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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra Djävulens funktion i dagens mest 

lättillgängliga och populära mediagenrer. I studien redogörs hur bilden av Djävulen uppstått 

med nedslag i Gamla testamentet fram till upplysningen. Mot denna bakgrund tolkas och 

analyseras hur och om denna gestalt återfinns i dagens mediasamhälle, med inriktning på 

filmerna Terror på Elm Street och 2012, tv-serien Lost och romanen Frankenstein av Mary 

Shelley. Huvudresultatet visar på att en kamp mellan det goda och det onda troligtvis alltid 

kommer att förekomma och medan djävulsgestalten i och med upplysningen tappar inflytande 

i kristendomen återfinns denne i diverse film, böcker och serier.  
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1. Inledning 
I dagens populärkultur finns det ofta en klassisk kamp mellan det goda och det onda, där det 

goda ofta representeras av godhjärtade människor medan det onda representeras allehanda 

karaktärer och krafter. Under våra religionsstudier har vi mött Djävulen under föregångna 

tider och märkt att denne fungerat som symbol för det som kristna ansåg felaktigt, från tanke 

till handling, och under tidigare studier i svenska har vi både läst och tagit del av en stor dos 

av dagens populärkultur i form av filmer och tv-serier. Sällan har vi stött på den historiska 

Djävulen med horn och klövar, dock finns det nästan alltid en antagonist. Under medeltiden 

var Djävulen en högst närvarande del i människans tillvaro där han nästintill vandrade 

omkring på gator och torg. Vi upplever att Djävulen inte har samma funktion i dagens 

samhälle och detta har väckt nyfikenhet och intresse hos oss. Då vi är intresserade av dagens 

populärkultur anser vi det fascinerande att studera denna ondskefulle karaktär och se om 

denne över huvudtaget existerar idag, och i så fall vilken funktion denne fyller. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vi har som avsikt att, med utgångspunkt från kristendomen, studera Djävulens funktion från 

uppkomst till idag då det i alla tider har existerat en kamp mellan det goda och det onda, inom 

religion och litteratur.  

Frågeställningen blir således: 

- Finns bilden av Djävulen kvar idag och i så fall vilken funktion har denne?  

- Hur ser utvecklingen av djävulsfiguren sett ut? 

 

1.2 Metod 

Vid litteraturstudierna anläggs en hermeneutisk tolkningsmetod vilket tillåter studierna att 

närma sig ämnet subjektivt och låta forskaren använda sig av tidigare erfarenhet för att få en 

förståelse för innehållet i källorna. Vi utgår från Runa Patel och Bo Davidsons bok Forsk-

ningsmetodikens grunder (2003) där de menar: 

 

Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet 

för att på detta sätt nå fram till en så fullständigt förståelse som möjligt. Forskaren 

kan och ställa sig själv som subjekt i relation till forskningsobjektet och sedan 

pendla mellan att inta objektets och subjektets synvinkel (s.30). 

 

Patel och Davidson menar att genom användningen av en hermeneutisk tolkningsmetod kan 

forskaren finna det unika i varje tolkning. Det behöver inte vara ett minus att använda sig av 

ett flertal tolkningar utan snarare berikande. 

 

Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse, perspektivförskjut-

ningar i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och utvecklas. Oftast 

kallas detta för den hermeneutiska spiralen. Text, tolkning, förståelse, ny textpro-

duktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar in en helhet som ständigt 

växer och utvecklas och är uttryckt för det genuint mänskliga (s.31). 

 

Vi ägnar även en del av uppsatsen till karaktärsanalys i film. Filmanalys delas allt som oftast 

in i tre analyser: Stil och genreanalys, karaktärsanalys och dramaturgisk analys. Eftersom vi 

endast studerar Djävulens funktion faller sig fokus naturligt på karaktärsanalys. Film innehål-

ler i sig alltid tre olika sorters karaktärer eller kraftfält som är viktigare än de andra: huvudka-

raktär, motkraft och hjälpare. Eftersom Djävulen är en ondskefull kraft intar denna motkrafts-

karaktären vilket vår analys utgår ifrån. Enligt Johan Holmbergs Filmskolan (2007) kommer 

man närmare filmens verkliga budskap med en väl genomförd karaktärsanalys, en analys vars 
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förståelse vi lägger grund för i vår genomgång av Djävulens uppkomst från Gamla Testamen-

tet till och med idag. 

  

1.3 Källgenomgång 

När det gäller tidigare forskning har intresset för den onde varit relativt stor genom åren, 

främst för att människan alltid har haft en fascination för kampen mellan det goda och det 

onda. Djävulen har på grund av judendomen och kristendomen spelat en av litteraturhistoriens 

mest långvariga fienderoller. Faktum är att de flesta banditer, skurkar eller ondskefulla figu-

rers drag går att hänvisa tillbaka till Djävulen. Det är alltså inte konstigt att denna har blivit 

granskad av forskare, teologer och författare genom åren. En bra genomgång av Djävulens 

uppkomst och utveckling har Håkan Arlebrand och Kerstin Wallin gjort i boken Den Onde – 

Från forna tiders djävulstro till modern satanism (2001), där författarna börjar med djävuls-

karaktärer i några av världens religioner för att senare fokusera på kristendomen. Boken i sig 

är skriven för att ge en förståelse till den grund som den moderna satanismen står på, men ger 

som sagt en mycket grundlig genomgång till hur tankarna kring den onde uppstått. 

 

Lennart Andersson har gjort en liknande genomgång av hur bilden av Djävulen vuxit fram i 

boken Gud och Djävulen – Bibliska motiv i modern skönlitteratur (2000). Andersson presen-

terar liksom Arlebrand och Wallin en bakgrund med början i judendomen för att senare jobba 

sig fram emot och förbi kristendomen. Anderssons bok utvecklar sig sedan mot hur man kan 

se djävulssymbolik i litteratur och framför allt hur man kan använda sig av detta i undervis-

ningen. Boken i sig är riktad mot svensklärare men bakgrunden är mycket välarbetad och har 

varit till stor nytta vid historiegenomgången. För att kunna beskriva Djävulen under 

medeltiden har vi tagit hjälp av författaren Robert Muchembleds bok Djävulens historia 

(2002). Muchembled är lektor i historia vid universitetet Paris XIII och han förklarar vem 

Djävulen egentligen är och försöker förklara Djävulens roll och funktion i människans 

samhälle, och hur uppfattningen om denne har ändrats under århundraden. Boken är lätt att 

förstå och vi uppfattar den som väldigt gynnsam för att kunna studera Djävulens historia.   
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1.4 Djävulens alla namn 

Då det i vår uppsats förekommer olika namn på Djävulen kan det vara bra att veta var namnet 

har sitt ursprung och vad det innebär. Förklaringarna av namnen kommer från nationalencyk-

lopedins online-databas (www.ne.se). 

 

Lucifer - benämning på djävulen i latinsk kristen tradition. Ordet kommer från Jesaja 14:12 

('lysande stjärna'), som på grekiska blev fosforos ('ljusbringare') och på latin lucifer. När 

profetian om den babyloniska kungen tolkades som en utsaga om djävulens fall fick denne 

också detta namn. 

 

Satan- i Nya Testamentet och den kristna traditionen namn på djävulen. Arabiska Shaytān 

brukas i samma betydelse inom islam, liksom Iblis. 

 

Djävulen - i kristendomen den onda makt som är Guds motståndare i världen och som Kristus 

har besegrat. Inom islam kallas djävulen Iblis eller Shaitan (Satan). 

 

Belsebub - de onda andarnas furste, Satan, enligt bl.a. Markusevangeliet.  

 

Hinhåle - djävulen; kvarlever i sammansättningen hinsides (på den andra sidan) samt i hin 

onde och hin håle (den hårde). 
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2. Den ondes uppkomst och utveckling 

2.1 Ondskan i Bibeln 

Det är omöjligt att diskutera Gud, ondska eller Djävulen utan att begreppen går in i varandra. 

Vid studier av Bibeln kan man också konstatera att förståelsen av dessa tre begrepp har ut-

vecklats över tiden. Vanligast är, menar bibelforskare, att synen utvecklats och skiljer sig ut-

ifrån tre olika tidsepoker. Den första är den gammaltestamentliga tiden före den babyloniska 

exilen ca.1200-580 f. Kr, den andra är tiden efter exilen ca.530-100 f.Kr och den tredje är den 

nytestamentliga tiden ca, 35-100 e.Kr (Andersson 2000). Uppsatsen har avsikt att undersöka 

vad utvald litteratur kan redogöra om ondskan i Bibeln, utifrån dessa tre tidsepoker. Vi börjar 

dock med att undersöka hur det såg ut innan människan gör sitt intåg i berättelserna. 

 

Associationer till Djävulens olika gestalter görs på lite olika ställen i Bibeln. Skriften är som 

bekant inte kronologisk vilket gör att berättelserna pekar på händelser som ska ha inträffat 

under lite olika tidsåldrar. Gamla Testamentet börjar med den första Moseboken, vars händel-

ser fram till kapitel 12 utspelar sig i den så kallade urhistorien, det vill säga att de inte är 

knutna till vad som påstår sig vara historiska händelser. Moseboken ska vi strax komma in på, 

men för att undvika förvirring av vad som komma skall, börjar vi med några nedslag i senare 

delar av Gamla Testamentet. Enligt den judiska och kristna skapelseberättelsen ska Gud vid 

en urminnes tid ha dräpt ett väldigt sjöodjur vid namn Leviatan vilken senare kyrkofäder tol-

kar som en av Djävulens gestalter. Bibelcitat som återkommer under senare del av detta kapi-

tel kan verka otydliga utan en snabb redogörelse för detta sjöodjur, främst när det talas om 

drakar och väldiga odjur. Associationerna blir tydligare med denna kunskap i minne: ”Den 

dagen skall Herren med sitt svärd, sitt hårda, väldiga, skarpa svärd, slå Leviatan, den snabba 

ormen, han skall dräpa draken i havet” (Jesaja 27:1). Även: ”Du delade havet med din makt, 

du klöv drakarnas huvuden på vattnet. Du krossade Leviatans huvuden och gav honom som 

föda åt öknens djur” (Psaltaren 74:13-14). Och: ”Kan du dra upp Leviatan med krok, kan du 

lägga betsel i hans mun? Trär du en vidja genom hans nos, sticker du en hake genom hans 

käft?” (Job 40:20-21) Detta sjöodjur omnämns på ett flertal ställen i Bibeln och är i ovan 

nämnda citat inte någon självklar beskrivning för Djävulens onda krafter, vilket samtidigt ett 

flertal kyrkofäder menade (Andersson 2000:88). Peter Standford (1997) pekar på en teori om 

att bilden av den kristna och judiska Djävulen fått inspiration av andra dåtida religioner och 

kulturer. Områdena kring det nuvarande Israel var före och under gammaltestamentlig tid 

minst lika oroliga som de är idag. Flertalet andra kulturer slogs om landområden och det är 
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därför troligt att de judiska stamfäderna kan ha influerats av dessa. Handel var vanligt och lika 

säkert förekom det maktskiften vid de områden där flertalet kulturer förekom. På så sätt bil-

dades det en tvåfilig kulturväg som skall ha påverkat varandra, och även om judendomen ge-

nom sina skrifter la anspråk på intellektuell totalitet ska de andra religionerna på samma sätt 

ha funderat över de goda och onda krafterna i vardagen (Stanford 1997). Exakt vilka dessa 

religioner var och hur deras syn på ondska såg ut hör inte hemma i denna uppsats, men 

samtidigt måste vi vara medvetna om alternativen på hur en Djävulsfigur kan ha uppstått. 

 

2.2 Gammaltestamentlig tid      

Rent kronologiskt stöter vi på ondskans rötter för första gången i 1 Mos. 3 då människan blir 

lurad av ormen att äta av den förbjudna frukten. I och med detta förbannar Gud ormen: ”Du 

som gjorde detta, förbannad skall du vara utstött från boskapen och de vilda djuren. På din 

buk ska du kräla och jord skall du äta. Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, 

mellan den avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hä-

len” (1 Mos 3:14 - 15). Vi återkommer till denna tolkning av händelsen i Edens lustgård när 

redogörelsen går in på Nya testamentet. Vid läsning av första kapitlet i Moseboken uppstår 

det frågor huruvida ormen symboliserar Djävulen eller inte. Texten i sig berättar inget om vad 

ormen gör där eller vilken uppgift den har. Det är dock naturligt att det är här den blir en 

symbol för ondskan eftersom den representerar ett främmande element i det som Gud skapat 

där det mesta också ”är gott”. I en värld där mångt och mycket är av godartad natur kommer 

då ormen och lurar människan in i syndafallet och blir på så sätt en självklar symbol för det 

onda (Arlebrand & Wallin 2001).  

 

Ormen är i många kulturer ett fruktat djur som inte bara är giftig utan också anses olycks-

bringande. I Bibeln påträffas ofta giftiga ormar som hotar människan. Troligtvis var ormar ett 

vanligt djur i de ökenlandskap som berättelserna utspelar sig i, och dess betydelse för den Is-

raelitiska religionen är ständigt återkommande. Ett exempel på detta hittar vi i 4 Mos. 21:6, 

där Gud skickar giftormar för att bita ihjäl folket då de anklagar Gud och Moses för att låta 

dem vandra i öknen. ”Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så 

att många av dem dog”.  Ett annat är 5 Mos. 32:24: ”Jag släpper lös rovdjur med vassa tänder 

och krälande, giftiga ormar.” Ormen är alltså farlig för människan, men personifieringen som 

man kan se spår av i Edens lustgård då ormen talade till människan, den försvinner och istället 

blir ormen Guds verktyg för att hålla ordning på människorna (Andersson 2000). Ondskan har 
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alltså inte fått något ansikte ännu utan istället är det Gud som står för både gott och ont, och 

han använder ormen som ondskans redskap. Ytterligare ett exempel på detta finner vi i 2 Sam. 

där kung David beordrar folkräkning i Juda och Israel, trots att detta var emot den judiska 

lagen. Som straff för detta får David välja mellan tre ting, antingen tre år av hungersnöd, tre 

månader av förföljelse av sina fiender eller tre dagar av pest i sitt land. David väljer det sista 

och: ”Då lät Herren pesten drabba Israel; den varade från morgonen fram till den utsatta tiden. 

70 000 israeliter dog, från Dan till Beer Sheva” (2 Sam. 24:15). Här är det åter igen Herren 

som står för det onda och låter pesten drabba Davids folk. Att det är de gamla israeliternas 

Gud, Jahve, som står för det som är både ont och gott kan vi läsa om i Jes. 45:7: ”Jag ger ljus 

och skapar mörker, jag bringar lycka och skapar ofärd. Jag, Herren, gör allt detta”.  

 

2.3 Efterexilsk tid   

När vi närmar oss efterexilsk tid kan vi se att en tydligare gestalt för ondskan har växt fram 

som inte längre verkar under Guds makt utan på egen hand. I Jobsbokens första kapitel stiftar 

vi bekantskap med en ny gestalt som träder fram till Herren tillsammans med Gudasönerna. 

Denna gestalt går under namnet Anklagaren och får i uppdrag av Herren att göra livet hårt för 

Job så att denna ska kunna visa sin tillit till Gud. Arlebrand och Wallin (2001) menar att det är 

anmärkningsvärt att det ord som på svenska översatts till anklagare på hebreiska är just 

”Satan”, vilket väcker frågan om varför den svenska översättningen valt denna pseudonym. 

Det klargör dock den allmänt accepterade teorin att Satan var en fallen ängel som till början 

sålunda hörde hemma i himlen tillsammans med Gud. De hebreiska texterna och den svenska 

översättningen skiljer sig när just Satan kommer på tal. 4 Mos. 22:32 berättar om hur Bileam 

och hans åsna väcker Herrens vrede och hur denna sänder en ängel för att hindra Bileams 

framfart. I den svenska översättningen är det sålunda en ängel som talar till Bileam, medan 

det i den hebreiska texten är Satan. Hur Satan passar in i berättelsen är dock svårt att förstå, 

men namnet finns inte dess mindre där. Om Anklagaren trädde fram tillsammans med 

Gudasönerna i Jobsbokens första kapitel väcks funderingar om vem han var och vad han 

gjorde där? Håkan Arlebrand och Kerstin Wallin presenterar en allmän teori om att 

Gudasönerna ska ha varit änglar som tjänade inför Gud likt ett hov. Här hade änglarna olika 

uppgifter där Anklagaren verkade som en slags juridisk åklagare som iakttog människornas 

uppförande (Arlebrand & Wallin 2001). 
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Om vi återvänder till Jobsboken och den hebreiska texten är det först här Anklagaren, i heb-

reisk översättning Satan, är just Satan med stort ”s”, vilket visar att Satan fått ett egennamn 

eller att det ska uppfattas som ett epitet, det vill säga på samma sätt som vi benämner yrkes-

män som ”konstapeln” eller ”magistern” (Arlebrand & Wallin 2001). Kung David och 

folkräkningen återfinns, förutom i Andra Samulesboken som vi nämnt ovan, också i 1 Krön 

21:1, där det istället för Herren är Satan som eggade David att trotsa lagen och beordrade till 

folkräkning. Enligt Lennart Andersson (2000) beror detta på en förändrad gudsbild under 

efterexilsk tid där Gud blivit mer upphöjd än tidigare. ”Mellan den upphöjde guden och hans 

egendomsfolk uppträder nu olika andemakter, änglar och demoner. Demonerna står bakom 

ondskan i människornas tillvaro, eggar dem till onda handlingar och motarbetar skaparen 

själv” (Andersson 2000:90). 

 

Andersson gör en intressant reflektion och menar att Djävulen enligt både GT och NT lämnat 

sin skapare och fallit ner i dödsriket. Han refererar då till följande bibelställen: Jes. 14:12 – 

15: ”Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jor-

den, du som betvingade folken /---/ Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens 

djup.” Luk. 10:18: ”Jag har sett hur Satan slungas ner från himmelen som en blixt.” Även 

Upp. 12:9: ”Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, 

han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med 

honom.” Kyrkofäderna ska av dessa bibelställen dragit slutsatsen att Satan var en fallen ängel 

och fick genom ljusskenet som uppstod när han störtades namnet Lucifer (Andersson 2000). 

Just namnet Lucifer kommer från ordet Luciferus vilket var namnet som romarna gav 

planeten Venus. Planeten uppfattades som den sista stjärnan som stod kvar när solens ljus 

kom om mornarna. Den blev förebild till symbolen för det som gjorde längst motstånd mot 

ljuset, alltså det goda. Namnet Lucifer användes för första gången när det stycke från Jesaja 

som citerats ovan skulle översättas till latin. Texten avser, i historisk tolkning, störtandet av 

den babyloniske kungen men anses som sagt också i en allegorisk tolkning peka på Djävulens 

fall från himlen. Det var när ordet morgonstjärna skulle översättas som Luciferus kom in i 

bilden, som i den engelska King James-översättningen av Bibeln 1611 blev Lucifer. Namnet 

Lucifer är ursprungligen alltså inte ett bibliskt begrepp vilket många kan tro (Arlebrand & 

Wallin 2001). 

 

Under efterexilsk tid ökade intresset för apokalyptik, vilket blir tydligt i profetböckerna. Je-

saja, Hesekiel, Sakarja och Joel. Här spelar Djävulen kanske sin största roll då den slutgiltiga 
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kampen mellan det goda och onda ska avgöras. I Dan. bok 7:7 - 15 kan vi läsa om den unge 

judiske mannen av ädel börd som fördes till fånge i Babylon och hans drömmar:  

 

I synerna om natten såg jag därefter ett fjärde djur. Det var fruktansvärt, skräckin-

jagande och omåttligt starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och kros-

sade, och allt som blev kvar trampade de under fötterna. Det liknade inte de andra 

djuren, och det hade tio horn. Medan jag betraktade hornen sköt det mellan dem 

upp ett litet horn, som fick tre av de ursprungliga hornen att lossna. Det hade ögon 

som en människa och en mun som talade stora ord. Sedan såg jag tronstolar ställas 

fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans 

huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. 

En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade 

honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och 

böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev dödat på grund av de stora ord som 

hornet talade; kroppen brändes upp och förintandes. Och de andra djuren berövades 

sin makt men fick fortsätta att leva intill fastställd tid och stund. Jag såg vidare i 

synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han 

nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och 

herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. 

Han välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. 

 

Andra spår av att Djävulen fått en betydande roll kan vi hitta i tillägget till det Gamla Testa-

mentet, Salomos Vishet Kapitel 2:23 - 24, där Djävulen nu framträder som en ond kraft som 

motarbetar både människan och Gud. Och kanske framför allt kopplas nu döden till Djävulen: 

”Gud skapade människan till odödlighet och gjorde henne till en bild av sitt eget väsen, men 

genom Djävulens avund kom döden in i världen, och de som är hans egendom får erfara den”. 

 

Vi ska för en kort stund lämna Djävulen och fokusera på gestalter som förknippas med dennes 

onda krafter. Under ungefär samma tid som Salomos Vishet ska ha författats, ca hundra år 

före vår tideräkning, författades också skrifter som inte finns med i den svenska upplagan av 

Bibeln som är värda att titta på. Den Första Henoksboken är en av dessa skrifter som återfun-

nits bland Dödahavsrullarna och som ingår i den etiopisk-ortodoxa kyrkans upplaga av 

Bibeln. I dessa skrifter går det bland annat att läsa om upproriska änglar som inte längre står 

vid Guds sida. Dessa fallna änglar övergick till att bli demoner där Azazel och Semyaza 

nämns som namn, varav den förstnämnde vi kan återfinna i 3 Mos. 16:8: ”och kasta lott om 

dem: en lott för Herren och en lott för Asasel”. Djävulen själv har i dessa apokalyptiska 

skrifter oftast fler än ett namn där Belial, Beliar, Mastema och Satanail nämns. En annan 

apokryfisk icke biblisk text troligen författad i samma tid är De tolv patriarkernas testamente. 

Där det berättas om hur Beliar är den som härskar över demonerna vilket ställer honom som 

hierarkisk överordnad de andra fallna änglarna. I andra texter framställs änglarna som 
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självständiga i förhållande till Satan. De apokryfiska skrifterna ger även en annan förklaring 

till ondskans ursprung och pekar tillbaka på 1 Mos. 6:1-4: ”När människorna nu började bli 

talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, såg gudaväsendena (i 1917 års översättning ”Guds 

söner”) att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. Då 

sade Herren: ”Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid – hon är dock av kött. 

Hennes livstid skall vara 120 år”. På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg 

med människans döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens 

hjältar och deras rykte var stort”. Denna berättelse tolkades som att änglar föll ner på jorden i 

åtrå av människans döttrar och på sätt blev fiender till Gud. Änglarnas och människans 

åkomma ska då ha blivit demoner. En utförlig förklaring till berättelsen om hur ängeln 

störtades från himlen och blev Djävulen hittar vi i Andra Henoksboken, författad före år 70 e. 

Kr, där ett uppror sker i himlen, lett av Satanail. Han var en ärkeängel som ansåg sig vara 

jämlik med Gud och störtades därför ner. Vidare beskrivs också hur ärkeängeln Mikael 

krävde att änglarna skulle tillbe Adam när Gud skapade honom som sin avbild. Satanail 

vägrade göra detta och störtades då ner på jorden tillsammans med sina efterföljare. Väl nere 

på jorden förledde Satanail Adam och Eva så att de bröt mot Guds bud. Första Henoksboken 

beskriver samma berättelse något annorlunda. Där är det Semyaza som övertalade änglarna att 

gå ner på jorden och idka sexuellt umgänge med människans döttrar. Dessa lärde sedan 

människan att kriga och använda magi. Avkomman till änglarna blev jättar vilket stämmer 

överens med nyss nämnda stycke från Första Moseboken, samtidigt som det är 

motsägningsfullt då dessa var ”urtidens hjältar” och inte blev onda (Arlebrand & Wallin 

2001). 

 

Innan vi kommer in på nytestamentlig tid kan det vara värt att se på begreppet Antikrist som 

ofta används i samma sammanhang som Djävulen eller Satan. Enligt Arlebrand och Wallin 

(2001) härstammar namnet Antikrist från den händelse som förelåg mackeabéerupproret som 

vi kan läsa om i 2 Mack. kapitel 6, där den hellenistiske kungen Antiochos IV Epifanes skän-

dade templet i Jerusalem. Han ska ha rest en staty av den grekiske guden Zeus för att avleda 

dyrkan av Jahve vilket i många apokalyptiska kretsar gjorde honom till förebild för den män-

niska som i den kosmiska slutstriden skall strida mot Gud. Förebilden till Antikrist var alltså 

en grekisk kung vilket gör generaliseringen av Djävulen, Satan och Antikrist något felaktig, 

även om de alla blir symboler för kampen mot det goda (Arlebrand & Wallin 2001). 
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2.4 Nytestamentlig tid 

När vi kommer in på nytestamentlig tid har bilden av Djävulen ändrats något. Framförallt blir 

tron på Djävulen mer påtaglig, på samma sätt som man tror på Gud tror man också att den 

ondskefulle gestalten existerar. Något som bland annat filosofen och kristendomskritikern 

Celsus, i sina texter i slutet av 100-talet, ansåg vara faran med religionen. Även om det inte 

var frågan om någon dyrkan av den ondskefulla gestalten var kristna dock övertygade om att 

det fanns en högre kraft som samtidigt var ondskefull, vilket var ett orosmoment under 

kristendomens framväxt, även om kraften alltid var underställd Gud (Arlebrand & Wallin 

2001).  

 

Paulus beskriver Djävulen som identisk med ormen i 2 Kor. 11:2 - 3: ”Jag vakar över er lika 

svartsjukt som Gud, jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en 

ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, 

så skall också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot 

Kristus”. Det Paulus menar är att ormen i Första Moseboken är Djävulen i en annan gestalt 

och att det var han som lockade människan ner i syndafallet.  

 

En av de mest kända delarna av Bibeln som berör Djävulen finns i Matteusevangeliet kapitel 

4 som berättar om Jesus vistelse i öknen i 40 dagar. Kraftigt försvagad får han besök av denna 

onda gestalt: 

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av Djävulen. När han 

hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom fresta-

ren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir 

bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, 

utan varje ord som utgår ur Guds mun.” Sedan tog Djävulen honom med sig till 

den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: ”Om du 

är Guds son, så kasta ner dig. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och 

de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten”. Jesus 

sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på 

prov”. Nu tog Djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade ho-

nom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig 

om du faller ner och tillber mig”. Så sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det 

står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka”. 

Då lät Djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. 

 

Här går det att diskutera huruvida det är en personifiering av den onda makten som Jesus stö-

ter på. Tar Satan verkligen med sig Jesus till dessa platser för att fresta honom? Eller är det 

bara Jesus egna tankar som vandrar iväg och att det då endast är honom själv som han resone-

rar med? Skall man följa en sådan tolkning betyder detta att även Jesus bär goda som onda 
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tankar, även om de goda segrar. Enligt Arlebrand och Wallin (2001) intar avsnittet en sär-

ställning bland texterna i Bibeln. Om man bortser från prologen till Jobs bok är avsnittet ovan 

den enda text där det är Satans egna ord som återges. Dennes medverkan på övriga ställen 

präglas av onda handlingar eller den onda karaktären, men inte av hans egna ord. Arlebrand 

och Wallin hänvisar även till en intressant iakttagelse där det kan dras paralleller till Jesus 

prövning i öknen och det israelitiska folkets ökenvandring från Gamla Testamentets Mose-

böcker. I ökenvandringen sätts israeliterna på prov av Herren under 40 år, medan det i Matte-

usevangeliet är Jesus som sätts på prov av Satan i 40 dagar. Jesus klarade det som israeliterna 

misslyckades med vilket rättfärdigar honom som Guds son.  

 

Viktigast att reflektera över i dessa berättelser är frågan om vem det egentligen är som står 

bakom prövningen av Jesus? Det är Satans ord som återges, men i första meningen av fjärde 

kapitlet i Matteusevangeliet samt Lukasevangeliet sägs att ”Anden” förde ut Jesus i öknen. 

Det var alltså Gud som ville att Jesus skulle sättas på prov. Det är diskutabelt ifall detta ska 

anses som en ond handling eller inte eftersom resultatet av provet fyllde Jesus med helig ande, 

men klart är att Djävulen prövade Jesus utifrån Guds vilja, vilket leder tillbaka till parallellen 

om israeliternas ökenvandring. Det blir två snarlika prov som båda utfärdades av Gud. Skill-

naden är att Djävulen i Nya testamentet spelade ondskans huvudroll och inte Gud, eller?  

 

Ett liknande exempel hittar vi i 2 Kor. 12:7 - 9, där Paulus berättar att han har en ”tagg som 

sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig”. Han för-

klarar själv att det är för ”de väldiga uppenbarelsernas skull”, vilket antyder att det är Gud 

som tillåter Satan att plåga honom. Åter igen möter vi Satans ondska som redskap för Gud. 

Men likt Jesus ökenprov är det för en god sak, denna gång för att Paulus inte ska bli 

högfärdig. 

 

Det går enligt Arlebrand och Wallin (2001) inte att studera Nya testamentets texter utan att 

lägga märke till den tydliga skillnad som görs mellan gott och ont likväl som kristet och 

okristet. Allt som anses okristet är av ond natur vilket likställs med Satan eller Djävulens 

vilja. Detta var såklart ett sätt för de första kristna att sprida den nya läran och påpeka att allt 

som inte hör till kristendomen är fel. De kristna var väl medvetna om att en stor del av världen 

inte var kristet vilket också gjorde att den onde så klart hade stor makt. De människor som 

levde utan tron på Kristus ”hålls fångna av Djävulen för att göra hans vilja”(2 Tim. 2:26). Han 

beskrivs på många ställen som världens härskare eller ”denna världens gud” (2 Kor. 4:4). I 
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Efesierbrevet 2:2, kan vi läsa att alla de som inte är omvända till den kristna tron låter sig ”le-

das av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens männi-

skor.” Enligt 1 Joh. 2:15, står det att den kristne inte uppmanas att ”älska världen” eftersom 

”Faderns kärlek” då inte kan finnas inneboende i den människan. Förklaringen till detta 

kommer i kapitel 5:19 i samma text, där världen förklaras ”ligger i den Ondes våld”. Arleb-

rand och Wallin (2001) förklarar det hela genom att påpeka att det inte handlar om att man 

ansåg kosmos eller skapelsen som ond, men däremot att den behärskades av ondskans makter 

eftersom Djävulen helt klart influerade världen. Det är en ganska grov generalisering mätt 

med dagens mått, att allt som inte är kristet är av ondskans krafter. En sådan generalisering 

förklarar dock hur framväxten av en personifierad ondska kunde slå sina rötter i ett kristet 

samhälle.  

 

I Nya testamentets sista bok, Uppenbarelseboken, får vi genom Johannes apokalyptiska syn 

möta några av Djävulens gestalter. Boken i sig innehåller till en början en samling brev till sju 

församlingar i Mindre Asien där Satan kopplas samman med felaktiga läror. I bokens andra 

kapitel, vers 13, sägs att ”Satan har sin tron” i Pergamon, vilket åter igen kopplar den onda 

gestalten till symboliken för giftormen, eftersom staden var centrum för Mindre Asiens dyr-

kan av ormguden Asklepios, men också för romersk kejsarkult (Arlebrand & Wallin 2001).  

 

Mycket av bildspråket från Uppenbarelseboken påminner om det som redogjorts från Daniels 

bok i Gamla testamentet. Kapitel 12 inleds med synen av en havande kvinna ”klädd i solen 

och med månen under sina fötter” och en sjuhövdad och tiohornad drake som väntade på att 

sluka kvinnans barn när det fötts. Barnet räddas upp till Gud och det uppstår en kamp mellan 

draken och ärkeängeln Mikael med hans änglar: ”men han övermannades och det fanns inte 

mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, hans som 

kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans 

änglar störtades ner med honom” (Upp. 12:8-10). De apokalyptiska synerna fortsätter även i 

följande kapitel där djursymboliken återkommer. Kortfattat handlar det om två odjur samt 

draken från föregående kapitel, där det första, liksom Leviatan, stiger upp ur havet ifört tio 

horn och sju huvuden, och på sina horn tio kronor och på sina huvuden ”hädiska” namn. Just 

detta kapitel är fullt av svårtolkad symbolik då djuret liknar både en leopard, en björn och ett 

lejon. Begrundande blir det vid vers 3 där synen förklarar att ett av odjurets huvuden har ett 

läkt sår från ett dödligt hugg. Samtidigt med detta odjur finns det även en drake som har en 

högre ställning än odjuret. Draken förklaras ha gett sin makt till odjuret, vilket gör det älskvärt 
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inför människorna som ger det sin tillbedjan. Människorna följer odjuret och menar att det är 

det mäktigaste som finns, men de dyrkar draken för att ha gett odjuret makt. Odjuret hädar 

Gud och alla som bor i himlen, strider mot de heliga, besegrar dem, vilket gav djuret makt att 

härska över alla stammar, länder, språk och folk.  Upp ur jorden stiger sedan ännu ett odjur 

som får människorna att tillbe det första odjuret. Åter igen påpekas det första odjurets läkta 

sår. Detta andra odjur gör sedan ”stora tecken” och låter eld falla från himlen. Det övertalar 

människorna att skapa en avbild av det första odjuret (även i detta påtalas det läkta såret) som 

sedan får liv och dödar alla som inte tillber odjuret. 

 

I kapitlets avslutande verser ser odjuret till att alla människor blir märkta på höger hand eller 

på pannan. ”Ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 

Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, 

och talet är 666” (Upp. 13:17-18). Talet 666 har blivit ett tecken som vi förknippar med 

Djävulen och satanism. I noterna till den svenska översättningen av NT 81 kan man läsa att 

det är en symbol för den romerska kejsaren Nero vars styre ska ha förföljt de kristna under det 

första århundradet efter vår tideräkning. Hans namn och titel får talvärdet 666 genom ett 

system då varje bokstav i alfabetet tilldelades ett värde efter sin plats. Det uppstår dock 

problem i och med denna tolkning. Nero blir med detta siffersystem inte den enda romerska 

kejsaren med talvärdet 666 då Domitianus likaväl kan vara den som Uppenbarelseboken 

syftar på. Ett annat problem är textens ursprung då den ska ha skrivits på grekiska i en icke-

judisk miljö, och behovet av att översätta den till hebreiska ska inte ha funnits, vilket 

ifrågasätter textens autenticitet. Däremot kan en enkel förklaring till talets förekomst vara att 

det står i motsats till det gudomliga sjutalet 777 som står för det fullständiga, medan då 666 

blir det ofullständiga (Arlebrand & Wallin 2001). 

 

Draken, odjuret och Satan återkommer i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel som berättar om 

slutstriden där en ängel kommer ner från himlen med avgrundens nyckel och en kedja i han-

den: 

 

Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band ho-

nom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade in-

gången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan 

skall han släppas lös för en kort tid. 
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I det följande berättas att folket som varit Gud trogen och fick leva som kungar tillsammans 

med Kristus i tusen år, medan Satan fick vänta lika länge innan han släpptes lös och förförde 

folken på jorden igen. Han fick med sig lika mycket folk som det finns sand på havets botten. 

De omringade den älskade staden men förtärdes av eld som föll från himlen. Därefter kastades 

Djävulen i samma sjö av eld som odjuret där de sedan plågas i all evighet. Efter att ha studerat 

Uppenbarelseboken blir det alltså inte mycket lättare att reda ut vem Djävulen eller Satan 

egentligen är. Mer förståeligt är att ondskan fått ett eget namn där Satan, Djävulen, odjuret, 

draken är några. Men någon enskild person går det inte att tala om. Slutsatsen vi kan dra ur de 

apokalyptiska skrifterna är att det goda kommer segra över det onda i slutänden. 

 

2.5 Kyrkofädernas utveckling av den onde  

Arlebrand och Wallin (2001) förklarar att kristendomen under de första århundradena e.kr. 

växte från att ha varit en judisk sekt till att vara hela romarrikets statsreligion. Man anammade 

den judiska samt den nykristna synen på Djävulen ifrån de apokalyptiska berättelserna. 

Ockulta fenomen såsom häxeri, magi och nekromantik började bli vanligt förekommande i 

Europa och kristendomen knöt dessa okristna företeelser till undervisningen om Satan vilket 

gjorde att bilden av denna onda gestalt blev mer mångfasetterad. Den kristna kyrkan 

tvingades under denna tid att utveckla sin syn på Djävulen, inte bara för att kyrkan växte och 

man var tvungen att hitta ett effektivt sätt att hantera motstånd, men också för att alternativa 

religioner och utbrytargrupper hade egna teorier om ondskans gestalt. Detta ledde till att den 

kristna kyrkans förespråkare tvingades att svara på gnosticismens syn på ondska. 

Gnosticismen var en sammansmältning av främre orientalisk andlighet och kristendom. Exakt 

hur eller från vilka specifika religioner gnosticismen växte fram vet man inte säkert, men den 

kom att sätta sin prägel på den kristna synen på Djävulen genom sina tankar om hur all 

världens ondska skulle hanteras. Kyrkofäderna la därför mycket kraft på att motbevisa 

gnostikerna, vilket också utvecklade kristendomens bild av Djävulen (Arlebrand & Wallin 

2001).  

 

En mer förfinad teori om Djävulen och hans natur utvecklades av Irenaeus som var biskop i 

Lyon under det andra århundradet e. kr. Han var också en av gnosticismens mest aktiva mot-

ståndare och redogjorde en mycket tydlig bild av Satan, hur denna makt uppkommit och hur 

denne verkade. Irenaeus ansåg att Satan skapades av Gud som en god ängel och tillhörde dem 

som styrde över andarna i luften. I och med att Gud skapade människan föll Satan eftersom 
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han ansåg att Adam var en rival om Guds uppmärksamhet. Därefter fick Satan kontroll över 

mänskligheten, som rådde fram till att Jesus frigjorde människan från detta onda grepp i och 

med sin korsfästelse. Gnostikerna menade nämligen att världen och materien styrdes av ond-

sinta makter vilket Irenaeus motsatte sig. Han menade istället att världen i grund och botten är 

god och att Jesus korsfästelse förlöste det goda krafterna, vilket i motsats till gnostikerna be-

tydde att den onde har mindre kraft. Irenaeus menade också att Satan verkade genom magi 

vilket motarbetades med exorcism, utdrivning av onda krafter och andar (Arlebrand & Wallin 

2001). 

 

Att icke-kristen religion spelat en stor roll i utvecklandet av djävulsgestalten blir tydligt även 

vid studier av kyrkofadern Tertullianus (död ca.220) läror. Han ansåg att Satan var den första 

varelsen som syndade i och med sin svartsjuka gentemot Adam, och därefter försökte leda 

människan bort från Gud. Tertullianus läror förkunnade hedendomen som demonisk och för-

ledande i och med sin blandning av magi, spiritism och astrologi. Förutom dessa företeelser 

menade han att Satan förledde människorna med hjälp av teatrar, bad, makeup, modekläder 

och bordeller. Han gick alltså hårt fram mot företeelser som han, i sin samtids samhälle, ansåg 

som ytliga, både utseende och själamässigt. Lactantius (död ca.317) var en annan kyrkofader 

som hade en egen teori om Satans ursprung. Han menade att Satan fanns redan innan jordens 

skapelse, vilket gjorde honom överställd alla andra andar. Liksom andra kyrkofäder ansåg han 

att avund var orsaken till Satans fall, men inte att det var Adam som var den utlösande fak-

torn. Istället ska Kristus ha varit den som skapat avundsjukan hos Satan, då den onde ska ha 

uppfattat dem som bröder (Arlebrand & Wallin 2001). 

 

2.6 Dante Alighieri - Den gudomliga komedin 

En viktig person som blev stilbildande för synen på Djävulen och helvetet var Dante Alighie-

ris roman Den gudomliga komedin (Divina Commedia) som skrevs under början av 1300-ta-

let. Bilden av helvetet kom från teologer och intellektuella troende som trodde att helvetet var 

uppdelat i tre distinkta stationer: helvetet, skärselden och paradiset. Denna bild använde sig 

Dante av i sin roman, han använde sig även av delar av den klassiska litteraturen, Bibeln, kyr-

kofäderna samt folkliga anekdoter. Dante är själv berättare och huvudperson, och han möter 

under romanens gång ett flertal kända samtida personligheter. Dante delade föreställningen 

om att helvetet befinner sig under jorden, så som även Augustinus och Thomas av Aquino 

menade. Dock var han ensam om att placera skärselden närmast marknivån. Satan befinner 
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sig i helvetets djupaste kammare, vilandes i en isklump. Detta är jordens medelpunkt. 

Helvetets olika platser, starkt sammankopplade med de sju dödsynderna, gav olika rum i 

vilket människan allt efter vilken synd som var begången bestraffades. Om en person vältrat 

sig i frosseriets synd (gula) fick de kräla i en kall, smutsig grop som vaktades av det 

trehövdade vidundret Cerberus (Ankarloo 2003). 

 

Ankarloo (2003) menar att det som är intressant i Dantes bild av helvetet är att Satan har en 

relativt undanskymd roll då denne sitter orörlig, fastkedjad vid ett isblock. Det enda tecknet 

av honom är när han använder sig av sina tre käftar och tuggar sönder ärkeförrädares kroppar. 

Dock existerar det flertalet olika ”smådjävlar” med mindre dignitet som rör sig i en del av 

infernot. Dessutom existerar även en salig blandning av hedniska och kristna demonfigurer 

inom dessa helveten. Förklaringen till detta är att den kristna kyrkan tidigare hade haft två 

strategier för att kämpa mot den hedniska världen. Antingen förnekade man de gamla 

gudarnas existens eller så degraderade man dem till de onda demonernas nivå. Till exempel är 

Fan med bockfoten en sammanblandning av den grekiska guden Pan och den bibliska Satan 

(Ankarloo 2003). 

 

 Den gudomliga komedin kanske inte kan ge en allmängiltig bild av människors syn på Satan, 

men vi anser den användbar för att visa på människors medeltida rädsla för helvetet och 

människornas rädsla för vad som händer efter döden.  

 

2.7 Häxans tid 

Richard Muchembled förklarar i boken Djävulens historia (2002) att synen på Djävulen bör-

jade förändras radikalt vid medeltidens början. Vid 1400-talet började det existera en demon-

vetenskap - demonologi inom de flesta trosföreställningar. Vidskepligheten som tidigare hade 

existerat hos gemene man började undan för undan tappa en del av sin karaktär som magisk 

världsförklaring. Den stora förändringen som kom berodde på att kristendomen, eller 

katolicismen, spreds intensivt bland befolkningsgrupperna i Europa. Satan blev allt mer 

påträngande inom den europeiska kulturen då de kristna tänkarna öppet drev denna 

klostermyt, de ville få fram sina tankar bland människorna. Tidigare hade människor varit van 

vid en mänskligare, vanskapt och grotesk bild av Djävulen och för att få människorna att 

börja frukta honom skapades det en intellektuell lärobyggnad som kunde inge ångest, men 

denna kunde också ta upp folkliga drag och ge den en allmängiltig innebörd. Dock tog det 
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över 200 år innan den nya bilden av Djävulen nått ut till de större samhällsgrupperingarna, 

som i slutänden innebar att det skapats en mänsklig arketyp av det absolut onda - häxan.  

 

Lucifer blev ofantligt oroväckande och lika avlägsen som Gud, men samtidigt 

kunde han och tränga in i sina medbrottslingars kropp. Från ungefär 1400 och fram 

till 1580-talet spred sig demonläran som ringar på vattnet över hela Europa. Läran 

förändrade världsuppfattningen bland de olika generationer som skapade den, men 

också inom allt större skikt i samhället (Muchembled 2002:67). 

 

Under 1400-talet bekämpades kätteri i de södra delarna av Europa. Mindre grupper och 

slutna, esoteriska, grupper blev ofta anklagade för kätteri och flertalet av anhängarna blev 

dömda till döden. Ibland kunde människor dömas till döden endast på grund av att deras 

åsikter gick isär med den vedertagna världsuppfattningen. Blev de inte avrättade kunde de bli 

tvingade att resterande delen av sina liv ha ett gult kors fastsytt både bak och fram på klä-

derna. Muchembled menar att det fanns fyra inslag som utgjorde stommen till de begynnande 

häxprocesserna. Dessa var: sabbaten (hemlig kult), natten, långt från resten av människorna 

och i direktkontakt med demonen. Allt fler kulter började existera och kyrkomän och inkvisi-

torer blev oroliga. Kyrkan var vid denna tidpunkt inte särskilt stabil på grund av olika schis-

mer och för att handskas med problemet flyttades förföljelsen bort från en obestämd massa av 

verkliga kättare till en mer mytomspunnen och lätt fångad människa - den demoniska häxan.  

 

Anklagelser för häxeri började äga rum runt år 1428 och blev allt mer tydligare under de föl-

jande decennierna. Sabbaten eller ”synagoga” började betecknas som häxornas nattliga sam-

mankomster. I norra Italien och i Schweiz bröt stora förföljelser ut. I avhandlingar som skrevs 

under denna kaotiska tid framkommer det att de anklagade är: 

 

Medlemmar av en sekt som samlas i synagogor för att hylla Djävulen, vilket visade 

sig i formen av en svart katt som medlemmarna kysste i baken. De åt barnlik som 

de hade grävt upp eller själva dödat. De parade sig med vem som helst. (Mu-

chembled 2002:71) 

 

Överklassen, eller den mer intellektuella miljön så som till exempel präster, lokala domare 

som producerade texter, började allt mer skriva om den sataniska bilden av häxkonsten. Mar-

tin Le Franc, som var sekreterare till motpåven Felix V skrev den första franska beskrivningen 

av häxkonst, en kvinnofientlig dikt med namnet Champion des Dames (1485) vilken var 

illustrerad med en bild av kvinnor sittande på sina kvastar på väg mot sabbaten. Det stod 

bland annat ”På en liten käpp åkte till den horiska synagogan tio tusen käringar i flock” och 
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innan kvinnorna hade lärt sig trolldom och deltog i sataniska orgier mötte de demonen - 

Satan, ”i form av en katt eller bock, kommer Djävulen själv, som de öppet kysste i baken, som 

tecken på sin lydnad” (Muchembled, 2002:72). 

 

Häxprocesserna eskalerade över hela Europa. Muchembled menar att en anledning till detta 

kan vara krisen inom kyrkan, att inrikta sig på en symbolisk yttre fiende kunde lätta på det 

allmänna inre trycket. Anklagelser spreds vilt, och flertalet människor över hela Europa blev 

avrättade. Vissa blev anklagade för att rida i luften och för att ha deltagit i orgier, andra an-

klagades för att ha ingått blodsförbund med Djävulen.  

 

En viktig och avgörande etapp, enligt Muchembled, skedde under 1480-talet då antalet häx-

processer nådde en första kulmen. År 1484 skrev Innocentius VIII bullan Summis desideran-

tes affectibus, i vilken han uppmanade till att att trappa upp jakten mot trollkarlar som hade 

blivit allt fler. Två dominikaner, Institoris och Sprenger, blev utsedda att undersöka häxjak-

terna. De utkom senare med den första avhandlingen om häxjakterna Malleus Maleficarum 

(Häxkammaren) 1487. I avhandlingen granskades 78 frågor med syftet att utforska ursprunget 

till och utvecklingen av det alarmerande stora antalet häxor och trollkarlar. Deras mål var att 

slutligen kunna se hur de skulle kunna utrota denna form av kätteri. Institoris och Sprenger 

analyserade pakten med Satan, djävulsmärket och häxornas skadliga verksamhet.  

 

Muchembled förklarar att kvinnornas beteende betonades nästan av en form av besatthet, vil-

ket var ett tydligt bevis på att det hade skett en form av förändring. Tidigare hade mestadels 

män blivit anklagade, nu började man lägga över hela problemet på kvinnorna. Denna besatt-

het började spridas som en löpeld med hjälp av boktryckarkonsten. Ett verk utkom i femton 

utgåvor fram till år 1520. Cirka 20 000 böcker cirkulerade strax före reformationen. Bok-

tryckarkonsten var en viktig delförklaring till att häxprocesserna fick sådan genomslagskraft, 

dock menar Muchembled att även bildkonsten var viktig för dess spridning. Bilder spreds på 

kyrkväggar, tavlor, dörrar. 

 

Den intensivaste perioden med häxjakter satte igång under 1580-talet. Från år 1519 då Luther 

gjorde sitt intåg till och med 1580-talet var en lugnare period. Anledningen till detta var inte 

endast på grund av att reformatorerna var ”lugnare” utan det handlade snarare om att katoli-

kerna koncentrerade all sin kraft på att bekämpa det nya hotet i och med Martin Luther. Mu-

chembled anser att det är viktigt att betona att även reformatorerna bekämpade trollkarlar och 
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häxor. I början av 1540-talet ansåg både Luther och Calvin att trollkarlar skulle straffas med 

döden, ”Så snart protestanterna hade etablerat sig lade de beslag på den sataniska myten och 

utsatte Djävulens förmenta anhängare för stränga förföljelser. Luther trodde lidelsefullt på 

Djävulen” (Muchembled 2002:89). En av de största häxjakterna utfördes till exempel i den 

tyska staden Wiesensteig år 1562, som under denna tid var ett protestantiskt samhälle. Sex-

tiotvå stycken människor anklagades och avrättades. 

 

Muchembled förklarar tydligt hur häxjakterna under slutet av 1500-talet ökade dramatiskt, 

och menar att detta vittnar om att människan under denna tid upplevde en stark uppgång av 

”djävulsskräck”. Olika samverkande faktorer till detta menar Muchembled var att dåliga 

skördar, religiös oro och konkurrens, politiska spänningar, pestepidemier och brutalitet mellan 

människor i samband med religionskrigen. Muchembled framhåller att den absolut främsta 

anledningen var att det skett en kulturrevolution i de övre samhällsskikten:  

 

De intellektuellas, konstnärernas, prästernas, borgarnas och adelsmännens värld 

hade kraftigt skakats om av reformationens alla olika verkningar och av kampen 

mot den. En ny klyfta skilde nu Medelhavsområdet, som fortfarande lystes upp av 

den italienska renässansen och humanismens skimmer, från nordvästra Europa, 

främst det tysk-romerska riket och dess angränsande områden, där det utkämpades 

våldsamma konfessionsstrider. Religionskrigen inleddes på 1560-talet i Frankrike 

och spanska Nederländerna. Inom litteraturen och konsten visade man hur de uto-

piska humanisternas optimism från början av seklet gick tillbaka medan däremot, 

natten, det patetiska, det tragiska och det våldsamma växte sig starkare. I Italien ut-

vecklades renässansen i manieristisk riktning, men det skedde på ett mörkt, dunkelt 

och mer dramatiskt sätt än tidigare och farorna tycktes inte ha någon gräns. Stadens 

framstående medborgare, tjänstemän och ansvariga personer inom kyrkan och sta-

ten oroades av att århundradet blev ”olycksdigert” och överlastat av oroligheter och 

faror, som om Gud hade övergett människorna som ett straff för deras synder. 

(Muchembled 2002:91) 

 

Muchembled förklarar hur Djävulen återuppväcktes. Protestanter och katoliker menade båda 

att demonen var aktivare än tidigare - på grund av den religiösa fiendens synder och brott. 

Protestanterna hänvisade till Gamla testamentet och talade om Satans list. Detta var av väldigt 

stor betydelse då texterna kunde läsas av alla som var läskunniga då det var skrivet på 

folkspråk, samt att detta kunde spridas med hjälp av boktryckarkonsten. Det spreds väldigt 

mycket djävulslitteratur under slutet av 1500-talet inom de protestantiska områdena. 

Djävulsgestalten var viktig och ofta närvarande inom teatern och inom dikter. Påven blev ofta 

anklagad för att vara Antikrist - Satans hjälpreda. I och med att protestanterna varken trodde 

på exorcism eller personlig bikt ökade rädslan för Djävulen, då det var med hjälp av dessa 



      

21 
 

medel katolikerna kunde kontrollera sin rädsla. Som tidigare nämnt existerade flertalet böcker 

om Satan, ockulta sekter, Djävulen under 1580-talets slut, vilket självklart innebar att 

förföljelserna eskalerade. (Muchembled, 2002) 

 

Av alla författare som skrev om demoniska teorier var det tre inslag som förenade dem när de 

skulle förkunna tre tydliga tecken på att någon ingått i en hemlig djävulssekt. För det första 

var man i pakt med Satan, för det andra deltog man i sabbat, och till sist utövade man troll-

dom. Så småningom började man även kunna se att de anklagade ofta hade någon form av 

djävulsmärke på kroppen, vanligen på vänster sida där Djävulen med sina klor rispat in ett 

märke. Dock syntes inte märket tydligt, utan med hjälp av läkare var de ofta tvungen att un-

dersöka den anklagade noggrant och med hjälp av nålar stack man denna på misstänkta stället, 

vilket ofta var någonstans i närheten av underlivet. Kände offret ingen smärta, eller inte 

började blöda var detta ett bevis på att det fanns ett eller flera djävulsmärken. Även detta 

började spridas som en löpeld och det var inte helt ovanligt att hyra in ”nålare” som un-

dersökte om någon man misstänkte var i förbund med Djävulen. År 1671 var Frankrikes kung 

tvungen att ingripa då en pojke anklagat 6000 människor i ett trettiotal byar för att stå i för-

bund med Djävulen. Han menade att han kunde känna igen Djävulens anhängare antingen ge-

nom en sorts mörk mask, osynlig för alla utom för honom själv, som de bar över ansiktet, el-

ler på ett vitt märke i deras vänstra öga. (Muchembled 2002) 

 

Det var inte förrän under 1600-talet som häxjakterna minskade och så småningom upphörde. 

Vi kan fundera över människornas tro på sådana ting som häxor, trollkarlar och andra 

mystiska varelser. Med dagens ögon verkar detta obegripligt. Muchembled förklarar att det i 

människornas föreställningsvärld under 1500-talet inte fanns gränser för vad som var möjligt, 

och att det inte gjordes någon åtskillnad mellan det naturliga och det övernaturliga. Dock 

gjordes åtskillnad mellan demoner och monster. Demoner tillhörde den onde - Satan, medan 

monster snarare var gudomliga tecken, eller onormala förändringar inom den normala 

fortplantningen. 

 

Amerika upptäcktes under denna tid, vilket innebar att ännu mer monster skapades i männi-

skans föreställningsvärd. Europa hade upptäckt en hel mänsklighet som tidigare varit isolerad 

från den resterande delen av världsalltet. Detta innebar att fantasin flödade och till exempelvis 

indianerna beskrevs på flertalet sätt, de kunde ibland endast ha en enda stor fot, ibland be-

skrevs de med huvudet nedtill, de kunde ha ett enda öga eller snabel istället för mun. Redan 
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Marco Polo påstod sig ha träffat sådana underliga skapelser av människor under sina långa 

resor på 1200-talet. Föreställningsvärlden med monster, demoner och andra varelser förstärk-

tes på grund av boktryckarkonsten och bildkonsten, särskilt genom illustrationer som resenä-

rer ritade upp efter sina långa resor (Muchembled 2002). 

 

Sammantaget kan vi helt enkelt säga att det inte var så konstigt att de trodde på allehanda ting 

då de inte hade speciellt stor kännedom om världen. Överklassen använde sig ofta av skräm-

seltaktiker, så som demonologin för att förklara godhet och ondska i världen, dessutom att vi 

människor gärna vill ha något att skylla alla orättvisor och hemskheter på.  Om stora andelar 

av en population dör av sjukdomar och av svält kan det vara lätt att lägga skulden på 

Djävulen. Djävulen blev en mäktig drivkraft i utvecklingen.  

 

En annan intressant aspekt, med tanke på den rädsla som förekom för häxor, trollkarlar, de-

moner och monster 1500-talet, är att vi kan se att den personifierade Djävulen börjar sakta 

men säkert hamna i skymundan. Djävulen finns i varje människans medvetande, men rädslan 

projiceras på andra varelser.  

 

2.8 När förnuftet började råda 

Under 1600-talets kom en förändrad syn på Djävulen. Muchembled (2002) anser att det inte 

är så enkelt att förklara orsaken men menar att man kan hänvisa till olika samverkande 

orsaker, bland annat leda och avsky efter de hemska upplevelser människor haft under det 

trettioåriga kriget (år 1618 - 1648) och engelska inbördeskrigen (år 1640 - 1660). Dessutom 

hade det förnuftiga tänkandet gjort stora framsteg inom vetenskapen och samhällena mycket 

tack vare Descartes och upplysningen. Detta menar Muchembled tycks bidra till att människor 

försöker se ljusare på tillvaron med hjälp av lugnhet och rationalitet.  

 

Muchembled menar vidare att det vore fel att påstå att häxjakternas upphörande bidrog till att 

Satan tappade sin makt. Det är snarare tvärtom, slutet på häxjakterna kom genom att tron på 

Djävulen försvagats, och att människorna tvivlade på realiteten i sabbatens och djävulspakten. 

I till exempel Paris slutade man bränna häxor och trollkarlar under 1630-talet på grund av att 

chefsdomarna började tvivla på underordnade domare som gärna använde sig av våld och 

grymma metoder.  
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Den största anledningen till att Djävulen tappar sin makt och att rädslan för honom sakta men 

säkert började försvinna verkar till stor del bero just på det nya sättet att tänka, förnuft och 

känsla blev grundstenarna för att förklara världen. Muchembled (2002) skriver: 

 

Hållpunkterna för denna andliga revolution kan man se i titlarna på de verk i vilka 

författarna ifrågasätter Satans allmakt. Men den intellektuella historien är inte på 

något sätt isolerad från resten av samhällsutvecklingen. Den får desto större me-

ning när den ansluter sig till andra viktiga förändringar. Den får desto större me-

ning när den ansluter sig till andra viktiga förändringar. I det sammanhanget har det 

egentliga skälet till den avtagande djävulstron inte något med några modiga före-

gångares insatser att göra - den beror på ett djupare plan på ett förhållande mellan 

religionen och de övriga fenomen som tynger människan förändras radikalt. När ti-

den för konfessionaliseringen var över lösgjorde sig det västerländska samhället 

mer och mer från den religiösa symbolikens grepp. Det fanns nya sfärer som kon-

kurrerade med den teologiska världsförklaringen. I Frankrike skapade Ludvig 

XIV:s stat en egen herraväldeslogik som innebar att man gjorde skillnad på politi-

kern, som helhjärtat gick in för att uttrycka monarkins helighet, och kyrkomannen, 

som var viktig i det dagliga livet, men som uppmanades att nöja sig med den 

uppgiften eller med den lovprisande roll som Bousset spelade. I storstäderna, och 

speciellt Paris och London, uppstod självständig litterära och lärda världar, där man 

i alla fall försökte lösgöra sig från en teolog som var misstänksam mot 

nymodigheter. Fritänkarna, det vill säga de som inte trodde på Gud, organiserade 

sig i hemlighet. Descartes, Hobbes, Locke och många mindre kända författare 

lämnade ett outplånligt spår efter sig, som skulle sätta sin prägel på kulturen (s. 

226f) 

 

Det var helt enkelt så att teologin tappade sitt grepp genom vetenskapen. Djävulsbilden un-

derhölls av den andliga världen, och när den andliga världen allt mer börja tappa greppet för-

svann självklart även bilden av Djävulen. Men det måste tilläggas, självklart fanns troende 

människor som menade att Satan fortfarande var levande i hög grad. Till exempel påpekade 

en okänd författare 1646 att om människan slutar tro på Djävulen, kommer det snart inte 

heller finnas någon tro på Gud. Descartes menade att Gud skapade jorden och dess naturlagar 

och drog sig sedan tillbaka och lät den arbeta själv, utan att blanda sig i den naturliga 

processen. Muchembled (2002) förklarar detta dilemma på följande sätt: 

 

Vi känner endast till den andliga världen genom uppenbarelsen, vilket gör att vi 

godtar Kristi förkroppsligande och änglars och Djävulens existens, samtidigt som 

vi inte tillmäter dem minsta inflytande över naturen. Demonen kan inte vara 

verklig, men han finns ändå och hans allsmäktiga uppgift är att tillintetgöra 

människan, särskilt hennes förmåga att erövra kunskap om allt som finns på jorden. 

Kort sagt, utgår man från det kan man skilja ut det som är verkligt från det som 

framstår verkligt. Ernest Gellner anser därför att hela filosofin efter Descartes hålls 

samman av demonen, som på detta sätt har uppfunnits av Descartes, medan hans 

samtida trodde på honom. Först, tillägger han, ansåg efterföljarna att den onde är 

vår egen ande. Sedan kom en annan, mycket betydande teori, som sammanställdes 

av Locke och Hume och som kanske finns implicit hos Kant eller i alla fall är 
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dominerande efter honom, där Djävulen definieras som själva historien, med andra 

ord som ett uttryck för människans förstånd i allmänhet. I en tredje teori, som kom 

efter Darwin, anslöts historiens demon av naturen och språkets demon. Den nya 

filosofin, som inleddes med Descartes Metodiska tvivel, innebar således att 

Djävulen identifierades med anden, historien, den biologiska naturen, det 

omedvetna och med språket. Dessa uppfattningar avlöste varandra i de växande 

bildade kretsarna allt eftersom vetenskapen gjorde sig gällande. De gav näring åt 

en vidare rörelse vilket hade som mål att befria sig från Djävulens järngrepp. 

Problemet med ondskan fick långsamt en mer personlig dimension. I fjärde 

meditationen förklarar Descartes att synden, denna eviga gåta, inte kommer från en 

gudom som närmast är välvillig i hans ögon utan från vår egen skuld eftersom vi 

försöker sträcka vår viljekraft bortom gränserna för klara och tydliga tankar. 

Frågan om ett gemensamt ansvar inför en fruktansvärd Gud som låter Satan verka 

och straffa människan får ge vika för frågan om individen som står ansikte mot 

ansikte med sig själv. Skuldbeläggningen blir en sak för det egna samvetet  

(s. 230f). 
 

Inte längre kunde man beskylla Gud eller Djävulen. Du har dig själv att skylla. Du har dit eget 

personliga ansvar att göra gott för att få en god tillvaro. I och med upplysningen kan det sägas 

att Djävulen dog och återuppstod. Dock återuppstod denne i en helt annan form. Djävulen 

fanns inte längre kvar inom människokroppen, inte heller på samma sätt inom människans 

begreppsvärld, och inte heller som en motpol till Gud. Dock fick Djävulen plats inom 

litteraturen och vi kan idag se att Djävulen existerar inom all form av litteratur - film, böcker, 

tv-serier, teater. Ofta gömmer sig Satan i andra kläder så som en demon, katastrof, person.  
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3. Djävulens nya kläder 
Vi kommer att visa hur Djävulen får eller ges en ny skepnad inom litteraturen. Vi kommer att 

göra en jämförelse mellan den äldre bilden av Djävulen med den som existerar idag och se om 

det skett en förändring. De fyra verk vi bestämt oss för att kort presentera och visa Djävulens 

funktion är: Mary Shelleys Frankenstein, filmen Terror på Elm Street, tv-serien Lost och fil-

men 2012. 

3.1 Mary Shelley’s roman Frankenstein 

En av de första texterna där vi anser att Djävulen verkligen tar på sig nya kläder är i Mary 

Shelleys roman Frankenstein. Den skrevs under romantiken och utgavs år 1818 av den blott 

21 år gamla Mary Wollstonecraft Shelley. Handlingen kanske inte behöver presenteras men i 

korthet handlar romanen om forskaren Viktor Frankenstein som lyckas skapa liv i form av ett 

monster. Monstret flyr och efter detta följer vi monstret när han vandrar omkring och försöker 

lära sig allt om människan, dock skräms folk av honom och han blir bortjagad och hatad. Till 

slut är han så arg och frustrerad att han bestämmer sig för att hämnas på sin skapare Viktor 

Frankenstein.  

 

Djävulens funktion i Frankenstein är sammankopplat med vetenskapen och den industriella 

revolutionen. Vad händer när vi människor går för långt med forskningen? Mary Shelley ver-

kade vilja kritisera upplysningens tankevärld och få människan att ta ett steg tillbaka. Vi som 

läser möter en vetenskapsman som har skapat något vedervärdigt - något som ”Dante inte ens 

kunde ha skapat”. I Shelleys text framkommer det tydligt att varelsen inte är en ”människa” 

utan något ondskefullt:  

 

Jag for upp ur sömnen med ett ryck av fasa; kallsvett täckte min panna, jag hackade 

tänder och hade kramp i varenda lem; då, i det svaga månskenet, som letade sig in 

genom fönsterluckorna, såg jag den stackars uslingen - det eländiga monster jag 

hade skapat. Han hade dragit undan förhänget kring sängen; och hans ögon, om de 

nu kunde kallas ögon, var riktade mot mig. Käkarna öppnades och han utstötte 

några oartikulerade ljud, medan ett grin skrynklade han kinder. Kanske hade han 

talat, men jag hörde inte, ena handen var framsträckt, tydligen för att hålla mig 

kvar, men jag kom undan och rusade nerför trappan. Jag flydde ner på gården som 

hörde till huset där jag bodde; där stannade jag resten av natten, vandrade av och an 

i största upphetsning, medan jag uppmärksamt lyssnade, fångade och fruktade varje 

ljud, som kunde förebåda att demonen nalkades, detta lik som jag så olyckligt 

skänkt liv. Åh! Ingen dödlig kunde uthärda det anletes fasa. En mumie, som åter-

uppväckts skulle inte vara lika vedervärdig som den stackars uslingen. Jag hade 

skådat honom halvfärdig, han var ful då; men när dessa muskler och leder fick rö-

relseförmåga, blev han något som inte ens Dante kunde ha skapat. (Ur kapitel 5). 
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Vi anser att Djävulens funktion inte är att vara själva ”monstret” som skapats, utan det djä-

vulska, det som Djävulen manifesterar sig i är själva forskningens resultat - och vad som hän-

der när människan börjar leka med elden. Vi ska inte experimentera med liv, vi ska använda 

sunt förnuft när vi studerar och undersöker. Tematiken med vad som är rätt och fel med 

forskningen känns lika aktuellt idag som under den tid romanen skrevs. Idag diskuteras gen-

manipulation och kloning - vad är rätt och vad är fel? 

 

Under romanens senare kapitel får vi följa monstrets tankar. Vi kan förstå hans utanförskap 

och ilska, och fast än vi som läsare inte anser att han gör rätt handlingar när han utför dråp, 

kan vi ändå förstå orsaken till hans handlande och då även honom. Det är även här vi kan 

urskilja en annan funktion som Djävulen har i romanen – Djävulen manifesterar sig i, eller 

synliggör sig själv, i form av människans hat mot monstret. Att människan har lätt för att peka 

ut, och håna de som inte liknar oss själva och inte beter sig som ”alla andra”. Djävulen finns 

inom oss alla, och vi har lätt för att peka ut de människor som inte är en del av mängden. I 

romanen följer vi monstrets tankar och känslor i tio kapitel, detta för att vi ska få inlevelse i 

monstrets tankar och förstå känslan av utanförskap och hur vissa människor drömmer om 

kärlek och att få känna på gemenskap, men att detta kan vara svårt i det samhället som vi le-

ver i.  

 

3.2 Filmen: Terror på Elm Street 

”Nancy lider av en fruktansvärd mardröm. Märkligt nog drömmer hennes skolkamrater exakt 

samma dröm. En efter en blir de därefter slaktade av mardrömmens blodtörstiga fiende. När 

Nancy förklarar sin teori om dödsfallen för polisen, avfärdas hon. Hon måste nu själv möta 

mördaren i mardrömmens mörka rike” står det på baksidan av dvd filmen Terror på Elm 

Street. Filmen är gjord av Wes Craven och utkom år 1984 (med en nygjord version som 

släppts i år, 2010). 

 

Handlingen kretsar kring fyra ungdomar i tonåren som blir jagade av Freddy i sina drömmar. 

Det visar sig att Freddy Krueger tidigare varit en barnmördare, men då han blev frikänd tog 

föräldrarna till barnen i distriktet saken i egna händer och brände upp honom. Tjugo år senare 

är han tillbaka för att hämnas på barnen till föräldrarna som dödade honom.  
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Djävulens funktion i denna film är, i jämförelse med den litteratur vi granskat den som har en 

mest personifierad Djävul i form av Freddy Krueger. Han liknar den ”klassiska” Djävulen, 

han är brännskadad och har rakblad som fingrar. I de flesta scenerna där Freddy förekommer 

är han i ett pannrum med levande eld i bakgrund, omgivningsljudet består av barnskrik och av 

bräkande får. Vi anser att det är en tydlig koppling till helvetet, särskilt när vi i början av fil-

men ser hur en av huvudpersonerna går ner i pannrummet - från ljuset - himmelriket - ner till 

det mörka, brinnande helvetet där Freddy Krueger befinner sig. I en visa som förekommer på 

olika ställen i filmen får vi även en förståelse för vem Freddy är: 

 

One, two, Freddy's coming for you...Three, four, better lock your door...Five, six, 

grab your crucifix...Seven, eight, gonna stay up late...Nine, ten, never sleep again. 

 

Alla ungdomar lever i katolska familjer, en av ungdomarna har ett krucifix hängandes ovanför 

sin säng. Djävulens funktion i denna film är starkt sammankopplad med katolska ungdomars 

sexuella lust och budskapet är tydligt riktat till katolska ungdomar - ha inte sex innan du är 

vuxen. 

 

I hela filmen är Freddy Krueger starkt sammankopplad med ungdomars sexualitet. Studerar vi 

vilka som blir dödade av Freddy kan vi se att det finns ett tydligt mönster. De två första som 

blir dödade är två ungdomar som börjat ha sexuella relationer med varandra, flickvännen i 

paret blir dödad just efter att hon har haft sexuellt umgänge med sin pojkvän. Någon dag se-

nare blir även pojkvännen dödad. Huvudpersonens pojkvän blir sedan i sin tur dödad - då han 

vill ha sex med huvudpersonen Nancy. Den enda som överlever i filmen är Nancy, då hon är 

oskuld och vill vänta med att ha sex med sin pojkvän.  

 

Förutom att de blir dödade i turordning, efter hur mycket de åtrår det sexuella, så är även till-

fällena när Freddy Krueger besöker eleverna ofta sammanknippade med könet. I en scen ser 

vi hur Freddy Kruegers hand med rakblad kommer upp ur ett badkar, mellan benen på huvud-

personen Nancy. I övrigt är även sängen en central plats i filmen och de olika scenerna kan 

enkelt kopplas samman med kön, samt sexlivet. I en scen ser vi hur Freddy reser sig upp un-

der lakanen vilket exakt ser ut som en fallossymbol. I en annan scen när han mördar en av 

ungdomarna i en säng, kan det hela tolkas som att en flicka förlorar oskulden. Det går helt 

enkelt inte att undgå att Djävulens funktion i filmen är att hålla ungdomarna borta från synd.  
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3.3 Filmen: 2012 

I Roland Emmerich storfilm 2012 möter vi en nutida domedagsberättelse med likheter från 

Bibelns apokalyptik. Kortfattat handlar filmen om kampen för överlevnad när naturkatastrofer 

hotar mänsklighetens framtid, där vi får följa en grupp människor vars slutgiltiga mål är ett av 

flera fartyg som i hemlighet konstruerats för att kunna klara den flod som i filmens slut 

sköljer över jorden yta. 

 

2012 är en av många domedagsfilmer där handlingen utgår från bibliska referenser. Tydligast 

i denna film blir just den enorma tsunami som hotar att förstöra allt liv på jorden där parallel-

len till syndafloden i Första Mosebok är uppenbar. Syndafloden i slutet av filmen har en tyd-

ligare koppling till ondska i allmänhet än en personifierad Djävul. 2012 gör främst två 

allmänna kopplingar till Bibeln. Dels handlar det om syndafloden och dels om en slutgiltig 

uppgörelse mellan gott och ont, där vi lärt från Uppenbarelseboken att det goda skall segra. 

Syndafloden i sig har inga referenser till Djävulen, utan den är helt och hållet Guds skapelse. 

Dock försvagas den bibliska kopplingen om man läser Första Moseboken kapitel 8 vers 21: 

”… Aldrig mer skall min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon 

alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag skall aldrig mer förgöra allt levande, så som jag nu 

har gjort.” De katastrofer som bygger upp filmen kan alltså inte härledas till ett straff för 

mänskligheten eftersom Gud har lovat det, utan det handlar istället om jordens geologiska 

utveckling som leder fram till de naturkatastrofer människan tvingas fly ifrån. Dock kan man 

inte frånsäga sig ett religiöst tolkningsmönster på grund av detta, då naturens krafter i flertalet 

religioner jämställs med gudomlighet, vilket innebär att det är Gud som besitter kraften. 

  

Ett antikristet budskap framgår i och med förstörelsen av de kristna symbolerna, Vatikanen 

och Kristusstatyn i Rio de Janeiro. Intressant är att det enbart är kristna symboler som förstörs 

medan bland annat stenen i Mecka lämnas orörd trots att filmen visar en scen därifrån. I och 

med detta kan man sätta en kristen etikett på den ondska och förstörelse som drar fram över 

jorden. 

 

Det närmaste en djävulsgestalt vi kan komma är den profetliknande karaktären Charlie Frost. 

Förutom att han har en profetliknande roll, han förutsåg katastrofen i och med geologisk 

forskning, diverse omoraliska handlingar utförda av den amerikanska regeringen och andra 

slutsatser, befinner han sig under sina sista scener i filmen på ett berg där han bland annat 

ropar ”oavsett om du är kristen, buddhist, muslim eller rastafari så kommer vi i morgon vara 
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en och samma”. Han tar vid två tillfällen i filmen också något av en avståndstagande roll 

gentemot religion. Bland annat pratar han vid ett tillfälle med en radiolyssnare, eftersom han 

sänder ett radioprogram om den kommande domedagen, som försäkrar sig om sin trygghet 

eftersom han är kristen. Charlie säger då ”bra för dig” och avslutar samtalet med indikationen 

om att Gud inte kan hjälpa dig. Han proklamerar vid ett annat tillfälle även att ”jag hoppas ni 

har bett till era gudar”, vilket också måste ses som ett avståndstagande från religiositet. Detta 

väcker såklart en tanke om Charlie Frost och om karaktärer har drag av Djävulen. Charlie är 

en något excentrisk man som i början antas vara sinnessjuk, men han är fortfarande en 

genomgående snäll person som inte vill annat än att huvudkaraktären Jackson Curtis och hans 

familj ska klara sig undan katastrofen. Han vill inte på några sätt rädda sitt eget liv undan ka-

tastrofen utan söker sig istället nära en aktiv vulkan för att med ett leende invänta sig egen 

död.  

 

Det är alltså svårt att härleda katastroferna i filmen till en personifierad Djävul. Själva dome-

dagsanknytningen knyter istället filmskaparna till Mayaindianernas profetia om jordens un-

dergång 2012, alltså inte en kristen domedagsprofetia. I filmen får man under ett nyhetsinslag 

en rapportering om ett massjälvmord som skett av följare till Mayaindianernas profetia. Här 

förklarar en reporter sektens tro på solens destruktiva krafter som anledningen till jordens un-

dergång. I detta kan vi dock göra en relativt klarsynt tolkning där vi återkommer till Gamla 

Testamentets allmänna gestaltning av Gud som både god och ond. Solen i sig är en symbol för 

allt liv, detta är något som nästan alla religioner har gemensamt och även judendom och kris-

tendom. Att solen då ska ha en destruktiv kraft blir alltså samma budskap som vi lärt oss om i 

Gamla Testamentet, att Gud står bakom både gott och ont, skapa och förstöra. Solen får 

samma symbol i 2012, både en skapande och en förstörande kraft. Samma symbolism uppträ-

der i filmen efter ett vulkanutbrott i Yellowstones nationalpark, som orsakar att ett gigantiskt 

askmoln sveper fram över USA och ödelägger det mesta i sin väg. Detta moln kan tolkas som 

en symbol för Gud då vi i 2 Mos. 19:16-19 kan läsa att Gud steg ner till Sinai berg från ett 

moln av rök. 

 

En koppling gentemot helvetes brinnande eldar är all den eld som förekommer i filmen, och 

framförallt de som förekommer i samband med de djupa jordskorpor och vulkanutbrott som 

förekommer. En sekvens i filmen visar på hur underjordens eldar är ett säkert slut för Jackson, 

som är nära att trilla ned i en jordspricka när han flyr från en husbil. En av de tydligaste 

religiösa symbolerna sker när en jordbävning drabbar det Sixtinska kapellet. I scenen ser man 
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en grupp präster som ber och plötsligt tittar upp för att se en spricka ta sig igenom hela taket 

och skär sig precis mellan händerna på Gud och Adam i Michelangelos målning Adams 

skapelse, som gestaltar skapelseberättelsen då Gud blåser liv i Adam. Att sprickan passerar 

precis mellan händerna blir en symbol för att Gud nu övergett människan. Att hela Vatikanen 

sedan förstörs, vilket som bekant är centrum för den Katolska tron, blir en förlängning av 

denna övergivelse. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att befästa en teori om att det finns en personifierad Djävul i 

2012. Istället blir slutsatsen att filmen lutar sig mot Gamla Testamentets syn på Guds krafter, 

det vill säga att Gud står både för det som är gott och det som är ont. Denna teori kan dock 

bara besannas med tolkningen att Gud är detsamma som naturens väldiga krafter. Denna teori 

blir på sätt och vis djävulsinfluerad, eftersom den blir ”anti-Gud” då naturens kraft skördar 

nästan hela jordens befolkning. De sekvenser som leder fram till att människan tillslut överle-

ver är också helt och hållet människans förtjänst då huvudkaraktärerna är de som ligger 

bakom diverse räddningsuppdrag. Om man kan påstå att Gud/Naturen hade en vilja, hade den 

alltså varit att hela mänskligheten skulle utplånas. Ska man göra en kristen tolkning av slutet 

blir den också anti-Gud då Herren brutit sitt löfte om att aldrig mer upprepa syndafloden.  

 

3.3 Tv-serien: Lost 

Serien Lost är en av de mest framgångsrika serierna i TVs historia, mest känd för sin mystik 

och svårtolkade symbolik. Hela serien är uppbyggd kring en grupp människor som lyckas 

överleva en flygplanskrasch och hamnar på en ö. Redan från början märker de att ön är annor-

lunda då den verkar påverka de olika individerna på olika sätt. Under de sex säsonger som 

serien utspelar sig uppstår det en rad svårförklarade händelser som alla bottnar i att det finns 

någon slags kraft på ön. Vad denna kraft är, eller vilken mening denna fyller, är upp till var 

och en att tolka. Klart är dock att det finns en god och en ond kraft som symboliseras genom 

olika händelser och karaktärer. Under seriens gång figurerar det en svart rök på ön som skör-

dar offer och förbryllar människorna. Det är tydligt att detta rökmoln har en egen vilja som 

senare personifieras av karaktären John Locke, som i och med den sista säsongen kan byta 

gestalt mellan sin mänskliga kropp och det svarta rökmolnet. Denna svarta rök tillsammans 

med John Locke symboliserar en ondska. Denna symbolik blir dock tydlig först under den 

sista säsongen av serien. Det finns också tydliga religiösa kopplingar till detta rökmoln då det 

får samma funktion som i 2012 och även till Andra Moseboken. Med tanke på hur svårtolkad 
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seriens alla symboler är blir det svårt att med säkerhet bestämma vad de olika symbolerna står 

för, men det uppstår en motsägelse i att jämställa molnet som Gud steg ner från på Sinai berg 

och det rökmoln som figurerar på ön i Lost. Främst för att denna onda kraft har ett nemesis på 

ön som då skulle symbolisera en god kraft likvärdig med Gud. Men molnet är också rakt ige-

nom ondskefullt och visar inga goda sidor, vilket Gud gör i Gamla Testamentet. En lämpli-

gare teori blir alltså att detta rökmoln endast är en symbol för ondska som sedan personifieras 

av John Locke, vilket alltså i förlängningen blir en personifiering av Djävulen. Denna teori 

förstärks i och med en av karaktärerna i serien, Eko, som är en djupt religiös man. Han blir i 

säsong 3 dödad av den svarta röken men hinner lämna ett meddelande till den då godhjärtade 

John Locke. Eko viskar att han har sett Djävulen, vilket enligt vår tolkning förstärker 

symboliken. 

  

I den sista säsongen bjuder skaparna av serien på en ledtråd till varifrån den svarta röken 

kommer. Det är i det 15:e avsnittet av säsong 6 där vi får följa livet på ön långt före huvudka-

raktärerna landat. Innan vi kommer in på handlingen bör det redogöras för vad som kan be-

traktas som gott och ont på ön. Det onda representeras som bekant av en svart rök och under 

seriens sista säsong också av John Locke. En annan viktig karaktär i serien är Jacob som levt 

på ön under tusentals år och fungerat som en ärkerival till den svarta röken. Jacob har en pro-

fetliknande roll i serien och dyker upp lite överallt för att lämna meddelanden eller hjälpa till. 

Det är i detta 15:e avsnitt som vi får följa Jacobs uppväxt på ön tillsammans med sin svarthå-

rige bror som fungerar som en motsats till den blonde Jacob. Modern visar en dag de båda 

pojkarna en bäck som rinner in i grotta där ett starkt ljus skiner. Modern hade som uppgift att 

skydda detta ljus från andra människor och skulle med tidens gång överlämna denna uppgift 

till en av sina söner. Det visade sig att Jacob senare i vuxet tillstånd skulle bli den som fick 

ärva ansvaret. Jacobs bror, vars namn inte avslöjats, lämnar under tonåren sin mor och bror 

för att leva med en annan grupp människor på ön. Han viger hela sitt liv åt att återfinna 

bäcken och grottan med ljuset. Han visar en dag brodern Jacob ett sätt att hitta ljuset genom 

en brunn som han och hans folk grävt. Detta upprör dock Jacob som tvingas förstöra brunnen 

och döda broderns folk. Brodern överlever dock och hämnas på sin bror genom att döda deras 

mor, som Jacob fortfarande bor med. Det är alltså en tydlig rivalitet mellan de två bröderna 

som egentligen börjar redan när de är små, då modern gömmer ett spel som det är menat att de 

ska hitta. Spelet är ett brädspel där Jacob alltid spelar med ljusa stenar som spelpjäser och 

brodern med svarta. Det är alltså moderns vilja att de två ska hitta spelet och välja sidor, där 

det ljusa får symbolisera det goda och det svarta det onda. Efter att Jacobs bror dödat deras 
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mor visar Jacob vägen till grottan vilket förbryllar brodern. Här tvingas Jacob att döda sin 

bror vars kropp flyter in i grottan mot ljuset, och efter en stund flyger den svarta röken ut. Det 

är alltså troligt att det är här som röken uppstår och att den döda brodern då får symbolisera 

Djävulen. När de två bröderna blev visade grottan som små av sin mor poängterade hon att de 

absolut inte fick gå in i grottan, men i och med den döda brodern hände det trots allt, och en 

ond kraft var född.  

 

Djävulen personifieras i seriens gång av några olika gestalter, alla med utgång från den svarta 

röken. Men det är främst Jacobs namnlöse bror och John Locke som är av intresse. Dock är 

det intressant att notera rökens förmåga att välja vilka mänskliga karaktärer den vill visa sig i. 

Gemensamt för alla dess är de dött under seriens gång. Rökens funktion är ganska tydlig då 

samtliga på ön är rädd och kallar den för ”monstret”. Den som visar minst rädsla gentemot 

den är Eko, som dock faller som offer på grund av sin starka tro på Gud, och John Locke som 

senare blir utvald att gestalta den i människoform. De tydligaste parallellerna mellan Djävulen 

eller Satan i Bibeln och den onda kraften i Lost kan man göra när den gestaltas av John 

Locke. Precis som i Lukasevangeliet när Jesus blir frestad och lovad saker av Djävulen, lovar 

också John Locke de andra människorna på ön en väg därifrån ifall de väljer att följa honom. 

Han ljuger dock för de som väljer att följa honom och försöker lura in dem i en säker död. I 

seriens sista avsnitt knuffas Locke, likt Djävulen i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel, ner för 

en klippa mot havet där han blir liggandes. 
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4. Diskussion 
Vi har nu sett hur Djävulen utvecklats från kristendomens början fram till idag och hur denne 

tagit sig an nya kläder under olika tidsepoker. Och idag har Djävulen väldigt många olika 

roller inom populärkulturen. Hollywood har under de senaste 15-20 åren pumpat ut diverse 

katastroffilmer som alla pekar på att jordens undergång kan vara nära. Vare sig hotet kommer 

från rymden i form av utomjordningar - Independence Day, asteroider - Armageddon, eller 

naturkatastrofer som i 2012 har de alla en eskatologisk färgning. Dessa filmer tillhör en genre 

som troligtvis aldrig kommer att dö ut eftersom människan alltid kommer ha tankar en 

slutgiltig dag. En analys av dessa filmer kommer troligtvis heller aldrig att bli inaktuell och är 

därför anledningen till att 2012 valdes till denna uppsats. Men som vi sett i filmanalysen har 

katastroffilmer, i denna uppsats med utgångspunkt i 2012, sällan någon personifierad 

djävulsgestalt. Det uppstår alltid en kamp mellan det goda och det onda där vissa karaktärer 

kanske är mindre benägna om att hjälpa de goda krafterna, men det är aldrig någon enskild 

person som står bakom allt det onda som sker. Tanken om jordens undergång kommer som vi 

sett från Bibeln och är det övergripande temat i 2012, på så sätt blir det lustigt att ondskan inte 

har någon tydligare personifiering som man kan se i till exempel Uppenbarelseboken. 

Kampen mellan det goda och det onda är evig, men bilden av Djävulen som jordelivets hot 

har försvunnit. Människan med hjälp av media har under alla år alltid haft idéer om 

övervägande hot som är för stora för den enskilda människan att hantera. Senast i denna rad 

av hot är naturkatastrofer, som Hollywood presenterade i film i form av 2012. Vad vi 

människor är rädda för om tio år kan vara något helt annat, men att en liknande katastroffilm 

kommer produceras är säkert. Det handlar alltså om att skapa ett intryck av att filmen är 

verklighetstrogen, att dessa naturkatastrofer kan komma att inträffa. Detta anser vi är den 

stora anledningen till att man inte finner en personifierad Djävul i 2012, eftersom tanken på 

en enda personifierad kraft som hot mot hela mänskligheten känns avlägsen. Ondskan i sig 

kommer dock alltid ha samma funktion, det är så historieberättande fungerar, men denne 

gestaltar sig olika beroende på genre där moderna katastroffilmer helt enkelt inte har plats för 

rollfigurer av sådan kaliber där istället hotet är av kosmisk proportion. 

 

I Lost kan vi dock se en tydlig djävulsfigur vars skepnadsbyten gör denne utvecklingsbar och 

mångfasetterad. Serien är betydligt svårare att placera i ett genrefack i jämförelse med kata-

stroffilmen vilket också gör att det finns mer svängrum för producenternas fantasi. På samma 

sätt som i 2012 handlar Lost om kampen mellan gott och ont där det goda tillslut segrar. Djä-

vulen gestaltas av ett mörkt moln som genom seriens gång tar sig an olika skepnader. Denna 
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onda skepnad har ett enda mål, att lämna ön som serien i stora drag utspelar sig på, vilket blir 

de goda krafternas uppdrag att förhindra. Vad som exakt skulle komma att ske ifall denna 

kraft lyckades lämna ön och komma i kontakt med resten av omvärlden vet vi inte, bara att 

det skulle bli slutet för mänskligheten vilket avslöjas ett flertal gånger under serien. Här får 

alltså det onda en mer biblisk funktion, lik de apokalyptiska handlingsförloppen i katastrof-

filmerna men i en personifierad form som tittarna tydligt kan skapa sig en uppfattning om. 

Med andra ord vet tittarna vilken den bakomliggande kraften är. Istället för en uppgörelse av 

kosmiska slag sker den slutgiltiga striden mellan det goda, gestaltat av karaktären Jack She-

pard, och det onda, gestaltat av John Locke, i form av ett slagsmål på en klippsats. Likt 

Bibelns händelseförlopp förändras funktionen av denna onda kraft genom seriens 6 säsonger. 

Från början spelar den en mer tillbakalutande roll som inte visar sig alltför ofta, och när den 

väl visar sig för människorna i form av ett rökmoln skördar den allt som oftast offer. Denna 

onda kraft väljer sedan vid olika tillfällen att anta olika gestalter som tittarna lärt känna. På 

detta sätt kan den manipulera andra karaktärer och skapa oro för att slutligen i den sista sä-

songen enbart visa sig genom John Locke. Ursprungsgestalten för den onda kraften är det 

svarta molnet som färdas runt på ön och letar efter en person som den kan visa sig i. Denna 

väljer alltså John Locke till att representera det onda i den slutgiltiga uppgörelsen, vilket gör 

att utvecklingen i sig sker genom de karaktärer som den väljer att gestalta sig i. Den får där-

med olika egenskaper och en speciell relation till de olika karaktärerna, kanske på samma sätt 

som Djävulen hade till människorna fram till upplysningen. 

 

Djävulen i Mary Shelleys Frankenstein har inga tydliga likheter med bilden av Djävulen 

under tidigare epoker. Dock går det att se en tydlig koppling mellan människors rädsla under 

olika tider. Till exempel använde sig kyrkan av skrämseltaktiker under medeltiden för att få 

människor att göra rätt för sig, på samma sätt kan vi se att Mary Shelleys roman används för 

att läsarna ska börja fundera över om människan inte börjat gå för långt med forskning - vad 

händer när vi kan skapa liv, samt att visa följderna av utanförskap?  

 

Freddy Krueger är i jämförelse med Frankenstein lik den personifierade Djävulen. Han har 

likheter i utseendet, han har sitt tillhåll i ett pannrum där elden i spisen symboliserar helvetet. 

Förutom detta straffar han ungdomar som inte vördar äktenskapet och sexualiteten. Den röda 

tråden med Djävulens funktion är att denne finns där för att skrämma, fostra, och få oss män-

niskor att fundera över vad som är rätt och fel. Djävulen kan finnas överallt, Djävulen kan 

vara samhället, åtrå, en människa, en påhittad figur, idéer och tankar.  
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Den djävul som existerar inom populärkulturen idag har den största likheten med Paulus tes 

om ormen i första uppenbarelseboken som lockade människan till förfall, att detta var 

Djävulen i en annan gestalt. Denne tar sig olika gestalter och straffar oss när vi får ett allt för 

stort begär – såsom ungdomarna har sexuell lust i Terror på Elm Street, och som Frankenstein 

som är nyfiken på hur liv skapas. Sensmoralen inom populärkulturen är ofta att vi ska vara 

nöjda med det liv vi har, och att vi ska vårda relationer och vår planet. Vill vi ha en allt för 

stor del av kakan kan det få katastrofala konsekvenser. 

 

Kan vi då säga att Djävulen finns idag? Allt beror ju på hur man väljer att se på saken. Påve 

John Paulus II klargjorde i den Katolska Kyrkans Katekes 1992 att Djävulen fortfarande ver-

kar i vår värld genom människans synd, men att detta trots allt sker med Guds tillåtelse (1996, 

vers 407). Men som en aktiv gestalt i samhället, så som under medeltiden, finns denne inte. 

Inom populärkulturen är Djävulen fortfarande en viktig kraft som tagit sig an olika funktioner. 

I vårt arbete har vi gjort en genomgång av Djävulens roll genom tiderna. Kortfattat kan vi 

säga att det till en början var Gud som fungerade som både god respektive ond, för att sedan 

bli en levande karaktär under medeltiden där han existerade i människans föreställningsvärld. 

Från och med upplysningen tappar denne sin makt inom religionen och tar ny form i 

litteraturen och idag finns Djävulen närvarande men i olika former, såsom människor, 

demoner, katastrofer etc. Det hela beror givetvis också på vilken genre som analyseras.  
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