 30 november 1937 i South Shields i England. Han är känd för filmer som 

Gladiator (2000), Kingdom of Heaven (2005), Black Hawk Down (2001) med många fler. 

Hans första långfilm är Blade Runner från 1982.
33
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3.2.2 Synopsis: Exodus: Gods and Kings 

Filmen handlar om Moses tid i Egypten, sin exil från Egypten och när han återvänder för att 

rädda det hebreiska folket.  

Filmen börjar med en inledande text som beskriver att året är 1300 år före Kristus. Det 

hebreiska folket har då varit fångar i 400 år under den dåvarande Farao Seti. Det beskrivs att 

det hebreiska folket inte har glömt bort Gud och att Gud inte har glömt det hebreiska folket.
34

 

I staden Memphis befinner sig Moses och filmen börjar med att Moses redan är en vuxen 

man. Farao Seti har fått en profetia av sin prästinna som innehåller information om att Ramses 

eller Moses kommer bli en ledare inom en framtid. Därefter hoppas det snabbt till att Moses 

och Ramses far ut i strid mot Hettiter. På detta slagfält mister nästan Ramses livet men tack 

vare Moses så förhindras detta. Därefter återvänder Ramses och Moses till Memphis.
35

  

Moses talar då med Seti som vill att någon ska åka och observera hur vicekonungen Hegep 

sköter om det hebreiska folket. Det Moses upptäcker är att det hebreiska folket blir illa 

behandlade och ser Joshua blir piskad av en egyptier. Efter att Moses har observerat detta 

möter han Joshuas far, Nun, som bjuder hem och berättar för Moses att Moses är hebreisk och 

inte egyptisk. Moses reagerar starkt på informationen och springer ut från det hus som Nun 

bor i för att bemötas av två egyptiska vakter som ifrågasätter hans vistelse i slavområdet. 

Moses reagerar på ett våldsamt sätt och dödar en av vakterna och skadar den andra.  

Hegep, som tidigare blivit kritiserad av Moses för att han lever som en kung, får reda på 

samma information som Moses fick av Nun och börjar undersöka saken. Då visar det sig att 

en av vakterna hade överlevt Moses attack och vittnar emot Moses. Denna information 

presenteras för Ramses, som nu efter Retis död är ny farao, och Ramses stämmer ett möte 

med Moses. Ramses konfronterar Moses med informationen om att han skulle tillhöra det 

hebreiska folket samt om mordet på en av vakterna i slavområdet. Hela situationen resulterar i 

att Moses blir förvisad från Egypten och Moses möter sin mor för att veta att hans riktiga 

namn är Moshe. 
36

 

Under sin exil i öknen blir Moses utsatt för mordförsök som han försvarar sig mot. Därefter 

kommer han fram till en brunn som några kvinnor står vid för att vattna sina får. Under denna 

stund kommer några män och vill lägga beslag på brunnen med Moses hotar dem med ett 

                                                 
34
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svärd och männen vandrar bort från brunnen. Därefter möter Moses Jethro och får bosätta sig 

i området och bli fåraherde. Med tiden börjar Moses lära känna Jethros dotter Sippora och de 

blir förälskade i varandra och gifter sig. 
37

’ 

Sedan går det 9 år och Ramses är härskare över Egypten och behandlar det hebreiska folket 

värre än tidigare. Moses har bildat familj i Midjan med Sippora och de har fått en son som 

heter Gershom. Moses tar och vandrar upp för ett berg under en storm medan han vallar sina 

får, hamnar i ett bergskred och faller ned och tappar medvetandet. Här kommer Moses i 

kontakt med den brinnande busken och Gud som gestaltas som ett barn. Gud talar om för 

Moses att han måste rädda sitt folk från Ramses klor och därefter tappar Moses medvetandet 

igen. Vidare vaknar Moses upp med sin fru vid sin sida och han berättar hela historien om hur 

han träffade Gud vilket Sippora anser är galenskap.  

Moses får i uppdrag av Gud att bege sig till Egypten för att be Ramses befria det hebreiska 

folket. Ramses blir förvånad över att Moses fortfarande lever och när deras möte är avslutat 

beordrar Ramses sina soldater att döda Moses. Men Moses gömmer sig bland slavarna och 

Ramses börjar då avrätta hebreiska familjer för varje dag Moses gömmer sig. Gud meddelar 

Moses om att det snart kommer ske hemska saker för egypterna. 
38

 

Därefter drabbas Egypten av tio plågor som skapar lidande bland den egyptiska befolkningen. 

Det hebreiska folket däremot drabbas inte av Guds vrede. De tio plågorna verkställs och under 

denna tid går Moses för att varna Ramses om att hans sons liv är i fara om han inte släpper 

Moses folk fria. Ramses går dock inte med på detta eftersom det inte skulle vara bra för 

Egypten rent ekonomiskt om han släppte alla sina judiska slavar. Efter detta möte så kommer 

den sista plågan vilket dödar alla förstfödda egyptiska barn. Ramses son omkommer i denna 

plåga och Ramses går med på att släppa iväg Moses för att sedan ånga sig och följa efter det 

hebreiska folket.
39

 

Moses och det hebreiska folket vandrar till röda havet för att sedan få mer information av 

Gud. Dock svarar inte Gud till Moses och han ser även hur Ramses armé börjar komma allt 

närmare i horisonten. I sin desperation kastar Moses sitt svärd i vattnet och efter detta så 

splittrar sig havet. Kort därefter så springer Moses och hans folk över röda havets botten för 

att undkomma Ramses och hans armé. Dock när Moses och det hebreiska folket kommer fram 
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till andra sidan havet vänder sig Moses om och rider mot Ramses för ett sista avgörande. 

Dock blir båda avbrutna av att vattnet strömmar tillbaka och utplånar Ramses armé och 

skickar Moses och Ramses till var sin sida av havet.
40

 

Därefter avslutas filmen med att man får se när han talar med Gud för att skriva ner de tio 

Guds budord och för att sedan vandra i öknen.  

4 Undersökning  

Under denna rubrik följer jag upp den komparativa analys av Andra Moseboken och film. 

Eftersom filmen och textens tidspann stämmer överrens har jag valt att utgå ifrån Moses 

födelse till befrielsen av det hebreiska folket.  

Jag kommer att utföra undersökningen på följande vis: Först tar jag upp Andra Moseboken 

och filmens samtliga gestaltningar av Moses och Gud kommunikation samt de väsentliga 

händelser som ingår i historien om Moses och Egypten. Filmen består inte av kaptitel likt 

Andra Moseboken men jag kommer att utgå från samma händelseförlopp bortsett från några 

skillnader. Analysen av filmen kommer att innefatta samma rubriker likt analysen av Andra 

Moseboken. I slutet av varje indelning i undersökningen kommer rubriken gestaltning finnas 

där jag redogör för vilken data jag får fram från varje kapitel. Samma konstruktion kommer 

användas för filmen samt Andra Moseboken.  

4.1 King James Bible: Andra Moseboken 

King James Bible: Moses liv innan exilen från Egypten, Andra Moseboken 2:1-16 

Levis dotter blir havande med Moses och sätter honom till världen. Hon höll sin son gömd i 

tre månader tills hon inte kunde gömma honom längre. När detta sker tar hon en korg gjord på 

papyrusgräs och tätade den med beck och tjära och skickade Moses längst Nilen. Moses syster 

ställer sig en bit därifrån för att observera hur det skulle gå för den unge Moses. Därefter 

kommer faraos dotter ner till floden med hennes hovdamer. Faraos dotter ser korgen med 

Moses i och ber en slavinna, som är Moses syster, att hämta korgen för att se vad den 

innehåller. Då noterar faraos dotter den unge Moses och finner sympati för det lilla barnet. 

Faraos dotter konstaterar att Moses är ett hebreiskt barn och ber slavinnan att anställa en 

hebreisk kvinna att amma barnet. Slavinnan väljer då Moses egen mor till att bli anställd 
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ammare. När Moses blev äldre tog faraos dotter honom till faraon som adopterade honom och 

Moses fick sitt namn är faraons dotter.  

När Moses blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän för att sedan notera deras tunga 

arbete. Under detta tillfälle får han se hur en hebreisk man blev ihjälslagen av en egyptisk 

man. Som hämnd för sin landsman så slår Moses ihjäl den egyptiske individen och gömmer 

liket i sanden. Dagen efter konfronterar Moses två män som slåss med varandra och Moses 

frågar varför angriparen slår sin egen landsman. Som svar får Moses frågan vad som gör 

honom domare över dem? Sedan får Moses frågan om Moses tänker göra likadant med de två 

hebreiska männen som han gjorde med den egyptiske individen? Det är här Moses blir rädd 

och tänker att hans gärning nu var känt i Egypten. När farao får reda på vad Moses hade gjort 

ville han se Moses död. Men det är under detta tillfälle Moses beslutar sig för att fly och 

vandra mot midjaniternas land.  

Gestaltning: I detta avsnitt av Bibeln finner vi ingen kommunikation mellan Moses och Gud. 

Det vi noterar dock är Moses uppväxt och hur mordet på den egyptiske individen gestaltas. 

Det nämns inget om Moses och hans relation till varken faraon eller faraons dotter utan det 

framkommer enbart att Moses adopterades av faraons dotter.  

King James Bible: Moses tid i Midjan och den brinnande busken, Andra Moseboken 

2:16-4:17 

När Moses flyr från Egypten vandrar han mot Midjan. När han kommit fram stannar han vid 

en brunn. När han var vid brunnen kom döttrarna till prästen i Midjan dit för att vattna sina får 

åt sin fader. Dock kom några herdar och körde bort dessa kvinnor för att bruka brunnen för 

dem själva. Moses ingriper och hjälper kvinnorna och vattnar sedan deras får vilket prästen 

Reguel uppskattar. När Reguel frågar sina döttrar varför de är hemma så tidigt berättar de om 

den egyptiske mannen som hjälpte dem mot herdarna. Reguel frågar då var denna man är nu 

och ifrågasätter sina döttrar varför de inte tog med denna man, som är Moses, hem för att äta 

middag?  Moses blir bjuden och beslutar att stanna hos prästen. Då gifter sig Moses med 

prästens dotter Sippora och senare får dessa två en son vars namn blir Gershom. Dock 

påpekar Moses att han är en främling i landet han vistas i.  

Åren gick och kungen av Egypten dog medan det hebreiska folket lider under sitt slavarbete. 

De klagade i nöd och deras skrik nådde Gud. När Gud hör bönerna kommer han ihåg sitt 

förbund med Abraham, Isak och Jakob. När Moses tar hand om sin svärfars får en dag 
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vandrar han med dem till andra sidan öknen tills han när Guds berg, Horeb. Guds ängel såg 

till att en eldslåga slog ner i en törnbuske utan att busken brann upp vilket Moses reagerar på. 

Moses vill ta reda på varför denna törnbuske inte brinner upp och vandrar mot busken. Gud 

ser att Moses börjar närma sig törnbusken och ropar på Moses. Moses reagerar på att någon 

ropar på honom och svarar Gud. ”God called vnto him out of the midst of the bush, and said, 

Moses, Moses. And he saide, Here am I.”
41

 Därefter befaller Gud Moses att ta av sina skor då 

han står på helig mark och han fortsätter med att säga till Moses att han är Abrahams, Isaks 

och Jakobs Gud. Då vågar inte Moses se på Gud och skyller sitt ansikte med händerna. Gud 

meddelar Moses att han sett hur hans folk har plågats i Egypten och att han har hört deras 

klagorop. Därför ska Gud ta saken i egna händer och befria det hebreiska folket från Egypten 

och dess farao. Gud har dock beslutat att Moses ska vara den människa som ska leda 

israeliterna ur Egypten och mot det förlovade landet.  

Moses ifrågasätter Gud och undrar hur han ska få israeliterna till att lyssna till honom och hur 

han skulle kunna sätta sig upp emot Egyptens farao. Gud svarar att han ska vara med Moses 

och det ska vara tecknet. Men Moses undrar vad han ska svara israeliterna om de skulle fråga 

vad Guds namn är. Gud säger till Moses att han ska säga att han är sänd av ”Jag är”. Moses 

ska även meddela israeliterna att Gud har hört deras böner och kommer att befria dem från 

slaveriet och föra dem till det förlovade landet. Därefter får Moses instruktioner om att han 

även ska prata med den nya faraon angående det hebreiska folkets frihet. Moses ifrågasätter 

Gud ytterligare och undrar vad han ska göra om faraon inte lyssnar på hans önskemål. Hur ska 

faraon veta att Moses talar för sin Gud och inte hittat på allt detta för att lura faraon på slavar? 

Gud säger då till Moses att han ska slänga sin stav mot marken vilket Moses då gör. I detta 

skede förvandlas staven till en orm vilket förvånar Moses. Sedan befaller Gud Moses att 

sträcka ut sin hand och gripa tag ormen i stjärten och när Moses gör detta förvandlas den 

tillbaka till den stav han höll i tidigare.  

När Gud har gett Moses förmågan att förvandla staven till en orm ber han Moses stoppa 

handen innanför sin mantel . ”And the Lord said furthermore vnto him, Put now thine hand 

into thy bosome. And he put his hand into his bosome: and when hee tooke it out, behold, his 

hand was leprous as snowe”.
42

 Därefter säger Gud till Moses att stoppa in handen innanför 

mantel igen och handen blir helt återställd. Sedan säger Gud till Moses att skulle inte dessa 
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tecken övertyga människorna i Egypten skulle Moses ta vatten från floden Nilen och hälla det 

på marken. Vattnet i floden skulle då förvandlas till blod.  

Efter att Gud har gett Moses dessa lösningar på problemet finner dock Moses ytterligare ett 

problem som han vädjar till Gud. Han påpekar för Gud att han inte har talets förmåga och ber 

Gud att låta någon annan tala för honom. Gud blir förargad och skäller ut Moses men 

samtidigt meddelar Gud att han har skickat Moses bror Aron. ”And he shal be thy spokesman 

vnto the people: and he shall be, euen hee shall be to thee in stead of a mouth, and thou shalt 

be to him in stead of God”.
43

  

Gestaltning: I detta avsnitt ser vi hur Moses flyr från Egypten efter att hans gärning har blivit 

upptäckt. Han färdas mot Midjan där han hjälper Reguels döttrar, bosätter sig med Reguels 

familj och gifter sig med Sippora och får en son som heter Gershom. Kommunikationen 

mellan Gud och Moses sker på Guds berg Horeb. Kommunikationen mellan Gud och Moses 

sker i form av en dialog där Gud övertalar Moses till att bli israeliternas befriare. Moses 

motsätter sig Gud många gånger med motfrågor vilket indikerar på att en klar dialog sker och 

inte en monolog. Moses och Gud tillför båda något i samtalet och det är ingen av dessa två 

karaktärer som styr samtalet. Däremot övertalar Gud Moses att återvända till Egypten, med 

Aron som talare, för att befria israeliterna från slaveri. Gud använder sig av symbolisk 

kommunikation som ett komplement för att lyckas övertyga Moses att återvända till Egypten 

och Moses kunskapsbank är tillräcklig för att kunna förstå vad dessa tecken innebär.   

King James Bible: Moses återvänder till Egypten, 4:18-31 

Moses talar med sin svärfar Reguel och förklarar att Moses måste återvända till sina 

släktingar i Egypten för att se om de ännu är vid livet. Gud meddelar Moses att han nu kan 

vända tillbaka till Egypten då alla som vill döda honom har gått med tiden. När Moses fått 

informationen packar han sina saker och tar med sin hustru och sina söner. Gud berättar även 

att när Moses anländer till Egypten ska han visa tecknen för faraon men Gud kommer även att 

göra faraon hård och bestämd så att han inte släpper det hebreiska folket. Därefter ska Moses 

kräva att faraon släpper israeliterna.  

Under en av nätterna på resan till Egypten attackerar Gud Moses för att döda honom. Sippora 

reagerar snabbt på situationen och använder en bit flinta för att skära av förhuden på deras 

son. Efter att hon gjort detta säger hon till Gud att hon nu är blodsbrudgum med honom och 
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Gud avslutar attacken. Efter denna händelse möter Aron, efter att blivit tillsagd av Gud,  upp 

Moses vid Guds berg och Moses berättar allt som Gud har sagt till Aron. När Aron blivit 

informerad om hur de ska övertyga faraon att släppa israeliterna går de för att samla ihop 

israeliternas äldste. Israeliternas äldste övertygades om att Gud har hört deras böner och att 

han sett det hebreiska folket lida. Då gick de äldste ner på knä och bad.  

Gestaltning: Här fortsätter Gud att kommunicera med Moses genom en direkt 

kommunikation i form av en monolog. Moses ger inget svar till Gud vilket leder till att en 

monolog förs. Därefter får Moses agera som medlare av informationen han fått av Gud trots 

att Aron redan fått tala med Gud.  

King James Bible: Moses möter upp med farao och förtrycket ökar, 5:1-7:13 

Moses och Aron anländer till Egypten och möter faraon. Gud säger till Moses att han ska 

spela Gud inför faraon och att Aron ska vara hans profet.  Då ställer de krav på faraon att han 

ska släppa Guds folk, herrens folk, så att de kan vandra ut i öknen i tre dagar för att sedan 

offra till Gud. Faraon ifrågasätter vem ”herren” är för någon? Faraon hävdar att han inte 

känner israeliternas Gud och motsätter sig Gud, Moses och Aron. Aron gör som Gud sagt och 

slänger sin stav på marken och den förvandlas till en orm. Faraons präster gör samma sak med 

sin svarta magi men Arons stav slukar prästernas stavar.  Faraon beordrar även sina undersåtar 

att dra in på halmen till israeliterna. Samtidigt ska faraons slavar arbeta minst lika hårt som 

tidigare och de ska producera fram lika mycket tegel som innan.  Samtalet mellan farao, 

Moses och Aron slutar med att faraon säger att hans slavar är lata och det är därför de inte får 

släppas. När Moses och Aron sedan lämnar faraon säger Gud till dem två att han kommer 

tvinga faraon att släppa israeliterna.  

Gestaltning: Den kommunikation som gestaltas mellan Gud och Moses är kommunikation 

som en process. Den information som nås Moses är menat att förändra Moses beteende och 

andra individers beteende likt Aron och farao. Dialogen mellan Gud och Moses är styrd av 

Guds intention att övertyga faraon om att släppa det hebreiska folket.  

King James Bible: De nio första plågorna, 7:14- 10:29 

Gud säger till Moses att han ska gå ner till Nilens strand och vänta på att faraon kommer dit. 

När faraon kommer ner till floden står Moses och Aron och väntar. Gud säger till Moses att 

han ska spela Gud igen och be Aron sätta staven i vattnet för att förvandla Nilens vatten till 

blod så att all fisk skulle dö, floden skulle börja stinka och att göra vattnet odrickbart. Moses 
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gör detta och vattnet i Nilen blir till blod. Faraos präster kan dock förvandla vatten till blod 

genom deras svartkonst vilket gör så att faraon inte viker sig. Det egyptiska folket får då gräva 

runt efter vatten då flodens vatten inte gick att dricka.  

Sju dagar efter blodet i floden säger Gud till Moses att han ska varna faraon för nästa plåga 

som ska drabba Egypten. Han ska kräva faraon på israeliternas frihet så de kan färdas i 

Egypten för att kunna offra till Gud vilket Moses gör. Faraon motsätter sig detta och Moses 

ber Aron, efter instruktioner från Gud, att sträcka ut handen över floden Nilen och grodor 

börjar kräla upp från vattnet. Därefter dör grodorna och Egyptens folk samlar upp alla dessa 

och lägger dem i högar. Dessa grodor ligger sedan och ruttnar i solen. Faraons siarpräster kan 

dock göra samma sak med svartkonst vilket gör att faraon inte viker sig.  

Gud säger till Moses att utföra den tredje plågan för att övertyga faraon för att släppa 

israeliterna. Moses får instruktioner om att säga till Aron att sträcka ut sin hand och slå med 

staven i marken för att förvandla allt stoft till myggor vilket Aron gör. Detta klarar dock inte 

siarprästerna och dessa präster påpekar till faraon att detta är Guds finger. Faraon vägrar dock 

ändra sig. Myggorna anfaller både människor och boskap över hela Egypten. Dagen efter 

säger Gud till Moses att gå och varna faraon för om att Gud tänker täcka Egypten med flugor 

om inte israeliterna får vandra ut i öknen för att offra till Gud. Farao lyssnar inte och Gud 

skickar flugsvärmar över hela Egypten förutom området Goshen där det hebreiska folket bor.   

Här försöker farao köpslå med Moses med förfrågan om de inte kan offra i Egypten men 

Moses säger nej. Han kräver att Moses och hans folk ska få vandra ut i öknen i tre dagar för 

att offra vilket faraon går med på bara om flugorna försvinner från Egypten. Moses ber sedan 

Gud om det som faraon bad om vilket Gud gör och han tar bort flugorna. Men det kommer 

sedan att visa sig att faraon ångrar sig och låter inte Moses folk gå.  

Dagar efter säger Gud till Moses att tala med faraon och förmedla att om inte hebreerna blir 

fria så kommer en pest att drabba Egyptens boskap. Gud ska göra skillnad mellan sitt folk och 

faraons folk genom att enbart drabba Egyptens boskap. Detta gör Moses och faraon lyssnar 

inte. Då drabbar pesten boskapen, förutom för hebreerna, och alla Egyptens djur dör. Men 

faraon vägrar låta sig vikas inför Guds vilja. Den sjätte plågan blir variga bölder. Gud säger 

till Moses och Aron att ta sot från en smältugn för att sedan kasta upp det i luften framför 

Egyptens farao. När detta sker täcker sotet Egypten och drabbar dess egyptiska befolkning, 

samt boskap, med variga bölder över hela kroppen. Ännu en gång är faraon hård i sin åsikt 

och låter inte Moses folk gå för att Gud har gjort honom obeveklig.  
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Dagen efter säger Gud till Moses att meddela faraon om att släppa Moses folk och om han 

inte gör det så kommer hagel och blixtar att förstöra för den egyptiska befolkningen förutom 

för de som bor i Goshen. Däremot får faraon rådet av Moses att skydda boskap och 

befolkning under hustak men varken faraon eller hans män vill lyssna. Gud säger åt Moses att 

sträcka ut sin hand mot himlen och haglet började falla ner över Egypten. När faraon inser 

allvaret i haglet kallar han in Moses och Aron för en diskussion.  ”And Pharaoh sent, and 

called for Moses and Aaron, and said vnto them, I haue sinned this time: the Lord is 

righteous, and I and my people are wicked”. 
44

 Trots att faraon erkänner sina fel och lovar att 

släppa Moses folk så tar han tillbaka sitt löfte eftersom Gud gjort honom obeveklig. 

Dagen efter säger Gud till Moses att Moses och Aron ska gå till faraon för att fråga hur länge 

han ska hålla på att motsätta sig Gud. Moses ska hota faraon att han ska sända gräshoppor för 

att gnaga rent all mat som växer på träd och på åkern. Detta gör Moses och faraons håvmän 

frågar sin ledare hur länge han ska låta Moses föra olycka över Egypten. De ber sin farao att 

släppa hebreerna för att slippa lida mer. Faraon tillåter ännu en gång att det hebreiska folket 

ska få vandra ut i öknen för att offra. Men sedan påpekar faraon att enbart männen får gå 

medan kvinnorna och barnen får stanna. Faraons handlande gör så att Moses framkallar 

gräshopporna så att de äter upp allt grönt i hela Egypten. Då skyndar sig farao att kalla på 

Moses och Aron igen för att be Gud att upphöra med gräshopporna. Han lovar ytterligare en 

gång att han ska låta hebreerna gå för att offra till Gud. När han lovat så ser Gud till att 

gräshopporna försvinner från Egypten men sedan har Gud gjort faraon hård och obeveklig så 

han tar tillbaka sitt löfte.  

Den nionde plågan blir mörkret och Gud säger till Moses att sträcka handen mot skyn för att 

med Guds kraft göra himlen svart. Detta mörker låg över Egypten i tre dagar förutom över 

Goshen där hebreerna bodde. Då kallade faraon på Moses och farao ville låta alla hebreer gå 

fast de fick lämna boskapen kvar. Detta går Moses inte med på och faraon blir arg och säger 

till Moses att aldrig visa sig igen. För skulle Moses visa sig igen skulle han dö. Moses lovar 

därefter att han aldrig skulle visa sig igen.  

Gestaltning: Kommunikationen mellan Gud och Moses sker via interpersonell 

kommunikation i form av en monolog. Det sker inget utbyte av information mellan Gud och 

Moses utan Gud säger åt Moses och Aron vad som ska göras och sedan lyder dessa två 

individer Gud. I texten gestaltas ingen konkret dialog mellan Gud och Moses. Moses ses som 
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en förmedlare av information till både Aron och faraon vilket gör så att Moses måste tolka 

Guds information på rätt sätt.  

King James Bible: Den sista plågan, 11:1-12:51 

Gud meddelar Moses att en sista plåga kommer att drabba Egypten. Samtidigt har Gud gjort 

så att det egyptiska folket ser Moses som en stor man. Moses får då förmedla information till 

faraon om att alla förstfödda söner kommer att dö under natten. Gud kommer inte se skillnad 

på faraos son och slavarnas söner och även de förstfödda bland boskapen. Moses säger till 

faraon att ingen av Guds folk kommer att dö under natten. Genom detta ska faraon äntligen 

förstå att Gud gör skillnad på Egyptens folk och det hebreiska folket.  

Gud säger till både Moses och Aron att det hebreiska folket ska ta en killing eller ett lamm 

och sedan tömma det på blod för att täcka hushållet som Gud ska skona. Det ska inte vara 

något fel på djuret och könet ska vara hane. Köttet från djuret ska ätas samma natt men det 

ska tillagas över öppen eld och inte kokas eller vara rått. Allt ska grillas och sedan ätas. Inget 

får lämnas kvar för nästa dag utan blir det kvar rester ska dessa brännas upp. Därefter ska 

hebreerna göra sig redo för att vandra ut i öknen när morgonen visar sig. Moses går och 

förmedlar detta till sitt folk och påpekar även att ingen får gå ut fören natten slutat eftersom 

Gud hemsöker allt som inte är skyddad av blodet på husen.  

Natten kommer och alla de förstfödda i Egypten omkommer. Faraons förstfödde son till 

fångarnas förstfödde söner och boskapens förstfödda. Ett klagoskrik ekar genom Egypten då 

all denna död upptäcks. Faraon kallar på Moses och säger åt honom att han ska ta sitt folk 

med kvinnor och barn, boskap och allt därtill och lämna Egypten så fort de kan. Egyptens folk 

ville köra ut hebreerna så fort som möjligt och gick även med på att ge dem guld och silver 

inför sin resa. Därefter vandrar Moses och hans folk ut ur Egypten.  

Gestaltning: Gud och Moses kommunikation sker genom interpersonell kommunikation, 

med andra ord en monolog. Här sker ingen typ av dialog då Gud talar om för Moses vad han 

ska säga och sedan förmedlar Moses informationen till Aron och det hebreiska folket.  

King James Bible: Flykten från Egypten och vandringen över Sävhavet, 13:1-14:31 

Gud säger till Moses att hebreerna ska vandra mot i Hachirot, som ligger mellan sävhavet och 

Migdol, för att sedan slå läger där. Gud säger även att han ska göra så att faraon ångrar sig för 

att sedan ta upp jakten mot hebreerna för att därefter bli besegrad av Gud vid sävhavet.  
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När faraon och hans hovmän hade fått reda på att israeliterna hade flytt Egypten så undrade de 

vad de hade gjort. Varför släppte de iväg alla sina israeliska slavar? Faraon beslutar att samla 

sina trupper och sedan åker 600 stridsvagnar med faraon i jakten på Moses och hans folk. 

Farao och hans män kom ikapp Moses och israeliterna och panik börjar råda då de 600 

stridsvagnarna syns i horisonten. Hebreerna börjar ifrågasätta Moses beslut att vandra ut ur 

öknen. ”And they said vnto Moses, Because there were no graues in Egypt, hast thou taken vs 

away to die in the wildernesse? Wherefore hast thou dealt thus with vs, to cary vs foorth out 

of Egypt?”. 
45

 

Moses och det hebreiska folket ber till Gud och till slut får de svar från Gud. Först undrar Gud 

varför de vill be till honom då han inte ser något hot från faraon. Sedan ber han Moses att höja 

sin stav för att därefter splittra på vattnet. Då ska Moses och hans folk vandra över havet så de 

kan undkomma faraon och hans armé. Moses gjorde detta och under natten som rådde blåste 

vinden bort vattnet så Moses och hans folk kunde vandra över. Farao och hans armé följer 

efter hebreerna över havet. Det blir sedan gryning och Gud noterar att hans folk har kommit 

fram till andra sidan. Gud har även gjort så att egyptiernas vagnar fastnar i leran som är på 

havsbotten och det egyptiska folket ber om att få fly. Gud säger till Moses att han ska sträcka 

ut sin han igen över havet och föra tillbaka vattnet. Detta gör Moses och vattnet dränker 

faraon och hans armé. När Moses och hans folk såg hur den egyptiska armén låg döda längst 

stranden började de lita helt på Gud.  

Gestaltning: Här sker interpersonell kommunikation i form av en monolog och tidvis dialog. 

När Moses ber till Gud så får han gensvar från Gud efter ett längre tag. Därefter sker 

monologen mellan Gud och Moses där Gud ger instruktioner till Moses. Därefter gestaltas 

ingen mer kommunikation mellan Gud och Moses.  

Komparationsmatris angående Andra Moseboken – King James Bible:  

Frågeställningar 

angående Andra 

Moseboken – 

King James Bible 

Objekt  

 

 

Andra Moseboken – King James Bible  

Faktorer: 

Hur gestaltas 

kommunikationen 

 Kommunikationen mellan Gud och Moses är delvis interpersonell 

kommunikation i form av dialog och monolog.  

 Kommunikationen mellan Gud och Moses har inslag av symbolisk 
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mellan Gud och 

Moses i Andra 

Moseboken?  

 

kommunikation i form av de 10 plågorna.  

 Det sker intrapersonell kommunikation genom Moses reflektion kring 

hans talarförmågor.  

Hur gestaltas det 

händelseförlopp 

ur Moses och 

utvandringen i 

Andra 

Moseboken? 

 Moses är adopterad av faraon 

 Moses växer upp i faraons palats 

 Moses vet att han är hebreisk  

 Moses mördar en egyptisk vakt efter att vakten slagit ihjäl en hebreisk 

individ och gömmer samma vakt i sanden.  

 Moses hämndaktion upptäckts och Moses måste fly Egypten i exil för 

att sedan bosätta sig i Midjan 

 Moses hjälper prästens döttrar, i Midjan, att vattna deras får efter att 

Moses tagit tillbaka brunnen.  

 Moses gifter sig med Sippora och får en son vid namn Gershom. 

 Moses möter Gud vid Guds berg och ser den brinnande busken.  

 Moses vågar inte se på Gud. 

 Moses tar med sin familj och återvänder till Egypten 

 På vägen till Egypten möter Moses och hans familj upp med Moses 

bror Aron.  

 Aron ska vara talare för Moses inför farao. 

 Moses säger till Gud att han inte har talets förmåga.  

 De tio plågorna utförs både av Aron och Moses genom Guds hjälp.  

 Moses stav har magiska förmågor för att kunna övertyga faraon om att 

släppa det hebreiska folket.  

 Faraons präster kan utföra samma magiska konster som Moses och 

Aron till en viss del.  

 Farao vägrar att släppa Moses och det hebreiska folket.  

 Farao lovar att släppa Moses och hans folk för att sedan ta tillbaka sitt 

ord mer än en gång.  

 Moses och Aron lyder allt som Gud säger till dem.  

 Moses stav används vid de olika plågorna.  

 Efter plågorna släpper faraon Moses och det hebreiska folket.  

 Faraon ångrar sig och jagar Moses och hans folk.  

 Moses använder sin stav och hand för att sära på havet.  

 Den egyptiska armén ber om nåd när de vet att vattenvågen kommer att 
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sluka dem.  

 Alla i faraons armé dör av vattnet.  

 

 

4.2 Film – Exodus: Gods and Kings 

Film - Exodus: Gods and Kings: Moses liv innan exilen från Egypten  

Filmen börjar med att Moses, farao Seti och Moses styvbror Ramses diskuterar kring hur de 

ska strida mot sina fiender. De frågar en överprästinna om hur slaget kommer att sluta och 

prästinnan spår i organen av en gås. Moses är skeptisk kring denna spådom. Men prästinnan 

meddelar Seti, den dåvarande faraon, följande: ”In the battle, a leader will be saved and his 

savior will someday lead”.
46

 Moses ifrågasätter även denna spådom och han förstår inte 

varför man lyssnar på spådomar och inte sunt förnuft. Därefter ger Seti två svärd till Moses 

och Ramses. De får varandras svärd för att de ska kunna skydda varandra i det slag de ska 

medverka i. Slaget äger sedan rum och Moses räddar sin styvbror från en säker död vilket 

styvbrodern inte gillar eftersom han tror på orden prästinnan meddelade faraon. Han tror 

nämligen att Moses kommer ta den framtida tronen från honom. Vilket leder till att Ramses 

funderar på att mörda Moses på fältet men hindras av sina egna soldater. När slaget är klart 

återvänder Moses och Ramses till Egypten.  

Efter att ha talat med faraon får Ramses uppdrag att fara till Pithom för att reda upp ett 

problem med det hebreiska folket. Moses erbjuder sig att göra uppdraget istället för Ramses 

vilket han tackar ja till. Moses anländer till Pithom och ser slavarnas arbete och för även ett 

samtal med vicekonungen som styr området. Vicekonungen är skeptiskt till hebreerna och 

Moses föreslår att han ska tala med hebreerna för att reda ut problemet. Därefter kallar Moses 

det hebreiska folket för samtal. 

Under samtalet diskuterar Moses med en äldre hebreisk herre vid namn Nun. Nun förklarar 

vad han har för trosuppfattning och Moses anser att den hebreiska guden enbart är en saga. 

Moses avslutar sedan mötet och innan han hinner vandra tillbaka till vicekonungen möter han 

Aron. Aron ger Moses en lapp och informationen om att Nun vill möta honom under natten. 

Sedan går Moses till vicekonungen och ifrågasätter hur det kommer sig att han har så bra 

ekonomiskt ställt. Detta ifrågasättande gör så att vicekonungen börjar se Moses som ett hot.  
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Mötet med Nun sker sedan och Moses får berättat för sig att han inte är en egyptisk man. Han 

får sin livshistoria berättat för sig och även informationen om att Moses är en hebreisk man. 

Detta gör Moses upprörd och han lämnar Nuns hus. Men när han vandrar ut från huset bemöts 

han av två egyptiska vakter som misstolkar honom som slav. När de sedan slår till Moses 

dödar han en av dem och skadar den andra och vandra därefter ifrån platsen. Moses 

återvänder sedan till sin hemstad där han möter Seti för sista gången. Seti är dödligt sjuk och 

när han sedan somnar in tar Ramses över rollen som nya farao. Under tiden har vicekonungen 

fått reda på att Moses attackerade två egyptiska vakter i Pithom och reser till huvudstaden för 

att tala med Ramses. När informationen om att Moses är hebreisk når Ramses så blir Moses 

förhörd i frågan. Efter att Ramses nästan hugger av armen på Moses syster så erkänner han att 

han är hebreisk. Men Ramses ifrågasätter informationen som han fått av vicekonungen. 

Därefter blir Moses satt i exil.  

Gestaltning: Det sker ingen form av direkt kommunikation mellan Gud och Moses i den 

första delen av filmen. Däremot gestaltas kommunikation som en process då Nun kan ses som 

informationsförmedlare åt Gud. Informationen får Moses att reflektera kring sin tro och 

livsåskådning vilket är effekten av kommunikation som en process.  

Film- Exodus: Gods and Kings: Moses tid i Midjan och den brinnande busken 

Innan Moses blir bannlyst från Egypten så får han tala med sin mor och sin syster. De berättar 

för Moses att han faktiskt är hebreisk och att informationen som Ramses fått ta del av 

stämmer. Moses vill inte tro detta och han blir förvirrad av uttalandet. Därefter får han reda på 

att hans hebreiska namn är Moshe.  

I sin exil dör Moses häst och under följande morgon blir han attackerad av två lönnmördare 

som blivit skickade av Ramses mor. Moses överlever attacken och tar sedan lönnmördarnas 

två hästar och vandrar till den punkt då han ser en brunn men kvinnor som vattnar sina får. 

Men när Moses anländer ser han att några fårahedar går fram till brunnen och kräver att 

kvinnorna ska vattna deras getter. Detta gillar inte Moses och han hotar fårahedarna med sitt 

svärd och ber männen gå sin väg vilket de gör. Därefter säger Moses till kvinnorna att 

brunnen åter är deras.  

Detta gillar kvinnorna och tar hem Moses till deras far Reguel. De bor i området Midjan som 

är ett bondesamhälle. Moses får då erbjudandet att stanna ett tag tills han är redo att fortsätta 
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sin vandring. Under tiden får Moses känslor för Reguels dotter Sippora och efter enbart några 

scener i filmen så gifter de sig. Detta leder till bröllopsnatten och sedan går 9 år, enligt filmen.  

När dessa nio år har gått så ser man hur Ramses sliter sina slavar i arbete. Moses har fått en 

son vid namn Gershom och har ett bra liv med Sippora. Filmer visar kort därefter att Moses 

bestiger ett berg i en kraftig storm i anslutning till byn han bor i. Ett jordskred sker och 

kraftiga stenar faller på Moses och han tappar därefter medvetandet för att sedan vakna upp 

till någon som säger hans namn. När han noterar rösten ser han den brinnande busken och ett 

barn visar sig. Moses, som är begravd i lera, ber om hjälp men barnet hjälper inte. Barnet 

visar sig vara Gud och vill att Moses ska bli hans general. Moses undrar varför han ska vara 

general och svaret han får är dolt i ett par stenar Gud staplar på varandra. Dessa stenar bildar 

en pyramid. Moses undrar vem barnet är och svaret han får är ”I am”. Efter detta sjunker 

Moses ansikte ner i leran och han vaknar sedan upp i sitt hem, allvarligt skadad. Moses får 

panik över det han upplevt och berättar för Sippora. Sippora menar att det Moses upplevt inte 

har hänt medan Moses tror motsatta. Sippora ber Moses att vila upp sig vilket Moses gör. 

Sedan går det en tid och Moses är ute i natten. Han noterar sin son Gershom och talar till 

honom. Men när Gershom vänder sig om ser han Gud och detta påminner Moses om att det 

han sett i sin dröm var verklighet och man får åter se en pyramid byggd i småsten. Detta får 

Moses att ta beslutet om att han måste återvända till Egyptens huvudstad Memphis för att 

befria sitt folk. Sippora och Gershom får inte följa med till Memphis och en form av 

frustration växer i familjen. Därefter lämnar Moses Midjan och sin familj. 

Gestaltning: Kommunikationen mellan Gud och Moses sker genom interpersonell 

kommunikation i from av dialog med kompletterande symbolisk kommunikation. Gud talar 

direkt till Moses och bygger samtidigt upp en pyramid av småsten för att antyda på faraons 

pyramider.  Pyramiden som symbol är inom den kommunikativa referensram Moses förstår 

vilket leder till en kommunikativ sammansmältning. Utifrån dialogen och småstenarna får 

Moses den information han behöver för att bli övertalad till att rädda det hebreiska folket.  

Film – Exodus: Gods and Kings: Moses återvänder till Egypten, möter upp Ramses och 

förtrycket ökar 

Moses återvänder till Egypten och tar sig fram till Pithom för att tala med Nun. När Moses 

knackar på Nuns dörr möts han av Joshua när dörren öppnas. Nun leder in Moses i huset och 

väl inne möter Moses sin bror Aron för första gången. Därefter hoppar filmen till Ramses som 

vaknar upp i oro. Han går och kollar till sin fru och sitt nyfödda barn för att sedan gå till 
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stallet. Där möter Ramses en Moses som sätter sitt svärd mot Ramses hals. De för ett samtal 

om hur Ramses plågar Moses folk och anklagar även sin styvbror för mordförsöket under 

exilen. Ramses menar på att hans mor skickade lönnmördarna och att Ramses var den som 

gömde svärdet i hans packning som Moses hade under den resan. Moses kräver av Ramses att 

han ska släppa det hebreiska folket och säger att han talar för Gud. Ramses frågar vilken gud 

han talar för och Moses vandrar ifrån mötet.  

Ramses blir förargad av mötet och vill se Moses och hans familj döda. Ramses gillar inte 

heller att Moses inte tror på de egyptiska gudarna. Ramses ger sedan ord om att leta efter 

Moses i hela Egypten men Nun gömmer Moses och hans familj i sitt hus. När Ramses män 

inte finner Moses och hans familj så beordrar Ramses att en hebreisk familj ska hängas varje 

dag som Moses inte visar sig. Under dessa dagar hängs en familj varje dag och Moses börjar 

skapa en hebreisk armé bakom kulisserna av staden Pithom. Denna armé utför även sabotage, 

som att bränna ner matförråd och attackera handelsskepp, för att få det egyptiska folket att 

göra revolt mot Ramses.  

Gestaltning: Det sker ingen form av kommunikation mellan Moses och Gud i denna del av 

filmen. Moses agerar utan ytterligare order från Gud för att hjälpa sitt folk att bli fira från 

Ramses.  

Film – Exodus: Gods and Kings: De nio första plågorna 

Efter att Moses armé har utfört olika attacker mot känsliga delar av Egypten så träffar Moses 

Gud i anslutning till arméns gömställe. Moses frågar Gud var han har varit och Gud besvarar 

att han har observerat Moses misslyckande. Moses försöker förklara för Gud att krig tar tid 

men Gud är otålig och vill att det ska ske resultat omgående. Samtidigt, från ett längre 

avstånd, står Joshua och observerar samtalet mellan Gud och Moses. Men Joshua ser enbart 

Moses stå och prata för sig själv. Moses undrar sedan vad han ska göra för att påskynda 

fritagandet. Gud svarar: ”For now you can watch”.  

Den första plågan gestaltas via krokodiler som anfaller allt levande i vattnet. Det börjar med 

att de anfaller egyptiska fiskare och sedan anfaller dessa krokodiler sig själva till den punkt då 

hela Nilen fylls av blod. Därefter dör alla fiskar i vattnet och prästinnan försöker rena floden 

utan framgång. Det blodsfyllda vattnet dödar egyptiska åkrar och det blir mindre mat för alla. 

Efter detta kommer grodor från vattnet och lägger sig på land för att sedan dö. Ramses ser det 

enbart som vanliga grodor. Men när dessa grodor dör så bildas det fluglarver i högarna av 
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ruttnade grodor och svärmar av flugor täcker Egypten. Genom detta förgiftas även 

dricksvattnet som finns i brunnarna runt om i Egypten. Genom flugsvärmarna förstörs kött 

och annan mat som är behövlig för Egyptens överlevnad. Samtidigt i Ramses palats hålls en 

föreläsning av en egyptisk man angående dessa plågor. Han förklarar, utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv, hur allt detta kan ha skett. Men han säger även att efter ett tag kommer flugorna att 

dö och problemen kommer vara lösta. Då visar det sig att flugorna burit med sig böldpest som 

plågar Egyptens befolkning.  

När denna pest har brutit ut får Ramses ett meddelande som är skrivet i blod på en vit häst. 

Meddelandet påpekar att alla dessa plågor är ett straff från Gud och Ramses bör överväga en 

fredlig lösning. Ramses gör tvärt emot och tvingar det hebreiska folket att jobba dubbelt så 

mycket och de ska inte få någon form av betalning. Moses går under tiden upp till sin armés 

gömställe för att finna kontakt med Gud, men Gud håller sig tyst. Moses gillar inte att 

plågorna straffar alla, även de oskyldiga men han får inget svar.  

Sedan kommer boskapspesten som dödar alla djur som kor, hästar, får med mera vilket leder 

till att man måste elda upp boskapen. Ännu en gång förklarar den egyptiske 

vetenskapsmannen orsaken till boskapspesten och försäger sig. Det visar sig att böldpesten 

och boskapspesten spreds via flugor. Ramses blir då förargad och hänger den egyptiske 

vetenskapsmannen. Efter detta kommer haglet som störtar ner på egyptiska soldater, civila 

och skördar. Haglet förstör det mesta i sin väg och Ramses börjar bli rädd.  

Moses går ytterligare en gång till sin armés gömställe för att försöka få kontakt med Gud. Han 

frågar Gud om han är klar med att plåga folket i staden Memphis och blir frustrerad över att 

Gud inte svarar. Han frågar Gud om han menar något med sin tystnad, vänder sig om och går 

för att sedan ha en leende Gud bakom sig. Detta noterar dock inte Moses. Dagen efter 

kommer gräshopporna som äter upp all skörd och mat som finns kvar i Egypten vilket leder 

till svält i hela staden Memphis. Ramses struntar dock i att hans folk svälter och tvekar inte på 

att försvara den mat som återstår i palatset.  

Gestaltning: Kommunikationen mellan Gud och Moses sker via interpersonell 

kommunikation med symbolisk kommunikation. Det första som sker är att Gud ber Moses att 

enbart sitta ner och observera. Därefter ser Moses alla plågor som uppenbarar sig vilket leder 

till att Moses tvivlar allt mindre på Guds existens. Dock håller inte Moses med om allt som 

Gud gör utan ifrågasätter Guds beteende för att sedan bemötas av Guds tystnad.  
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Film – Exodus: Gods and Kings: Den sista plågan 

Det som inleder delen med den sista plågan är Ramses i sitt palats. Han noterar att någon är i 

palatset, mitt i natten, och drar slutsatsen att det måste vara Moses. Han meddelar att han 

kommer dränka alla hebreiska barn i Nilen om det kommer en plåga till. Då går Moses upp 

till sin armés gömställe igen för att försöka få kontakt med Gud. Gud visar sig för Moses och 

Moses tackar för att Gud har visat sig. Gud menar att det måste ske något mer hemskt för att 

Ramses ska ändra sig men Moses motsätter sig den idén. Gud blir frustrerad över Moses 

tankar och en hetsig diskussion sker mellan Gud och Moses. Gud i sin tur vill ha hämnd för 

400 års slaveri och är förargad över att faraonerna har lekt gudar då de enbart är gjorda av kött 

och blod. Moses vänder ryggen mot Gud och vandrar därifrån men Gud ryter till mot Moses 

och berättar sedan vad den sista plågan kommer att vara. Moses vill inte vara en del av den 

plågan.  

Moses rider för att varna Ramses om den sista plågan men Ramses vill inte lyssna. Moses ber 

Ramses om att vakta sitt barn den kommande natten men Ramses blir enbart argsint. Moses 

varnar sitt folk om den sista plågan och ber dem slakta ett lamm och täcka dörren med dess 

blod varav hebreerna gör detta. Därefter kommer natten och den sista plågan tillkännages.  

Under natten dör alla förstfödda egyptiska barn varav Ramses eget barn omkommer i denna 

plåga. Ramses upptäcker sitt barns död och gråter i plågor. Samma gäller hela Egypten och 

gråt och skrik ekar genom staden Memphis. Dagen efter möter Moses upp Ramses och 

Ramses är frustrerad och frågar Moses hur han kan tillbe en Gud som mördar barn. Moses 

poängterar att inget hebreiskt barn dog under natten och Ramses blir ursinnig. I en hög argsint 

stämma skriker Ramses att Moses kan ta sitt folk och gå till sitt förlovande land. Moses gör 

som Ramses säger.  

Gestaltning: Kommunikationen mellan Gud och Moses sker via interpersonell 

kommunikation i form av dialog. Här är även den symboliska kommunikationen stark då 

Moses tolkning av den sista plågan är helt felfri. Han vet att Ramses kommer släppa det 

hebreiska folket efter att hans son har dött.  

Film – Exodus: Gods and Kings: Flykten från Egypten och vandringen över Sävhavet 

Moses och det hebreiska folket vandrar ut från Egypten och det egyptiska folket är fulla av 

hat och vill enbart att de försvinner från landet. Samtidigt ser vi Ramses begrava sin 

förstfödde son. Hatet gentemot det hebreiska folket växer i Ramses och han samlar ihop sin 
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armé för att förgöra Moses och hans folk. Moses får reda på att Ramses är efter dem genom 

en spejare. Moses väljer att ta den smala vägen över bergen till sävhavet för att göra det 

svårare för Ramses att hinna ikapp dem.  

Efter ett tag tappar Moses och hans folk bort sig i bergen och Moses ber Gud och hjälp. Gud 

håller sig tyst och Moses tolkar detta som att Gud inte vill hjälpa sitt eget folk. Ramses och 

hans armé börjar närma sig Moses och hans folk och Ramses tar samma väg över bergen. 

Moses och det hebreiska folket kommer fram till sävhavet och inser att de inte har någonstans 

att gå. Moses ber till Gud men får inget svar och i sin frustration slänger han sitt gamla 

egyptiska svärd i havets vatten. När han gör detta börjar vattnet sakta med säkert under den 

följande natten att rinna undan. Men innan vattnet sjunker undan signalerar Gud Moses med 

en fallande stjärna som syns vid andra sidan havet.  

Morgonen kommer och vattnet sjunker undan och Moses beslutar att han och det hebreiska 

folket måste vandra över innan Ramses och hans armé anländer till havets strand vilket de 

gör. Dock möter Ramses armé på problem uppe vid berget då ett jordskred tar med sig halva 

Ramses armé mot en säker död. Men den återstående delen av Ramses armé kommer fram till 

havet och en avgörande strid ska ske mellan Moses och Ramses på havets botten. Men 

samtidigt som detta sker börjar vattnet komma tillbaka. Moses och Ramses rider emot 

varandra för en sista avgörande strid men blir båda överrumplade av den massiva vågen av 

vatten som sveper dem på beloppet av sekunder. Ramses armé drunknar i vattnet och Moses 

simmar in mot stranden som hans folk står på. Ramses överlever också men står på andra 

sidan havet för att se hela sin armé förintad. Det hebreiska folket är äntligen fria och Moses 

vill hämta sig familj i Midjan vilket han gör.  

Filmen avslutas med att Gud och Moses skriver stenplattorna och diskuterar att de inte alltid 

varit överrens kring olika saker. Därefter ser man hur Moses, som gammal man, vandrar med 

sitt folk genom öknen med Gud på sin sida. Därefter försvinner Gud från filmen och Moses 

fortsätter sin långa vandring. Därefter slutar filmen.  

Gestaltning: Kommunikationen mellan Gud och Moses sker mestadels genom symbolisk 

kommunikation samt divination. Moses måste tolka Guds få tecken som ges och tack vare den 

kommunikativa sammansmältningen så lyckas informationen komma fram. Det är inte fören 

slutet av filmen som Moses har någon form av dialog med Gud för att därefter aldrig prata 

med Gud igen.  
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Komparationsmatris angående filmen – Exodus: Gods and Kings 

Frågeställningar 

angående filmen – 

Exodus: Gods and 

Kings 

Objekt 

 

 

Film – Exodus: Gods and Kings 

Faktorer: 

Hur gestaltas 

kommunikationen 

mellan Gud och 

Moses i filmen 

Exodus: Gods and 

Kings?  

 Kommunikationen mellan Gud och Moses är interpersonell 

kommunikation i form av dialog med större inslag av symbolisk 

kommunikation.  

 Det finns även antydningar på divination i Gud och Moses 

kommunikation då Moses måste tolka Guds vilja.  

 Kommunikation som en process genom Nun. Gud förmedlar 

kunskapen till Moses genom Nun.  

Hur gestaltas det 

händelseförlopp ur 

Moses och 

utvandringen i 

filmen Exodus: 

Gods and Kings? 

 Moses är prins i Egypten. 

 Moses är adopterad av faraon Memphis och har en styvbror som heter 

Ramses. 

 Moses vet inte att han är hebreisk.  

 Moses är kritisk mot religion i början av filmen.  

 Moses och Ramses slåss i ett stort slag för Egypten.  

 Moses räddar Ramses liv.  

 Moses tar Ramses uppdrag att ordna problemet med de hebreiska 

slavarna.  

 Moses får reda på att han är hebreisk av Nun och i sin frustration 

dödar han en egyptisk vakt och skadar en andra allvarligt.  

 Informationen om att Moses är hebreisk kommer fram till Ramses 

och Moses blir satt i exil.  

 Ramses mor skickar lönnmördare för att döda Moses i öknen.  

 Moses kommer fram till Midjan och hjälper prästens döttrar från 
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fårahedrarna.  

 Moses gifter sig med Sippora och får en son som heter Gershom. 

 Moses vandrar på Guds berg och skadar sig på berget. 

 Moses ser den brinnande busken och talar med Gud.  

 Moses talar om detta till en skeptisk Sippora.  

 Moses lämnar Sippora och Gershom i Midjan för att utföra uppdrag åt 

Gud.  

 Moses kräver av Ramses att det hebreiska folket släpps.  

 Moses gömmer sig i Memphis från Ramses armé  

 Ramses hänger hebreiska familjer för att locka fram Moses.  

 De tio plågorna skapas enbart av Gud.  

 Moses ifrågasätter Guds tio plågor.  

 Moses vill inte vara en del av den sista plågan.  

 Ramses skickar ut Moses och hans folk efter den sista plågan. 

 Moses och det hebreiska folket flyr mot sävhavet medan Ramses 

följer efter.  

 Moses svärd används för att få havet att sära på sig.  

 Ramses armé går under i vattnet med Ramses överlever.  

 

5 Undersökningens resultat  

I denna del kommer jag jämföra de faktorvärden som kommit fram i min undersökning och 

frågeställning 1 samt 2 besvaras. 

5.1 Frågeställning 1: Hur gestaltas kommunikationen mellan Gud 

och Moses i Andra Moseboken i King James Bible?  

I andra Moseboken sker en interpersonell kommunikation mellan Gud och Moses i form av 

dialog. Men det finns tillfällen då kommunikationen blir en process då Gud säger till Moses 

vad han ska göra och Moses ger inget gensvar till Gud. Dock har Gud och Moses symbolisk 

kommunikation i form av den brinnande busken och de tio plågorna vilket ger Moses 

uppdraget att tolka Guds vilja genom divination.  

Moses för även en intrapersonell kommunikation då han reflekterar kring sina egna förmågor 

då Gud ger honom uppdraget att tala inför farao. Gud och Moses håller en kontinuerlig 
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kommunikativt samspel som inte bryts upp under några omständigheter. Detta leder till att 

den kommunikativa sammansmältningen är god mellan Gud och Moses.  

5.2 Frågeställning 1: Hur gestaltas kommunikationen mellan Gud 

och Moses i filmen Exodus: Gods and Kings?  

I filmen gestaltas interpersonell kommunikation mellan Gud och Moses i from av dialog. I 

filmen uppkommer ingen form av monolog mellan Gud och Moses. I filmen sker även 

symbolisk kommunikation i form av de tio plågorna, svärdet i vattnet och småstenen som är 

placerade likt en pyramid. Guds kommunikativa iblandning är tillräcklig för att förmedla 

informationen till Moses i tid. Trots sin tystnad ger Gud Moses tecken vilket tolkas av Moses. 

Tack vare deras kommunikativa sammansmältning så misstolkas inte Guds vilja när tystnad 

äger rum mellan dem.  

Frågeställning 1:  Objekt:  

Film – Exodus: Gods and Kings 

 

King James Bible – Andra 

Mosesbok 

Hur gestaltas 

kommunikationen 

mellan Moses och Gud i 

filmen samt Andra 

Moseboken?  

 Kommunikationen mellan 

Gud och Moses är 

interpersonell 

kommunikation i form av 

dialog med större inslag av 

symbolisk kommunikation.  

 Det finns även antydningar 

på divination i Gud och 

Moses kommunikation då 

Moses måste tolka Guds 

vilja. 

 Kommunikation som en 

process genom Nun. Gud 

förmedlar kunskapen till 

Moses genom Nun. 

 Kommunikationen mellan 

Gud och Moses är delvis 

interpersonell 

kommunikation i form av 

dialog och monolog.  

 Kommunikationen mellan 

Gud och Moses har inslag 

av symbolisk 

kommunikation i form av 

de 10 plågorna.  

 Det sker intrapersonell 

kommunikation genom 

Moses reflektion kring 

hans talarförmågor. 
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5.3 Frågeställning 2: Likheter i gestaltningen av de väsentliga 

händelserna i historien om Moses och Egypten i filmen i 

jämförelse med Andra Moseboken 

Det finns likheter mellan filmen Exodus: Gods and Kings och Andra Moseboken. 

Ursprungshistorien gestaltas på liknande sätt i både texten och filmen. Moses överlevde som 

spädbarn och växte upp i faraos palats. När Moses är vuxen dödar han en egyptisk vakt och 

han blir sedan påkommen samt blir satt i exil. Han lever i Midjan och gifter sig med Sippora 

och de får en son som heter Gershom. Moses vandrar tillbaka till Egypten för att sedan befria 

det hebreiska folket från faraons makt. De tio plågorna gestaltas på liknande vis och i samma 

kronologiska ordning. Det är den sista plågan som får faraon att släppa Moses och hans folk 

för att sedan vandra mot Sävhavet. Faraon ångrar sig och förföljer Moses och hans folk till 

Sävhavet. Moses och det hebreiska folket vandrar över havsbotten efter att Gud särat på 

havet. Faraon och hans armé följer efter för att sedan slukas av havet.   

5.4 Frågeställning 2: Skillnader i gestaltningen av de väsentliga 

händelserna i historien om Moses och Egypten i filmen i 

jämförelse med Andra Moseboken 

Det finns skillnader mellan filmen Exodus: Gods and Kings och Andra Moseboken i King 

James Bible. I början av filmen vet inte Moses att han är hebreisk medan i Andra Moseboken 

ges det antydning på att han redan vet att han tillhör det hebreiska folket. I King James Bible 

är Moses redan en troende man som reagerar väldigt starkt när han möter Gud på Guds berg 

medan i filmen är Moses mer ateist än troende. I filmen gestaltas ett slag som Moses är med i 

men i Andra Moseboken nämns inget om något slag.  

När Moses ska återvända till Egypten i Andra Moseboken tar han med sig Sippora och 

Gershom medan i filmen är det motsatsen. Det är även Moses attityd gentemot Gud i 

konversationerna som skiljer sig åt mellan filmen och texten. I Andra Moseboken ifrågasätter 

inte Moses Guds agerande medan i filmen ifrågasätter Moses Gud med skarp kritik. Ett 

exempel är under de tio plågorna då Moses anser att Guds agerande var fel. Det finns även 

skillnader i gestaltningen av Gud mellan filmen och texten.  I Andra Moseboken ges ingen 

konkret gestaltning av Guds utseende men i filmen gestaltas Gud som ett barn. Gud i sin tur är 

otålig i filmen medan i texten gestaltas han som en tålmodig Gud.  

Frågeställning Objekt:   
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2:  Film – Exodus: Gods and Kings King James Bible – Andra Moseboken 

Hur gestaltas 

de väsentliga 

händelserna i 

berättelsen 

om Moses och 

Egypten i 

filmen samt 

Andra 

Moseboken?  

 Moses är prins i Egypten. 

 Moses är adopterad av faraon 

Memphis och har en styvbror 

som heter Ramses. 

 Moses vet inte att han är 

hebreisk.  

 Moses är kritisk mot religion i 

början av filmen.  

 Moses och Ramses slåss i ett 

stort slag för Egypten.  

 Moses räddar Ramses liv.  

 Moses tar Ramses uppdrag att 

ordna problemet med de 

hebreiska slavarna.  

 Moses får reda på att han är 

hebreisk av Nun och i sin 

frustration dödar han en 

egyptisk vakt och skadar en 

andra allvarligt.  

 Informationen om att Moses är 

hebreisk kommer fram till 

Ramses och Moses blir satt i 

exil.  

 Ramses mor skickar 

lönnmördare för att döda Moses 

i öknen.  

 Moses kommer fram till Midjan 

och hjälper prästens döttrar från 

fårahedrarna.  

 Moses gifter sig med Sippora 

och får en son som heter 

Gershom. 

 Moses vandrar på Guds berg 

och skadar sig på berget. 

 Moses ser den brinnande 

 Moses är adopterad av faraon 

 Moses växer upp i faraons palats 

 Moses vet att han är hebreisk  

 Moses mördar en egyptisk vakt 

efter att vakten slagit ihjäl en 

hebreisk individ och gömmer 

samma vakt i sanden.  

 Moses hämndaktion upptäckts 

och Moses måste fly Egypten i 

exil för att sedan bosätta sig i 

Midjan 

 Moses hjälper prästens döttrar, i 

Midjan, att vattna deras får efter 

att Moses tagit tillbaka brunnen.  

 Moses gifter sig med Sippora 

och får en son vid namn 

Gershom. 

 Moses möter Gud vid Guds berg 

och ser den brinnande busken.  

 Moses vågar inte se på Gud. 

 Moses tar med sin familj och 

återvänder till Egypten 

 På vägen till Egypten möter 

Moses och hans familj upp med 

Moses bror Aron.  

 Aron ska vara talare för Moses 

inför farao. 

 Moses säger till Gud att han inte 

har talets förmåga.  

 De tio plågorna utförs både av 

Aron och Moses genom Guds 

hjälp.  

 Moses stav har magiska 

förmågor för att kunna övertyga 

faraon om att släppa det 
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busken och talar med Gud.  

 Moses talar om detta till en 

skeptisk Sippora.  

 Moses lämnar Sippora och 

Gershom i Midjan för att utföra 

uppdrag åt Gud.  

 Moses kräver av Ramses att det 

hebreiska folket släpps.  

 Moses gömmer sig i Memphis 

från Ramses armé  

 Ramses hänger hebreiska 

familjer för att locka fram 

Moses.  

 De tio plågorna skapas enbart 

av Gud.  

 Moses ifrågasätter Guds tio 

plågor.  

 Moses vill inte vara en del av 

den sista plågan.  

 Ramses skickar ut Moses och 

hans folk efter den sista plågan. 

 Moses och det hebreiska folket 

flyr mot sävhavet medan 

Ramses följer efter.  

 Moses svärd används för att få 

havet att sära på sig.  

 Ramses armé går under i vattnet 

med Ramses överlever. 

hebreiska folket.  

 Faraons präster kan utföra 

samma magiska konster som 

Moses och Aron till en viss del.  

 Farao vägrar att släppa Moses 

och det hebreiska folket.  

 Farao lovar att släppa Moses och 

hans folk för att sedan ta tillbaka 

sitt ord mer än en gång.  

 Moses och Aron lyder allt som 

Gud säger till dem.  

 Moses stav används vid de olika 

plågorna.  

 Efter plågorna släpper faraon 

Moses och det hebreiska folket.  

 Faraon ångrar sig och jagar 

Moses och hans folk.  

 Moses använder sin stav och 

hand för att sära på havet.  

 Den egyptiska armén ber om nåd 

när de vet att vattenvågen 

kommer att sluka dem.  

 Alla i faraons armé dör av 

vattnet. 

 

6 Slutsats och diskussion 

Den slutsats jag utvinner från min undersökning är att gestaltningen av kommunikationen 

mellan Gud och Moses liknar varandra i filmen och Andra Moseboken. Både filmen och 

texten finner vi att Moses och Gud bedriver en interpersonell kommunikation i form av dialog 

med symbolisk kommunikation som komplement. Den kommunikativa sammansmältningen 
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mellan Gud och Moses är stark då Moses tolkar Guds ord rätt. I filmen gestaltas divination då 

Moses måste tolka Guds tystnad för att sedan göra ett val. Moses gestaltas olika i filmen och 

Andra Moseboken. I Andra Moseboken är inte Moses kritisk mot Gud medan i filmen vill inte 

Moses medverka i den sista plågan eftersom han anser att det Gud gör är fel. Att Moses är 

kritisk mot Guds plågor kan vara ett medvetet val av Ridley Scott då Moses markerar att alla 

människoliv har ett värde.  

Det finns ytterligare likheter mellan filmen och Andra Moseboken. Ett exempel är den 

kronologiska ordningen i berättelsen om Moses och Egypten där enbart några moment skiljer 

sig mellan de två valda objekten. Det som skiljer sig åt är hur de tio plågorna utförs och vem 

som utför dem men den kronologiska ordningen ändras inte.  

De aspekter som skiljer mellan film och text är bland annat Aron, Sippora och Gershoms 

roller. I Andra Moseboken har Aron en central roll där han talar för Moses eftersom Moses 

anser att han inte har talets förmåga. Men i filmen presenteras Aron som Moses bror och har 

sedan ingen större betydelse i filmen. Det är Joshua som kommer till att bevittna Moses 

beteende och har även en större roll i filmen än Aron. Sedan tar Moses med sig sin familj till 

Egypten i Andra Moseboken medan i filmen väljer han att resa från sin familj för deras egen 

säkerhet.  

Jag har funnit att det existerar efterkonstruktioner i Exodus: Gods and Kings för att göra 

filmen mer kommersiellt tilltalande för allmänheten. Exempel på detta är när Moses är med 

och strider för Egyptens framtid i början av filmen. Detta nämns inte i Andra Moseboken. 

Samtidigt nämns det också inte om att Moses var någon stridserfaren individ i Andra 

Moseboken. Detta leder till Anna Hjelms diskussion angående filmens egenskap att vara en 

produkt från sin tidsepok. Tolkningen av en text kan variera och översättningen till film kan 

skiljas från ursprungsmaterialet beroende på den dåvarande samhällsnormen.
47

  

Men filmen är inte enbart skapad utifrån ett kommersiellt syfte eftersom filmen tar med 

religiösa referenser och gestaltar en religiös problematik. Filmen Exodus: Gods and Kings 

faller inom den fjärde kategorin om religiösa filmer som Sigurdson presenterar. Tack vare den 

religiösa problematiken och de religiösa referenser som existerar i filmen så bidrar detta till en 

viss mystik som gör en ordinarie action-film till en mer tilltalande upplevelse för sin publik.
48

 

Axelson menar på att film har en tendens till att påverka människors identitet mer än 
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 Hjelm - uppsats 
48

 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005 



37 

 

förebilder.
49

 Att filmen har ett syfte att vägleda det etiska tänkandet hos sin publik råder inget 

tvivel om då filmen visar det negativa aspekter som slaveri, avrättningar, girighet, hämnd och 

krig.  

Det resultat jag fått fram genom den traditionella komparativa analysmetod verkar sannolik. I 

min studie har jag lagt fokus på kommunikationen mellan Moses och Gud samt de väsentliga 

händelserna kring historien om Moses och Egypten. Av denna anledning har jag valt att inte 

lägga mycket fokus kring dialoger och andra händelser som står utanför händelseförloppen 

som utspelar sig i Andra Moseboken.  

Varför är mina resultat viktiga? Resultatet kan indikera på att skillnader kan skapas när en 

religiös text ska filmatiseras. Som tidigare poängterat så är Exodus: Gods and Kings baserad 

på berättelsen som utspelar sig om Moses i Andra Moseboken. Utan en studie kring religiösa 

filmer kan man inte få svar kring hur pass en religiös film håller sig trogen till den 

kanoniserade texten. När jag färdigställt min studie kommer jag till insikten att en religiös 

film inte behöver vara trogen till ursprungsmaterialet för att bli en kommersiell framgång. Jag 

vill dock klargöra att filmen Exodus: Gods and Kings gestaltar mestadels det händelseförlopp 

som sker i Andra Moseboken angående Moses och Egypten.  

Denna typ av undersökning kan anpassas till dagens klassrumsmiljö. Metoden kan användas 

av elever i dagens skola för att göra liknande jämförande analyser mellan filmer och text som 

presenteras i min studie. Genom att anpassa den komparativa analysmetoden till 

klassrumsmiljö kan eleverna få en djupare förståelse om hur religion påverkat populärkultur 

och film men även hur populärkulturen har påverkat religionen. Detta kan appliceras i 

bibelvetenskapen som presenteras i religionsvetenskapen.   

Med denna slutsats och analys väljer jag att avluta min studie av gestaltningen av Moses och 

Gud kommunikation samt de väsentliga händelserna i historien om Moses och Egypten i 

filmen Exodus: Gods and Kings samt Andra Moseboken i King James Bible.  

7 Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka gestaltningen av Gud och Moses kommunikation samt de 

väsentliga händelserna i historien om Moses och Egypten i både filmen Exodus: Gods and 

Kings samt Andra Moseboken.  
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Metoden som används i undersökningen är en traditionell komparativ metod där två objekt 

jämförs med varandra. Metoden genomfördes med hjälp av så kallade komparationsmatriser, 

faktorer med utgångspunkt från definitionen kommunikation. Undersökningens resultat 

baseras utifrån inhämtad data från objekten samt tidigare forskning. I det slutgiltiga resultatet 

fann jag likheter och skillnader mellan objekten i frågeställningarna. 

  



39 

 

Referenser  

Film 

Exodus: Gods and Kings, DVD, regisserad av Ridley Scott, Chernin Entertainment, 2014.  

Litteratur 

Bibeln. Övrigt, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2000 

 
Denk, Thomas, Komparativa analysmetoder, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

Jansson, André, Kommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009 

Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, 

Cordia, Örebro, 2005 
 

Internetkällor 

Marks, Herbert, “As in Water Face to Face”: The Hebrew Bible and the KJV, Oxford  

University Press, Oxford, 2012 

IMDB, Exodus: Gods and Kings, 2014, http://www.imdb.com/title/tt1528100/ (Hämtad 2016-05-

31) 

IMDB, Ridley Scott, http://www.imdb.com/name/nm0000631/?ref_=tt_ov_dr (Hämtad 2016-05-

31) 

IMDB, Synopsis for Exodus: Gods and Kings, 2014, 

http://www.imdb.com/title/tt1528100/synopsis?ref_=tt_stry_pl (Hämtad 2016-05-31 

 

Nationalencyclopedin. Sök i allt. Divination. 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/s%C3%B6k/?t=all&q=divination (Hämtad 2016-05-31) 

 

[The Holy Bible] [Elektronisk resurs] [conteyning the Old Testament, and the New, by Robert 

Barker, printer to the Kings most Excellent Maiestie, [Imprinted at London, 1611 (Hämtad 2016-

04-25) 

Von Tunzelmann, Alex. Does Exodus: Gods and Kings deserve to be banned for historical 

inaccuracy?, The Guardian, 2015 

https://www.theguardian.com/film/shortcuts/2015/jan/04/exodus-gods-and-kings-deserve-

banned-historical-inaccuracy (Hämtad 2016-04-27) 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt1528100/
http://www.imdb.com/name/nm0000631/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/title/tt1528100/synopsis?ref_=tt_stry_pl
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/s%C3%B6k/?t=all&q=divination
https://www.theguardian.com/film/shortcuts/2015/jan/04/exodus-gods-and-kings-deserve-banned-historical-inaccuracy
https://www.theguardian.com/film/shortcuts/2015/jan/04/exodus-gods-and-kings-deserve-banned-historical-inaccuracy


40 

 

 

 

 


