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Sammanfattning 
 
I min uppsats har jag haft som syfte att studera hur Matrixtrilogin kan betraktas som en 
modern messiasberättelse. För att svara på syftet har jag studerat vilka paralleller som finns 
mellan huvudkaraktären Neo, och den kristna messiasberättelsen. Jag har även undersökt 
vilka bibliska karaktärer som finns symboliserade, samt vilka bibliskt symboliska händelser 
som finns representerade, i Matrixfilmerna. Uppsatsen baserar sig på en kvalitativ formell 
textanalys. Genom närläsning av Matrixtrilogin, har jag utifrån en hermeneutisk utgångspunkt 
tolkat innehållet för att svara på de frågor som ställts i uppsatsen. Resultatet av de tolkningar 
som gjort visar på att det i Matrixtrilogin finns en mängd av symbolik som kan relateras till 
Bibeln och den kristna messiasbilden. Min slutsats är således att Matrixtrilogin, utifrån en 
religionsvetenskaplig utgångspunkt, kan betraktas som en modern messiasberättelse.  
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1. Inledning 
 
Traditionella religiösa uppfattningar konfronteras idag i allt högre grad med sekulariserande 

tendenser. För många människor blir priset för denna känsla av valfrihet vacklan, oro och 

tvivel, hävdar David Lyon (1998) professor i sociologi, i sin bok Postmodernism. Vidare, 

menar Lyon, att övergången från öde till val, eller från försyn till framgång i och med 

postmoderniteten, antogs vara befriande men att den verkar ha en mörkare sida. Trots de 

traditionella religionernas tillbakagång kan de stora religionernas livskraft ibland blommar 

upp, och tron återhämta sig.  

 
En gång i tiden hävdades med förtröstan att framtiden ligger i människans händer. Det 
moderna högmodet förnekade således det gudomliga och ställde alla sina förhoppningar 
till människans resurser. I dag förskjuts och decentreras det mänskliga, och vem som 
helst tycks än en gång kunna ta ett grepp om framtiden. (Lyon 1998, s. 110)  

 
Det ”hål” inom människan som religionen tidigare fyllde är idag tomt. Vi människor har 

ibland svårt att fylla tomrummet inom oss. Kanske är religionen svaret, och kanske är det 

religionen som kommer att ta ett grepp om framtiden.  

 

Sedan upplysningen har vetenskapen fått ett allt större utrymme i människors liv och vardag. 

För många är tekniken ett måste och mänskligheten blir allt mer beroende av att tekniken 

finns och fungerar. Vi människor verkar inte ha några gränser för hur mycket tekniken skall få 

inkräkta på det enskilda livet. Skall vetenskapen alltid betraktas som något positivt, eller finns 

det någon anledning att oroa sig för teknikens framgång? Medan vissa människor varmt 

välkomnar tekniken så finns det en del människor som är helt övertygade om att tekniken 

kommer att bli människans undergång. I dag kan människor se filmer och läsa om hur 

mänskligheten hotas av undergång orsakad av tekniska maskiner, som egentligen var 

framskapta av vetenskapen i syfte att hjälpa mänskligheten. Berättelserna slutar dock oftast 

med att en människa hittar ett sätt att omintetgöra maskinerna och återställa ordning på 

jorden. Kanske är innehållet i dessa berättelser projicerat av en mänsklig rädsla för 

vetenskapens framsteg, där hoppet om överlevnad står till någon slags superhjälte som skall 

komma och rädda världen, en ny messias.  

 

Mitt intresse för film är mycket stort, och jag har på senare tid börjat fascinerat mig för de 

underliggande budskap som ofta förekommer i en film. Matrixtrilogin är en av de filmserier 

som gjort starkast intryck på mig, eftersom filmerna omedelbart visade på många paralleller 
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till den kristna messiasberättelsen. Efter att jag läst inlägg i diskussionsforum kring kristen 

symbolik i Matrixfilmerna växte min nyfikenhet att fördjupa mig vidare. Jag har därför valt 

att i min uppsats undersöka hur Matrixtrilogin utifrån en religionsvetenskaplig utgångspunkt 

kan betraktas en modern messiasberättelse. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen har som syfte att undersöka och förklara varför filmtrilogin Matrix, bestående av 

Matrix, Matrix reloaded och Matrix revolution, kan betraktas som en modern 

messiasberättelse. Följande ställda frågor kommer att besvaras: 

 

• Vilka paralleller kan göras mellan Neo, huvudkaraktären i filmtrilogin Matrix, och den 

kristna messiasbilden?  

• Vilka bibliska och teologiska symboler förekommer i Matrixtrilogin? 

• Vilka symboliska händelser, knytet till Jesus liv, finns representerade i filmtrilogin 

Matrix? 

 

1.2 Metod  
Uppsatsen kommer att basera sig på film- och litteraturstudium då jag anser detta vara mest 

lämpliga för mitt syfte. Eftersom uppsatsen skall utgå från egna tolkningar av filmerna är det 

inte relevant att basera analysen på intervjuer eller enkäter. Filmtrilogin Matrix, skriven och 

skapad av de amerikanska bröderna Andy och Larry Wachowski, kommer därmed att 

närläsas, analyseras och tolkas utifrån en religionsvetenskaplig utgångspunkt. Anne-Kari 

Skardhamar (1994), författare till boken Litteraturundervisning i grundskolan, menar på att 

närläsning kan används när en litterär text skall tolkas. Närläsning används när tolkaren vill 

visa på hur de signaler, som av tolkaren anses vara viktiga i texten, samverkar och bildar en 

helhet, en idé eller ett tema som ligger latent i filmerna. Därför kommer närläsning att 

användas eftersom jag vill visa på latenta detaljer i Matrixfilmerna. 

 

Författarna till Film som religiöst språk, Maria Bergom Larsson och Bengt Kristensson Uggla 

(1992), menar på att tittaren kan upptäcka nya innebörder i en film än vad filmen först är tänkt 

att förmedla. Genom att tolka dem kan ett mönster läsas fram som har tydliga 

beröringspunkter med exempelvis det kristna grundmönstret. Vidare menar författarna att film 

måste ses, tolkas och tillägnas för att betyda något och för att kunna bli en medveten och 
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förändrande kraft. Det är viktigt att inte låta bilderna strömma på utan någon form av 

reflexion och tolkning. Bilderna är beroende av språket eftersom det är genom språket som 

bilderna tolkas och får en betydelse.  

 

En kvalitativ formell textanalys kommer att användas i uppsatsen. Den metod som är vald är 

av hermeneutisk karaktär eftersom denna bäst uppfyller uppsatsens syfte. Författaren till 

texten Att studera människor och samhällen i boken Religionsvetenskap – en inledning, Petra 

Junus (2001), menar att hermeneutiken handlar om förståelse. Med en hermeneutisk ansats 

försöker författaren att förstå och tolka innebörder och mening i texter, symboler, handlingar 

och upplevelser. Detta sker, enlig Junus, genom en växling mellan del- och helhetsperspektiv 

där delarna endast förstås i relation till helheten och helheten i sin tur förstås genom delarna. 

Den hermeneutiska ansatsen förutsätter att författaren, i detta fall jag, gör sig till tolk för en 

anda i samhället. Därför kommer en hermeneutisk metod att användas då jag skall tolka 

analysen av de symboler och händelserna som finns i filmerna för att visa hur filmerna kan 

förstås som en modern messiasberättelse.  

 

Material 

Den litteratur jag främst kommer att använda mig av är filmerna Matrix, Matrix reloaded och 

Matrix revolution samt Bibel 2000, med de nya tilläggen. Jag kommer dock fortsättningsvis 

att benämna Bibeln 2000 som enbart Bibeln. Dessa är primärkällorna för själva analysen. Det 

bör även tilläggas att jag hämtat inspiration från de inlägg jag läst i diskussionsforumen kring 

symboliken i Matrixfilmerna. 

 

Validitet 

Per-Gunnar Svensson, författaren till kapitlet Förståelse, trovärdighet eller validitet i boken 

Kvalitativa studier i teori och praktik (1996), menar att validiteten i en kvalitativ uppsats kan 

vara svår att avgöra; Dels på grund av att begreppet validitet bättre hör hemma i en kvantitativ 

uppsats, dels för att den som skriver en kvalitativ uppsats inte kan ge en helt objektiv 

tolkning. En kvalitativ redovisning kan därmed aldrig jämföras med någon objektiv källa 

eftersom det inte finns någon. Det är alltid möjligt att olika tolkare kommer fram till olika 

tolkningar, som alla i sitt sammanhang kan vara ”lika” valida. I en kvalitativ uppsats bör 

därför validiteten bedömas i förhållandet till kontexten, påpekar Svensson.  
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Disposition 

Analysen består av två huvuddelar. I den första delen analyseras och tolkas symboler i 

filmtrilogin Matrix. Den andra delen består av en analys och en tolkning av de symboliska 

händelser som kan liknas med händelser i den kristna messiasberättelsen. Avslutningsvis 

diskuteras de tolkningar som gjorts med syfte att visa på varför filmtrilogin Matrix kan 

betraktas som en modern messiasberättelse. 
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2. Symbolen och dess funktion 
 
För att kunna undersöka om filmtrilogin Matrix kan tolkas som en modern messiasberättelse 

är det nödvändigt att tolka de symboler som finns i filmerna. Men vad är då en symbol, och 

vilken funktion har den? Enligt Nordstedts uppslagsbok (2005) är symbol ett tecken eller en 

sinnesbild för något. Författaren till kapitlet Utgångspunkter i boken Evighetens ansikte, Owe 

Wikström (1990), menar att en symbol är något som visar något över sig själv medan den 

samtidigt har en del i och förmedlar något av det som den refererar till. Vidare, menar 

Wikström, har symbolen två sidor. Dels den ”bild” som symbolen i sig själv pekar på eller 

refererar till, och dels den innebörd som vi människor lägger in i den. Exempelvis är flaggan 

ett tygstycke, men samtidigt refererar den till fosterlandet. Symbolen, fortsätter Wikström, 

påverkar oss starkare om den förs vidare otolkad än om den först har tolkats åt oss. Ytterligare 

ett karaktärsdrag för symbolen är att den medlar mellan en människas medvetna och 

omedvetna.  

 

Wikström (1990) inordnar symbolerna i tre olika typer. Den första är de privata symboler, det 

vill säga symboler som utgörs av ting, yttre attribut, ord och bilder och som endast är viktiga 

och meningsbärande för den enskilda individen. En annan typ är de socialt bestämda 

symbolerna. Dessa är socialt bestämda för exempelvis en grupp, en intressegemenskap eller 

en hel nation. Gruppen nyttjar dessa symboler för att påminnas om ett gemensamt 

associationsområde som exempelvis flaggan eller korset. Den sista typen av symbol, enligt 

Wikström, är de kollektiva ”arkaiska”, det vill säga uråldriga symboler som får samma 

tolkning oberoende på vem som tolkar. Dessa symboler bär på ett konstant meningsinnehåll 

och uppväcker likartade känslor oberoende av historisk och kulturell kontext. En 

religionshistoriker som har arbetat mycket kring detta är Mircea Eliade som menar att 

symbolens upphov ligger i en transcendent verklighet, menar religionshistorikerna Ingvild 

Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson (2003) i boken Nya perspektiv på religion. Eliade ville 

visa på samband och kontinuitet i religionshistoriska föreställningar tvärs över tid och rum, 

och han har skrivit en universell religionshistoria där han visar på hur allt hänger samman.  

 

Gilhus och Mikaelsson (2003) hävdar att symboler bidrar till att ordning och sammanhang i 

människors tankevärld, och att förmågan att frambringa symboler och kommunicera genom 

dem är universell. Den symboliska meningen är subjektivt konstruerad eftersom brukarna 

lägger in en mening i det symboliska objektet vilket medför att vad som helst kan bli en 
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symbol för vem som helst under givna omständigheter. Symboler utformas av människors 

språk, tankar, intentioner och bildskapande fantasi, och har i grunden att göra med människors 

liv, längtan och erfarenhet. 

 

Symboler har olika funktioner beroende på vilken grupp de tillhör, menar Gilhus och 

Mikaelsson (2003). En viktig kulturell funktion hos symboler är att markera gränser mellan 

individer, grupper och områden där de skapar en innanför-utanfördynamik. Identitetsskapande 

är starkt knytet till detta eftersom identitetsskapande handlar om identifikation med den 

symboliska världen.  

 

Vissa symboler är kompakta vilket innebär att de förenar många betydelser i en tydlig och 

enhetlig form, förklarar Gilhus och Mikaelsson (2003). Dessa symboler har en kraft att 

fokusera människors uppmärksamhet som exempelvis nationsflaggan eller det kristna korset. 

Symboler av detta slag betraktas oftast som heliga, och det krävs att man visar dem respekt. 

Rollen för dessa symboler är att vara samlande, det vill säga att de fungerar som ett ”lim” för 

sin grupp och har kraften att vid givna situationer verka mobiliserande och påskynda 

handling. Dock inbjuder dessa symboler inte till logisk analys eller kritisk tolkning.  

 

En annan typ av symbol, enligt Gilhus och Mikaelsson (2003), är de utvidgande symbolerna 

vilka har motsats funktion än de föregående. Utvidgande symboler bidrar till att sortera 

känslor och idéer, och är vanligtvis inte föremål för respekt eller tillbedjan. De förekommer i 

större utsträckning än de kompakta och tycks ha en väsentlig betydelse i kulturellt 

sammanhang. Utvidgande symboler ger dels redskap att tänka med, och dels ingår de i ett 

socialt välanpassat beteende. Det vill säga dels kan de utvidgande symbolerna användas för 

att skapa förståelse genom att illustrera att fenomen hänger samman på bestämda sätt. och 

dels kan de användas för att visa på ett korrekt eller en välanpassad livsstil i ett samhälle. 

Exempelvis fungerar Jesu gärningar och attityder som en vägledare för många kristna.     
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3. Filmernas handling 
Skaparna och upphovsmännen bakom Matrixtrilogin är de amerikanska bröderna Andy och 

Larry Wachowski. De föddes och växte upp i Chicago i USA och har arbetat ihop i 30 år, 

enligt Matrix officiella hemsida [www]. 

 

För att du som läsare skall få en inblick i filmernas handling kommer de att beskrivas utifrån 

vad jag anser vara mest relevant för att man skall förstå filmernas handling. Dessa avsnitt kan 

upplevas långa, men jag anser att detta behövs för att de som inte sett filmerna skall få en 

begriplig handling. De tre filmerna kommer att presenteras i kronologisk ordning. Filmerna 

kommer senare under analysen att förkortas på följande sätt: Matrix = M1, Matrix reloaded = 

M2 och Matrix revelation = M3. Detta för att läsaren smidigare skall kunna orientera sig om 

vilken film som aktualiseras. 

 

3.1 Matrix 
Filmen handlar om Thomas Anderson, som till synes lever ett vanligt liv, och jobbar som 

dataprogrammerare på ett mjukvaruföretag. På fritiden är han dock en meriterad hacker under 

namnet Neo, och säljer värdefull information till intresserade köpare. En dag när Neo har 

somnat framför dator väcks han av ett oväntat meddelande på skärmen. Nyfikenheten om vem 

som är avsändaren leder Neo till ett diskotek, där en kvinna vid namn Trinity tar kontakt med 

honom. Trinity är en ökänd hacker som tillhör en grupp som letar efter en ny frälsare.  

 

Så småningom leder Trinity Neo till hennes chef Morpheus, som även han är en ökänd 

hacker. Morpheus ger Neo ett val, antingen får Neo svar på frågan han grubblat så länge över, 

nämligen vad är Matrix, eller så får Neo återvända till sitt gamla liv. Neo väljer att överge sitt 

gamla liv för att få reda på sanningen om fenomenet Matrix. Efter smärtsamma händelser, 

vilket följer av det val han gjorde, vaknar Neo upp på en svävare vid namn Nebuchadnezzer. 

Morpheus, som är fullständigt övertygad om att Neo är den nye frälsaren, berättar sanningen 

om Matrix för Neo. Året är inte 1999 som Neo tror, utan snarare 2199, och mänskligheten 

styrs av artificiell intelligens (AI). Den värld som Neo trodde var verklig, det vill säga den 

värld som du och jag tror vi lever i, och som han just räddats ifrån är i själva verket en 

datorsimulerad eller virtuell värld som kallas Matrix. Den konstgjorda världen Matrix är något 

som AI har skapat för att utöva kontroll över människorna. AI håller miljontals människor 

fångna i kapslar av slem och utvinner energi från människokropparna för att kunna överleva, 
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det vill säga människorna fungerar som biologiska batterier för maskinerna. Neo blev själv fri 

genom att Morpheus och hans grupp befriade Neo från kapseln. I den riktiga världen, det vill 

säga den fysiska världen, existerar endast en mänsklig stad, Zion, som är belägen under 

jorden. Maskinerna har drivit bort människan från jordens yta, och Zion är mänsklighetens 

sista utpost.  

 

Neo blir i och med sitt uppvaknande medlem i gruppen och börjar delta i motståndsarbetet. 

Gruppens främsta metod och hjälpmedel är förmågan att gå in och ut i olika 

datorprogrammerade världar. Genom att hjärnan kopplas upp mot en dator kan Neo och de 

andra både lära sig olika färdigheter, samt ta sig in i och ut från Matrix. När de går in i en 

värld stannar den fysiska kroppen kvar på Nebuchadnezzer, och en tillfällig virtuell kropp 

bildas i den nya. Om någon dör i en programmerad värld så dör även den fysiska kroppen i 

den fysiska världen. Men en person kan även dö genom att bli bortkopplad medan han/hon 

fortfarande befinner sig i en programmerad värld. En av de svårare fienderna är agenterna, det 

vill säga en slags människoliknande artificiell mjukvara som kan ”överta” människornas 

kroppar i Matrix. Mr. Smith, agenternas ledare, och de övriga agenterna existerar endast i 

Matrix, och deras främsta mål är att förinta motståndsrörelsen för att förhindra att sanningen 

om Matrix kommer ut.  

 

Morpheus tar Neo så småningom till Oraklet, som endast kan nås i Matrix, och som sägs 

kunna spå i framtiden. Av Oraklet får Neo veta att han inte alls är den utvalde som skall rädda 

mänskligheten. Om så hade varit fallet så skulle Neo känna det inom sig, men eftersom Neo 

tvivlar på sig själv kan han inte vara den utvalde. Trots detta slutar inte de andra i gruppen att 

tro att han är frälsaren. En i gruppen, Cypher, är less på den fysiska världen och önskar att han 

aldrig hade fått veta sanningen om Matrix. Han sluter i hemlighet avtal med agenten Mr. 

Smith, där Cypher får löftet om att han får återgå till den virtuella världen Matrix, i utbyte mot 

Morpheus. Morpheus har nämligen koderna till Zions huvuddator, och med hjälp av denna 

kod kan agenterna krossa Zion, och därmed motståndsrörelsen.  

 

Cypher förråder gruppen genom att låta agenterna spåra dem, och detta resulterar i att 

Morpheus tillfångatas, och att flera i gruppen dör. Neo beslutar sig dock för att med Trinitys 

hjälp rädda Morpheus, och de båda beger sig därför än en gång in i Matrix. Det blir en lång 

strid med agenterna. Neo, som tidigare tvivlat på sina krafter, börjar nu visa prov på nya 

förmågor, så till vida att han utför saker som ingen annan hittills lyckats med. Han börjar nu 
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få en växande tilltro på sina krafter och på möjligheten att han är den utvalde. Neo har nu 

insett att agenternas förmågor begränsas av vissa regler, och han har själv lyckas knäcka 

koden till dessa regler. Trots detta lyckas agenterna skjuta Neo så att han dör. De överlevande 

medlemmarna sitter i Nebuchadnezzer och ser med förtvivlan på vad som har händer 

samtidigt som spanare, en annan typ av fiende som existerar i den fysiska världen, är på väg 

till svävaren för att döda besättningen. Trinity vägrar dock tro på att Neo är död. Hennes 

tvivel grundar sig i att Oraklet har förutspått att hon skulle bli förälskad i den utvalde. Trinity 

lutar sig därför fram och kysser Neo. Plötsligt vaknar Neo till liv igen och lyckas besegra Mr. 

Smith genom att hacka sig in i agenternas system och genomskåda Matrix. Neo har insett att 

Matrix är tomt att det endast är en värld av koder, utan verkligt liv. Precis som Morpheus 

avfyrar svävarens EMP (elektromagnetisk puls), det enda vapnet de har mot spanarna, lyckas 

Neo lämna Matrix och ta sig tillbaka till sin fysiska kropp. Om Neo inte hade lyckats ta sig 

tillbaka i tid hade han dött eftersom EMP slår ut all elektricitet, och Neo hade då dött i Matrix. 

Filmen slutar med att Neo talar till AI och hotar dem om undergång varefter han sedan flyger 

iväg mot himlen.    

 

3.2 Matrix reloaded 
När denna film börjar har det förflutit en viss tid sedan Neo lyckades besegra Mr. Smith. 

Besättningen försöker nu ivrigt, utan större framgång, att få kontakt med Oraklet för att få 

veta Neos nästa steg. Vid ett tillfälle, när de befinner sig i Matrix, stöter Neo på Mr. Smith 

som klargör för Neo att han har hittat ett sätt att ta sig tillbaka. Mr. Smith är inte längre en 

agent utan har blivit ett annat kraftigare program som kan kopiera sig genom att överta andra 

kroppar.  

 

Trots alla försök att hitta Oraklet, lyckas Neo inte att hitta henne. Besättningen beslutar sig 

därför att återvända tillfälligt till Zion för att ladda upp skeppet. I Zion utbryter det en dispyt 

mellan Morpheus och hans överbefälhavare, Lock, som anser att hela profetian kring Neo är 

en bluff, och att Morpheus slösar både med tid och med skepp för en galen idé. Av rådet i 

Zion får dock Morpheus tillåtelse av rådsherren Hamann att än en gång åka ut med svävaren i 

kloakerna för att försöka nå Oraklet.  

 

Neo beger sig in i Matrix och träffar där Oraklets beskyddare, Seraph, som för Neo till 

Oraklet. Av henne får Neo veta att han måste hitta nyckelmakaren, och att denne är fången 
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hos en man vid namn Merovingian. Oraklet berättar även för Neo att allting i Matrix styrs av 

program, och att det finns vissa program som lever i exil sig på grund av att de har kraschat 

eller skall ersättas av ett bättre program. Det finns två alternativ för dessa program. Antingen 

gömma sig i Matrix eller återgå till källan, det vill säga maskinernas huvuddator. Det är dit 

som Neo måste ta sig, och det är där den utvaldes väg tar slut.  

 

Efter det att Neo pratat med de övriga i besättningen, beger sig Morpheus, Trinity och Neo till 

Matrix och söker upp Merovingian. Denne vägrar dock släppa ifrån sig nyckelmakaren, men 

hans fru, Pershephone, förråder honom och hjälper Neo att hitta nyckelmakaren. När 

Merovingian kommer på detta skickar han sina styrkor för att hämta tillbaka nyckelmakaren. 

Den blir en lång duell som slutar gott tack vare att Niobe, en ny karaktär i filmen som är 

kapten på svävaren Logos, tar sig in i Matrix och kommer till undsättning. 

 

Väl tillbaka i den riktiga världen berättar nyckelmakaren hur Neo skall göra för att komma till 

maskinernas huvuddator som är belägen på en våning i ett höghus i Matrix. Morpheus, som 

har fått förstärkning av Niobe och en till kapten, gör upp en plan för hur de skall få Neo till 

huvuddatorn. Innan de beger sig framtvingar Neo ett löfte av Trinity om att hon inte skall 

bege sig in i Matrix. Neo har nämligen haft återkommande mardrömmar om att Trinity skall 

råka illa ut. De delar upp sig på tre team, med var sin uppgift, och beger sig till Matrix. En av 

grupperna råkar dock ut för trubbel eftersom det skepp som de sitter inpluggade i blir 

övermannat av spanare, vilket leder till att de dör precis innan de har lyckats fullfölja sin 

uppgift. För att planen skall fungera krävs det att alla team lyckas med sin uppgift. Trinity 

trotsar därför sitt löfte och beger sig in i Matrix för att avsluta uppdraget, vilket hon lyckas 

med, men stöter sedan på ett par agenter. Vid denna kamp faller Trinity genom ett fönster 

varpå en agent hoppar efter och skjuter mot henne. 

 

Vid samma tid har Neo, Morpheus och nyckelmakaren stött på problem på våningen som de 

befinner sig på. Flera kopior av Mr. Smith har dykt upp och ställer till med bekymmer. 

Gruppen lyckas dock fly in genom en dörr där de upptäcker att nyckelmakaren är svårt 

skjuten. Innan denne dör förklarar han för Morpheus hur han skall återvända till skeppet, och 

hur Neo skall hitta rätt dörr till huvuddatorn. Neo kliver in i dörren och befinner sig plötsligt i 

ett ljust rum där en äldre man sitter i en stol. Mannen, även kallad arkitekten, presenterar sig 

som Matrix skapare och berättar för Neo att Matrix har funnits i flera versioner, och att Neo 

befinner sig i den sjätte. Vidare förklarar han att Neo har ett val. Antingen väljer han en dörr, 
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som tryggar Matrix existens men som förintar Zion. Belöningen för detta val är att Neo får 

välja ut 16 kvinnor och 7 män som skall få skapa ett nytt Zion. Den andra dörren leder Neo 

tillbaka till Matrix men det innebär även slutet för Matrix och Zion, och utrotning av hela 

mänskligheten. Under mötet berättar även arkitekten att Trinity håller på att dö och att Neo 

inte kan göra något åt saken. Neo beslutar sig trots detta för att försöka rädda Trinity varpå 

han väljer dörren som leder honom tillbaka till Matrix. Han flyger snabbt mot det hus Trinity 

faller från och lyckas precis fånga henne innan hon landar på backen. Väl i säkerhet ser Neo 

att Trinity är skjuten och plockar ut kulan från hennes kropp. Detta hjälper dock inte, utan hon 

dör. Men Neo ger inte upp utan utför ett underverk som får henne till liv igen. 

 

När de två återvänder till Nebuchadnezzer berättar Neo för den övriga gruppen att Zion och 

Matrix kommer att utplånas. Samtidigt har några spanare upptäckt skeppet och förbereder en 

bombattack. Neo ser detta och hinner varna besättningen som hinner fly ut i kloakerna. 

Spanarna får dock syn på dem och går mot attack. Men någonting händer inom Neo, och han 

kan känna spanarna. Istället för att fly stannar han och håller fram handen mot de attackerande 

spanarna, varpå de faller ner döda. Själv tappar Neo medvetandet. Svävaren Hammaren som 

letat efter gruppen kommer till undsättning för den förlista gruppen. Neo läggs i sjukstugan 

med en annan överlevare som de hittat tidigare i kloakerna. Denna överlevare är en kopia av 

Mr. Smith i skepnad av en besättningsman från Zion vid namn Bane.   

 

3.3 Matrix revolution 
Denna film, som är den tredje och därmed den sista filmen i trilogin, tar vid där den förra 

filmen slutade. Neo ligger fortfarande i en slags dvala och Morpheus börjar undersöka om 

Neo kanske befinner sig i Matrix trots att han inte är inpluggad. Oraklets beskyddare Seraph 

kontaktar Morpheus som tillsammans med Trinity beger sig till Oraklet för att få råd. Hos 

Oraklet får de veta att Neo sitter fast på en plats mellan den riktiga världen och Matrix. Denna 

plats kontrolleras av ett program som kallas för Konduktören som i sin tur arbetar för 

Merovingian. Efter ett misslyckat försök att försöka fånga Konduktören beger sig Morpheus 

och Trinity till Merovingian för att övertala honom att låta Neo gå. Merovingian, som 

fortfarande är arg på dem för att de stal nyckelmakaren från honom, hamnar åter igen i 

underläge efter ett slagsmål och tvingas släppa Neo. Gruppen beger sig sedan till Oraklet för 

att veta vad som skall hända här näst. Av Oraklet får Neo veta att det kommer vara en 
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slutgiltig strid mellan honom och Mr. Smith, men Oraklet kan inte sia om vem som blir 

vinnaren. 

 

När Neo, Trinity och Morpheus återvänder från Matrix till skeppet har Bane vaknat upp. 

Besättningen försöker få Bane att tala om varför han var den enda överlevande efter en kamp 

mot maskinerna i kloakerna, då de misstänker att han är en förrädare. Bane tiger dock. 

Samtidigt söker besättningen efter svävaren Logos och dess besättning som är försvunnen. De 

hittar dem och försöker laga skeppet som har blivit attackerat av spanare.  

 

De tre besättningarna samlas i ett råd för att avgöra vad de skall göra. Staden Zion har blivit 

attackerat av maskinerna och många i gruppen vill återvända för att hjälpa till. Neo, som har 

vilat sig sedan han återvände från Matrix, dyker nu upp och ber om att få ett skepp för att 

kunna åka till maskinstaden. Högljudda protester uppstår, men kapten Niobe ger sitt skepp till 

Neos förfogande. Trinity bestämmer sig för att åka med Neo på hans resa medan de övriga 

skall återvända till Zion och förenas med Zions befolkning i kampen mot maskinerna.  

 

När Neo och Trinity skall åka får de problem vid starten. Trinity skall gå och undersöka 

problemet och blir överrumplad av Bane som smugit sig över till deras skepp. Trinity tas som 

gisslan och Neo kommer för att rädda henne. I slagsmålet med Bane (Mr. Smith) förlorar Neo 

sin syn. Trots avsaknad av ögon upptäcker Neo att han kan se med hjälp av ett inre ljus, och 

kan på så sätt se och tillintetgöra Bane. 

 

Den andra svävaren, Hammaren, med Morpheus och de övriga, anländer till hamnen i Zion 

och avfyrar EMP som slår ut alla spanare som befinner där. EMP slår dock ut all elektricitet i 

hela Zion och befolkningen måste fly djupare in i grottan eftersom nya spanare är på väg. För 

att överleva spränger de igen alla infartsvägar för att förhala tiden för spanarna att nå dem. 

 

Vid samma tid har Neo och Trinity nått maskinstaden. Maskinerna försvarar sig genom att 

skicka spanare mot skeppet. Neo och Trinity försöker länge stå emot attackerna men kraschar 

tillslut i själva staden och Trinity blir skadad och dör. Neo fortsätter att på egen hand hitta 

huvudmaskinen, vilket han lyckas med. Vid ett samtal med maskinen lyckas Neo övertala 

honom om ett byte. Fred med Zion i utbyte mot att Neo förgör Mr. Smith, som numera också 

hotar maskinvärlden. Neo kopplas in i Matrix som nu endast består av Mr. Smith kopior. En 

lång kamp utspelar sig tills Neo förstår vad som krävs för att förinta Mr. Smith. Neo överlåter 
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sig själv till Mr Smith, som kopierar över sig till Neo och intar hans kropp. Huvudmaskinen 

skickar i detta ögonblick ett virus i Neos kropp som sprids och förintar alla Mr. Smith kopior. 

Neo dör av händelsen men maskinen håller sitt löfte och kallar tillbaka alla spanare från Zion. 

Matrix återgår till det normala och maskinerna har slutit fred med Zion. 
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4. Filmanalys 
 

4.1 Karaktärer och platser 
Under denna del av analysen kommer bibliska och teologiska symboler att tolkas. Vissa av 

karaktärerna har namn som kan knytas till kristendomen, och om det finns sådana kopplingar 

kommer dessa att diskuteras i anknytning till karaktärerna. Mellan de tre första namnen, Neo, 

Morpheus och Trinity finns ett samband vilket kommer att behandlas i samband med att 

karaktären Trinity analyseras.  

 

4.1.1 Neo – Thomas Anderson 

Neos egentliga namn i Matrix är Thomas Anderson, men i den fysiska världen kallas han för 

Neo. De namn man har valt att ge huvudkaraktären kan vara en slump, men det går att koppla 

de båda namnen till kristendomen. Namnet Thomas har en stark koppling till aposteln Tomas 

som var en av Jesu lärjungar. Enligt Bibeln kallas han ibland för Thomas tvivlaren eftersom 

han tvivlade på att Jesus var uppstånden till dess han blev motbevisad. I M1 tvivlar Neo på att 

han är den utvalde till dess han får bevis på att han besitter extraordinära krafter. Detta 

inträffar i slutstriden med agenterna i M1 då Neo upptäcker att han har liknande krafter som 

agenterna. I slutscenen i M1 när Neo flyger iväg tvivlar han inte längre på att han är den 

utvalde. Med andra ord kan man finna likheter mellan Thomas Anderson och Thomas 

tvivlaren. 

 

Det är inte enbart namnet Thomas som kan kopplas till kristendomen, efternamnet har tydliga 

kopplingar till Bibelns messias. Andros är enligt Nordstedts uppslagsbok (2005) det grekiska 

ordet för man. Idén om mannen som den representativa människan kommer från 

gammaltestamentliga källor, hävdar Gilhus och Mikaelsson (2003). I Bibelns skapelse-

berättelse är det mannen som Gud först väljer att skapa till sin avbild. Kvinnan skapas från ett 

revben av mannen. Berättelsen kan, enligt min åsikt, sägas göra mannen till den primära 

människan, vilket medför att det grekiska ordet för man kan likställas med människa. 

Efternamnet Anderson (andros + son) kan därmed härledas till man + son, eller människa + 

son, och blir på så sätt människoson. Jesus kallas ibland för människosonen och i 

Matteusevangeliet i Bibeln nämn detta ord flitigt när man åsyftar Jesus. 
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Det går även att hitta faktorer till namnet Neo som kan kopplas till Jesus. Neo är det grekiska 

ordet för ny, enligt Nordstedts uppslagsbok (2005). Betydelsen ny kan, om man väljer att 

acceptera det, appellera på att Neo är en ny messias. Namnet Neo kan också ses som ett 

anagram för One, det vill säga om bokstäverna kastas om bildas det engelska ordet One. 

Vidare betyder det engelska ordet the One den utvalde på svenska. Att Jesus nämns som den 

utvalde finns på flertalet ställen i Bibeln. I Bibel står det skrivet i samband med att Jesus döps 

av Johannes döparen: ”Och en röst från himlen sade: Detta är min älskade son, han är min 

utvalde” (Matteusevangeliet 3:17). Nästan samma replik återkommer senare i samma 

evangelium (17:5), och även i Markusevangeliet (1:11) och Lukasevangeliet (9:35) 

förekommer en nästan identiskt replik.  

 

I Matrixfilmerna förekommer många repliker och händelser som indikerar att Neo är den 

utvalde. Ett exempel som visar på detta är i M2 då Neo och Trinity kommer till Zion och är på 

väg till sitt hem. När de två kliver ut ur hissen till sin våning möts de av en stor fattig 

folkmassa som vill räcka över gåvor till Neo och som ber Neo vaka över deras barn. Liksom 

de människor som trodde på att Jesus var den utvalde flockades kring Jesus, flockas även de 

människor som tror på att Neo är den utvalde kring Neo. Neo kan därför, enligt min mening, 

med det som framlagts betraktas som den utvalde, liksom Jesus, med syfte att rädda 

mänskligheten. 

 

Ännu en koppling mellan Neo och Jesus är deras ålder. Jesus började inte vara verksam förrän 

han kring trettio år, menar Gunnar Hillerdal (1991), författare till boken Vem är han, Jesus 

Kristus?. I Bibel står det: ”Jesus var omkring trettio år när han först trädde fram” 

(Lukasevangeliet 3:23). Liksom Jesus är Neo i trettioårsåldern när han upptäcks av Morpheus, 

och det är först vid denna tid som Neo börjar kämpa för mänskligheten. Min slutsats av de 

belägg som hittills framlagts är att Neo är den utvalde, frälsaren med syftet att rädda 

mänskligheten, och att han därmed skall symbolisera en modern Jesusgestalt. 

 

4.1.2 Morpheus 

I Bibeln benämns ofta Gud som fadern. Morpheus förknippas som en stark fadersgestalt i 

filmen. Ett exempel är i slutet av M1 när Morpheus hålls fången i Matrix av agenterna, sörjs 

han av besättningen ombord på Nebuchadnezzer. De beklagar sig över att förlora Morpheus 

eftersom han har varit som en fader för dem alla. En rimlig slutsats bör därför vara att 

Morpheus är en symbol för ett av Guds ”ansikten”, fadern. 
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Det finns även många likheter som tyder på att Morpheus är en gestaltning av Johannes 

döparen i Bibeln. Johannes döparens uppdrag var att förbereda människorna för Messias 

ankomst, och han var den som döpte Jesus. Liksom Johannes döparen är Morpheus den som 

sprider budskap om att frälsaren skall komma. I Bibeln  säger Johannes döpare följande: ”Det 

är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag 

kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med 

vatten.” (Johannesevangeliet 1:30). Morpheus är den som räddar människorna från maskin-

ernas slaveri. Det är Morpheus som förbereder Neos ankomst genom att befria människorna 

från Matrix och föra dem till staden Zion. 

 

Ytterligare belägg för att Morpheus utgör en symbol för Johannes döparen är den profetia som 

Morpheus följer. Morpheus har av Oraklet fått veta att han är den som kommer att finna den 

utvalde (Neo). När Morpheus väl har funnit Neo är han övertygad om att Neo är den utvalde, 

och trots att många andra tvivlar, är Morpheus övertygad om att Neo verkligen är den utvalde. 

I Bibeln följer Johannes döparen den profetia som profeten Jesaja förkunnat, och när Johannes 

väl träffar Jesus vet han att Jesus är den utvalde frälsaren.  

 

4.1.3 Trinity 

Trinity är ett engelskt ord som på svenska betyder treenighet. Det kan vara ett slumpmässigt 

val av regissörerna att välja namnet Trinity till karaktären, men det går att finna paralleller till 

kristendomen treenighetslära. Alister E. McGrath (2001), professor i religionshistoria vid 

universitetet i Oxford, framhåller i sin bok Christian Theology: an introduction att 

treenigheten består av Fadern, Sonen och Anden. Vidare menar McGrath att man inte är 

överens om vilket förhållande dessa har till varandra, men samrådigt är att alla tre är kopplade 

till Gud. Från apostel Paulus kan man i Bibeln läsa: 

 
Från Paulus, Kristi tjänare, kallad till apostel, avdelad att förkunna Guds evangelium, 
som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, 
som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev 
insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, 
vår herre. (Romarbrevet 1:1) 

 
Om Morpheus representerar fadern, och Neo sonen, är den logiska slutsatsen att Trinity 

företräder anden. Som citatet ovan säger är det via den heliga anden som Jesus blir insatt som 

Guds son. I M1 är det Trinity som först söker upp Neo och som för honom till Morpheus. 



 17

Trinity kan därför ses som anden som bringar fram Neo till den verkliga världen. Trinity, 

tillsammans med Morpheus och Neo, utgör därmed en treenighet, och de tre följs åt och 

hjälper varandra fram till slutet av M3. De tre tillsammans är en beroende enhet. Ensam hade 

ingen av dem lyckats rädda mänskligheten. Genom varandras hjälp lyckas Morpheus, Trinity 

och Neo att ta sig ur ett flertal knipor. Exempelvis räddas Morpheus av Neo i slutet av M1 när 

agenterna planerar att döda Morpheus. Trinity räddar Neo genom att med kärlek bringa 

honom tillbaka till liv efter det att Neo dör i M1. Neo lyckas genom mirakel att rädda Trinity 

från döden i M2. Tillsammans backar de upp varandra, och kan enligt min åsikt ses som en 

oskiljaktig enhet, en treenighet. 

 

Det finns även en möjlighet att Trinity representerar Maria från Magdala, en biblisk karaktär. 

Maria var en följeslagare till Jesus som av honom hade blivit botat från sina onda andar. Hon 

var också med vid både Jesus korsfästelse och uppståndelse. Liksom Maria är närvarande vid 

Jesus död, är Trinity med när Neo dör i slutet av M1. Vid scenen då Neo mördas av agenterna 

i Matrix befinner sig Trinity på Nebuchadnezzer vid Neos fysiska kropp och sörjer hans död. 

När Neo återuppstår är Trinity fortfarande bredvid hans sida och hon är den förste som får se 

att Neo lever igen.   

 

4.1.4 Cypher  

Namnet Cypher har ingen direkt anknytning till kristendomen, men karaktären har stora 

likheter med Judas Iskariot, den lärjungen som förrådde Jesus. I Bibeln kan följande läsas:  

 
Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sade: ”vad vill 
ni ge mig om jag utelämnar honom åt er?” De räknade upp trettio silvermynt åt honom. 
Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom. 
(Matteusevangeliet 26:14) 

 

Liksom Judas Iskariot förråder även Cypher. Cypher ångrar i M1 att han blev urkopplad ur 

Matrix, och anser att livet var bättre i där då han inget visste om sanningen. För att få 

återvända till Matrix sluter Cypher ett avtal med Mr. Smith. Priset för att få återvända till 

Matrix är en utlämning av Morpheus till agenterna och i gengäld lovar Mr. Smith att koppla in 

Cypher i Matrix. Precis som Judas Iskariot väntar sedan Cypher på första bästa tillfället att 

förråda. Detta sker när Morpheus och gruppen återvänder till Matrix för första gången efter 

Cyphers möte med Mr. Smith. För att agenterna skall kunna hitta Morpheus kasta Cypher ner 

en mobiltelefon i en papperskorg, och agenterna kan då spåra var gruppen befinner sig.   

 



 18

Även det öde som väntar Cypher för hans förräderi har paralleller till Judas Iskariot. Judas 

Iskariot orkar inte bära på sitt dåliga samvete och hänger sig. Cypher tar visserligen inte själv 

sitt liv, men får ändå betala med döden för sitt förräderi.  

 

4.1.5 Mr. Smith 

Mr. Smith är den gestalt som representerar ondskan i Matrixfilmerna, och hans främsta mål är 

att härska både över Matrix och över den fysiska världen. Det största hotet och motståndet för 

honom är Neo. Neo är den som dödar Mr. Smith i M1, men vid denna händelse överförs även 

vissa av Neos egenskaper till Mr. Smith, som därmed lyckas ta sig tillbaka till Matrix med 

förnyade krafter. Med sina nya krafter, försöker sedan Mr. Smith att bli härskare över de båda 

världarna.  

 

I kristendomen är djävulen inte någon evig makt utan ett skapat väsen och därmed 

underordnad Gud, enligt Religionslexikonet (1996). Om man godtar att Arkitekten i 

Matrixfilmerna skall företräda Gud, vilket jag kommer senare till i analysen under rubriken 

Oraklet och Arkitekten, skapas en möjlighet att tolka Mr. Smith som en av Arkitektens 

skapelser. I sådant fall har Arkitekten, enligt min åsikt, skapat Mr. Smith i egenskap av att han 

skall företräda djävulen, liksom djävulen är ett skapat väsen från Gud.  

 

Vid ett tillfälle i M2 när Oraklet pratar med Neo, berättar hon för honom att Mr. Smith är 

Neos motsats. Om Neo företräder Kristus, innebär detta att Mr. Smith är antikrist, det vill säga 

djävulen.  

 

Lucifer är ett annat namn på djävulen som uppkom när profetian i Jesaja i Bibeln tolkades på 

400-talet, enligt Religionslexikonet (1996). Ett utdrag av profetian lyder som följande: 

 
Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot 
jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: ”Upp till himlen 
skall jag stiga. Ovanför Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget 
längst uppe i norr. Jag skall stiga ovan molnen, jag skall bli som den Högste.” Men ner i 
dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup. (Jesaja 14:12)  

 
Om denna profetia syftar på djävulen, och om Mr. Smith skall föreställa djävulen i 

Matrixtrilogin så kan profetian även ha ett samband med Mr. Smith. Mr. Smith betvingar 

människorna i M2 och M3 genom att kopiera in sig i dem och överta deras kroppar på så sätt 

att de övertagna människorna blir en kopia av Mr. Smith. Precis som Lucifer vill även Mr. 
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Smith bli härskare över allt. Och i likhet med profetian dödas till slut Mr. Smith av Neo i M3 

vid slutstriden. 

 

Det är Mr. Smiths girighet som blir hans undergång. Vid slutstriden i M3 får Mr. Smith ett 

övertag på Neo. För att få mer makt väljer Mr. Smith att kopiera över sig själv till Neo. Vad 

Mr. Smith dock inte vet om är att huvuddatorn i maskinvärlden, som har Neo inpluggad, i 

samma ögonblick sänder ut ett virus i Neos kropp vilket resulterar i att Mr. Smith förgörs. I 

Bibeln berättar Jesus om hur Satan kan förgöra sig själv. ”Om Satan gör uppror mot sig själv 

och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom” (Markusevangeliet 3:26). Om man 

accepterar att virus kan ses som en ond företeelse blir en trolig förklaring till Mr. Smiths död 

att ondska förgör ondska. Detta understödjer, enligt min mening, teorin om att Mr. Smith är 

en symbol för djävulen.  

 

4.1.6 Oraklet, Seraph och Arkitekten 

Oraklet 

Enligt Nationalencyklopedin [www] kommer ordet orakel från det latinska ordet ora´culum 

som betyder ”plats där gudom talar”, ”orakel (svar)” eller ”profetia”. Orakel är främst 

förknippat med antiken, står vidare att läsa i Nationalencyklopedin [www]. Om man tittar på 

ursprungsbetydelsen så kan orakel betyda detsamma som profetia. Oraklet i Matrixfilmerna 

kan då ses som en profet som förkunnar profetior. En profet har enligt Nationalencyklopedin 

[www] till uppgift att förmedla ett budskap från en gud. Oraklets uppgift i Matrixtrilogin är 

att ge vägledning till de människor i den fysiska världen som behöver det. Hon förutspår 

framtiden och hjälper på så sätt Morpheus, Trinity och Neo i deras sökande efter 

mänsklighetens räddning. 

 

Det finns även kopplingar som stödjer teorin att Oraklet är en symbol för Guds kvinnliga sida. 

Vid mötet mellan Arkitekten och Neo i slutet av M2 berättar Arkitekten för Neo att Oraklet är 

Matrix moder, och att Arkitekten är dess fader. Arkitekten skapade Matrix medan Oraklet har 

som uppgift att undersöka vissa aspekter i det mänskliga psyket. Med andra ord har 

Arkitekten, enligt min åsikt, en formell uppgift att upprätthålla ordningen hos människorna 

medan Oraklet ansvarar för den känslomässiga delen hos människorna. Jag anser att de 

tillsammans utgör en enhet som kompletterar varandra, där Oraklet representerar Guds 

kvinnliga sida.   
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Seraph  

Seraph är Oraklets beskyddare i Matrixfilmerna. Han vaktar Oraklet från faror, och förmedlar 

budskap från henne till andra människor. Enligt Nationalencyklopedin [www] ses Seraferna 

som sexvingade väsen flygande kring Guds tron. Författaren till boken De heliga tecknens 

hemlighet, Frithiof Dahlby (1999), menar på att Seraferna var en grupp av änglar som 

tillsammans med åtta andra änglagrupper utgör de nio änglakörerna i ”Den himmelska 

hierarkin”. Vidare berättar Dahlby att Seraferna hade sex vingar, där två vingar användes för 

att skyla ansiktet med, två skylde kroppen och två användes till att flyga med. Seraph är det 

engelska ordet för Seraf, vilket medför att karaktären Seraph kan ha en direkt anknytning till 

änglagruppen seraferna inom kristendomen. 

 

Arkitekten 

Skaparen av Matrix, eller Arkitekten som han kallas, får tittaren möta först i M2, när Neo 

besöker honom i hopp att mötet skall rädda mänskligheten. För att få träffa Arkitekten måste 

Neo gå genom en dörr. När han öppnar dörren möts han av ett strålande ljus, och tittaren får 

sedan se hur detta ljus förvandlas till en ljusprick i universum, vartefter Neo sedan plötsligt 

befinner sig i ett rum med Arkitekten. Dahlby (1999) menar på att Guds boning lyses upp av 

”Världens Ljus”. Det ljus som Neo kliver in i kan därmed ha anspelningar på att han kliver in 

i himmelen, att han kommer att möta Gud, sin skapare. Att ljuset i filmen sedan följs av 

rymden och dess stjärnor och planeter är pekar mot att Neo inte längre befinner sig på jorden 

vilket är ännu en indikation på att han har kommit till Gud. Således ges en antydan om att 

Arkitekten symboliserar Gud. 

 

Under mötet med arkitekten ges flertalet ingivelser om Arkitekten skall föreställa Gud. Neo 

får av Arkitekten veta att det nuvarande Matrix är den sjätte versionen, och att Arkitekten 

försöker att för varje version skapa ett bättre Matrix. Vidare berättar Arkitekten att hans första 

Matrix var en utopi, men att mänskligheten inte klarade av att leva i harmoni. Detta ger en 

direkt anspelning, enligt min mening, på Bibelns paradis som Adam och Eva blev utvisade 

från i skapelseberättelsen. Vidare berättar Arkitekten att han skapat Neo och de tidigare fem 

föregångarna i syftet att de skall återvända till honom så att ett nytt Matrix kan skapas. Även 

om mycket skiljer sig från Kristendomens tro på Jesus som Guds son så finns det likheter. 

Gud skapade Jesus och Arkitekten skapade Neo, och de båda skapades i syftet att rädda 

mänskligheten.  
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Arkitekten berättar även för Neo att Zion skall gå under, och att Neo är enda räddningen för 

mänsklighetens överlevnad. För att förhindra människornas förintelse måste Neo välja ut 16 

kvinnor och 8 män som skall bygga upp Zion igen. Detta ger anspelningar på berättelsen om 

Noas ark i Bibeln. Noa får till uppgift av Gud att rädda sin familj och två individer av varje 

djurart så att dessa kan föröka sig efter det att jordens befolkning har utrotas av 

översvämning, berättar Alf Henrikson (2005), författare till boken Biblisk historia. Notera 

dock att Neo väljer att avstå från alternativet att välja ut en grupp människor, utan istället 

väljer han att återvända till Matrix. 

 

Även i slutet i trilogin, i M3, ges en indikation på att Arkitekten är mer än bara en människa. I 

ett samtal med Oraklet ifrågasätter Arkitekten om hon tar honom för en människa. Detta kan 

anspela på att han är ett program från maskinernas värld, men det kan även anspela på att han 

inte är av denna värld. Min tolkning är att arkitekten skall representera Gud inom 

kristendomen, även om han inte helt återspeglar Guds karaktär till fullo. 

 

4.1.7 Zion 

I Gamla Testamentet är Sion ursprungligen den sydöstra höjden av Jerusalem, enligt 

Nationalencyklopedien [www]. Senare kom det även att omfatta Tempelberget och även hela 

Jerusalem. I Nya Testamentet är Sion ibland en symbol för den himmelska världen eller 

kyrkan. I Bibeln står följande att läsa: ”Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande 

Gudens stad, det himmelska Jerusalem […]” (Hebreerbrevet 12:22). I Matrixtrilogin är Zion 

den enda mänskliga staden i den fysiska världen, och det är där som de människor som 

kopplats ut från Matrix bor. Även om staden inte liknar ett himmelskt paradis, är det en fristad 

för människorna, och en stad som invånarna är beredda att kämpa för. Zion kan dock även 

som tidigare nämnts representera kyrkan. Vilket inte skulle vara en ologisk förklaring, enlig 

min åsikt.  

 

4.1.8 Nebuchadnezzer, Hammaren och Logos   

 

Nebuchadnezzer 

Nebuchadnezzer är det skepp, eller svävare, som Morpheus är kapten över i Matrixfilmerna. 

Historiskt sett var Nebukadnessar en babylonisk kung cirka 600 f.v.t. som, enligt 

Religionslexikonet (1996), erövrade och förstörde Jerusalem, samt förde en stor del av den 

judiska befolkningen till den babyloniska fångenskapen. Utifrån denna information kan det 
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vara svårt att hitta någon bra och trolig koppling mellan svävaren Nebuchadnezzer och den 

babyloniska kungen, eftersom svävaren Nebuchadnezzer tjänade den ”goda” sidan i filmerna. 

Om man dock studerar närmre på vad som står skrivet i Bibeln om kung Nebukadnessar, kan 

en möjlig koppling hittas.  

 

I Bibeln, Gamla Testamentet, berättas det i Daniel om hur konung Nebukadnessar i sitt andra 

regeringsår besvärades av drömmar som oroade honom, enligt Henrikson (2005). Daniel, eller 

Beltesassar som han också kallades, tar på sig uppgiften att hjälpa Nebukadnessar att tyda 

drömmarna genom att anropa hjälp från Gud. Med Guds hjälp lyckas Daniel tyda konungens 

drömmar om framtiden. Nebukadnessar blir imponerad av Daniels Gud, men fortsätter ändå 

att synda trots varningarna i drömmarna; varpå Gud blir arg på Nebukadnessar och bestraffar 

genom att fördriva och göra honom tokig. Till sist inser Nebukadnessar sin synd och ber om 

förlåtelse. Följande står att läsa i Bibeln: 

 
Men när den fastställda tiden hade gått såg jag, Nebukadnessar, upp mot himlen och fick mitt 
förstånd tillbaka; då prisade jag den Högste; jag lovade och ärade honom som lever i evighet. 
Hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte. […] Ingen kan hindra 
honom och fråga: Vad är det du gör? [---] Nu vill jag, Nebukadnessar, prisa, upphöja och 
förhärliga himlens konung, ty allt han gör är rätt och rättvist, och de högmodiga har han makt 
att kväsa. (Daniel 4:31)  
 

I ovanstående citat ges en annorlunda bild av Nebukadnessar. Svävaren Nebuchadnezzer har 

nog troligt paralleller till just denna beskrivning av kung Nebukadnessar. Liksom kung 

Nebukadnessar prisar Gud, tjänar svävaren Nebuchadnezzer Morpheus (fadern i 

treenigheten).  

 

Precis som kung Nebukadnessars framtidsdrömmar, bär svävaren Nebuchadnezzer på ett dolt 

budskap om vad som kommer att hända i framtiden. När Neo först stiger in i svävaren i M1, 

sveper kameran över en skylt inne i skeppet där det står Nebuchadnezzer, MARK III No 11. I 

Bibliska termer kan detta översättas till Mark. 3:11. I Markusevangeliet 3:11 i Bibeln står 

följande att läsas: ”Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: 

’Du är Guds son.’” (Markusevangeliet 3:11). En rimlig tolkning är att spanarna, maskinernas 

soldater, utgör en symbol för de onda andarna. Om så är fallet är det rimligt att se skylten i 

Nebuchadnezzer som en profetia. I slutet av M2 hindrar Neo spanarna att gå till anfall mot 

besättningen efter det att Nebuchadnezzer gått förlorat. När Neo, som enligt min uppfattning 

refererar till Jesus, höjer handen mot spanarna stannar de plötsligt och faller ner. Även om 
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spanarna inte utbrister att Neo är Guds son, är min slutsats att skylten i skeppet inte finns till 

av en slump, utan har som syfte att visa ett dolt budskap om framtiden.        

 

Hammaren 

Hammaren är den svävare som Morpheus och den övriga besättningen reser med i M3 för att 

återvända till Zion och hjälpa till i motståndet mot maskinerna. Namnet Hammaren kan, enligt 

min åsikt, ha kopplingar till Judas Mackabeus. Judas Mackabeus var en upprorsman som 

tillsammans med sina bröder och anhängare lyckades med att återerövra templet i Jerusalem 

164 f.v.t. enligt Bente Groth (2002), lärare i judendom vid Universitetet i Oslo. Vidare hävdar 

Groth att Judas hade tillnamnet makkabi, vilket betyder ”hammaren”. Det finns därmed en 

möjlighet att svävaren Hammaren åsyftar på Judas Mackabeus. Istället för att återerövra ett 

tempel, återerövrar svävaren Zions hamn genom att förgöra de spanare som håller på att 

förstöra staden.  

 

Logos 

Logos är den svävare som Neo och Trinity åker med till maskinstaden i M3. Enligt min åsikt 

är det inte av en slump att Neo åker med Logos på den sista färden innan han skall möta sitt 

öde. Det grekiska ordet logos betyder ”ord” enligt Religionslexikonet (1996). I Bibeln berättar 

Johannes följande: 

 
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i 
begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som 
finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och 
mörkret har inte övervunnit det. [---] Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och 
vi såg hans härlighet, [...] och han var fylld av nåd och sanning. (Johannesevangeliet 1:1) 

 
I detta citat syftar Ordet på Jesus. Om logos innebär detsamma som ”ord”, är det rimligt att 

anta att logos syftar på Jesus, och i detta sammanhang Neo. Neo är med sin resa med Logos 

på väg till maskinernas stad. Under resan tappar han dock synen i ett slagsmål. Trots detta blir 

inte Neo blind utan istället ser han allting i ett ljus. Med hjälp av ljuset lyckas Neo hitta till 

maskinernas huvuddator och offrar där sitt liv i förmån för mänskligheten. Liksom Jesus 

företräder ljuset, är Neo ljuset för de människor som tror på honom, och mörkret, det vill säga 

ondskan, kan inte förgöra honom.  
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2.2 Symboliska händelser 
Under denna del av analysen kommer jag att studera hur vissa händelser i Matrixtrilogin kan 

relateras till händelser i messiasberättelsen. Analysen kommer att beröra de händelser som är 

signifikanta för Jesus liv och hitta paralleller mellan dessa och Neo. 

 

2.2.1 Dopet 

 

Det kristna dopet och vattnets symbolik 

Dopet är det viktigaste sakramentet inom kristendomen, oavsett inriktning, menar Markus 

Hattstein (1999), författare till boken Världens religioner. Enligt Religionslexikonet (1996) är 

dopet den handling genom vilken en människa upptas i den kristna kyrkans gemenskap. 

Ytterligare gäller att det kristna dopet har sin bakgrund i Johannes döparens verksamhet, där 

dopet var en bekräftelse på omvändelse inför den kommande domen som Johannes 

förkunnade om. 

 

Vattnet, som livgivande element, har en stor betydelse i myter och religiös symbolik, uppger 

Religionslexikonet (1996). Vidare gäller att det kristna dopets symbolik spelar en dubbel roll 

som döds- och reningssymbol. Detta framkom mest tydlig i den tidiga kristendomen i 

nedsänkningsdopet. Nedstigningen i vattnet utgör en symbolisk död tillsammans med Kristus, 

och uppstigningen från vattnet är en symbol för uppståndelsen.    

 

Anders Sjöberg (2003), författare till texten Samtal pågår! i tidskriften Livets skeden Dopet, 

berättar vad som står att läsa i Martin Luthers lilla katekes i Psalmboken. Där står det att läsa 

att dopvattnet inte är vanligt vatten, utan vattnet har blivit helgat genom Guds befallning. 

Genom Guds skaparord till vattnet har dopet blivit ett heligt sakrament, det vill säga en helig 

handling i vilken Gud själv handlar genom sitt ord. Vidare uppger Sjöberg att det i 

kyrkoordningen står att dopet skall ske ”med vatten och i Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn”, vidare står det även att ”Dopet är en engångshandling, vid vilken Gud treenig 

tar upp människan i sin gemenskap och för henne in i sin kyrka och församling”. Dopet 

handlar därför om en relation, en gemenskap med Gud och människorna i hans församling.  

 

I tidskriften Livets skeden Dopet berättar Sjöberg (2003) i artikel Att stiga in på befriat 

område att namngivningen är knutet till dopet på ett betydligt djupare plan. Kyrkans tidiga 
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missionärer kom ibland till områden där budskapet om Kristus inte ännu var förkunnat. I 

samband med dopet gav de därför ett nytt namn till den människa som kommit till tro. Vidare, 

fortsätter Sjöberg, var det nya namnet ett uttryck för att den döpte hade fått komma in i ett 

nytt och befriat sammanhang, och att denne i samband med detta fått del av en ny natur. 

 

Dopets gestaltning och funktion i Matrixtrilogin 

Dopets gestaltning i Matrixfilmerna, enligt min mening, är proceduren som krävs för att 

människorna skall bli fria, det vill säga urkopplingen från Matrix. Enda gången som tittaren 

får se hur en sådan process går till är när Neo väljer att lämna Matrix i M1. I M1 för Trinity 

Neo till Morpheus, varpå Morpheus erbjuder Neo sanningen om Matrix. Neo väljer att anta 

erbjudandet, och Morpheus ger honom en tablett som skall få Neo att vakna upp i den fysiska 

världen. Neo vaknar därefter upp och inser att han befinner sig i en vätskefylld kokong med 

slangar som är fastsatta i hans kropp. En maskin dyker sedan upp som kopplar lös slangarna, 

varpå Neo faller ner i något som liknar en vattentank. Morpheus hämtar upp Neo och för 

sedan honom till svävaren Nebuchadnezzer, där Neo får veta sanningen om Matrix. 

 

 Neos vistelse i ”vattentanken” kan, enligt min åsikt, ses som en symbol för dopet. Även om 

tittaren endast får se Neo gå igenom denna process är sannolikheten att de människor som 

tidigare räddas, och som i framtiden kommer att räddas, från Matrix har gått eller kommer att 

gå igenom samma process. Jag utgår från detta, eftersom det finns flertalet antydningar i 

filmerna som styrker detta.  

 

Efter Neos ”dop” förändras hans liv radikalt på främst tre områden. För det första befrias Neo 

från maskinernas slaveri, eftersom han i Matrix endast hade som funktion att agera som ett 

biologiskt batteri för maskinerna. Därför kan befrielsen från Matrix betraktas som ett för Neo 

befriande sammanhang, vilket som nämnts tidigare var ett av syftena för kyrkans tidiga 

missionärer. Nästa punkt är att Neo föds in i en värld som är helt ny för honom. Innan 

urkopplingen levde Neo med illusionen om att Matrix var en fysisk värld, men i och med 

”dopet” kommer han till insikt om att Matrix endast är en virtuell värld. Jag anser att detta kan 

jämföras med den nya värld som dopet erbjuder inom den kristna kyrkan. Sista punkten är att 

Neo föds in i en ny gemenskap. En gemenskap där alla inkluderade delar samma tro och insikt 

om Matrix och maskinvärlden, vilket enligt min åsikt har en symbolik med den kristna 

gemenskapen. Liksom dopet välkomnar en ny människa i den kristna kyrkan och 



 26

församlingen, välkomnas även Neo och de människor som väljer att få veta sanningen om 

Matrix.  

 

När Neo befrias från Matrix tilltalar ingen honom längre under namnet Thomas Anderson, 

utan fortsättningsvis kallas han av alla för Neo (bortsett från Mr. Smith som fortfarande kallar 

honom Mr. Anderson). Detta agerande passar väl in på det som nämnts några stycken tidigare. 

I samband med dopet får dopkandidaten ett nytt namn som en symbol för att denne har 

kommit till tro. Att Neo efter ”dopet” tilltalas som Neo, är en symbol för att Neo väljer att tro 

på sanningen om Matrix. 

 

Som tidigare nämnts är dopet en engångshandling, vid vilken Gud treenig tar upp människan i 

sin gemenskap och för henne in i sin kyrka och församling. Morpheus, Neo och Trinity 

hjälper människor som är förslavade i Matrix till befrielse. I M2 får tittaren kännedom att 

minst en person har befriat från Matrix av trion. En för mig rimlig tolkning av detta är att 

Morpheus, Neo och Trinity (som tillsammans utgör treenigheten), befriar människor och 

inkluderar dem i sin gemenskap och för dem till Zion (symbol för kyrkan) och dess 

befolkning (symbol för församlingen). I Bibeln står det: ”Gå därför ut och gör alla folk till 

lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.”(Matteusevangeliet 

28:19). Det är precis detta som Morpheus, Trinity och Neo gör. De försöker nå människor i 

Matrix och hjälpa dem ut ur slaveriet. Genom att människorna kopplas ut, döps de också in i 

den nya världen. 

 

En mycket central figur för dopets gestaltning i Matrixfilmerna är Morpheus, eftersom han 

utgör en symbol för Johannes döpare. Johannes döparen döpte Jesus, och Morpheus är den 

som döper Neo. Morpheus agerar efter sin profetia av Oraklet, liksom Johannes döparen 

agerar efter profeten Jesajas profetia.  

 

4.2.2 Underverk och övernaturliga förmågor 

Liksom Jesus utförde underverk, utför även Neo underverk och visar prov på övernaturliga 

förmågor. Enligt min åsikt finns det två förmågor som Jesus och Neo delar med varandra. Den 

första är förmågan att väcka döda till liv. Några berättelser i Bibeln berättar om hur Jesus 

väcker liv i döda. Ett exempel är när Jesus bringar liv i dottern till en synagogföreståndare.  
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Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sade: ”Gråt inte! Hon är inte död, 
hon sover.” Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon hade dött. Men han tog hennes 
hand och sade högt: ”Flicka stig upp!” Då återvände hennes ande, och hon reste sig 
genast upp, och han sade till dem att ge henne något att äta. (Lukasevangeliet 8:52) 

 
Även Neo väcker liv i döda. I slutet av M2 dör Trinity i Neos armar på grund av att hon blivit 

skjuten av en agent i Matrix. Neo plockar ut kulan ur hennes kropp med handen, vartefter han 

sedan börja massera hennes hjärta genom att hans hand ”smälter” in i hennes kropp. Trinity 

får då medvetandet tillbaka och vaknar till liv igen. 

 

Den andra gemensamma förmågan är att både Jesus och Neo visar prov på en flygförmåga. 

Efter det att Jesus dött och återuppstått tar Jesus avsked från sina lärjungar på vad som idag 

kallas för Kristi himmelsfärdsdag. Följande står att läsa i Bibeln om detta: ”När han hade sagt 

detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras syn.” 

(Apostlagärningarna 1:9). Neo visar i alla Matrixfilmerna, prov på att han inne i Matrix kan 

flyga. Slutsatsen av det som hittills framkommit är att både Neo och Jesus till viss del delar 

samma förmågor att utföra underverk. 

 

4.2.3 Döden, uppståndelsen och himmelsfärden 

Enligt min uppfattning finns det ett samband mellan Neos död i M1 och de händelser som 

utspelar sig kring Jesus död i Bibeln. Jesus förråds av Judas, och tas tillfånga av romarna och 

får sedan möta döden genom korsfästelse. Efter tre dagar uppstod Jesus och tillbringade sedan 

en tid med lärjungarna innan han återvände till himlen på Kristi himmelsfärdsdag. Liksom 

Judas förräderi är en av orsakerna till Jesus död, är Cyphers förräderi en av anledningarna till 

att Neo blir skjuten av Mr. Smith och dör. När Cypher förråder Morpheus, så att denne 

tillfångatas av agenterna, beger sig Neo ut för att försöka befria Morpheus varpå Neo skjuts 

till döds.  

 

Efter Jesus död på korset uppstår han efter tre dagar. Liksom Jesus återuppstår även Neo, men 

det dröjer inte lika länge som det gjorde för Jesus. När Neo dör står Trinity och sörjer honom 

vid hans kropp på svävaren Nebuchadnezzer. Trinity böjer sig över Neo och kysser honom 

samtidigt som hon säger att älskar honom varpå Neo vaknar till liv igen och fortsätter kampen 

mot Mr. Smith.  

 

40 dagar efter återuppståndelsen återvänder Jesus till himmelen, enligt Bibeln Även denna 

händelse finns symboliskt att se i M1. Efter slutkampen med Mr. Smith i M1 befinner sig Neo 
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i Matrix vid en telefonkiosk, varefter han flyger upp mot himlen. Min slutsats av det som här 

framlagts är att Jesus död, uppståndelse och himmelsfärd finns representerat i M1, och Neos 

död, uppståndelse och flygfärd symboliserar därför de viktigaste händelserna i Jesu liv.   

 

4.2.4 Korsfästelsen 

Det finns en händelse i M3 som, enligt min åsikt, starkt kan förknippas med Jesus död på 

korset. I M1 dör Neo, men inte på korset som Jesus gjorde, utan genom en skottskada. 

Korsfästelsescenen kommer istället i slutet av M3 när Neo tillsist offrar sitt liv för att rädda 

mänskligheten.  

 

Svävaren Logos har störtat, Trinity är död och den något sårade Neo befinner sig i 

maskinernas stad för att börja vandringen mot maskinernas huvuddator. Scenen påminner om 

Jesus väg till Golgota. Följande står att läsa om Jesus och Golgota i Bibeln: ”Han bar själv sitt 

kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom […]” 

(Johannesevangeliet 19:17). Neo beger sig till huvuddatorn som, när Neo anländer, omvandlar 

sig till ett huvud. Att huvuddator omvandlar sig till ett huvud anspelar, enligt min mening, på 

Golgota som betyder skalle. Det är därför inte en slump att huvuddatorn väljer att gestalta sig 

som ett huvud.   

 

I ett samtal med huvuddatorn, erbjuder Neo sitt liv i utbyte mot fred mellan maskinerna och 

människorna. För att få fred måste Neo besegra Mr. Smith (djävulen), och huvuddatorn 

kopplar därför in Neo i Matrix. När detta sker läggs Neo i en korsställning. I Matrix lyckas 

Neo besegra Mr. Smith genom att låta honom överta Neos kropp. Ögonblicket detta sker får 

tittaren se hur Neos kropp i maskinstaden övergår till ett starkt ljus på så sätt att ett strålande 

kors bildas. I centrum av Neos kropp strålar ännu ett kors ut och scenen avslutas med att 

ljusen sammanstrålar till ett starkt bländande sken. Detta smittar av sig och Mr. Smith, och 

alla hans kopior, förgörs av det ljus som uppstår inom dem. Neo själv dör också, varpå 

huvuddatorn befriar Neo från slangarna och lägger honom på backen. Sedan förs Neo bort i 

ett ljussken som får formen av en ängel. Min slutsats av detta är att Neo symboliserar Jesus 

död på korset. Att korset som symbol förekommer flitigt i scenerna visar på anspelningar till 

kristendomen, där korset utgör en viktig symbol. Religionslexikonet (1996) hävdar att korset 

är en martyrpåle, men att det samtidigt är ett segertecken. Vidare står det att i det kristna 

korset förbinds tanken på död och offer med räddning, uppståndelse och evigt liv. I Bibeln 

kan följande läsas: ”Gud är en, och en är förmedlaren mellan gud och människor, människan 
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Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, […]” 

(Första Timotheosbrevet 2:5). Liksom Jesus dör Neo på ett sätt som bildligt kan uppfattas 

som korsfästelse, enligt min mening. Detta gör Neo för att genom sin martyrdöd rädda 

mänskligheten i likhet med Jesus. Precis som Jesus var utvald, är även Neo utvald, och de 

båda offrar sitt liv när tiden är inne. Min slutsats är att det finns många tecken i 

Matrixfilmerna som styrker faktumet att Neo skall symbolisera Jesus och att Jesus öde delas 

av Neo. 
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5. Diskussion 
 

Alla de symboler från Matrixtrilogin som analyserats har, enligt min mening, visat sig ha 

kopplingar till kristendomen, där Neo utgör den självklara symbolen för Jesus. Karaktären 

Neo visar på många paralleller till kristendomens Jesus, i egenskap av människosonen, den 

utvalde, frälsaren, och martyren. Även om Neo främst utgör en symbol för Jesus finns det 

även samband mellan Neo och Tomas tvivlaren. 

 

Karaktären Morpheus utgör två kristna symboler varav den ena är Johannes döparen, och den 

andra är Fadern i treenigheten. Morpheus är i likhet med Johannes döparen, den som döper 

Jesus (Neo). Att Morpheus även kan betraktas som Fadern i treenigheten, visas av Morpheus 

ledarskap och karaktär. Treenigheten består för övrigt även av Neo, som symbol för Sonen, 

och Trinity i egenskap av den heliga Anden. Trinity, är med sitt namn, även själva symbolen 

för hela treenigheten. Karaktären Trinity kan även kopplas till Maria från Magdala på grund 

av vissa förhållanden till Neo. 

 

Några övriga karaktärer från filmerna har även kopplingar till kristendomen. Cypher kan ses 

som en symbol för Judas Iskariot, eftersom Cypher i likhet med Judas är en förrädare. Mr. 

Smith utgör en symbol för ondskan, i detta fall djävulen, vars syfte är att ta kontroll över 

mänskligheten. Seraph, Oraklets beskyddare, har genom sitt namn anknytningar till en grupp 

av änglar i himlen som kallas för Seraferna.  

 

Arkitekten och Oraklet är två karaktärer i Matrixtrilogin som utgör två symboler för Gud. Gud 

i egenskap som skapare framställs genom Arkitekten som säger sig vara Matrix skapare. 

Oraklet i sin tur är en representant för Guds kvinnliga sida, eftersom hon uppges vara Matrix 

moder. Karaktären Oraklet verkar även i egenskap av profet, något som även förekommer i 

den bibliska historien. 

 

Zion är den enda staden för människorna som lämnat Matrix. Enbart namnet har, enligt min 

åsikt, en given koppling till Sion inom kristendomen. 

 

Gemensamt för de skepp, eller svävare, som i denna uppsats har analyserats och tolkats, är att 

alla har kopplingar till teologin. Nebuchadnezzer åsyftar främst att symbolisera den 

babyloniska kungen som levde cirka 600 år f.v.t., medan svävaren Hammaren är en symbol 
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för Judas Mackabeus, en judisk frihetskämpe som levde före Jesus födelse. Det sista skeppet 

som analyserats är Logos, vars namn refererar till Jesus som i Bibeln bland annat beskrivs 

som Ordet.  

 

Även de stora händelserna i Jesus liv så som dopet, underverk, korsfästelsen, uppståndelsen 

och himmelsfärden, finns representerat i Matrixfilmerna. Neo genomgår en ceremoni som 

närmast kan likna ett dop. Liksom Jesus, dör Neo för att sedan återuppstå för att sedan flyga 

iväg till himlen. Korsfästelsen illustreras i sista filmen i Matrixtrilogin när Neo slutligen dör. 

De händelser som kan jämföras mellan Neo och Jesus, följer dock inte samma kronologiska 

ordning. I Matrixfilmerna kommer Neos korsfästning i först slutet, efter dopet, döden, 

uppståndelsen och himmelsfärden. Till skillnad mot händelserna i Jesus liv avslutas 

Matrixtrilogin med Neos korsfästning. Dock finns händelserna representerade i filmerna, och 

jag anser därför att filmtrilogin Matrix kan betraktas som en modern messiasberättelse. 

 

Jag anser att de tolkningar jag gjort av de symboler som framkommit i analysen av 

Matrixfilmerna är tillräckligt trovärdiga. Min slutsats av den tolkning som genomförts är 

således att Matrixtrilogin kan betraktas som en modern messiasberättelse, då många symboler 

och symboliska händelser går att finna som stödjer det påståendet.  
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